Í sporum annarra: Nemendur setja sig í spor unglinga
frá öðrum menningarheimi
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Þessi grein fjallar um verkefnið Í sporum annarra sem ætlað er nemendum í efstu bekkjum
grunnskóla. Verkefnið þróaði ég í tengslum við meistaraprófsverkefni mitt með kennurum
og nemendum á unglingastigi í skóla á Norðurlandi haustið 2018. Leiðbeinendur mínir,
Ingvar Sigurgeirsson og Ása Helga Proppé Ragnarsdóttir, hvöttu mig til að koma
hugmyndinni á framfæri. Vonandi vekur verkefnið áhuga og hvetur fleiri kennara til að prófa
hliðstæðar hugmyndir.
Verkefnið byggist á því að nemendur setja sig í spor unglinga sem búa í öðru landi, gjarnan í
framandi umhverfi, með því að skapa persónu og fylgja henni frá vöggu til grafar; skrifa í
raun sjálfsævisögu þeirra. Hugmyndin hafði lengi verið mér hugleikin. Hún kviknaði fyrst
fyrir um áratug þegar ég rakst á námsleikinn RealLives, en hann byggist á því að leikmenn
setja sig í spor manneskju á jörðinni og er manneskjan valin af handahófi. Leikmenn geta
valið sér starf, ákveðið við hvaða lífskjör þeir búa og stofnað fjölskyldu. Leikmenn þurfa að
nýta raunveruleg gögn frá hverju landi fyrir sig þegar ákvarðanir eru teknar. Líf leikmanna
getur þannig orðið fyrir ýmsum áhrifum, svo sem vegna náttúruhamfara, ófriðar, sjúkdóma,
slysa eða annarra breytinga á lífsháttum. Leikurinn kveikti áhuga minn á að prófa þessa
hugmynd með nemendum, staðfæra hana og kanna hvort hugmyndin gæti hjálpað þeim að
setja sig í spor fólks sem býr við gjörólík lífsskilyrði.
Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins var sóttur til hugsmíðahyggju, félagsfræðilegrar
ímyndunar (e. sociological imagination) og fjölgreindakenningar Howard Gardners. Ég
ákvað að byggja á fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem reynir á rökhugsun, samstarf,
virkni og sköpun og lagði til grundvallar samvinnunám, innlifunaraðferðir, einkum
hlutverkaleiki og spunaspil og leitaraðferðir. Eins má sjá margvíslega skyldleika við
söguaðferðina (e. story line).[1]
Í sporum annarra hefur það að markmiði að nemendur geti sett sig í spor jafnaldra sinna í
mismunandi löndum eða landsvæðum í heiminum og öðlast þannig betri skilning á ólíkum
aðstæðum, menningu og lífskjörum þeirra. Þess er vænst að verkefnið stuðli að því að
nemendur geti tekist á við og leyst álitamál án þess að láta þjóðerni sitt lita afstöðu sína.
Verkefninu er jafnframt ætlað að vinna gegn fordómum. Nemendur vinna saman í hópum
sem fara í rannsóknarleiðangur og kynnast landi sem þeir fá úthlutað af handahófi með því
að afla sér upplýsinga á netinu, í heimildaritum og námsefni. Nemendur svara spurningum í
hverri lotu sem eru byggðar á hæfniviðmiðum 10. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla,
einkum í samfélagsgreinum, en hver lota er sex kennslustundir.
Hægt er að skoða þau lönd og landsvæði sem valin voru fyrir þetta verkefni í Google Street
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View í forritinu Google Earth, en löndin eru 3o talsins og í sex heimsálfum.Við undirbúning
verkefnisins gerði ég ráð fyrir því að nemendur hefðu nokkurn bakgrunn í landafræði, sögu,
lífsleikni, þjóðfélagsfræði og trúarbragðafræði.

Verkefnið í framkvæmd
Verkefnið byggist á hópvinnu og ég ákvað að miða við þriggja manna hópa. Ég notaði
forritið Flippity Random Name Picker sem er tengt við Google, til að velja í hópana. Þau lönd
sem hóparnir fengu til vinna með voru hins vegar valin á annan hátt.
Löndin sem komu til greina eru í sex heimsálfum: Afríku, Asíu, Evrópu, Eyjaálfu, NorðurAmeríku og Suður-Ameríku. Ég reyndi að velja fimm lönd í hverri heimsálfu og hafði í huga
að þau væru sem ólíkust hvert öðru og með mismunandi trúarbrögð, tungumál og
menningu. Í gegnum Google Earth er hægt að skoða legu landanna, hvar landamæri þeirra
liggja, ferðast um þau í þrívídd, heimsækja nágrannalönd og fletta, skoða og afla
margvíslegra annarra upplýsinga
Til að hægt sé að velja löndin á handahófskenndan hátt, eins og ég ákvað að gera, skipti ég
löndunum í sex flokka og bjó til miða sem ég númeraði til að tákna fimm lönd. Einungis eitt
land úr hverri heimsálfu er í hverjum flokki og þegar landið hefur verið dregið er ekki hægt
að draga það aftur. Ég lét nemendur kasta teningi. Fyrsta kastið ákvarðaði úr hvaða flokki
nemendur áttu að draga. Því næst köstuðu þeir aftur og það kast ákvarðaði hvaða miða
(númer), og þar af leiðandi hvaða land kom í þeirra hlut. Ef nemendur fengu töluna sex á
teninginn þurftu þeir að kasta aftur og hið sama gilti ef þeir fengu tölu á teninginn sem
táknaði land sem hafði þegar verið dregið. Þessi aðferð gæti virkað snúin og langdregin en
ég notaði hana vegna þess að það skapaði spennu hjá nemendum að sjá hvaða land kæmi í
þeirra hlut. Vart þarf að taka fram að hafa má annan hátt á við að úthluta löndum – ein leið
er að leyfa nemendum að hafa hönd í bagga. Ég myndi þó halda að best væri að halda sig við
þau lönd sem aðgengileg eru í Google Earth því það skapar svo marga áhugaverða
möguleika.
Þegar hver hópur hefur fengið land eða landssvæði er kominn tími til að byrja á þvíað búa til
persónu. Nemendur þurftu að ákveða kyn persónunnar, fjölskyldugerð og kynhneigð. Hver
persóna sem nemendur skapa á að vera á sama, eða svipuðum aldri og þeir nemendur sem
eru í forsvari fyrir hana.
Löndin sem unnið var með
Afríka: Ghana, Lesotho, Madagascar, Réunion, Suður-Afríka, Úganda.
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Asía: Bútan, Filippseyjar, Kyrgistan, Suður-Kórea, Tæland.
Evrópa: Albanía, Belgía, Grikkland, Írland, Spánn.
Eyjaálfa: Amerísku Samóaeyjar, Ástralía, Nýja-Sjáland, Pitcairn-eyjar.
Norður-Ameríka: Bandaríkin, Bermúda, Kanada, Mexíkó, Púertó Ríkó.
Suður-Ameríka: Argentína, Bólivía, Brasilía, Ekvador, Perú.
Því næst hófst hópurinn handa við fræðilega heimildaleit og að afla sér upplýsinga um
landið sem þau höfðu dregið, t.d. hvaða tungumál eru töluð, hvaða trúarbrögð íbúar
aðhyllast, hvaða atvinnuhætti þar er að finna, hvaða borgir og bæi og einkennandi landslag
og náttúrufar. Þannig höfðu nemendur til dæmis aflað sér upplýsinga um þau trúarbrögð
sem eru iðkuð í landinu sem þeim var úthlutað og fengið tækifæri til að kynna sér þau áður
en þau tóku ákvörðun um hvaða trú persóna þeirra og fjölskylda aðhyllist.
Hóparnir nýttu sér námsbækur og netið en kennari getur vitaskuld lagt til lista yfir þær
námsbækur, vefsíður og annað efni sem hóparnir geta nýtt sér í leitinni.
Hver lota hófst á stuttum fyrirlestri sem ég fylgdi eftir með spurningum, dæmi:
„Ef þið hefðuð fæðst einhvers staðar annars staðar í heiminum, hvernig haldið þið að
líf ykkar væri núna?“
„Hver er ástæða þess að þið sitjið hér í dag?“
Við undirbúning á verkefninu gleymdi ég einu af því allra mikilvægasta í kennslu,
kveikjunni. Fyrsti tími var því frekar daufur og ég sá andlit sem áttu erfitt með að skilja út á
hvað verkefnið gekk. Í framhaldi af kveikjunni skapaðist áhugaverð umræða um þann
sýnilega mun sem nemendur gerðu sér grein fyrir eftir að hafa skoðað myndirnar. Einnig
kom ég með nokkrar tölulegar staðreyndir um börn í heiminum sem hafa ekki möguleika á
að fara í skóla. Nemendur undruðust og spurningum rigndi yfir mig. Við, ég og nemendur,
reifuðum mögulegar ástæður þess að sum börn hefðu ekki kost á að ganga í skóla. Að lokum
sagði ég þeim helstu ástæður sem liggja að baki. Þetta vakti nemendur til umhugsunar og sá
ég strax mun á fyrri tímanum þar sem engin kveikja var og þeim seinni. Sá seinni gekk mun
betur og sýndi mér hve kveikjur eru nauðsynlegar eins og áhersla er lögð á í fræðunum
(Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Frá byrjun hafði ég áform um að byggja á hópvinnu, en stýrði því ekki sérstaklega. Fyrstu
fimm vikurnar leyfði ég nemendum að mestu að vinna í hópunum eftir sínu höfði, enginn var
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með sérstakt hlutverk og það var algjörlega þeirra að skipta með sér hlutverkum og vinna
saman að settu markmiði. Um miðbik verkefnisins ákvað ég að breyta þessu og gaf ég
hverjum og einum í hópunum hlutverk. Þessum hlutverkum var ætlað að fá nemendur til
þess að nýta betur styrkleika hvers annars til að ná árangri, auka samstarfið og bæta virkni
þeirra í náminu. Þessi hlutverk voru hópstjóri, agastjóri og reddari:
Hlutverk hópstjóra
Er til fyrirmyndar og vera leiðtogi í vinnunni almennt
Fylgist með tímanum
Fylgist með að allir séu að vinna að verkefnum tengdum lotunni
Hlutverk agastjóra
Gætir þess að hlustað sé á alla (einn tali í einu)
Ef upp koma vandamál stjórnar hann því að þau séu leyst, ef það gengur ekki þá
biður hann kennara um að koma og hjálpa til
Hlutverk reddara
Sækir gögn fyrir hópinn
Biður um aðstoð kennara fyrir hönd hópsins (námslega)
Hlutverk allra í hópnum
Skrifa
Ræða
Lesa
Leita
Hrósa
Vinna saman
Reynslan af þessu var mjög jákvæð og styrkti samvinnuna. Nemendur urðu ábyrgari og
sjálfstæðari og deilur innan hópanna urðu fátíðari. Nemendur leituðu oftar til skólafélaga
sinna eftir aðstoð eða stuðningi. Samskipti þeirri urðu betri og þeir voru duglegri að deila
hugmyndum og efni. Vitaskuld voru ekki allir sáttir og meðal annars kvörtuðu nokkrir yfir
takmörkuðu vinnuframlagi félaganna.
Ég hafði nokkra umræðutíma með nemendum og lagði upp með umræðuefni eða spurningar
og lét nemendur síðan ræða saman í hópum, segja frá niðurstöðum og því næst ræddum við
öll saman. Í flestum tilvikum setti ég fram opnar spurningar sem nemendur ræddu. Ég lagði
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mikið upp úr því að umræður væru á jafnréttisgrundvelli og nemendur þyrðu að segja það
sem þeim lá á hjarta. Það var mjög fróðlegt og hvetjandi fyrir mig sem kennara að sjá
nemendur koma saman og ræða viðfangsefni og áskoranir sem þeirra kynslóð þarf að fást
við á komandi árum eins og umhverfisvá, kynþáttahyggju og vaxandi stéttaskiptingu.
Eitt af lykilatriðum verkefnisins er að hver hópur haldi dagbók þar sem nemendur skrifa
sameiginlega í nafni þeirrar persónu sem þeir hafa skapað og um þá atburði sem eiga sér
stað í lífi þeirrar persónu. Að skrifa í hlutverki getur tengt nemendur betur við persónuna.
Ég hafði þann hátt á að fara yfir dagbækurnar einu sinni í hverri lotu.

