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Jafnréttindi, mannréttindi og lýðræði
Anna Kristín Arnarsdóttir og Svava Þ. Hjaltalín, kennarar 
við Giljaskóla á Akureyri, hafa þróað verkefni sem þær kalla 
Jafnréttislandið. Nemendur hafa tekið verkefninu vel. 

Hægt gengur að útrýma launamun kynjanna
Óútskýrður launamunur kynjanna í fræðslustarfsemi nam 12% 
í fyrra. Munurinn minnkaði um 7% á sex árum. Þetta kemur 
fram í skýrslu aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði.

Skólastarf í lamasessi eftir jarðskjálfta
Skólabyggingar í Nepal eru rústir einar eftir skelfilega jarð-
skjálfta sem riðu yfir landið nýlega. Mikið uppbyggingarstarf 
er framundan og hefur stjórn KÍ ákveðið að leggja því lið. 

Fjölmenning í Borgarbókasafninu
Nemendur í Landakotsskóla efndu á dögunum til Menn-
ingarmóts þar sem þeir kynntu hugðarefni sín og áhugamál. 
Um 80 Menningarmót hafa verið haldin í skólum í Reykjavík. 

Dagur í lífi leikskólakennara
Steinunn Erla Stefánsdóttir leyfði Skólavörðunni að fylgjast 
með hvernig hefðbundinn vinnudagur gengur fyrir sig og hvað 
tekur við að vinnudegi loknum. 

Ritstjórar: Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís 
Þorgeirsdóttir
Ábyrgðarmaður: Þórður Á. Hjaltested
Hönnun og umbrot: Kjarninn
Prófarkalestur: Urður Snædal
Auglýsingar: Stella Kristinsdóttir

Forsíðumyndina tók María 
Sigurðardóttir af Kristjáni 
 Brynjólfssyni í Stórutjarnaskóla.

Kennarasamband Íslands
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Sími 595 1111
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Um miðjan febrúar stóðu Kennarafélag  Reykjavíkur, 
Félag skólastjórnenda í Reykjavík og Skóla- og 
 frístundasvið Reykjavíkurborgar fyrir Öskudagsráð-
stefnu 2015. Meðal framsögumanna var  Toby Salt sem 
er sérfræðingur hjá Ormiston Academies Trust í Bret-
landi. Meginniðurstaða Salt var að stjórnmálamenn 
séu háðir breytingum. Í stað þess að hlúa að námi og 
kennurum vilji þeir stöðugt umbylta menntakerfinu. 
Mér hefur reglulega orðið hugsað til erindis Salt síðustu 

misseri þar sem ég hef fylgst með störfum og framgangi 
núverandi menntamálaráðherra, Illuga Gunnarssonar. 

Ég verð að viðurkenna að ég batt ákveðnar vonir við hinn 
nýja ráðherra þegar hann hóf störf. Hann talaði um að setja 
saman hvítbók þar sem fundnar yrðu leiðir til að bæta meðal 

annars læsi nemenda, minnka brottfall úr framhaldsskólum 
og styrkja faggreinanám. Í þessu ferli yrði haft ríkt samráð 
við hagsmunaaðila. Það hljómaði skynsamlega. En svo tók 
ráðherra til starfa. 

Miklar breytingar
Ein niðurstaða hans er að spara í framhaldsskólum landsins með 
því að hætta að tryggja nemendum eldri en 25 ára skólavist. Sú 
ákvörðun ráðherrans var ekki rædd við hagsmunaaðila, heldur 
birtist fyrst í frumvarpi til fjárlaga 2015. Á Alþingi var málið því 
rætt samhliða umræðum um breytingar á virðisaukaskatti og tekju-
stofn Ríkisútvarpsins, en ekki sem breyting á menntastefnu þjóðar-
innar. Málið var í framhaldi keyrt í gegnum þingið – það þurfti jú 
að samþykkja fjárlög til að tryggja rekstur ríkissjóðs næsta árið. 
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Næst var það stytting náms í framhaldsskólum, úr fjórum 
árum í þrjú. Sú ákvörðun er risavaxið menntapólitískt mál og 
aftur var umræðan takmörkuð þó ráðherra ræddi hana reglulega 
í fjölmiðlum. Þar sagði hann rökin meðal annars efnahagsleg því 
með breytingunni mætti koma ungu fólki fyrr inn í háskóla og þar 
með fyrr út í atvinnulífið að námi loknu. Eftir standa þó fjölmargar 
spurningar. Hvaða áhrif hefur þetta á námið sjálft og gæði þess? 
Verða nemendur tilbúnir til að takast á við háskólanám eftir 
þriggja ára nám í framhaldsskólanum? Eykur þetta eða dregur úr 

brottfalli? Hvað með rekstur framhaldsskólanna? 
Meintur sparnaður mun vera rakinn í nýrri skýrslu 
sem ráðherra er þegar farinn að vitna í en enginn fær 
að sjá. Beiðnum forsvarsmanna Kennarasambands-
ins um aðgang að henni hefur enn ekki verið svarað. 

Nú virðist ráðherra ætla að snúa sér að því að 
sameina framhaldsskóla. Fyrsta skrefið hefur þegar 
verið stigið með umdeildri sameiningu Tækniskól-
ans og Iðnskólans í Hafnarfirði. Enn einu sinni 
skorti á samráð, því ekki var rætt við kennara, nem-
endur eða sveitarstjórnarmenn í Hafnarfirði fyrr en 
málið var nánast frágengið. Allir þessir aðilar hafa í 
framhaldi mótmælt fyrirætlununum. En allt kemur 
fyrir ekki. Í framhaldi fréttist af sameiningarhug-
myndum á bæði Norðurlandi og Vestfjörðum. 

Þær hafa tímabundið verið afgreiddar sem viðræður um aukna 
samvinnu. En sporin hræða og í dag búa fjölmargir kennarar og 
nemendur því við óvissu um hvert framhaldið verður. 

Ofan á allt þetta bætist að meint samráð vegna hvítbókar 
ráðherra reyndist meira í orði en á borði. Kennarasambandið 
hefur til að mynda aðeins fengið að skila inn greinargerðum um 
einstaka þætti þessarar litlausu bókar, en hefur ekki haft beina 
aðkomu að þeirri vinnu sem fram hefur farið. Málið liggur nú á 
borði ráðherra og alger óvissa ríkir um hvort þar verði hlustað 
á ábendingar og athugasemdir sérfræðinga – og um leið hver 
niðurstaða ráðherrans verður. 

„Hvað yrði sagt 
ef heilbrigðisráð-

herra tilkynnti 
dag einn að 

endurhæfing á 
Grensás yrði stytt 

um fjórðung því 
það væri þjóð-
hagslega hag-

kvæmt.“



Undarleg vinnubrögð
Hraðar breytingar og skortur á samráði virðast leiðarstefið 
í verkum Illuga síðustu misseri, sem og sú skoðun að engin 
ástæða sé til að bera breytingar á skólum og menntakerfinu 
undir sérfræðingana sem vinna í skólunum – kennarana sjálfa. 
Þetta gerir lítið úr bæði menntun og þekkingu stéttarinnar. Sú 
spurnig kviknar hvort aðrir ráðherrar kæmust upp með svipuð 
vinnubrögð. Gæti heilbrigðisráðherra gert grundvallarbreytingar 
á Landspítalanum án þess að ráðfæra sig við yfirmenn þar, 
lækna, hjúkrunarfræðinga og aðra sérfræðinga? Hvað yrði sagt 
ef hann tilkynnti dag einn að endurhæfing á Grensás yrði stytt 
um fjórðung því það væri þjóðhagslega hagkvæmt að koma 
sjúklingunum fyrr en ella aftur út á vinnumarkaðinn? Kæmist 
innanríkisráðherra upp með að gera viðamiklar breytingar á 
vinnulagi lögreglumanna, saksóknara eða dómara með það að 
markmiði að ná fram sparnaði? Væri það látið ótalið ef sjávar-
útvegsráðherra tilkynnti dag einn að stór undirstofnun hans 
yrði flutt milli landshluta á næstu mánuðum og allir starfsmenn 
með? Svarið blasir við. 

Að öllu þessu sögðu er rétt að taka fram að einstakir skólar 
og menntakerfið í heild eiga að þróast og taka breytingum. En 
það á ekki að gera til að tryggja að einstaka ráðherrar geti skap-
að sér arfleifð eða minnisvarða. Því þegar núverandi ráðherra 
hættir tekur nýr við, með nýjar áherslur og knýjandi þörf fyrir 
að gera breytingar sem tekið verður eftir. Það hlýtur að vera 
lágmarkskrafa til stjórnmálamanna að þeir vandi sig og geri 
breytingar þar sem þörf er á en ekki bara breytingar, breyting-
anna vegna.  
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KENNARAR Í TÆKNISKÓLANUM FELLDU VINNUMAT
Meirihluti kennara í Tækni-
skólanum hefur fellt vinnumat 
sem var skrifað var undir fyrir 
hönd félagsmanna í Tækni-
skólanum. Þetta er í annað 
skiptið sem kennarar í Tækni-
skólanum fella vinnumat en 
þeir felldu einnig vinnumat í 
febrúar síðastliðnum.

Vinnumatið er hluti kjara-
samnings sem samþykktur var 
á síðasta ári en í ljósi niður-
stöðunnar er nú enn ósamið 
við kennara í Tækniskólanum.

