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Allir muna eftir besta kennaranum sínum, ekki vegna þess 
sem hann kenndi heldur hvernig hann fékk nemendur til að 
hugsa. Einmitt þessi hæfileiki – að kunna að hugsa – skiptir 
sífellt meira máli nú um stundir þegar örar byltingar í 
samtímanum gera margt af því sem við lærum í skólanum 
úrelt á svo skömmum tíma.” Lilja Alfreðsdóttir í tilefni kennaradagsins 
2019



Afhverju breytingar?
Við þurfum að hætta að undirbúa nemendur undir okkar fortíð og 
fara að undirbúa þá fyrir þeirra framtíð. (Andreas Schleicher yfirmaður menntamála hjá OECD)

Hæfni 21. aldar er ekki bara þekkingarmiðuð eins og áður, heldur 
þurfa okkar börn að hafa hæfni sem felst í að vera lausnamiðuð, 
gagnrýnin, ábyrgðafull, þrautseig, skapandi, með rökhugsun, 
skapandi, aðlögunarhæfni, sjálfstæð og góð í samvinnu. 



Að draga úr vægi námsbóka
1. Nemendur sem vinna mikið í kennslubókum missa af þjálfun í flestu 

því sem við þurfum að þjálfa og var nefnt hér áðan. 
2. Nemendur læra að svörin eru alltaf í einhverri bók og aldrei að 

stundum eru engin svör eða að hvaða svar sem er, gæti verið rétt svar. 
3. Nemendur eiga erfitt með að yfirfæra þekkingu. 
4. Nemendur verða vanir því að vera mataðir af upplýsingum og finnst 

óþægilegt þegar þeim er sagt að leita utan námsbóka að svörum. 
5. Nemendur með sérþarfir passa illa í þann ramma sem bækurnar setja. 



Áskoranir frh.

Samræmd próf eru byggð á hæfniviðmiðum og þeirri hæfni sem 
reiknað er með að nemendur hafi náð í byrjun 4., 7. og við lok 9. 
bekkjar. Þau eru ekki byggð á innihaldi kennslubóka.
En þó að ráðuneytið setji upp viðmiðin,  búi til samræmduprófin 
og gefi út námsefnið, þá er lítið samhengi þar á milli. 



Prófspurning úr æfingaprófinu



Hvað býður nemendanna?

Við vitum það ekki.
En við vitum að ef að við gefum nemendum verkfæri til að þeir geti 
lært alla ævi, þá er íslenskt menntakerfi á góðum stað og staða þessa 
nemenda góð.
Við vitum að gervigreind og önnur tækni er að taka yfir ansi mörg 
störf, en við vitum bara ekki hvaða störf. 



Okkar leið

Við eigum (mjög góða) aðalnámskrá að því leiti að hún er opin og 
ekki svo stýrandi. Þar er talað um hin ýmsu hæfniviðmið sem 
nemendur eiga að ná en minna um þekkingarviðmiðin. 
En það þýðir ekki að við séum ekki að þjálfa þekkingu. Öll verkefni  
hafa skýr markmið og skýran tilgang. 
 



Grundvöllur í okkar leið

Samþætting greina
Lausnaleitarnám - e. Project based learning
Heimildavinna- e. Resource based learning
Umræðu og spurnaraðferðir
Samvinnunám
Allir geta lært- bara ekki allir eins / fjölbreyttar leiðir að lokamarkmiði
Hugarfar vaxtar   “út úr þægindarammanum”



Enginn að finna upp hjólið, en...

Það eru mjög margir skólar að þróa eigin leiðir til að koma til móts 
við breyttar áherslur. Verkefnin bera ýmis nöfn eins og Sprellifix, 
Bíp, Kraum, Grundaskólaleiðin, Nám á nýjum nótum, Úllónolló...

#menntaspjall
 
https://netnam.grunnskolar.is/course/view.php?id=237



Hugarfar vaxtar

Við leggjum mikla áherslu á að nemendur temji sér hugarfar vaxtar til að 
komast út úr eigin þægindaramma. 
Ekki gefast upp - taka áskorunum
Læra að mistök eru eðlileg
Veri jákvæð fyrir breytingum
Kunni að leita svara
Viti að þeim er ekkert ómögulegt



Takk fyrir mig