MYND 1 DÆMI UM ATBURÐASPJALD

Hluti af dagbókarskrifunum byggðist á atburðaspjöldunum sem nemendur drógu í hverri
lotu. Þessi spjöld, sem voru alls 58, eru í fjórum flokkum og á þeim er efni sem getur snert
siðferðileg álitamál, náttúruhamfarir, efnahagslegar og pólitískar umbreytingar og eða
breytingar á högum þeirra persóna sem þau hafa skapað, eins og til dæmis skilnaður
foreldra eða búferlaflutningar.
Siðferðileg vandamál
Þessi atburðaspjöld fela í sér siðferðileg vandamál sem unglingar geta þurft að kljást
við eins og hópþrýsting, sjálfsskaða og einelti. Dæmi: Hópur af krökkum hefur verið að
leggja bekkjarfélaga þinn í einelti. Hann talar við þig einn daginn og biður um hjálp.
Hvað gerir þú í þessari stöðu? Hvert er hægt að leita þegar svona staða kemur upp?
Náttúra
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Lýsingar á mismunandi hættum sem steðja að náttúru okkar, eins og plastmengun,
spurningar um mismunandi orkuframleiðslu og hvort hún sé endurnýtanleg eða ekki og
spjöld um náttúruhamfarir sem geta skollið á öllum að óvörum. Má þar nefna
jarðskjálfta, skógarelda og aurskriður. Dæmi: Það er mikil mengun og rusl á víðavangi
þar sem þið búið og hefur það vond áhrif á náttúruna. Af hverju er mikilvægt að
endurvinna og hreinsa rusl sem fyrirfinnst í náttúrunni? Er ykkar land hluti af Kyoto
bókuninni? Ef já, hvað þýðir það og hver er skuldbinding ykkar lands?
Efnahagslegar og pólitískar umbreytingar
Þessi atburðaspjöld innihalda ólíkar kringumstæður sem geta haft áhrif á einstaklinga
eða haft áhrif á landið eða landsvæðið sem heild, eins og t.d. stríð, pólitísk yfirtaka og
efnahagshrun. Dæmi: Þú hefur ákveðið að gerast sjálfboðaliði í landi þínu. Hvaða
málefni brennur þér á hjarta? Það getur verið allt mögulegt; sjúkdómar, fátækt,
náttúra, mengun o.s.frv. Annað dæmi? Veldu samtök eftir þinni sannfæringu. Skrifaðu
síðan af hverju þú valdi þessi samtök, hvaða málefni það voru sem heilluðu þig og hvað
þú ætlar að gera til að hjálpa samtökunum.
Persónulegar breytingar
Á þessum atburðaspjöldum eru mismunandi persónulegar aðstæður sem geta haft áhrif
á líf unglinga eins og skilnaður foreldra og flutningar, dæmi: Þér hefur liðið illa
undanfarið og þarft að tala við einhvern. Þú getur annað hvort talað við a) einhvern
sem þú þekkir eða b) leitað þér hjálpar hjá samtökum sem hjálpa þeim sem líður illa.
Veldur a) eða b) lið og skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú segir ástæðuna fyrir valinu.
Ef þú velur b) lið þarftu að segja hvaða samtök þú valdir og af hverju.

MYND 2 YFIRLIT YFIR LOTURNAR Í GOOGLE CLASSROOM

7

Ég setti upp vinnusvæði á Google Classroom þar sem allar upplýsingar komu fram (sjá mynd
2). Þar setti ég inn ýmis konar aukaefni, eins og raf- og hljóðbækur, upplýsingar um hlutverk
nemenda samkvæmt samvinnunámi og skjal þar sem gerð var grein fyrir þeim mörgu
möguleikum sem nemendur höfðu til að kynna verkefnið. Þetta gerði nemendum auðveldara
að skila inn verkefnum og tel ég að það hafi komið að góðum notum að hafa allt efnið, bæði
verkefnið sjálft og bjargir, á einum og sama stað.
Verkefninu lauk með kynningu þar sem nemendur settu upp sýningu á úrlausnum sínum og
sátu fyrir svörum. Nemendur höfðu teiknað fána og kort þess lands sem þeir höfðu unnið
með. Ég hafði lagt áherslu á fjölbreytt verkefnaskil og bent þeim á að það mætti skila
verkefninu í formi myndasögu, líkans eða kvikmyndar, svo eitthvað sé nefnt.

MYND 3 MATSKVARÐI FYRIR KENNARAMAT

Á meðan á kynningu verkefna stóð, fór ég á milli borða hjá hópum og hlustaði á kynningar
þeirra. Ég skráði hjá mér ýmis atriði með hliðsjón af sérstökum matskvarða fyrir verkefnið
sem ég hafði búið til, sjá mynd þrjú. Þegar nemendur höfðu lokið kynningu spurði ég hópana
spurninga, bæði spurninga sem ég hafði undirbúið út frá upplýsingum um bæði land og
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persónu hópanna og spurninga sem ég samdi á staðnum. Þessi námsmatsaðferð var hvað
þýðingarmest þegar kom að því að leggja mat á verkefni hópanna, en henni má líkja við
munnlegt próf.
Auk áðurnefndra dagbóka og kynningar, sem var nokkurskonar uppskeruhátíð (Ingvar
Sigurgeirsson, e.d.), lagði ég áherslu á fjölbreyttar námsmatsaðferðir til að koma til móts við
ólíkar þarfir nemenda og sótti hugmyndir meðal annars til bókar Ernu Ingibjargar
Pálsdóttur (2011) Fjölbreyttar leiðir í námsmati. Sem dæmi má nefna sjálfsmat nemenda
eftir hverja lotu í Google Classroom. Ég hélt umræðufundi með nemendum um framvindu
verkefnisins og skráði hjá mér það helsta sem fram kom, eins skráði ég hjá mér
athugasemdir í hverjum tíma um vinnuframlag einstaklinga og hópa. Auk þess hélt ég fundi
með hópunum, gjarnan nokkrum hópum í einu, þar sem við fórum yfir hvernig verkefninu
miðaði. Þar gátu nemendur komið með sínar eigin hugmyndir um hvernig hægt væri að þróa
verkefnið.