Guðríður Arnardóttir, for-

maður Félags framhaldsskóla-
kennara, segir að endurmeta 
þurfi stöðuna frá grunni. „Nú 
er ljóst að vinnumati eins 
og til stendur að innleiða í 
ríkisreknum framhaldsskólum 
hefur verið hafnað í Tækni-
skólanum og þýðingarlaust að 
vinna áfram að kjarasamningi 
á þeim grunni. Samnings-
aðilar þurfa að endurmeta 
stöðuna og við munum taka 
næstu daga í að skoða mögu-
legt framhald á málinu,“ segir 
Guðríður.

Niðurstaða atkvæða-
greiðslunnar er þessi:
• Á kjörskrá voru 146
• Atkvæði greiddu 116 eða 

79,5%
• Já sögðu 42 eða 36,2%
• Nei sögðu 72 eða 62,1%
• Auðir seðlar 2 eða 1,7%

Atkvæðagreiðslan hófst síð-
degis föstudaginn 15. maí og 
lauk klukkan 16 þriðjudaginn 
19. maí. 

NÁMSLEIÐIR Á MEISTARASTIGI
Stjórnmálafræðideild Há-
skóla Íslands vekur athygli 
á fjölda námsleiða sem eru 
í boði næsta vetur. Meðal 
þeirra er nám í opinberri 
stjórnsýslu, alþjóðasamskipt-
um, kynjafræði, smáríkja-
fræði og Evrópufræðum. Þá 
verður boðið upp á fjórar 

nýjar námsleiðir á meistara-
stigi næsta haust; blaða- og 
fréttamennsku, fjölmiðla- og 
boðskiptafræði, samanburðar-
stjórnmál og vestnorræn 
fræði. Umsóknarfrestur í 
diplómanám er til 5. júní 
2015. Hér má lesa kynningar-
bækling um námsleiðirnar.

Skjámynd úr kynningarmyndbandi 
HÍ um nám í kynjafræði. 

SUMARLOKUN 
KENNARAHÚSS OG 
UMSÓKNARFRESTIR
Kennarahúsið verður lokað frá 
13. júlí og til og með    
3. ágúst nk. vegna sumarleyfa 
starfsfólks. Afgreiðslan verður 
opnuð aftur að sumarleyfum 
loknum þriðjudaginn 4. ágúst.

Vert er að benda á um-
sóknarfresti hjá eftirtöldum 
sjóðum Kennarasambandsins; 
Sjúkrasjóði, Vonarsjóði – 
verkefna- og námsstyrkjasjóði, 
Vísindasjóði FL og FSL en 
umsóknir sem berast eftir 18. 
júní verða greiddar eftir 19. 
ágúst. 

Hægt verður að hafa 
samband við Orlofssjóð 
á meðan á sumarlokun 
Kennarahússins stendur. 
Símatími verður frá klukkan 
9 til 12 virka daga, í síma 595 
1170 eða 618 7438. 

http://www.hi.is/sites/default/files/gunnsig/meistaranam_stjornmalafraedideild.pdf


http://www.atlantsolia.is/umsoknir/KI_5586.aspx


ERU DANSKIR SKÓLAR 
AÐ BREGÐAST BÖRNUM 
INNFLYTJENDA?
Stór hluti ungmenna, einkum pilta, af erlendum uppruna í Danmörku á í 
erfiðleikum í námi og hættir í skóla áður en lögbundnu skyldunámi lýkur. 
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Umræða um innflytjendur er ekki ný af nálinni í 
Danmörku. Þegar höfundur þessa pistils var í námi 
í Kaupmannahöfn fyrir þrjátíu og fimm árum var 
í fjölmiðlum talsvert fjallað um innflytjendur. Þá 
voru Tyrkir langstærsti innflytjendahópurinn en 
á árunum 1960 – 1973 fluttu þúsundir Tyrkja til 
Danmerkur. Fyrst voru það einkum karlmenn í 
atvinnuleit (þá var næga vinnu að fá), sem margir 
hverjir ílentust í landinu. Þeir sem voru giftir fyrir 
fengu konur og börn til sín, aðrir giftust og eign-

uðust börn. Tyrkirnir stunduðu sína vinnu og voru 
þannig tannhjól í gangverki samfélagsins en þeir 

héldu sig gjarnan út af fyrir sig og umgengust fyrst og 
fremst aðra Tyrki, og aðlöguðust þannig ekki dönsku samfé-

lagi nema að mjög takmörkuðu leyti. Þótt ýmsir lýstu áhyggjum 
vegna þessa breytti það engu. Í dag eru um 60 þúsund manns 
af tyrkneskum uppruna búsett í Danmörku, fjölmennastir 
innflytjenda, en alls eru tæplega ellefu prósent íbúa Dan-
merkur af erlendum uppruna.

Lærðu ekki af mistökunum
Mogens Lykketoft, forseti danska þingsins og fyrrverandi 

utanríkisráðherra, sagði fyrir nokkrum árum í viðtali við pistla-
skrifara að þegar Tyrkirnir komu til landsins á sínum tíma hefðu 
menn talið heppilegt að þeir byggju á sama svæði, eða í sama 
hverfi. Hugsunin var sú að þeir myndu hjálpast að á meðan þeir 
væru að kynnast þjóðfélaginu. Þetta hefðu verið mistök, þeir 
hefðu nefnilega aldrei kynnst og aðlagast danska þjóðfélaginu en 
þess í stað myndað sitt eigið samfélag, nær eingöngu umgengist 
landa sína og til dæmis aldrei lært dönsku almennilega. Af þessu 
hefði átt að draga lærdóm en það hefði því miður ekki orðið.  

Um miðjan tíunda áratuginn kom mikill fjöldi erlendra 
ríkisborgara til Danmerkur og margra annarra Evrópulanda. 
Í þeim hópi var flóttafólk frá gömlu Júgóslavíu fjölmennast. Á 
allra síðustu árum hefur flóttafólk streymt til Danmerkur frá 
Líbanon, Sýrlandi, Írak og fleiri löndum. Allt á þetta fólk það 

Borgþór  
Arngrímsson

skrifar um 
dönsk mennta-

mál



sameiginlegt að hafa flúið ættland sitt, sumt vegna stjórnmála- 
eða trúarskoðana, en aðrir einfaldlega að flýja þá upplausn og 
skálmöld sem ríkir í heimalöndum þeirra. Það sem gerðist með 
Tyrkina og Mogens Lykketoft kallaði mistök hefur endurtekið 
sig, fólk sem á t.d. uppruna sinn að rekja til Íraks leitar eftir að 
búa í nágrenni við aðra Íraka o.s.frv. Hin mikla fjölgun inn-
flytjenda að undanförnu hefur orðið til þess að allt sem þeim 
viðkemur verður meira áberandi í samfélaginu. Þetta fólk á sér 
allt draum um betra líf í friði og öryggi.

Málakunnátta og menntunarleysi
Hjá þeim, sem Danir kalla innflytjendur, 
að Tyrkjum undanskildum, er atvinnuleysi 
mun meira en hjá öðrum þjóðfélagshópum. 
Fyrir þessu eru margar ástæður. Lítil dönsku-
kunnátta og takmörkuð menntun eru taldar 
valda mestu um þetta ástand.

Samhliða þeirri miklu aukningu innflytj-
enda sem orðið hefur á síðustu árum hafa 
sjónir yfirvalda í síauknum mæli beinst að 
karlmönnum í hópi innflytjenda, einkum 
ungum mönnum. Þeir eru sá þjóðfélagshópur 
sem hvað erfiðast á uppdráttar. Í skýrslu sem 

prófessor við háskólann í Álaborg vann að beiðni danska félags-
málaráðuneytisins kemur fram að árið 2013 var meðaleinkunn 
grunnskólabarna af erlendum uppruna næstum tveimur heilum 
(á danska tólf kvarðanum) lægri en þeirra sem eiga innfædda 
danska foreldra. Þetta er sami munur og tíu árum fyrr. Það vakti 
sérstaka athygli að meðaleinkunn stúlkna af erlendum upp-
runa hafði hækkað en pilta hins vegar lækkað. Þessi niðurstaða 
kom ekki á óvart en olli hins vegar miklum vonbrigðum því að 
á undanförnum árum hafa miklir fjármunir verið notaðir til að 
jafna þennan mun. Sérkennsla og margs konar aðstoð hefur ekki 
dugað til. Nýlegir voðaatburðir Í Kaupmannahöfn hafa orðið til 
að umræða um þessa hluti hefur blossað upp og áðurnefndur 
Mogens Lykketoft sagði í blaðaviðtali fyrir nokkrum dögum að 

„Piltarnir sjá að 
leiðin til menntun-
ar og vel launaðra 

starfa er bæði löng 
og ströng og þeim 

verður, með auknum 
þroska, betur ljós 

staða sín og sinna í 
samfélaginu.”



þótt orð væru til alls fyrst, dygðu þau ekki ein og sér heldur yrðu 
athafnir að fylgja. 

Í áðurnefndri skýrslu kemur líka fram að það er ekki 
 einungis meðaleinkunn piltanna sem lækkar. Þeim hefur nefni-
lega fjölgað mjög sem detta út úr skóla áður en grunnskólanám-
inu lýkur (og teljast því ekki með í meðaltalsreikningnum). Það 
er þessi sístækkandi  hópur sem veldur sérstökum áhyggjum.  