MYND 3 HROSSÚLAN

Einnig langar mig að nefna að í miðju verkefninu setti ég upp hróssúlu þar sem nemendur
gátu skrifað hrós til hópfélaga sinna. Eftir að ég hafði kynnst nemendum sá ég fram á að
munnlegt hrós væri ekki besta leiðin og því fannst mér tilvalið að gera hrósið sýnilegt svo
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nemendur gætu hrósað hver öðrum en þó nafnlaust. Það voru tveir nemendur sem komu
með þá hugmynd að skrifa hrós á post-it miða og líma þá á eina af súlunum sem voru í
rýminu sem kennslan fór fram í. Með hróssúlunni vildi ég reyna að auka bæði jákvæðni og
jákvæð samskipti innan bekkjarins. Þetta byrjaði vel en það dró úr hrósmiðum þegar leið á
vikurnar.

Mat á verkefninu og hugmyndir um
þróun þess
Þar sem þróun þessa verkefnis var hluti af meistaraprófsverkefni mínu gætti ég þess vel að
afla gagna til að gera mér kleift að leggja mat á framkvæmdina, samvinnuna í hópunum,
frammistöðu mína sem kennara og um árangurinn. Ég lagði reglulega rafrænar kannanir
fyrir nemendur þar sem álits þeirra var leitað og eins ræddi ég við nemendur í rýnihópum.
Einnig lagði ég könnun fyrir nemendur í lok verkefnisins þar sem nemendur svöruðu bæði
lokuðum og opnum spurningum í Google Classroom.
Meginniðurstöður gagnaöflunarinnar gáfu til kynna að nemendur hefðu verið sáttir við
verkefnið og væru að flestu leyti jákvæðir í garð þess. Í heild voru þeir bæði áhuga- og
vinnusamir. Nokkrir hópar áttu vissulega erfitt með að vinna saman; persónuleiki og
vinnusemi fóru ekki alltaf saman og skapaði það ágreining, en það kom á óvart þegar
kynning verkefnanna fór fram í lokin,að þeir hópar sem áttu hvað erfiðust samskipti lögðu
sig fram við að gera kynningu sína flotta. Auk þess reyndust allir nemendur fróðir um sín
lönd og gátu bæði svarað opnum spurningum sem ég lagði fyrir þá og aukaspurningum sem
mér flugu í hug á staðnum.

MYND 4 FÁNI ALBANÍU – TEIKNING
NEMANDA

Það kom mér skemmtilega á óvart að þeir nemendur sem áttu hvað erfiðast með verkefnið,
eða sýndu því minnstan áhuga, voru hrifnastir af sköpunarhluta verkefnisins. Þar gátu þeir
leyft ímyndunarafli sínu að ráða för og gátu lagt sitt til málanna. Þeim fannst sem þeir væru
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á jafningjagrundvelli þegar kom að sköpun og gátu nýtt styrkleika sína í þeim hluta
verkefnisins. Nemendur voru sáttir við að Í sporum annarra væri brotið upp með minni
verkefnum sem kröfðust þess að þeir gætu teiknað eða skapað á einhvern hátt.
Þó verkefnið hafi í heild gengið vel gekk á ýmsu. Það setti t.d. strik í reikninginn að ég hafði
gefið mér að nemendur þekktu ýmis hugtök, t.d. tengd stjórnmálastefnum og
stjórnmálaflokkum. Eins hefði ég stundum mátt vanda mig betur með kveikjurnar, þ.e.
upphaf hverrar lotu. Það skiptir vitaskuld máli að vekja og viðhalda áhuga nemenda.
Rétt er að nefna að ég hef unnið að gerð gagnabanka fyrir kennara þar sem helstu
upplýsingar um öll þau lönd sem notast er við í verkefninu eru teknar saman. Gagnabankinn
er aðgengilegur á Google Drive og geta kennarar notað hann til að fara yfir verkefni
nemenda. Hann verður hægt að uppfæra reglulega. Þeir sem hafa áhuga á að nálgast hann
geta haft samband við mig og fengið aðgang að honum. Gagnabankinn er unnin úr
heimildum frá The World Factbook – Central Intelligence Agency, ThoughtCo., Student
Guide – Geography Resources, Maps, & Facts for Students. Auk þess fékk ég góðfúslegt leyfi
frá Eggerti Lárussyni, fyrrum kennara við menntavísindasvið Háskóla Íslands, til að nýta
landfræðilegar upplýsingar sem hann skrifaði í Íslensku alfræðiorðabókina á tíunda áratug
síðustu aldar.
Verkefnið er hægt að útfæra á marga fleiri vegu, t.d. með því að fækka spurningum, vinna
það yfir styttri eða lengri tíma og fella út námsgreinar. Einnig væri hægt að láta verkefnið
standa hálft eða heilt skólaár, þ.e. eina til tvær kennslustundir í viku eða leggja verkefnið
fyrir í 8. bekk og leyfa því „að þroskast“ með nemendum, við það myndu
dagbókarfærslurnar endurspegla uppvaxtarár bæði nemenda og þeirrar persónu sem þeir
sköpuðu. Það er því undir hverjum og einum komið að sníða verkefnið að kennslu sinni og
þörfum nemenda hverju sinni.
Ég er spennt fyrir framhaldinu og þá sérstaklega að þróa þetta verkefni enn frekar og prófa
mismunandi útgáfur af því. Ég hef fengið margar nýjar hugmyndir sem mig langar til að
prófa. Ein er að láta nemendur halda þjóðfundi eða alþjóðaráðstefnur þar sem fulltrúar
landanna fá tækifæri til að halda erindi um hvað mætti bæta í landi þeirra, setja fram
hugmyndir um hvernig yrði farið að því og hvers megi vænta um árangur. Einnig væri
möguleiki að taka fyrir ákveðin efni, eins og t.d. loftslagsmál eða friðarmál. Þá gætu hópar
tekið sig saman og flutt sameiginlegt erindi um hvernig hægt væri að sameina krafta þeirra
til að ná sameiginlegum markmiðum. Fyrirmynd að þessari hugmynd kemur frá
Bandaríkjunum og nefnist hún National Model United Nations og er notuð sem valáfangi
utan námsskrár í mörgum skólum þar. Önnur hugmynd er að hafa nemendur enn meira með
í ráðum. Sem dæmi má nefna að fela þeim að semja spurningar og atburðaspjöld.
Möguleikarnir eru óþrjótandi.
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Lokaorð
Ég tel að verkefnið Í sporum annarra hafi tekist vel og bjóði upp á mikla möguleika sem hluti
af námi í samfélagsgreinum. Það er samið með ólíka námshópa í huga og gerir miklar kröfur
til nemenda um upplýsingaleit, úrvinnslu, ályktanir og mat, sem og um sköpun. Þetta þýðir
að verkefnið snýr ekki einungis að því að leita sér upplýsinga og skrifa niður svör heldur
þurfa nemendur að sýna fram á að þeir geti gagnrýnt, unnið sjálfstætt og mótað, þróað og
skapað eitthvað nýtt. Í sporum annarra er vel hægt að nýta til að ná ýmsum markmiðum
samfélagsgreina. Það tekur mið af grunnþáttum menntunar og auðvelt er að tengja það
lykilhæfni eins og hún er skilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla.
Þeir sem hafa áhuga á að kynna sér þetta verkefni nánar má benda á meistaraprófsritgerð
mína eða heimasíðuna mína.
Heimildir
Erna Ingibjörg Pálsdóttir. (2011). Fjölbreyttar leiðir í námsmati. Að meta það sem við viljum
að nemendur læri. Reykjavík: Iðnú.
Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf Kennsluaðferðanna. Reykjavík: Iðnú.
Ingvar Sigurgeirsson. (e.d.). Uppskeruhátíðir. Sótt af
https://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/Uppskeruhatidir.htm
RealLives. (2019). RealLives Game Play. Sótt af
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Þeim sem ekki þekkja þessar aðferðir má benda á bók Ingvars Sigurgeirssonar (2016).
Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Iðnú.

Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun lauk B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu og M.ed. gráðu í
kennslu samfélagsgreina frá Háskóla Íslands. Karen Dögg er kennari við Árskógaskóla í
Dalvíkurbyggð og kennir þar á yngsta stigi. Hún hefur auk þess sinnt kennslu í spænsku í
grunnskólum Akureyrar.
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Það mátti ekki heita friðarfræðsla – minningar
námstjóra í samfélagsfræði
Sigþór Magnússon

Ég hóf kennslu í Mýrarhúsaskóla, ný útskrifaður, haustið 1973. Strax sumarið eftir fór ég,
eins og títt var um kennara þá, á nokkur námskeið. Það var að koma út nýtt námsefni í
stærðfræði, samfélagsfræði og fleiri námsgreinum. Mig, eins og fjölda annara kennara,
hungraði eftir þessu nýja námsefni. Komandi vetur var ég, karlkennarinn, að fara að kenna
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öðrum og þriðja bekk. Líklega vakti það athygli því í lok þessara námskeiða var ég spurður
hvort ég vildi tilraunakenna námsefni fyrir þessa aldurhópa í samfélagsfræði og stærðfræði.
Ég sló til og þar með hófst í raun háskólanám mitt í kennslufræðum.
Fljótlega einbeitti ég mér að samfélagsfræði þar sem ég vann með Kristínu Tryggvadóttur
og Sigríði Jónsdóttur. Fyrr en varði dró Sigríður mig inn í hóp sem var að semja og móta
námsefni fyrir yngstu börnin. Seinna unnum við Ragnar Gíslason ásamt Ingvari
Sigurgeirssyni að kennslubók um Landnám Íslands. Þetta var leið mín inn í
samfélagsfræðihópinn. Næstu árin lærði ég óhemjumikið af því að vinna með þessu fólki.
Ekki hvað síst þegar ég fór að komast á vinnuvikur hópsins þar sem Wolfgang Edelstein og
seinna Monika Keller fræddu og kveiktu elda forvitni og frjórra hugmynda. Þau kynni leiddu
meðal annars til þess að ég fór að þreifa mig áfram með aðferðir sem eiga að stuðla að því
að efla siðferðisþroska (e. moral development). Ég lagði klípusögur fyrir nemendur og notaði
samræðu- og spurningaaðferðir við lausnaleit. Samvinna á þessu svið með Sigrúnu
Aðalbjarnar var mér ómetanleg.
Haustið 1981 fluttum við hjónin til Hornafjarðar þar sem ég var skólastjóri og fjarlægðist ég
þá aðeins samfélagsfræðihópinn. Ég var svo staddur á löngu ferðalagi í Bandaríkjunum
þegar samfélagsfræðihópurinn var leystur upp og því var nafnið mitt ekki á því
mótmælaskjali sem var undirritað um það leyti. Hrólfur Kjartansson sagði mér síðar að
líklega hefði það haft áhrif á að Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra tók áhættuna á
að ráða mig sem námstjóra þegar ég sótti um það starf.
Þegar ég tók að mér námstjórn á þessari bannfærðu námsgrein haustið 1985 var búið að
setja á laggirnar nefnd tíu valinkunnra manna til að móta fagið. Hún fundaði mánaðarlega í
eitt ár án þess að þar yrði veruleg niðurstaða önnur en að klippa texta út úr drögum að
námskrá í samfélgasfræði sem þá lá fyrir. Mér fannst þetta gert frekar ómarkvist efnislega
en til styttingar. Á meðan, nefndin starfaði voru hendur mínar að mestu bundnar varðandi
námsefnisgerð en þó var hægt að ýta af stað nýju námsefni í mannkynsögu og Gunnar
Karlsson hélt áfram að skrifa Íslandssögu sína, Sjálfstæði Íslendinga. Ég fór engu að síður
um landið á kennaraþing og kynnti þar samfélagsfræðinámsefnið. Ég fann verulega fyrir því
að það þurfti að halda þessu námsefni á lofti. En um leið reyndi ég að finna málamiðlun milli
þess og þeirra óljósu hugmynda sem voru á sveimi um hvað ætti að koma í staðinn. Það
þurfti til dæmis að hafa fyrir því að koma því til leiðar að yfirheiti námsgreinarinnar yrði
samfélagsgreinar en ekki bara landafræði og saga.

HRÓLFUR KJARTANSSON.
MYND: GUÐNI OLGEIRSSON
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Námstjórar voru oft kallaðir til samstarfs við aðila utan skólasamfélagsins. Þannig var eitt
sinn óskað eftir samvinnu okkar með Amnesty International um að koma á lítilli ráðstefnu
um friðarfræðslu. Mér var falið verkefnið og fór ég til fundar við þetta góða fólk. Við
lögðumst yfir málið og settum upp skipulag. Ég bar það síðan undir Hrólf.
„Nei, Sigþór minn, þetta gengur aldrei,“ sagði Hrólfur og ég varð agndofa.
„Ragnhildur heimilar aldrei að ráðuneytið taki þátt í friðarfræðslu,“ hélt hann áfram.
„En… hvar stendur það?“ spyr ég.
„Þetta er bara svona þú getur ekki tekið þátt í þessu fyrir hönd ráðuneytisins.“
Mér varð ljóst að þetta væri útrætt. Mér fannst skítt að öll vinnan væri fyrir bý og að þetta
góða málefni fengi ekki eðlilega umfjöllun. En þá fékk ég eina af mínum betri hugmyndum
og bar hana undir samstafsmenn mína. Engu var breytt nema einu orði.
Síðan fór ég aftur á fund Hrólfs.
„Jú,“ sagði hann og kímdi, „við getum tekið þátt í þessum fundi um mannréttindamál.“
Hrólfur vissi að það hljómaði ekki eins og komúnismi í eyrum Ragnildar.
Á þessum árum var mikið rætt um samþættingu og samruna greina og hvort breytinga væri
þörf. Oftar en ekki var niðurstaðan líkt og ég hef párað vonsvikinn hjá mér í lok einhvers
fundar:
Við höfum fundið fína leið,
fagið verður númer eitt.
Björgum oss úr bráðri neyð,
breytum okkur ekki neitt.
Á Hornafjarðarárum mínum hafði Guðmundur Magnússon fræðslustjóri beðið mig um að
aðstoða starfsmenn við tvo fámenna skóla í umdæminu. Í hvorugum skólanum var faglærður
kennari og enginn með reynslu úr fámennum skóla. Þeir voru því að reyna að skipa um 30
börnum úr 7 árgöngum í bekkjarkerfi. Ekki var gert ráð fyrir neinni samkennslu því þeir sem
áttu að sjá um kennsluna þekktu hana ekki, og voru undrandi á að það tímamagn sem þeir
höfðu til kennslu gekk ekki upp. Vaknaði þar áhugi minn á stöðu fámennra skóla.
Þegar mér var ljóst að námstjórahendur mínar væru meira og minna bundnar meðan
nefndin stóra væri að störfum stakk ég upp á því við Hrólf að mitt þróunarverkefni væri að
kynna mér stöðu þessara fámennu skóla sérstakalega. Varð það úr og á næstu mánuðum
heimsótti ég fjöldan allan af fámennum skólum á landinu. Ég heillaðist af fjölbreytileikanum.
Þó svo ég hafi í byrjun bara séð mikinn vanmátt þá kynntist ég fljótlega skólamönnum í
fámennum skólum sem voru meðal þeirra framsæknustu á landinu.
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Var nú ákveðið að blása til námskeiðs fyrir kennara fámennra skóla og komu þá til liðs við
mig þau Guðmundur Ingi Leifsson fræðslustjóri Norðurlands vestra og Sigurlín
Sveinbjarnardóttir námstjóri í dönsku. Við undirbjuggum og héldum viku námskeið að
Skógum og fengum til liðs við okkur Gunnar Skjölberg, norskan skólastjóra til að segja
okkur frá stöðu slíkra skóla í Noregi.
Í stuttu máli má segja að þetta námskeið og ferð íslenskra skólamanna úr fámennum skólum
til Noregs skömmu síðar hafi orðið til þess að efla mjög hug þessa skólafólks. Síðar voru
stofnuðu Samtök fámennra skóla sem unnu afar ötult starf í meira en 10 ár. Þetta
þróunarverkefni var okkur Hrólfi afar kært og nefndi hann það oft sem dæmi um hvernig
deildin gæti sett verkefni af stað sem síðan lifði góðu sjálfstæðu lífi.
Annað verkefni sem ég tók að mér var að móta hugmyndir um stefnumörkun skóla og
starfsáætlun en ég hafði unnið slíka áætlun – Námsvísi -, með kennurum mínum á
Hornafirði. Mikil umræða var um hvað slík áætlun ætti að heita og hvernig hún ætti að
vinnast. Ég skrifaði því fyrstu leiðbeiningar ráðuneytisins um þetta efni og bar hún heitið
Starfáætlun skóla – tæki til stefnumótunar í ágúst 1988. Skólanámskrárhugtakið var í mótun
og ég var þeirrar skoðunar og er enn að hugtakið skólanámskrá væri yfirheiti yfir allar
útgefnar áætlanir, reglur og stefnumörkun hvers skóla en á þessum tíma var á stundum sett
heitið skólanámskrá á bæklinga sem voru einungis upptalning á því sem taka ætti til náms í
hverjum árgangi. Það vildi ég kalla námsvísi eins og margir gerðu.
Reynsla mín af skólastjórn veitti mér nokkra sérstöðu í skólaþróunardeildinni. Oft á tíðum
leit ég á skólastarfið frá því sjónarhorni. Þetta leiddi til ófagbundinna verkefna. Í góðri
samvinnu við Margréti Harðardóttur tókum við saman heftin Valdakerfi grunnskólans 1988
og Fámennir skólar – niðurstöður úr könnun, sem kom út 1990.
Á þessum árum ræddum við oft framtíð deildarinnar og var ljóst að stefnt væri að því að
minka hana verulega eða leggja jafnvel niður. Eftir einn slíkan fund hef ég párað hjá mér í
kaldhæðni.
Feikilega var ég feginn
að fundarmönnum skildist eitt.
Að nú er delidin nokkurn veginn
næstum orðin ekki neitt.