Hverjar eru ástæðurnar?
Þessari spurningu reyndi áðurnefndur prófessor í Álaborg að 
leita svara við. Hann ræddi við fjölmarga pilta sem allir áttu 
það sameiginlegt að búa í svokölluðum innflytjendahverfum í 
Kaupmannahöfn og fleiri borgum í landinu. Prófessorinn sagði 
í skýrslu sinni að ákveðin mynd blasti við þegar svörin væru 
skoðuð. Piltarnir hefðu allir lýst óskum sínum um að menntast, 
öðlast virðingu í samfélaginu og fá vel launuð störf. Fyrstu árin í 
grunnskólanum gengur flest sæmilega, meðal annars vegna mik-
illar aðstoðar við námið. Eftir því sem ofar kemur í grunnskól-
ann fer ástandið að breytast. Piltarnir sjá að leiðin til menntunar 
og vel launaðra starfa er bæði löng og ströng og þeim verður, 
með auknum þroska, betur ljós staða sín og sinna í samfélaginu. 
Þeim finnst þeir tilheyra hópi sem þjóðfélagið vill sem minnst 
vita af og að þá sem ráða skorti vilja til úrbóta. Tungumálið er 

Mörgum innflytjendum 
finnst þeir tilheyra 

hópi sem danskt sam-
félag vill sem minnst 

vita af. 



líka verulegur þröskuldur. Þegar við þetta bætist svo að námið 
gengur ekki sem skyldi missa piltarnir móðinn og hætta einfald-
lega í skólanum. Verstir séu samt fordómarnir, margir Danir líti 
á innflytjendur og afkomendur þeirra sem hálfgert vandræðafólk 
sem best sé að vita sem minnst um og hafa sem allra minnst 
samneyti við.

Það er ekki hlaupið að því fyrir ungan mann sem dottið hef-
ur út úr skóla að fá vinnu. Helsta vonin er í gegnum fjölskyldu- 
eða ættartengsl, þá iðulega við smáfyrirtæki í verslunar- og 
veitingarekstri, bílaviðgerðum eða ýmis konar þjónustu. Flestra 
þeirra sem ekki fá vinnu með þessum hætti bíður fátt annað en 
iðjuleysi og hangs með vinunum sem eins er ástatt um. Foreldr-
unum er ljóst að hangs á götum og torgum er ekki það æskileg-
asta en geta lítið að gert.

Reyna að öðlast viðurkenningu í hópnum
Félagsfræðingurinn Hakan Kalkan, sem er af kúrdískum upp-
runa, hefur um átta ára skeið fylgst náið með ungum mönnum 
af erlendum uppruna sem hafa dottið út úr skóla eða hætt námi 
eftir að skyldunámi lauk og ekki fengið vinnu. Piltarnir sem 
Hakan Kalkan hefur rætt við og fylgst með búa allir á Norðurbrú 
í Kaupmannahöfn, flestir hjá foreldrum sínum. Á Norðurbrú er 
hlutfall íbúa af erlendum uppruna hátt.

Kalkan segir að þeir yngstu á götunni leiki iðulega tveim skjöld-
um. Þeir séu notalegir heima fyrir og aðstoði við eitt og annað, en 
svo fari þeir út og hitti vinina. Þar eru líka eldri piltar sem verða 
fyrirmynd hinna yngri. Eldri piltarnir stunda alls kyns smáþjófn-
aði til að afla sér fjár og þeir yngri læra af þeim. Þeir sem lengst 
ganga öðlast virðingu hinna og dragast þannig inn í heim smá-
krimmanna. Eftir því sem lengra líður skiptir fjölskyldan minna 
máli en vinirnir verða númer eitt. Margir leiðast svo út í alvarlegri 
afbrot. Hugsunarhátturinn breytist líka því ungum manni sem sér 
ekki neina framtíð verður sama um allt og alla, líka sjálfan sig og 
eigið líf. Atburðirnir í Kaupmannahöfn um miðjan febrúar síðast-
liðinn eru sorglegt dæmi um til hvers slíkt  getur leitt.
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JAFNRÉTTISLAND 
MÓTAÐ Í GILJASKÓLA
Í þriðja bekk Giljaskóla fara reglulega fram umræður um flókna hluti eins og 
jafnrétti, mannréttindi og lýðræði. 
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Í öllum lýðræðislegum kosningum verður 
kjörstjórn að vera til staðar.



Anna Kristín Arnarsdóttir og Svava Þ. Hjaltalín, kennarar við 
Giljaskóla á Akureyri, bjuggu til verkefnið Jafnréttislandið 

á síðasta skólaári, en þá kenndu þær þriðja bekk. Í vetur 
þróuðu þær verkefnið áfram með sömu nemendum og 

eru staðráðnar í að láta ekki staðar numið. „Grunnþættir 
menntunar eru m.a. jafnrétti, lýðræði og mannréttindi 

og sköpun. Við undirbúning kennslunnar fannst okk-
ur vanta kennsluefni sem tæki á þessum grunnþátt-

um og höfðaði til barna. Eftir nokkrar vangaveltur 
varð hugmyndin að Jafnréttislandi til. Verkefnið 

hefur gengið vel og nemendur verið áhugasamir 
og tekið virkan þátt í samræðum, ýmis konar 
hönnun og lýðræðislegum ákvörðunum. Við-
fangsefnin eru nánast óþrjótandi. Stundum eru 

mál ofarlega á baugi í fréttum og sum tengd nærsamfélaginu og 
þá færum við umræðuna inn í skólastofuna. Nemendurnir koma 
líka með tillögur, þannig að það er sjaldan skortur á hugmynd-
um. Nýjasta umræðuefnið er samkynhneigð, en fræðsla um það 
viðfangsefni hefur verið í umræðunni undanfarið,“ segja þær 
Anna og Svava. 

Framarlega í jafnrétti og lýðræði
„Vinnan með börnunum felst m.a. í samræðum sem stundum 
leiða til frekari útfærslu eins og myndverka eða föndurs. Börn-
unum er skipt í hópa sem vinna t.d. tillögur sem síðan þarf 

að kjósa um. Að loknum kynningum 
tillagna er gengið til kosninga. Með 
kosningum læra nemendurnir að 
meirihlutinn ræður. Börnin vita meira 
um jafnrétti en við héldum og eru ekki 
föst  í kynbundnum störfum. Þegar 
umræðan snerist um leikföng höfðu 
börnin hins vegar sterkari skoðanir.“ 

Skattar og útsvar
„Krakkarnir fóru oft á flug í umræðum um hvað þyrfti að vera 

„Nýjasta umræðuefnið 
er samkynhneigð en 
fræðsla um það við-

fangsefni hefur verið í 
umræðunni undanfarið“

Karl Eskil Pálsson
skrifar

Ljósmyndir:  
Völundur Jónsson



í Jafnréttislandi. Flest kostar peninga og ekki hægt að gera allt 
sem mann langar til að gera. Það þarf oft að forgangsraða. Fyrst 
þyrfti að leggja út fyrir nauðsynlegum hlutum eins og rekstri 
sjúkrahúss, vegakerfis, skóla og svo framvegis. Niðurstöður 
kosninga réðu úrslitum um verkefni. Til dæmis var rætt um hjól-
reiðastíga eða vegi, skemmtigarða eða sjúkrahús. Þörf var á að 
ræða skatta og útsvar, sem þegnar Jafnréttislandsins þyrftu að 
greiða eins og foreldrar þeirra. Þannig tengjum við umræðuna 
við Ísland í dag,“ segja Svava og Anna. 

Lýðræðislegar kosningar
„Börnunum finnst gaman að kjósa og eru sjálfstæð í skoðunum 
sínum. Við gætum þess að sjálfsögðu að ekki sé rekinn áróður 
á kjörstað. Áður en hægt var að kjósa þurfti að fara yfir fram-
kvæmd kosninga og hlutverk tengd kosningum. Það þurfti 
að skipa starfsfólk á kjörstað, útbúa skilríki, búa til kjörskrá 
og kjörseðla, útvega kjörkassa og síðast en ekki síst að útbúa 
kjörklefa. Nemendur sinna ýmsum störfum á kjörstað, svo sem 

Í Jafnréttislandi þurfa 
allir þegnar að hafa 
nafnskírteini.



að standa vörð og hleypa inn í kjördeild, merkja við og afhenda 
kjörseðla. Það gefur tilefni til að ræða um hlutverk hjálparsveita 
og sjálfboðaliðastarf. Sérstök kjörnefnd sér um að allt fari fram 
samkvæmt settum reglum. Hver og einn nemandi þarf að sýna 
nafnskírteini með nafni, mynd og kennitölu til að fá að kjósa. 
Þegar niðurstöður kosninga liggja fyrir þurfa allir að una þeim, 
eins og í sönnu lýðræðisríki. Allur skólinn notaði þetta fyrir-
komulag, þegar árlegt þema var ákveðið. Fram að því höfðu 
kennararnir ákveðið efnið, en með því að efna til kosninga 
færðist ákvörðunin yfir til nemenda sem komu með hugmyndir 
sem kosið var úr. Þetta gekk fram úr björtustu vonum og verður 
vonandi hefð héðan í frá.“ 

Góð leið
„Það er hægt að taka nánast hvað sem er fyrir í svona verkefni 
sem tengist umræddum grunnþáttum. Eftir á að hyggja teljum 
við að þetta sé nokkuð einföld og góð leið til að skapa umræður 
um flókna hluti eins og jafnrétti, mannréttindi og lýðræði með 

Anna Kristín Arnarsdóttir og Svava Þ. Hjaltalín kennarar. Þær ætla að þróa Jafnréttislandið enn frekar á næsta 
skólaári.