INGÓLFUR GUÐMUNDSSON
NÁMSTJÓRI. MYND: GUÐNI
OLGEIRSSON

16

Svo var það stóra verkefnið; að koma nýrri aðalnámskrá í eina bók, sem við öll í deidinni
tókum virkan þátt í að móta. Ég fekk fljótlega það hlutverk að samræma uppsetningu frá
hinum ýmsu greinum og las þær allar vel í gegn. Almenni hlutinn var mér hugleikinn og
margar stundir sátum við Ingólfur Guðmundsson námstjóri yfir þeim texta. Það var
lærdómsríkt að vinna að textagreiningu með Ingólfi og njóta, oft á tíðum, hans djúpu
hugmynda frá fjölmörgum sjónarhornum.
Í þessari vinnu allri kom sjónarmið mitt sem fyrrum skólastjóri oft fram í því að ég vildi að
tekin væri af tvímæli um hver væri kjarninn í því sem nemendur ættu að læra og kennarar
skyldu kenna. Þannig taldi ég að svigrúmið yrði skýrara og auðveldara fyrir nemendur að
fara milli ólíkra skóla, því grunnurinn væri sá sami. Það var því grimmd örlaganna sem réði
því að þegar Skólamálaráð Kennarasambandsins skilaði af sér umsögn um drög að
aðalnámskrá 1989 kom það í minn hlut að fara að þeirra óskum, yfir dröginn og skipta út
öllu sem sagði ber að eða skal gera. Mér fannst og finnst enn að það hafi skaðað þessa
námskrá.
Námstjóraferill minn hófst í tíð Ragnhildar Helgadóttur en ári síðar kom Sverrir
Hermannsson og á eftir honum Birgir Ísleifur Gunnarsson, allt sjálfstæðismenn. Á fjórða
árinu varð alþýðubandalagsmaðurinn Svavar Gestsson ráðherra.
Vinstri menn höfðu þær ranghugmyndir að námskráin hefði verið samin í einhverjum hægri
anda. Á eftirminnilegum fundi með Svavari Gestssyni ráðherra og hans fólki tókst okkur
starfsmönnum skólaþróunardeildar að sannfæra þau um að svo væri alls ekki og þess vegna
var hægt að snarast í að ljúka þessu heildarverki, þ.e. aðalnámskrá grunnskóla í einni bók.
Ég er stoltur af því, að hafa átt þar hlut að máli.
Starf mitt í skólaþróunardeildinni var mér dýrmæt reynsla og vinátta og samstarfsgleði
starfsmanna þar, öflugt vegarnesti.

Sigþór Magnússon útskrifaðist sem kennari 1973 og kenndi næstu ár við Mýrarhúsaskóla og
síðan Hólabrekkuskóla. Hann starfaði með samfélagsfræðihópnum við gerð
kennsluleiðbeininga og námsbóka frá 1975 þar til hópurinn lagðist af. Auk starfa í
menntamálaráðuneytinu hefur hann verið skólastóri við Hafnarskóla í Hornafirði,
Klébergsskóla á Kjalarnesi og Breiðholtsskóla í Reykjavík. Hann hefur verið virkur í
stéttarfélagi kennara og skólastjóra og var meðal ananrs formaður Skólastjórafélags Íslands
um skeið.
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Aftur á aðalsíðu

Um tilgang og markmið menntunar (Frelsi til að kafa
djúpt II)

Oddný Sturludóttir

Grein II um rannsókn mína á skólastarfi alþjóðlegs grunnskóla við Rauðahafið beinir
kastljósinu að því hvaða augum starfsfólk skólans lítur tilgang og markmið menntunar.
Sjónarhorn mitt sem foreldri fléttast saman við frásögnina, enda var forvitnilegt að fylgjast
með börnum sínum takast á við nám sem á margan hátt var frábrugðið því sem við áttum að
venjast að heiman. Ég vísa margoft í bein orð þátttakenda og vil taka fram að nöfn þeirra
eru gervinöfn. Þátttakendur kenndu 6.–10. bekk samfélagsfræði, ensku og bókmenntir og
ensku sem annað mál.
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Í HJARTARÝMI SKÓLANS VAR AÐ FINNA ÞJÓÐFÁNA SEM ENDURSPEGLUÐU UPPRUNA ALLRA
NEMENDA SKÓLANS. GLÖGGIR GETA SÉÐ GLITTA Í ÞANN ÍSLENSKA.

„Mikilvægast er að kveikja á þeirra eigin hugsun,
ekki segja þeim hvað þau eiga að hugsa“
Orðin hér að ofan eru sótt í smiðju kennara í samfélagsfræði á miðstigi. Þau fanga vel
markmið skólans um hugsandi menningu (culture of thinking) sem var snar þáttur í námi og
kennslu – og allri starfsþróun kennara þau misseri sem ég dvaldi á vettvangi og ég vík nánar
að síðar. Yfirlýst markmið hins alþjóðlega grunnskóla, eiga sér sterkan samhljóm við
markmið fjórðu leiðar skólaumbóta (sjá nánar í grein I) eins og Hargreaves og Shirley útlista
þau. Eins og fram kom í grein I vakti það óskipta athygli mína hvernig námsráðgjafi skólans
lýsti markmiðum skólans fyrir syni mínum í móttökuviðtali fyrstu dagana okkar í litla
háskólabænum við Rauðahafið:
Í þessum skóla hvetjum við nemendur til að hugsa um lausnir á raunverulegum
vandamálum heimsins.
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Ég var skotin í þessu markmiði en viðurkenni að innra með mér hló efasemdarpúki,
mátulega bjartsýnn á að markmiðið endurspeglaðist í öllu starfi skólans. Fögur orð,
þýðingarmikil og háfleyg. En var þetta ekki of gott til að vera satt? Seytlaði markmiðið niður
öll lögin í skólastarfinu og smitaði náms- og kennsluhætti? Forvitni mín var vakin og ég tók
til við að lesa mér til um stefnu IB-samtakanna. Þar sá ég strax að leiðarljósin voru í
samræmi við hástemmd orð námsráðgjafa: IB-samtökin leggja áherslu á mannkostamenntun,
ábyrga borgaravitund, víðsýni, lausnaleit, frið, umhyggju og að nemendur læri með hjartanu
ævina á enda.
Eftir því sem leið á rannsóknarferlið kom skýrar í ljós að samhljómur var mikill með Fjórðu
leið þeirra Hargreaves og Shirley: Að menntun ætti að hafa siðferðilegan undirtón sem hefði
ekki það eina markmið að smyrja hjól atvinnulífsins eða tryggja efnahagslega hagsæld. Að
markmiðið væri frekar að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, að þeir
taki siðferðilega afstöðu og geti þar með hugsanlega – og vonandi skilað jörðinni og
samfélaginu með betra skikki en fyrri kynslóðir hafa gert.