öllum þeim fléttum og útúrdúrum sem þeim fylgja. Við fundum 
okkur í verkefninu og nemendur okkar líka. Verkefnið má svo 
auðveldlega samþætta við aðrar námsgreinar sem maður leitast 
við að gera með yngri börn. Sum mikilvæg þjóðfélagsmál eru 
ekki endilega rædd svo mikið við börn, en þau hafa ýmislegt til 
málanna að leggja. Til dæmis sköpuðust í vetur miklar umræður 

um mikilvægi sjúkraflugs 
og Vaðlaheiðargöng. Vinn-
an við Jafnréttisland hefur 
þjálfað nemendur okkar í 
að skipuleggja samræður 
þannig að tillit sé tekið til 
allra. Þeir þjálfast líka í að 
koma hugmyndum sínum 
á framfæri hvort sem er í 
orði eða í verki. Þeir læra 
að engin ein skoðun er 
rétt og þjálfast í að virða 
skoðanir annarra og 

fjölbreytileika bæði í útliti og háttum. Við erum fullvissar um að 
þessi vinna hefur aukið bæði víðsýni og umburðarlyndi barn-
anna þannig að ávinningurinn er ótvíræður.“

Aftur á næsta skólaári
„Vinna okkar með Jafnréttisland á örugglega sinn þátt í að það 
er góður andi í bekknum okkar. Nemendurnir eru betur í stakk 
búnir til að eiga í góðum samskiptum þar sem þeir hafa fengið 
mörg tækifæri til að ræða málin fram og til baka og komast að 
lýðræðislegri niðurstöðu. Næsta vetur verðum við með fyrsta 
bekk og erum ákveðnar í að taka upp þráðinn og byggja upp nýtt 
Jafnréttisland með nýjum börnum,“ segja Anna Kristín Arnars-
dóttir og Svava Þ. Hjaltalín.

Hressir krakkar í 4. 
bekk Giljaskóla.
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ÞREMUR SKÓLASTIGUM 
FLÉTTAÐ SAMAN
Stórutjarnaskóli er allt í senn grunn-, leik- og tónlistarskóli. Kennari við 
 skólann segir fyrirkomulagið ganga vel þó það sé ekki hafið yfir gagnrýni. 
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Fámennir skólar eru víða í byggðum landsins og er 
rekstar grundvöllur þeirra oft erfiður. Það hefur leitt 
til þess að skólum fækkar og börn eru keyrð langar 

vegalengdir til skóla dag hvern. Fyrir fimmtán árum var 
ákveðið að gera breytingar á Stórutjarnaskóla í Ljósavatns-
skarði til að tryggja áframhaldandi skólastarf en þá voru 
leik-, grunn- og tónlistarskóli sameinaðir undir einum hatti. 
Skólinn er sá fyrsti sem rekinn er með þessu sniði hér á landi 

en ástæða þess að ákveðið var að láta reyna á þetta rekstrarform 
var eins og áður sagði fámenni. Með þessu var gerð tilraun til að 
styrkja stöðu skólans í sveitarfélaginu enda áttuðu sveitarstjórn-
armenn sig á að þar sem ekki er rekinn grunnskóli eru litlar 
líkur á að rekinn sé leik- eða tónlistarskóli. Hanna Berglind 

Jónsdóttir, leikskólakennari og stjórnarmaður í Félagi leik-
skólakennara, starfar við Stórutjarnaskóla. Skólavarðan fékk 
Hönnu Berglindi til að setja saman pistil og fara yfir sína 
upplifun af skólanum og rekstrarforminu sem er af mörgum 
ástæðum umdeilt. Við gefum Hönnu Berglindi orðið:

Áhugi og vilji til samstarfs
„Árið 1995 skrifaði Ólafur Arngrímsson, þá nýráðinn skóla-
stjóri við Stórutjarnaskóla, ásamt Hafsteini Karlssyni grein um 
sameiningu skólastofnana í Vegprest, rit Samtaka fámennra 
skóla. Þar veltu þeir upp möguleikanum á samrekstri leik-, 
grunn- og tónlistarskóla í tengslum við að rekstur grunnskólans 
færðist yfir til sveitarfélaganna 1996. Fyrir ráku sveitarfélögin 

Hanna Berglind 
Jónsdóttir

leikskólakennari



leikskólana og tónlistarskólana. Þetta þótti framúrstefnuleg 
hugmynd og mörgum þótti hún eflaust slæm. Þetta rekstarform 
braut þáverandi lög um leikskóla nr. 78/1994, þar sem segir í 12. 
grein: „Við hvern leikskóla skal vera leikskólastjóri sem  stjórnar 
starfi leikskólans …  Leikskólastjóri … skal hafa menntun 
leikskólakennara. Í lögum um leikskóla 90/2008 er frávik frá 
þessum lögum í 28. gr. um samrekstur skóla: Sveitarfélögum er 
heimilt að reka saman leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla 
undir stjórn eins skólastjóra … Skal stjórnandi slíkrar stofnunar 
hafa leyfisbréf til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi.“ Þessu 
ákvæði var breytt í lögunum vegna þeirrar góðu reynslu sem var 
af rekstarformi í Stórutjarnaskóla, enda höfðu fleiri sveitarfélög 
áhuga á að taka það upp. 

Grunnforsenda þess að leikskóladeildin yrði stofnuð var 
að ráða leikskólakennara til starfa. Einnig var lögð áhersla á 

Í yngri útiskólahóp eru 11 nemendur á aldrinum 4-7 ára. Þessi góður hópur nær vel saman, þeir yngri læra af 
þeim eldri og þeir eldri eru hjálpsamir við þá yngri í leik og starfi.



að húsnæði og starfsfólk skyldi samnýtt eins og kostur væri 
hverju sinni. Sú staðreynd að starfsemin fer öll fram í sama 
húsnæði skiptir miklu máli og auðveldar eðlilega alla vinnu og 

framkvæmd. Mikilvægur þáttur í velgengni 
þessa samstarfs er sá að leikskólakennarinn 
sem ráðinn var til starfa hafði margra ára 
reynslu af starfi í grunnskóla og þekkti því 
til starfsumhverfisins og möguleika á sam-
starfi. Boðað var til starfsmannafundar þar 
sem kanna átti áhuga grunnskólakennar-
anna á samstarfi og kennslu við leikskóla-

deildina. Áhuginn var mikill og hefur þróast gott samstarf á 
þessum árum. Fjöldi fagmenntaðra starfsmanna hefur því alltaf 
komið að starfi leikskóladeildarinnar. Hvernig samstarfinu er 
háttað hverju sinni byggir þó eðlilega á fjölda barna í árgangi 
og er það því ekki fastmótað, þrátt fyrir að ýmsar hefðir leggi 
grunninn að því. 

Hagræðing og betri nýting
Í námskrá Stórutjarnaskóla segir um samþættingu skólakerf-

anna:

Samþætting leik-, grunn- og tónlistarskólastigs í Stóru-
tjarnaskóla er mikilvægur hluti uppeldis- og kennslufræði. 
Einnig er hún talin mikilvæg til að auka tónlistarkennslu og 
listfræðslu í menntun einstaklinga í nútíma samfélagi ... Sam-
þætting skólanna er líka viðleitni til að bregðast við fólksfækkun 
á skólasvæðinu með því að hagræða í skólarekstrinum og ná 
fram betri nýtingu á húsnæði, aðstöðu og starfsfólki.

Fjölbreytilegar leiðir í kennslu eru nauðsynlegar svo þörf-
um og hæfileikum barnanna verði mætt sem best. Með þetta að 
leiðarljósi leitast starfsfólk Stórutjarnaskóla við að flétta saman 
þessi þrjú skólastig svo samfella náist í námi barnanna.

Í námskrá leikskóladeildarinnar segir um samstarf skóla-

kerfanna:

Til að stuðla að góðum tengslum leik-, grunn-, og tónlist-
arskóla er reynt að nýta þá aðstöðu og þann mannauð sem 

„Starfsemin fer öll 
fram í sama húsnæði 

sem auðveldar eðli-
lega alla vinnu og 

framkvæmd.“



Stórutjarnaskóli hefur yfir að ráða. Nemendur læra að fara eftir 
þeim reglum sem gilda í skólanum almennt og þeir þjálfast í 
samskiptum við aðra á hinum ýmsu aldursstigum. Nemendur 
leikskólans kynnast því starfi sem bíður þeirra í grunnskóla og 
þeir læra að líta á Stórutjarnaskóla sem skólann sinn. Nemendur 
grunnskólans fá að sjálfsögðu einnig tækifæri til að halda tengsl-
um við leikskólann.

Hefð er fyrir því að fimm ára börnin sæki ákveðna tíma með 
1. og 2. bekk, auk þess hópastarfs sem er í leikskólanum. Þetta 
eru íþróttir, sundaðlögun og útiskóli ásamt tónmennt, tölvu-
fræði, heimilisfræði, smíðum, íslensku og stærðfræði eins og það 
heitir í stundaskrá grunnskólans. Yngri börnin eru í tónmennt 
og íþróttum. Ein af valgreinum 9. og 10. bekkjar er starf í leik-
skóla, en þar kynnast nemendur og taka þátt í starfi leikskólans. 
Þess eru dæmi að fyrrum valgreinanemendur séu leikskóla-
kennarar í dag. 