Persónuleg upplifun þátttakenda á tilgangi og
markmiðum menntunar
Fjórða leiðin í umfjöllun Hargreaves og Shirley byggir á virku trausti milli helstu persóna og
leikenda í skólasamfélaginu, fyrst og fremst milli kennara og þeirra sem stjórna. Nám og
kennslu er erfitt að staðla – og það ætti í raun ekki einu sinni að vera sérstakt keppikefli.
Fremur ættu skólasamfélög að kappkosta að endurvekja og standa vörð um „töfra og undur“
náms og kennslu, hið persónulega sem gefur starfinu gildi og byggir á tengslum kennara og
nemenda, trausti í kollegahópnum og þeirri persónulegu tengingu sem bæði kennarar og
nemendur hafa við gildi skólans og viðfangsefnin hverju sinni.
Það kom glöggt fram að þátttakendur í rannsókninni upplifðu gildi og leiðarljós skólans um
markmið menntunar á sinn persónulega hátt. Mitsuko, kennara í samfélagsfræði á
unglingastigi, þótti vænst um þann hluta í stefnu skólans sem snýr að því að vera úrræðagóð
og lausnamiðuð „því ég á lítil börn og ég hugsa stöðugt um hvernig heimurinn verður þegar
þau eru komin á minn aldur“. Hún sagði að það væri klárt mál að börn yrðu að búa yfir
fjölbreyttri hæfni til að „leysa vandamál framtíðarinnar“. Angela, enskukennari á
unglingastigi, lagði áherslu á að vera samkvæm sjálfri sér í umræðu um markmið og gildi
skólans – og að treysta nemendum til að komast til botns í flóknum málum:
Stundum verða samræður mótsagnakenndar og flóknar og krakkarnir fara að rífast – þá
held ég mér til hlés og treysti þeim til þess að rífast, það styður við góða samræðu. Ég
er hér til að styðja við þau – leiðbeina þeim. Því ég verð að trúa á heimspekina að baki
gildum skólans og „lifa þau“, eða þú veist, vera holdgervingur þeirra.
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Clara, kennari í samfélagsfræði á miðstigi, sagðist horfa til þess í tengslum við gildi skólans
að líta til samhengis hans og ekki síst samsetningar nemendahópsins. Það er mjög í anda
fjórðu leiðarinnar, að sérstaða og „karakter“ hvers svæðis sé hafður í huga þegar skólastarf
er annars vegar. Angela sagði fjölbreyttan bakgrunn nemenda vera styrkleika, það væri
„auðveldara að fá nemendur til að gera menningarlegar og persónulegar tengingar við
námið því reynsluheimur þeirra er svo margbrotinn“, eins og hún orðaði það. Clara lagði
áherslu á að nemendur hugsi sjálfstætt og kafi djúpt, í umræðu um markmið skólans:
Ég segi þeim að skoðanir, út í loftið, byggðar á bara einhverju, duga ekki alltaf til að
undirbyggja ákvörðun. Þess vegna lærum við, svo við getum tekið góðar ákvarðanir. Ég
segi þeim stundum að það sé ekkert rétt eða rangt svar í málum, þau þurfa að kafa,
spyrja og vera rannsakendur …
Í þessum orðum kemur glöggt fram hve ríka áherslu skólinn leggur á hina hugsandi
menningu, lausnaleit og sjálfstæði í vinnubrögðum. En einnig hvaða gildi menntun í sjálfu
sér hefur í bráð og lengd, þess vegna lærum við „svo við getum tekið góðar ákvarðanir“.
Mitsuko tengdi við sína persónulegu sýn sem foreldri og sagðist ekki vilja að hennar börn
væru í skóla „þar sem réttu svörunum væri beint að þeim og þar sem hlutir eru kenndir á
yfirborðskenndan hátt“. Hún vildi heldur að þau væru í skóla sem „þrýstir á þau, ögrar þeim,
til að fara lengra en bara að einföldu svari við spurningum heimsins“.

„Af hverju verður til ófriður?“
Sem foreldri þótti mér eftirtektarverðast að fylgjast með börnum mínum takast á við að kafa
djúpt ofan í ákveðin viðfangsefni, með nær engri áherslu á að þau lærðu hluti utanbókar.
Clara lýsti sínu viðhorfi til þessarar nálgunar einstaklega vel:
Ég kenni þeim ekki sagnfræðilegar staðreyndir um fyrri og seinni heimsstyrkjöld, ég fer
í gegnum það með þeim hvaða áhrif þessi stríð höfðu á heiminn og svo fjöllum við um
hugtök eins og stríðsátök, landamæradeilur, „konflikta“. Það er mikilvægast fyrir þau að
skilja hvað skapar átök og stríð, yfirráðabaráttu yfir svæðum, af hverju verður til
ófriður?
Angelu varð tíðrætt um mikilvægi þess að virða sjónarmið nemenda, nýta reynsluheim
þeirra og treysta þeim. Hún taldi þetta tengjast órofa böndum, að hlusta á sjónarmið
nemenda væri beinlínis forsenda þess að hún gæti tengt við reynsluheim þeirra, og hún
bætti við:
… þó það þýði töluverðan útúrdúr frá efninu! Nemendur búa yfir hæfileikanum til að
planta fræinu, kennari veitir þeim skilyrði til vaxtar.
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Það er gömul saga og ný að til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefnum náms verður
nemandinn að upplifa einhverja persónulega tengingu við efnið. Í IB-skólum er það eitt
leiðarljósa námsins, að nemendur tengi sjálfa sig, bæði persónulega og menningarbundið,
við námið og viðfangsefnin hverju sinni. Í vettvangsathugunum varð ég margoft vitni að því
að kennarar hvöttu nemendur í sífellu til að leggja sitt persónulega mat á verkefni. „Hvað
finnst þér?“ var spurning sem ég heyrði oft í hverri kennslustund. Kennarar byggðu
námslotur á málefnum líðandi stundar, þó að vissulega væri líka farið ofan í saumana á
löngu liðnum atburðum, t.d. í sögu og samfélagsfræði. En þó að sögusviðið væri 18. öld þá
voru nemendur ávallt hvattir til að tengja við samtíma sinn – og vera gagnrýnir á hann.
Sonur minn vann verkefni um Kólumbus í samfélagsfræði og þar var þessi nálgun áberandi,
sem og hinn siðferðilegi undirtónn sem var um margt einkennandi fyrir nálgun skólans
gagnvart tilgangi og markmiðum menntunar. Clara sagði að einungis lítill hluti af því
tiltekna verkefni gengi út á að fjalla um Kólumbus, nýlendustefnu og þrælahald í
sagnfræðilegu ljósi, heldur að opna augu nemenda gagnvart óréttlæti sem viðgengst í okkar
samfélagi í dag:
Við viljum kaupa flott föt í H&M og GAP en vitum samt að þau eru saumuð í „sweatshops“, við kaupum banana þó að við vitum að saga viðskipta með banana í heiminum sé
lituð óréttlæti og spillingu. Þetta snýst ekki bara um að sitja hér í skólanum og gagnrýna
allt og ekkert í mannkynssögunni, þetta snýst um að setja hlutina í samhengi og tengja
við nútímann … og að vera gagnrýnin á hann …
Dóttir mín og félagar hennar í 5. bekk unnu að verkefni um tveggja mánaða skeið um áhrif
plasts á lífríki sjávar sem lauk með því að foreldrum var boðið á eins konar ráðstefnu þar
sem þau kynntu afraksturinn. Dóttir mín tengdi mjög sterkt við verkefnið enda hvatti
kennari hana í sífellu til að tengja persónulega við það. Hvað gæti hún gert, sem ábyrgur
borgari og neytandi? Hvernig gæti hún beitt sér gagnvart stjórnvöldum? Til hvaða aðgerða
gæti hún, ein og í hópi með öðrum – og sem hluti af stærra samfélagi, gripið til að stemma
stigu við ógninni? Það var hugvekjandi að fylgjast með henni takast á við þessa rannsókn.
Hún lærði reiðinnar býsn af merkilegum hlutum í tengslum við rannsóknarþemað, gerðist
hálfgerður sérfræðingur í hinum ýmsum tegundum plasts og þuldi upp efnasamsetningar og
áhrif á lífríkið með eld í augum og fingur á lofti.
Ferðir með henni í matvörubúðina á þessu tímabili voru mjög krefjandi því við þurftum að
rökstyðja öll okkar kaup vandlega með tilliti til sjálfbærnisjónarmiða!
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HÉR ER PRÝÐILEGT DÆMI UM ÞAÐ HVERNIG NEMENDUR VORU HVATTIR TIL AÐ VINNA
JARÐVEGSVINNUNA Í NÁMSLOTUM. HÉR LÝSIR DÓTTIR MÍN ÞVÍ HVERNIG HÚN NÝTTI SÉR
ÁKVEÐNA EIGINLEIKA (FORVITNI OG ÍGRUNDUN) Í RANNSÓKNARVINNU SINNI UM ÁHRIF
PLASTS Á LÍFRÍKI SJÁVAR. MÓÐIR HENNAR REYNIR EINNIG AÐ LEGGJA EITTHVAÐ GÁFULEGT
TIL MÁLANNA!