Hótel á sumrin
Allir borða á sama tíma í matsal skólans, bæði börn og  kennarar. 
Opnunartími er sá sami á báðum skólastigunum, bæði hvað 
varðar skólaárið og daglega viðveru. Er það m.a. vegna 
vegalengda á skólasvæðinu og þess að sum barnanna ferðast 
með skólabílum. Skólinn er nýttur undir rekstur Hótel Eddu á 
sumrin, og nú hefur tekist að koma leikskóladeildinni þannig 
fyrir í húsnæðinu að í sumar verður í fyrsta skipti hægt að hafa 
opið.

Skólinn starfar undir merki Grænfánans. Í Grænfánastefn-
unni er lögð rík áhersla á lýðheilsu í víðasta skilningi. Því hefur 
Stórutjarnaskóli gengið formlega í raðir heilsueflandi skóla, og 
er því með stefnumótun sem m.a. birtist í matseðlum mötuneyt-
isins og starfi umhverfis- og lýðheilsunefndar skólans. Í henni 
sitja fulltrúar allra starfshópa í skólanum, fulltrúar nemenda 
(þ.m.t. fulltrúi úr leikskóla) og foreldra auk sveitarstjóra Þing-
eyjarsveitar. Þá hefur skólinn sett sér umhverfis- og lýðheilsu-
stefnu og sáttmála. Stórutjarnaskóli hefur undanfarin fimm ár 
haldið umhverfisþing sem eru öllum opin.



Auðvitað er þetta samstarf ekki 
hafið yfir gagnrýni enda í stans-
lausri endurskoðun og mati. Horfa 
þarf til samsetningar barnahóps-
ins, bæði í leikskóladeildinni og 
eins í 1. og 2. bekk. En þegar fjöldi 
nemenda er ekki meiri en hann er, 
með alla þessa fagmenn starfandi 
er möguleikarnir margir og því 
mikilvægt að starfa með opnum 
huga og vera vakandi fyrir nýjum 
leiðum og nálgunum. 

Á þessum 15 árum hefur sam-
starf og samvinna skólastiganna 
vaxið og dafnað í Stórutjarnaskóla. 
Það er þó engan veginn sjálfgefið 
að vel gangi að reka þrjár skóla-
gerðir undir sama þaki þar sem 
kennarar vinna samkvæmt þremur 
ólíkum kjarasamningum. Áhugi og 
vilji starfsfólks til samrekstrar og 
samstarfs skiptir þar höfuðmáli, 

að hafa áhuga á að vinna þvert á skólastigin og að líta á skólann 
sem einn skóla.
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5 ára í smíðum Á vorönn fara fimm ára börnin í smíðar 
með 1. og 2. bekk. Þar komast þau í alvöru verkfæri.



SKAPANDI SKÓLASTARF 
KALLAR Á BREYTTA 
KENNSLUHÆTTI
Hagnýtt margmiðlunarnám verður í boði í Borgarholtsskóla í haust. Námið 
er sniðið að þeim sem vilja ná tökum á margmiðlunartækni og hægt er að 
stunda það með vinnu. Rík áhersla er lögð á sjálfstæði í vinnubrögðum.
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Nemendur fá þjálfun í kvikmyndagerð 
í náminu. Hér er unnið í kvikmyndaveri 
skólans. 



Nám í hagnýtri margmiðlun hefur það að mark-
miði að veita nemendum alhliða kennslu og þjálf-
un í framsetningu og vinnslu efnis með stafrænum 
hætti, gerð prentmynda, kvikmynda og vefefnis 
svo fátt eitt sé nefnt. Hagnýt margmiðlun hefur 
verið kennd í Borgarholtsskóla um skeið og svo 
verður einnig í haust en þá verður boðið upp á 
þetta nám með dreifnámsfyrirkomulagi. Að sögn 
Kristján Ara Arasonar, kennslustjóra lista- og 
fjölmiðlasviðs Borgarholtsskóla, var ákveðið að 
bjóða upp á námið í ljósi þeirra miklu breytinga 
sem átt hafa sér stað í samfélaginu og skólakerfinu 
á undanförnum árum. 

„Aukin áhersla er á skapandi vinnu nemenda 
og að þeir nýti sér upplýsingatæknina til að afla sér þekkingar 
og leikni og um leið miðla hæfni sinni. Sumpart eru nemendur 
komnir langt fram úr okkur skólafólkinu í nýtingu tækninn-
ar. Það er hins vegar á ábyrgð okkar kennaranna að kenna 
ungviðinu að nýta tæknina á ábyrgan og skilvirkan hátt og um 
leið að varast pyttina með því að innleiða nýjungar í kennslu-
hættina,“ segir Kristján Ari. 

Hann segir margmiðlunartæknina gefa jafnt nemendum 
sem kennurum tækifæri til skapandi vinnu og á fjölbreyttari 
hátt en við áttum að venjast á árum áður. „Hið nýja tungumál 
einskorðast ekki við talaða og ritaða framsetningu – með því 

„Námið gefur góða heildarsýn á hvað marg-
miðlun er. Námið er áhugavert og án efa hefur 
það hjálpað mér að opna nýja leið að framtíð-
inni og það hefur leitt mig inn í hugarheim lista, 
hönnunar, menningu og tækni. Að fara í nám 
með vinnu er strembið á köflum, en þetta nám 
er alveg þess virði. Ég er mjög ánægð að hafa 
farið í námið og er margs vísari sem nemandi og 
manneskja.“ 

Nanna Ævarsdóttir, verkefnastjóri Lauga lækjarskóla.



að vefa saman ólíka miðla gefst nemandanum og kennaranum 
tækifæri til að ná betri árangri við markvissa öflun og miðlun 
upplýsinga. Í mínum huga er það ekki spurning að kennarar 21. 
aldarinnar verði að tileinka sér í auknum mæli margmiðlunar-
tæknina. Nám í hagnýtri margmiðlun er viðleitni okkar í Borg-
arholtsskóla til að mæta þessari þörf.“

Meginmarkmið náms í hagnýtri margmiðlun er samkvæmt 
lýsingu á vefsíðu Borgarholtsskóla að gefa fólki tækifæri til að 
tileinka sér upplýsingatæknina í tengslum við vinnu eða annað 
nám. Rík áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð í náminu þannig 
að þeir sem kunna eitthvað fyrir sér í margmiðlunartækni geta 
nýtt það inntak sem þeir taka með sér inn í námið og eins þeir 
sem hafa miklu að miðla en ekki kunnáttu á ólíka miðla upplýs-
ingatækninnar. 

Kristján Ari segir markmiðið að nemendur geti á skilvirkan 
hátt nýtt sér margmiðlun til hagnýtra verka á starfsviði viðkom-
andi. Þetta eigi ekki síst við um kennara. „Þeir eru jú sérfræðingar 
í því efni sem þeir miðla en skortir hugsanlega leikni í tæknilegri 
framsetningu efnis. Í náminu kynnast nemendur forsendum 
mynd- og textavinnslu, umbroti og hönnun fyrir prentun og vef, 
kvikmyndagerð og gagnvirkri vefsíðugerð.  Og inn í verklegan 
hluta námsins er leitast við að spinna fræðilegar forsendur.“ 

„Námið í hagnýtri margmiðlun við Borgarholts-
skóla er fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt. 
Það gaf mér þau verkfæri sem ég þurfti til að 
geta sjálf búið til og séð um heimasíðu fyrir mitt 
fyrirtæki. Einnig fékk ég frábæra tilsögn við gerð 
á nafnspjöldum, bæklingum, myndböndum og 
plakötum. Það sem mér fannst jákvætt við þetta 
nám var að geta valið sjálf þau verkefni sem ég 
var að vinna, ég fór strax af stað með verkefni 
tengt fyrirtækinu og bætti stöðugt við efni sem 
ég gat notað strax.“ 

Margrét Kristín Jónsdóttir, grunnskólakennari í Mýrarhússkóla 
og fjármálastjóri.



Nám í hagnýtri margmiðlun fer fram í svokölluðu dreifnámi 
og hægt er að stunda það með vinnu. Á hverri önn mæta nem-
endur fjórum sinnum í staðbundnar lotur sem að mestum hluta 
fara fram um helgar. Vikulega er svo haldnir klukkustundar 
langir umræðutímar. Fundirnir hefjast klukkan 18 og þá gefst 
nemendum tækifæri til að ræða verkefni og viðfangsefni við-
komandi viku. „Svo eru kennarar ætíð á vaktinni til að aðstoða 
nemendur í tengslum við verkefnavinnu. Reynslan hefur sýnt 
okkur að þetta dreifnámsfyrirkomulag gagnast nemendum mjög 
vel. 

„Námið er víðfeðmt og varpar ljósi á margbrot-
ið ferli hönnunar. Allt frá teikningu, málun og 
formgerð yfir í texta- og myndvinnslu, grafík 
og vefgerð. Segja má að það spanni allt ferli 
bókagerðar, kvikmyndar og vefhönnunar eða 
frá frumdrætti til lokaafurðar. Einnig kemur til 
mikil fræðiþekking varðandi listasöguna sem 
veitt hefur innsýn í heim listamanna á ýmsum 
sviðum sköpunar með áherslu á margvíslegan 
framsetningarmáta. Lagt er upp úr samstarfi, 
virkni og samræðum nemenda sem eykur víð-
sýni og skilning á efninu. Ég tel að nám eins og 
margmiðlunarhönnun sé mjög hagnýtt og eigi 
fullt erindi til komandi kynslóða og marki upphaf 
nýrra tíma.“

Hannes Baldursson, tónmenntakennari í Snælandsskóla.

„Námið hefur gefið mér innsýn í ýmsa þætti 
margmiðlunar. Nú hef ég grunn í forritum Adobe 
pakkans og kann að leita leiða til að bjarga mér. 
Góður grunnur fyrir kennara í upplýsingatækni í 
grunnskólum. Mjög gagnlegt fyrir mig persónu-
lega líka. Sé fyrir mér að setja upp heimasíður 
fyrir aðra.“

Lára Bergljót Jónsdóttir, grunnskólakennari í Flóaskóla.



Fyrirkomulagið tryggir mikla samstöðu í nemendahópnum. 
Við höfum orðið vör við að góður vinskapur myndast í náminu – 
vinátta sem nær langt út fyrir veggi skólans,“ segir Kristján Ari. 

Námið er á 4. þrepi þar sem stúdentsprófs er krafist og er 
það því metanlegt á háskólastiginu. Hvernig það er metið fer 
eftir reglum hvers skóla.

Fimmtán manna hópur útskrifast úr hagnýtri margmiðlun 
í vor. Þessi hópur hefur stundað sitt nám undanfarin tvö ár og 
segir Kristján Ari óhætt að fullyrða að nemendurnir hafi notið 
sín vel í náminu. „Nánast ekkert brottfall hefur verið frá því 
námið hófst og er það kannski besti mælikvarðinn í þessu sam-
bandi. Lokaverkefni nemenda bera þess skýran vott að þeir hafa 
náð mjög góðum tökum á margmiðlunartækninni.“ 

Kristján Ari segir mörg verkefnanna tengjast kennslu og 
skólastarfi og að nokkur þeirra séu þegar komin í notkun. „Ég 
leyfi mér að fullyrða að þeir skólar sem njóta starfskrafta þessara 
einstaklinga muni hafa mikinn hag af þeirri kunnáttu og hæfni 
sem námið leiðir af sér. Ég á von á því að næsta haust mæti 
fjöldi kennara til leiks í þetta nám,“ segir hann. 

Innritun í námið er í fullum gangi og hægt að sækja um 
til 15. júní næstkomandi. Nánari upplýsingar er að finna á vef 

Borgarholtsskóla.

„Námið kemur til með að nýtast mér í fram-
tíðinni bæði í starfi mínu sem kennari og utan 
þess. Tækniþróunin er ör og það er gott að hafa 
fengið innsýn í þann heim, og hugleiða það sem 
hugsanlega bíður okkur í framtíðinni. Námið er 
fjölbreytt og komið er víða við í námsgreinum, 
sýnt er fram á hvernig undirstöður í listnámi og 
margmiðlunarnámi vinna saman til að búa til 
heildarmynd.“ 

Sonja Elín Thompson, grunnskóla- og leikskólakennari á 
Þingeyri.

SKÓLAVARÐAN  MAÍ 2015

http://borgarholtsskoli.is/skolinn/frettir/nr/2444
http://borgarholtsskoli.is/skolinn/frettir/nr/2444


 
 

Lífeyr iss jóður
starfsmanna r ík is ins

Engjateigi  11
105 Reykjavík
Sími:  510 6100
lsr@lsr . iswww.lsr.is

Á sjóðfélagavef LSR færð þú m.a. upplýsingar um réttindi þín, 
greidd iðgjöld og séreignarsparnað ásamt því að hafa aðgang 
að Lífeyrisgáttinni. 
Lífeyrisgáttin er ný leið fyrir sjóðfélaga til að fá á einum stað 
upplýsingar um áunnin lífeyrisréttindi sín í samtryggingarsjóðum. 
Með Lífeyrisgáttinni opnast greið leið að þessum upplýsingum.

Upplýsingar um lífeyrisréttindi
á einum stað.

YFIRLIT UM
RÉTTINDI ÞÍN 
Á EINUM STAÐ



DAGUR Í LÍFI
Steinunn Erla Sigurgeirdóttir leikskólakennari hefur unnið á leikskólanum 
Álfaheiði síðustu sjö árin. Steinunn virðist hafa fleiri klukkustundir í sólar-
hringnum en annað fólk því fyrir utan að sinna bæði starfi og fjölskyldu af 
alúð stundar hún framhaldsnám og er landsliðskona í íþróttum. Anton Brink 
ljósmyndari fylgdist með degi í lífi Steinunnar. 
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Kl. 7.30 „Ég vakna alltaf klukkan 7.15 á morgnana. Við reynum að eiga rólega stund áður en 
dagurinn hefst. Það tekst nú oftast,“ segir Steinunn Erla. Eitt af verkefnum þessa morguns var 
að hjálpa Iðunni, sjö ára stjúpdóttur, við að setja hárið fallega upp. 

Kl. 7.45 Það fylgir því að búa í miðbænum að þurfa að ganga að bílnum. Kosturinn er þó sá að 
Iðunn litla fær fylgd áleiðis í Austurbæjarskólann þar sem hún stundar nám. „Mér finnst gott 
að búa í miðbænum og get eiginlega ekki hugsað mér að búa annars staðar,“ segir Steinunn. 



Kl. 9.25 Kennsla í Lífsmennt er rétt að hefjast á deildinni Mána á Álfaheiði. Máni og Sunna 
kallast deildir yngstu barnanna og segir Steinunn Erla mikið samstarf á milli deildanna. Öll 
aðstaða er til fyrirmyndar á Álfaheiði og segir Steinunn leikskólann mjög góðan vinnustað. 

Bína bálreiða eftir Ásthildi Snorradóttur er efniviður þessarar kennslustundar í Lífsmennt. Á 
Álfaheiði er unnið í anda þessa námsefnis og unnið með 12 jákvæð alheimsgildi undir yfir-
skriftinni Deilum gildum til að skapa betri heim, en það eru einmitt einkunnarorð leikskólans. 
Að sögn Steinunnar voru börnin að velta fyrir sér hugrekki þennan morguninn. 



Kl. 11.02 Útiveru lokið en Árni litli var ekki fullkomlega sáttur við að þurfa að koma inn. Það er 
svo gaman úti. Hann þurfti því faðmlag og ljónið sitt og að sjálfsögðu var hann fljótur að jafna 
sig. 

Kl. 10.30 Steinunn notar undirbúningstímann til að ganga frá minningabókum sem börnin á 
Mána munu taka með sér þegar þau flytjast senn á aðra deild. „Við leggjum áherslu á að safna 
minningum barnanna saman og þau fá möppuna með sér þegar þau útskrifast. Við köllum 
þessa möppu Álfagull.“



Kl. 11.15 „Spjaldtölvurnar eru snilld í kennslunni og við notum þær til ýmissa hluta, svo sem 
að hlusta á tónlist og til lærdóms,“ segir Steinunn. Á þessari stundu eru börnin að læra lagið 
Ugluna með því að horfa á myndband þar sem kenndur er leikur við lagið. 

Kl. 11.35 Það er farið að styttast á hádegismatinn og sumir eru svolítið þreyttir. Fyrir hádegis-
matinn á Álfaheiði er ávallt efnt til samveru þar sem börnin syngja saman. 



Kl. 12.05 Fiskibollur með tilheyrandi eru réttur dagsins á Álfaheiði. „Maturinn er mjög hollur 
og alltaf góður. Við erum mjög lánsöm að fá alltaf svona góðan mat,“ segir Steinunn. 

Kl. 15.45 Steinunn smíðar leikföng af kappi. „Ég hef stundað meistaranám í náms- og 
kennslufræðum meðfram vinnunni hér síðustu fjögur árin og leikfangasmíðin er síðasti 
áfanginn minn í náminu fyrir utan lokaverkefnið,“ segir Steinunn. Hún segir frábært að fá 
tækifæri til meistaranáms meðfram vinnu en Kópavogsbær styður vel við þá sem vilja bæta 
við sig menntun. „Þótt námið hafi gengið hægt þá er ótrúlega gefandi og gott fyrir starfið að 
vera í námi. Það gefur aukinn kraft.“ 



Kl. 21.30 Eftir að vinnu, skóla og fjölskyldustund heima við um kvöldmatarleytið er Steinunn 
komin upp í Egilshöll. Það er að hefjast æfing í íshokkí hjá Skautafélagi Reykjavíkur. Venjulega 
æfir liðið í Skautahöllinni í Laugardal en þar er búið að loka fyrir sumarið. Steinunn hefur æft 
íshokkí í fjórtán ár og á sitt sæti í landsliðinu. Hún segir mikla þörf á fleiri skautahöllum á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Steinunn tekur sig vel út á svellinu og er hörð í horn að taka. Hún segir að fyrir utan hvað 
íshokkí sé skemmtileg íþrótt þá sé félagsskapurinn líka frábær. 
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„Maður þarf að vera snöggur, sterkur og fljótur að hugsa til að ná árangri í íshokkí,“ segir 
Steinunn. Hún segir íshokkí góða íþrótt fyrir ung börn sem eiga í erfiðleikum með samhæf-
ingu; þau læri á líkama sinn á svellinu. 