„Þau vilja oft skreyta kökuna, áður en þau baka
kökuna!“
Lykilhæfniþættir í IB-skólum eru náskyldir þeim íslensku: Áhersla er lögð á sveigjanleika,
hæfni til að öðlast nýja þekkingu, virka þátttöku og borgaralega ábyrgð, sjálfsaga, lausnaleit
og sjálfstæð vinnubrögð. Að ógleymdu því leiðarstefi íslenskrar aðalnámskrár, menntastefnu
OECD og Evrópusambandsins að börn og ungmenni séu virkir námsmenn „ævina á enda“.
Það var áberandi stef í skólastarfinu að kennarar nýttu hvert tækifæri til að hvetja
nemendur til sjálfstæðra og agaðra vinnubragða. Tilvísunin í kökubaksturinn hér að ofan er
frá samfélagsfræðikennaranum Clöru en henni þótti stærsta áskorunin í tengslum við
vinnubrögð nemenda liggja í því að fá þau til að vinna jarðvegsvinnuna:
… þú veist, það sem er undir ísjakanum. Þau eru svo spennt að snúa sér strax að
kynningunni, myndbandinu, leikritinu … því sem þau eiga að skila að lokum …. Ég þarf
stöðugt að vera að minna þau á vinnubrögðin, hvernig þau ætla að ná í heimildirnar,
ekki bara að ná í heimildirnar.
En kennararnir voru ekki eingöngu meðvitaðir um að hvetja nemendur til að leggja stund á
markviss og sjálfstæð vinnubrögð, þeir studdust einnig við markvissar aðferðir til að hvetja
nemendur til að beita hugsun sinni á markvissan hátt, aðferð sem kennd er við Harvard
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Project Zero og má kynna sér í bókum á borð við Creating Cultures of Thinking og Making
Thinking Visible eftir Ron Ritchhart og fleiri (sjá einnig á þessari slóð:
http://www.pz.harvard.edu/projects/cultures-of-thinking). Í þeim er að finna afar
áhugaverðar aðferðir sem byggja í raun á því að skapa bæði umhverfi, andrúmsloft og
tækifæri í kennslustundum til að örva samræðu og fá nemendur til að vera virkir, efla
þannig áhugahvöt þeirra og fá þá til að hugsa sjálfstætt, spá og pæla. Þessum aðferðum geri
ég skil í grein IV, í umfjöllun um þann heillandi drifkraft skólastarfs sem skólamenning er.

Hin mikilvægu hliðarspor – en þó skýr rammi
Í vettvangsathugunum sá ég oft í beinni útsendingu hvernig rök- og samræður þróuðust út í
óvænta sálma, óvæntum hliðarsporum var beinlínis fagnað. Skólastjóri taldi þetta vera
kjarna kennslunnar:
Kennsla er svo ótrúlega skapandi starf, sem gerir það svo heillandi og krefjandi, þess
vegna má kennarinn aldrei vannýta tækifæri sem gefst í kennslu þegar nemendur spyrja
út í eitthvað sem er ekki beinlínis á dagskrá, hann missir af svo góðu tækifæri til að örva
nám.
Fjórða leiðin þeirra Hargreaves og Shirley myndi telja þetta viðhorf vel til þess fallið að
hefja upp til vegs og virðingar „töfra og undur“ náms og kennslu. En áhersla skólans á
persónulegar tengingar, skapandi og gagnrýna hugsun og að grípa óvænt tækifæri til að
hugsa út fyrir boxið má þó ekki skilja sem svo að fólk væri almennt að gera það sem því
sýndist, hvert í sínu horni. Skólinn styðst við ramma IB-samtakanna um markmið, gildi,
þemu og námsmat en einnig fléttast saman við allt nám nemenda svokallaðir námsprófílar,
sem eru tíu talsins Þeir lýsa eiginleikum eða mannkostum sem nemendur eiga að tileinka sér
á skólagöngunni. Í öllum námslotum eru ákveðnir eiginleikar þjálfaðir, gjarnan einn, tveir
eða þrír. Námsprófílarnir eru:
Spyrjandi og rannsakandi, eða ígrundun (Inquirers)
Fróð/ur eða fróðleiksfús (Knowledgeable)
Hugsandi, að kryfja til mergjar (Thinkers)
Að geta miðlað og átt í samskiptum (Communicators)
Að heiðra gildi, vera staðföst/staðfastur (Principled)
Víðsýn/nn og opin/nn (Open-minded)
Að taka áhættu (Risk-takers)
Umhyggjusöm/samur (Caring)
Að gæta jafnvægis milli líkamlegs og andlegs heilbrigðis (Balanced)
Að geta ígrundað eigið nám, eigin verkefni og vinnubrögð (Reflective)
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OBI-WAN KANOBE OG YODA ENDURSPEGLA NÁMSPRÓFÍLA IB-MENNTASTEFNUNNAR.

Hið innra samræmi mannkostanna var þátttakendum ofarlega í huga, í takt við það sem
Kristján Kristjánsson heimspekingur og prófessor hefur talið vera jákvætt einkenni
menntunarprógramma sem byggja á mannkostamenntun. Martha sagði í umræðu um gildi
skólans og leiðarljós:
… það verður að vera jafnvægi í öllu. Og horfa á hvers konar manneskja þú ert, hvers
konar nemandi þú ert og hvað kemur út úr lykilhæfniþáttunum – útkoma og einkunnir
eru vissulega líka mikilvægar en þær eru bara eitt sjónarhorn á þig sem persónu.
Ein af niðurstöðum rannsóknar minnar sýndi fram á að kennarar skólans þurftu margsinnis
að stíga línudans til að ná þessu æskilega jafnvægi, sem Martha nefnir. En það á ekki að
koma á óvart, nám og kennslu er erfitt að staðla og þversagnir leynast alls staðar. Farsæl
menntakerfi viðurkenna þetta, að mati Hargreaves og Shirley og beinlínis fagna þversögnum
og mistökum. Í þeim felist tækifæri til náms fyrir bæði nemendur og kennara sem ekki á að
hunsa.
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„Hæfniviðmiðin eru fóður fyrir sálina“
Hæfniviðmið eru sannarlega búin að vera á dagskrá íslenskra kennara undanfarin misseri.
Hæfniviðmiðum hins alþjóðlega skóla var stuttlega lýst í grein I og verður kafað dýpra ofan í
þá sálma í grein III sem fjallar um starfsþróun og námsmat. En það er freistandi að skoða
orð og viðhorf skólastjóra um hæfniviðmið IB-samtakanna í tengslum við almenna
menntapólitík, stefnur og strauma. Skólastjóri kvað helsta kost hæfniviðmiða IBmenntastefnunnar vera þann að þau væru djúpstæð, ekki yfirborðskennd. Skólastjóri sagði
margar menntastefnur þjóða og menntakerfa vera því marki brenndar að einkennast af
mikilli breidd og efnisinnihaldi en skorti dýpt og hafi „engan fókus á hæfni“. Gefum
skólastjóra orðið:
Krakkar verða að sýna sannfærandi skilning – og tengja við hann persónulega. Sá sem
metur verkefnin er að leita eftir persónulegu svari barnsins. Hæfniviðmiðin eru fóður
fyrir sálina, þau höfða til tilfinninga og ástríðu. Það er ekki nóg að vera tæknilega góður
í að teikna mynd, það verður að vera listrænt og áhugavert konsept í gangi. Krakkar
verða að pæla í hlutum eins og: Hvað er frumleg hugmynd? Hvað er listrænt konsept?
Þetta snýst ekki um tæknilega fullkomnun eða að muna staðreyndir í sögu, þetta snýst
um að vera gagnrýninn í umfjöllun um sagnfræðilega atburði, þar kemur þessi djúpa
hugsun til skjalanna.
Nú læt ég lesendum það eftir að meta hvort íslensk aðalnámskrá og hæfniviðmiðin sem við
hana eiga að styðja, séu þessu marki brennd: Að „einkennast af mikilli breidd og
efnisinnihaldi“ en „skorta dýpt og fókus á hæfni.“ Mig rekur allténd ekki minni til þess að
íslenskir kennarar hafi lýst hæfniviðmiðunum sem fóður fyrir sálina! Þegar öllu er á botninn
hvolft er þó afar margt gott að finna í íslenskum aðalnámskrám, rauðir þræðir þeirra eiga
margt sameiginlegt með alþjóðlegum stefnum og straumum og ríma við það sem fræðimenn
hafa talið til farsældar fyrir góð menntakerfi. Hin nauðsynlega umbreyting á vinnubrögðum
og kannski fyrst og síðast viðhorfi okkar til náms og kennslu er stærsta áskorunin. Hana
glíma íslenskir kennarar við um þessar mundir og enginn skyldi ímynda sér að það sé létt
verk og fljótunnið! Það er gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld á öllum stigum leggi allt kapp á
að tryggja stuðning, hvatningu – og fjármagn á meðan því vandasama verki stendur.

Hvað finnst þér?
Nær allir sem hafa yfirleitt lágmarks áhuga á skólastarfi og menntun, hafa sterka skoðun á
því hvað nám á að snúast um. Nám í 6.–10. bekk í skólanum sem rannsóknin mín náði til,
hverfist um átta námsgreinar sem allar snerta á sex hnattrænum þemum, auk
námsprófílanna (eiginleika eða mannkosta nemenda) tíu sem áður hefur verið lýst. Námið er
hugtakadrifið og verkefnabundið og í hverri námslotu, sem vanalega stendur yfir í fjórar til
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sex vikur, þarf kennari að teikna upp skipulag sem lýsir því:
Hvaða lykilhugtök, hnattrænu þemu, námsprófíla, lykilhæfni og hæfniviðmið unnið
verður með í námslotunni
Hvaða rannsóknarfókus einkennir lotuna og hvaða vinnubrögð nemendur ættu að
tileinka sér

NÁMSPRÓFÍLAR HÉNGU VÍÐA UPPI Í SKÓLANUM
OG MINNTU Á ÞÁ EIGINLEIKA EÐA MANNKOSTI
SEM NEMENDUR ÁTTU AÐ REYNA AÐ TILEINKA
SÉR Á SKÓLAGÖNGUNNI.