Dagur er að kveldi kominn. Langri skautaæfingu lokið en oftast fylgir líka æfing í ræktinni. 
Steinunn æfir að jafnaði þrisvar í viku en fer auðvitað oftar í ræktina til að halda sér í góðu 
formi. „Það er ótrúlega gott að koma heim eftir kvöldæfingu og búa sig undir næsta dag.“



AFAR HÆG ÞRÓUN Í 
RÉTTA ÁTT
Óútskýrður launamunur kynjanna í fræðslustarfsemi nam 12 prósentum 
í fyrra. Munurinn minnkaði um 7% á sex árum. Þetta kemur fram í nýrri 
 skýrslu aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði. 
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„Fátítt er að tveir menn hafi nákvæmlega sömu laun og 
þannig er launamun hvarvetna að sjá. Launamun milli 
manna má skýra með margvíslegum hætti, s.s. með 

starfi, menntun, starfsaldri o.fl.“ Á þessum orðum hefst 
skýrslan „Launamunur karla og kvenna“ sem kynnt var 
miðvikudaginn 20. maí síðastliðinn. Skýrslan var unnin 
af aðgerðahópi um launajafnrétti á vinnumarkaði sem 
var skipaður í desember 2012. Í honum eiga sæti fulltrúar 
fernra heildarsamtaka launafólks (þar á meðal KÍ) og við-

semjenda þeirra. Skýrslan staðfestir enn einu sinni að karlar fá 
greidd hærri laun en konur fyrir sömu störf. Óleiðréttur munur 
á reglulegum launum karla og kvenna nam 17,4% árið 2014 en 
munur á heildarlaunum kynjanna var meiri, nam 21,5%. Þegar 
búið er að taka tillit til þátta á borð við vinnutíma, menntunar, 
heildarvinnutíma, starfshlutfall o.s.frv. er munurinn minni, en 
engu að síður allt of mikill. Á árabilinu 2011 – 2012 nam hann 

6,5% og hafði minnkað um 0,5 prósentustig frá 
árunum 2008 til 2010 þegar hann nam 7%. 

Munurinn eykst með aldri
„Kannanir á kynbundnum launamun hérlendis 
á undanförnum árum sýna mismunandi niður-
stöður þótt í þeim öllum komi fram að konur 

hafi að jafnaði lægri laun en karlar“. Þannig er spurningunni 
„hver er mismunur á launum kynjanna?“ svarað á Vísindavef 
HÍ. Áðurnefnd skýrsla staðfestir þennan mun enn einu sinni. 
Eftirfarandi niðurstöður vekja sérstaka athygli:

 ■ Óleiðréttur launamunur eykst með aldri:
 ■ Í aldurshópnum 18-27 ára á almennum markaði voru karlar 

með 5% hærri laun en konur, en munurinn var orðinn 23% í 
aldurshópnum 58-67 ára. 

 ■ Konur á opinbera markaðnum í aldurshópnum 18-27 ára 
voru með 3% hærri laun en karlar í sömu stöðu, en launa-
munurinn 22% körlum í vil í elsta aldurshópnum.

 ■ Háskólapróf skilar 14,8% hærri launum, að öðru jöfnu. 
Framhaldsskólapróf leiðir til um 6% hærri launa, nokkru 

„Um 76% allra 
starfsmanna við 

fræðslustarfsemi í 
fyrra voru konur.“



meira þó á opinbera markaðnum en þeim almenna.
 ■ Hjúskaparstaða og fjöldi barna hafa nokkur áhrif á laun. 

Launamenn sem eru í sambúð og eiga börn eru líklegri en 
hinir til að vera með hærri laun. 

 ■ Mannaforráð gefa körlum meiri launaávinning en konum.
 ■ Óleiðréttur launamunur á vinnumarkaðnum í heild er 

mestur í Danmörku en minnstur á Íslandi. 
 ■ Óskýrður launamunur á opinberum vinnumarkaði reynist 

meiri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum.

Kvenna- og karlastéttir
Óleiðréttur launamunur kynjanna er í skýrslunni brotinn niður 
eftir atvinnugreinum. Hann reynist mestur í fjármálastarfsemi 
þar sem hann er heil 37%. Næstmestur er hann í framleiðslu, 

flutningum og geymslu þar sem 
munurinn nemur 20%. Í fræðslu-
starfsemi nam óleiðréttur launa-
munur í fyrra 12% og hafði minnk-
að nokkuð frá árinu 2008 þegar 
hann nam 19%. 

Í skýrslunni er fjallað sérstak-
lega um hvernig vinnumarkað-
urinn skiptist niður í kvenna- og 
karlastéttir. Bent er á að um 82% 

starfsmanna í heilbrigðis- og félagsþjónustu séu konur, sem og 
um 76% starfsmanna við fræðslustarfsemi. Á hinum endanum 
eru starfsmenn í byggingastarfsemi og við mannvirkjagerð, en 
aðeins 5% þeirra eru konur. „Vinnumarkaðurinn er enn mjög 
kynbundinn og kann þar að liggja ein meginskýring á launamun 
á milli karla og kvenna“ segir í skýrslunni. „Þetta á bæði við 
um lóðrétta skiptingu (eftir starfsstéttum) og lárétta skiptingu 
vinnumarkaðar (eftir atvinnugreinum).“

Mismunandi áherslur
Í lok skýrslunnar segir meðal annars um niðurstöður henn-
ar: „Allar fyrirliggjandi vísbendingar sýna að launamunur 

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

ÓSKÝRÐUR LAUNAMUNUR KYNJANNA



hefur lækkað, hvort sem átt er við óleiðréttan eða óskýrðan 
mun. Launamunur er aldursbundinn og mun meiri hjá eldri 
aldurshópum en þeim yngri. Ætla má að í því felist vísbending 
um þróun á næstu árum og jafnvel áratugum... Niðurstaðan í 
þessari rannsókn, eins og mörgum öðrum, er að launamun milli 
kynjanna megi einkum rekja til kynbundins vinnumarkaðar. 
Mennta – og starfsval kynjanna skiptir hér mestu. Hagfræði-

kenningar gera ráð fyrir að 
valið sé frjálst og taki mið 
af hámörkun nytja hvers og 
eins... en taka ekki afstöðu 
til hvernig val fólks mót-
ast. Að því leyti sem þessar 
forsendur eru uppfylltar 
gæti hagfræðingur freist-
ast til að telja þann hluta 
launamunar sem rekja má 
til menntunar- og starfsvals 
léttvægan. Samkvæmt þessu 
horfa konur til annarra þátta 
en launa við val á starfsvett-
vangi, s.s. öryggis og félags-

legra þátta... Frekari rannsóknir þarf að gera á þeim þáttum sem 
gera vinnumarkaðinn kynbundinn og áhrif þess á launamun.“

ÓLEIÐRÉTTUR MUNUR Á REGLULEGUM LAUNUM Á ALMENNUM MARKAÐI
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Skýrslan var kynnt á morgunverðarfundi miðvikudaginn 20. maí. 
Yfirskrift fundarins var „Kyn, starfsemi og laun – Staða karla og 
kvenna á íslenskum vinnumarkaði“.



AFMÆLISHÁTÍÐ 
FOLDASKÓLA
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Laugardaginn 9. maí ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Folda-
skóla í Reykjavík, en þá var haldið upp á 30 ára afmæli skólans 
með fjölbreyttri dagskrá. Skólavarðan fékk í kjölfarið sendar 
nokkrar myndir af hátíðarhöldunum en fleiri myndir má sjá 
á heimasíðu skólans. Um dagskrá segir eftirfarandi á heima-

síðu skólans: „Skólastjóri flutti ræðu í upphafi hátíðarinnar og 
borgarstjóri, Dagur B Eggertsson, mætti í heimsókn og ávarpaði 
gesti. Skólahljómsveit Grafarvogs spilaði fyrir gesti og foreldra-
félagið gaf skólanum höfðinglega afmælisgjöf, upplýsingakerfi, 

sem nú verður ekki einungis sýnilegt í skólanum held-
ur einnig á heimasíðu skólans. Opið hús var í skólan-
um og sýningar vítt og breitt en hápunktur dagsins var 
móttaka Grænfánans í fimmta sinn.“ 

Starfsmenn útgáfusviðs KÍ vilja nýta tækifærið 
og hvetja kennara og skólastjórnendur til að senda myndir af 
uppákomum í skólum um land allt svo hægt sé að gera þeim skil 
í miðlum Kennarasambandsins. Hægt er að senda myndir og 
upplýsingar á netfangið utgafa@ki.is.

http://www.foldaskoli.is/index.php/component/igallery/2014-til-2015/sameiginlegir-vidhburdhir-230/30-ara-afmaeli%3FItemid%3D185%23%21IMG_3978
http://www.foldaskoli.is/index.php/component/igallery/2014-til-2015/sameiginlegir-vidhburdhir-230/30-ara-afmaeli%3FItemid%3D185%23%21IMG_3978
mailto:utgafa%40ki.is?subject=
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KENNARAR STYRKJA 
BYGGINGU SKÓLA Í NEPAL
Verkefni Þróunarsjóðs Alþjóðasambands kennara er að styðja við upp-
byggingu í kjölfar náttúruhamfara og stríðsátaka. Rúmlega þrjátíu verkefni 
hafa verið styrkt frá stofnun sjóðsins fyrir sautján árum.
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Stjórn Kennarasambandsins ákvað á dögunum að 
veita einni milljón króna til handa kennurum og 

fjölskyldum þeirra í Nepal, en það samsvarar um 100 
krónum á hvern félagsmann í KÍ. Þórður Hjaltested, 

formaður KÍ, segir hjálparbeiðni hafa borist frá Alþjóða-
samtökum kennara (Education International – EI) 

þar sem óskað var eftir framlögum aðildarfélaga til 
að bregðast við því skelfilega ástandi sem ríkir í 
Nepal. „Stjórn KÍ var sammála um að verða þegar 
við þessari beiðni og leggja þannig sitt af mörkum 
til uppbyggingar í Nepal. Styrktarfé Alþjóðasamtaka 

kennara verður einkum notað til að koma skólastarfi 
aftur í gang og styðja við kennara og fjölskyldur þeirra,“ 

segir Þórður.  
Að minnsta kosti sjö þúsund manns týndu lífi í jarðskjálfta 

sem reið yfir Nepal 25. apríl síðastliðinn, en óttast er að enn 
fleiri hafi látist. Jarðskjálftinn mældist 7,8 stig á Richter og hon-
um fylgdi gríðarleg eyðilegging. Þetta er að sögn Þórðar ekki í 
fyrsta sinn sem KÍ styrkir uppbyggingu í kjölfar náttúruhamfara. 