Ofan á þetta bætist svo mjög skýr námsmatsrammi, verklag til að meta gæði heimilda,
sjálfsmat nemanda, verk- og tímaáætlun hans – og sitthvað fleira! Allt virkaði þetta tyrfið,
yfirgripsmikið og stíft fyrir nýja nemendur og foreldra. Fyrstu mánuðina klóruðum við okkur
í hausnum yfir nýjum hugtökum sem tengdust skipulagi námsins og syni mínum, 7.
bekkingnum, fannst þetta oft fullmikið af hinu góða. En smám saman lærðum við
leikreglurnar, furðufljótt í raun. Það hjálpaði að skólinn var mjög sveigjanlegur enda alvanur
því að fá til sín börn sem koma úr öðru umhverfi og þekkja ekki vinnubrögð og leikreglur
skólastarfsins.
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Af öllu því sem börnin mín tókust á við í skólanum þá þótti þeim mest krefjandi hin mikla
áhersla sem lögð var á að kalla eftir þeirra sjónarmiðum, fá þau til að hugsa sjálfstætt. Í
fúlustu alvöru held ég að sonur minn hafi oftar verið beðinn um að segja skoðun sína á
viðfangsefnum sínum fyrsta mánuðinn í skólanum, heldur en öll sín sex ár í íslenskum
grunnskóla! Það var erfitt en viti menn, það hafði jákvæð áhrif þegar til lengdar var litið.
Eftir þessa reynslu er það morgunljóst að mínu viti að þennan þátt í námi barna í íslenskum
skólum má styrkja verulega ‒ og það er óþarfi að finna upp hjólið í þeim efnum. Margar
góðar aðferðir og verklag er til staðar til að byggja upp slíka menningu í skólum, eins og
nánar verður lýst í grein IV. Ég leyfi mér í umræðukafla ritgerðar minnar að spyrja þeirrar
spurningar hvort að innleiðing slíkra vinnubragða sé hugsanlega pússlið sem vantar inn í
stuðning við kennara, í tengslum við innleiðingu aðalnámskrár og námsmats sem byggir á
hæfniviðmiðum?
Frábærri fyrirmynd um slíka kennsluhætti varð ég vitni að í kennslustund í samfélagsfræði
hjá Mitsuko, þar sem hún kynnti nýja námslotu í 9. bekk, um sjálfbærni. Nemendur áttu að
velja sér áskorun sem heimbyggðin stæði frammi fyrir í tengslum við ýmsar auðlindir, til að
mynda hnattræna hlýnun, auðlindir á borð við ferskvatn og orku, fólksfjölgun, landnýtingu
og margt fleira. Fyrirmæli Mitsuko voru skýr, hér er glefsa úr rannsóknardagbók:
Kennari: Ég ætla að kynna fyrir ykkur alls konar gögn og hráefni sem tengjast
auðlindum heimsins. Ykkar verkefni er að draga ályktanir út frá umhverfisvinklinum,
efnahagsvinklinum og samfélagslega vinklinum. Þetta snýst ekki um að lesa staðreyndir
í bók. Þetta snýst um að spyrja spurninga eins og: Af hverju eru þessi vandamál til
staðar? Hvernig gæti vandamálið þróast til framtíðar? Þessi lota gengur alfarið út á að
spá í framtíðina. (Vettvangsathugun, 17. apríl, 2016).

„Skólinn á að endurspegla að samfélagið er flókið“
Inntaki námslota lýsi ég í lokaritgerð (sjá hér) með nokkrum dæmum af vettvangi. Verkefnin
voru jafn mismunandi og þau voru mörg: Verkefni um auðlindir heims og sjálfbærni, um
heimsveldi og sjálfsmynd, um ójafna skiptingu auðæva heimsins, um nýlendustefnu,
jarðskjálfta, mismunandi textagerðir í dagblöðum, klassískar bókmenntir á borð við
Frankenstein og jafnréttismál í alþjóðlegu samhengi. En einnig geri ég tilraun til að lýsa
inntakinu og áhrifum nálgunar skólans á nemendur, frá sjónarhóli foreldris. Í mjög stuttu
máli reyndu námslotur á spyrjandi og leitandi hugsun nemenda, álitamál voru af
siðferðilegum toga, tengdust gjarnan stórum hitamálum úr samtímanum sem nemendur
voru hvattir til að taka afstöðu til.
Síðast en ekki síst var athyglisverð og ég leyfi mér að segja, aðdáunarverð sú áhersla
skólans á að nemandur tengi persónulega við námið og viðfangsefnið, sem og að þeir tengi
námið sínum samtíma. Sú áhersla hvílir á einu af sex hnattrænu þemum IB28

menntastefnunnar sem nefnist persónuleg og menningarbundin tjáning. Hér eru einkenni
fjórðu leiðarinnar sterk, að nám nemenda tengist þeim persónulega og hafi þann
siðferðilega og göfuga tilgang að tengjast samtíma þeirra og stöðu þeirra í umheiminum.
Mitsuko þótti mikilvægt að sýna nemendum fram á mismunandi aðstæður fólks í heiminum,
ekki síst í þessum skóla þar sem staða nemenda væri almennt góð og börnin byggju við
forréttindi sem væru síður en svo sjálfsögð. Mitsuko sagði „njóta þess að byggja þann þátt
inn í námsloturnar“ en að nemendum gremdist það þó oft:
Þeim er það þó á móti skapi, því það er erfitt fyrir þau. En lífið er erfitt. Skólinn á að
endurspegla að samfélagið er flókið. En við erum ekki að kenna þetta eða næra þetta í
okkar samfélagi eins og er.
Ég leyfi mér að greina þessi orð Mitsuko á þann veg að hún ber mikið traust til nemenda
sinna, sem og umhyggju. Hún hefur væntingar fyrir hönd nemenda sinna um að þeir skilji
heiminn í kringum sig, það sé mikilvægt, en líka krefjandi. Hargreaves og Shirley hafa sagt
að menntun eigi að hafa háleit markmið, að nemendur verði boðberar breytinga til betri
heims. Hér er því enn og aftur að finna samhljóm milli skrifa þeirra um fjórðu leið
skólaumbóta og skólastarfsins í alþjóðaskólanum í litla bænum við Rauðahafið.
Ég ætla að gefa Arthur lokaorðið, hann er raunsær kennari í samfélagsfræði og sagðist ekki
líta svo á að hlutverk hans sem kennari væri að bjarga heiminum. Hann tryði þó á að margt
smátt gerði eitt stórt:
… en ef þú gerir þitt besta á hverjum degi, munu hlutir breytast – smá skref, þú veist.
Litlar aðgerðir hjá stórum hópi, það hreyfir við og breytir heiminum. Ætli ég reyni ekki
að gera allt sem ég get til að búa þau undir betri heim, eða öllu heldur, að þau verði
betri við heiminn.
Ég læt staðar numið hér en vísa áhugasömum á ritgerðina (sjá hér) þar sem skipulagi
námsins í alþjóðaskólanum við Rauðahafið er lýst frekar, bæði inntaki og markmiðum
námsins. Einnig er þar að finna fjölda mynda og lýsinga úr rannsóknardagbók af vettvangi
kennslustunda, dæmi um hæfniviðmið og töflu sem lýsir lykilhæfniþáttum enn frekar. Í grein
III fjalla ég um nálgun skólans á starfsþróun og námsmat. Ég tel þær niðurstöður vera
geysilega gagnlegar fyrir íslenskt skólasamfélag enda stöndum við í stórræðum hvað varðar
innleiðingu nýs námsmats þar sem starfsþróun verður að fylgjast að – og vera bundin bæði
markmiðum námsins og námsmatinu órofa böndum.
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HERÐABREIÐUR ÍSHOKKÍKAPPI SPYR ÁLEITINNAR SPURNINGAR SEM
BYGGIR Á HNATTRÆNUM ÞEMUM IB-MENNTASTEFNUNNAR.

Heimildir: Oddný Sturludóttir (2017). Frelsi til að kafa djúpt: Skólastarf alþjóðlegs
grunnskóla skoðað með hugmyndaramma fjórðu leiðarinnar og speglað í íslenskum
veruleika. Sjá á þessari
slóð: https://skemman.is/bitstream/1946/29197/1/MA_Oddny_Sturludottir.pdf

Um höfund
Oddný Sturludóttir er píanókennari og fyrrum borgarfulltrúi. Hún er búsett í Reykjavík og
Sádí-Arabíu og lauk nýverið MA-prófi í mennunarfræðum með áherslu á stjórnun
menntastofnana. Hún starfar við stundakennslu í HÍ og ráðgjöf og situr í stjórn Félags um
menntarannsóknir.
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