„Kennarasamband Íslands varð við sambæri-
legri hjálparbeiðni frá Haíti þegar jarðskjálfti 
skók landið árið 2010 með þeim afleiðingum 
að yfir 100 þúsund manns biðu bana.“

Uppbygging eftir náttúruhamfarir 
og stríð
Í hjálparbeiðni EI til KÍ eru helstu verkefni og 
hlutverk Þróunarsjóðs samtakanna rakin. Bréf 
sjóðsins var svohljóðandi (í lauslegri þýðingu):

„Nú þegar Nepalar huga að uppbyggingu borga og bæja 
í kjölfar stærsta jarðskjálfta í sögu landsins, hafa nepalskir 
kennarar tekið höndum saman um að byggja aftur upp skóla-
kerfið, sem eins og annað er í molum eftir skjálftann. 

Gríðarlega viðamikil uppbyggingarverkefni bíða nú íbúa 
Nepal og fá merki eru um að erfið staða þeirra muni batna mikið 
á næstu misserum. Því senda Alþjóðasamtök kennara nú beiðni 

„Að minnsta kosti 
sjö þúsund manns 

týndu lífi í jarð-
skjálfta sem reið 

yfir Nepal 25. apríl 
síðastliðinn.“



til aðildarfélaga sinna um að styrkja Þróunarsjóð sambandsins, 
sem mun á næstunni aðstoða kennara og nemendur í upp-
byggingarstarfinu framundan. Innan Alþjóðasambands kennara 
eru í dag um 400 samtök og félög í 171 landi. 

Þróunarsjóður EI var stofnaður á þingi samtakanna í 
 Washington árið 1998. Hann er fjármagnaður með frjálsum 
framlögum aðildarfélaga, en þeim býðst einnig að veita árlega 
0,7% af tekjum sínum í sjóðinn. Umsýsla með þessum fjármun-
um fer fram á skrifstofu forseta EI í Brussel. Stofnun sjóðsins 
og starf hans síðustu ár staðfestir að sterk samkennd ríkir 
meðal kennara um allan heim, ekki síst þegar náttúruhamfarir 
eða stríðsátök raska daglegu lífi nemenda og kennara. Það sést 
meðal annars á því hversu hratt og vel kennarar um heim allan 
bregðast við þegar hjálparbeiðnir berast frá slíkum svæðum. 
Fjárhagsleg staða sjóðsins er í dag sterk sem gerir honum kleift 
að bregðast skjótt og ákveðið við hamförum og neyðarástandi 
eins og nú ríkir í Nepal. 

Gríðarleg eyðilegging varð í jarðskjálftanum í Nepal í lok apríl. KÍ hefur lagt eina milljón króna til upp-
byggingarstarfsins framundan. Ljósmyndir Andrew King (EI)



Hefur styrkt yfir 30 verkefni
Í gegnum tíðina hefur sjóðurinn unnið að rúmlega þrjátíu 
verkefnum víðsvegar um heiminn. Öll eiga þau það sammerkt 
að kennarar í samtökum innan EI hafa þar verið aðstoðaðir 
við uppbyggingu og starf á svæðum þar sem náttúruhamfarir 
hafa riðið yfir eða þar sem stríðsátök eru í gangi. Þannig hafa 
kennarar í Kólumbíu, sem hefur verið hótað vegna starfa sinna, 
verið aðstoðaðir og kennarar í Afganistan hafa fengið hjálp við 
að koma á laggirnar skólum í flóttamannabúðum. Einnig hefur 

sjóðurinn tekið þátt í að byggja 
upp skóla í stríðshrjáðum héruðum 
í Írak og kennarar í Palestínu og 
Austur Tímor hafa fengið styrki, 
sem og kennarar í Tyrklandi og 
Belize í kjölfar náttúruhamfara í 
löndunum tveimur. 

Einnig styrkir sjóðurinn öðru 
hvoru langtímaverkefni. Þannig 
voru kennarar í Úkraínu aðstoðaðir 
við að kaupa nýtt skrifstofuhúsnæði 
í Kænugarði eftir að húsnæði þeirra 
í borginni varð fyrir skemmdum í 

mótmælaöldunni sem gekk yfir landið árið 2014, og settur hefur 
verið á laggirnar styrktarsjóður fyrir fórnarlömb árásar sem 
gerð var á skóla í borginni Beslan í Ossetíu árið 2014. Í kjölfar 
flóðbylgjunnar á Indlandshafi árið 2004 stofnaði EI sérstakan 
uppbyggingarsjóð með það að markmiði að styðja við bakið á 
bæði nemendum og kennurum á þeim svæðum sem urðu verst 
úti, en einnig að taka þátt í að byggja upp skóla á umræddum 
svæðum. 

Nemendur og kennarar í Nepal þurfa nú eins og aðrir lands-
menn að takast á við það mikla mannfall sem varð í jarðskjálft-
anum í lok apríl. Á sama tíma þurfa þeir að byggja upp skóla 
sem urðu fyrir skemmdum og koma skólastarfi af stað á ný. Það 
er langtímaverkefni sem EI mun taka þátt í.“

Mörg börn og ung-
menni í Nepal standa 
frammi fyrir því að 
mikil röskun verður á 
námi þeirra. Ljósmynd 
Andrew King (EI).
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STÆRÐFRÆÐIMENNTUN 
FYRIR FRAMHALDSSKÓLA-
KENNARA
Tryggt verður að kennarar af landsbyggðinni geti tekið þátt í nýju stærð-
fræðinámi. Þar verður blandað saman stærðfræði- og kennslufræðinám-
skeiðum. 

AÐSEND GREIN  MAÍ 2015

Næsta haust stendur starfandi stærðfræðikennurum í 
framhaldsskólum til boða nýtt nám sem er samstarfs-
verkefni Menntavísindasviðs HÍ og Verkfræði- og náttúru-
vísindasviðs. Um er að ræða tveggja ára hlutanám, samtals 
sextíu eininga viðbótardiplómu á meistarastigi. Námið er 
fyrst og fremst hugsað fyrir þá kennara sem ekki hafa BS 
í stærðfræði en gert er ráð fyrir að þar verði pláss fyrir um 
30 nemendur. 

Freyja Hreinsdóttir, dósent í stærðfræði við Mennta-
vísindasvið HÍ, er umsjónarmaður námsins. Hún segir að 

hugmynd að því hafi komið fram í starfshópi í stærðfræði sem 
settur var á laggirnar í nóvember síðastliðnum. 

„Hópurinn vann tillögur að samstarfsverkefnum 
Menntavísindasviðs og Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. 
Fjölmargar tillögur komu fram, þar á meðal þessi en í 

hópnum var samstaða um að mikil þörf væri á slíku námi,“ 
segir Freyja. „Við teljum líka að eftirspurn eftir þessu námi sé 

nokkur, en það voru rektor HÍ og sviðsforseti Menntavísinda-
sviðs sem tóku endanlega ákvörðun um að fara af stað með þetta 
verkefni og tóku þannig undir álit hópsins“. 

Eitt námskeið í einu
Námið er sérsniðið fyrir stærðfræðikennara sem ekki hafa BS 
gráðu í stærðfræði. Í því verður blandað saman fimm og tíu ein-
inga námskeiðum, en aðeins eitt námskeið verður kennt í einu. 

Freyja Hreinsdóttir
dósent í stærðfræði 

við Menntavís-
indasvið HÍ, hefur 
umsjón með nýju 
stærðfræðinámi 
fyrir framhalds-
skólakennara.



Reynt verður að blanda saman stærðfræði- og kennslufræði-
námskeiðum en námið fer fram í blöndu af stað- og fjarnámi. 
Tryggt verður að kennarar af landsbyggðinni geti tekið þátt en 
þeir geta þá stundað námið með aðstoð fjarfundabúnaðar. Þeir 
sem hafa áhuga á náminu hafa frest til 5. júní til að skrá sig en 
sjálft námið hefst með staðarlotu á Menntavísindasviði dagana 
10. – 14. ágúst 2015. 

Fjölbreyttur kennarahópur
Nánari upplýsingar um námið eru sem hér segir: 

Tímasetningar: Flestir tímar verða á þriðjudögum og 
fimmtudögum frá kl. 15 til kl. 18. Í júní 2016 er gert ráð fyrir að 
haldin verði tveggja vikna staðarlota. 

Kennarar: Fjölbreyttur hópur kennara af Menntavísindasviði 
og Verkfræði- og náttúruvísindasviði og víðar mun koma að 
náminu, m.a. Freyja Hreinsdóttir, Anna Helga Jónsdóttir, Auð-
björg Björnsdóttir, Ingólfur Gíslason, Rögnvaldur Möller, Birgir 
Hrafnkelsson, Friðrik Diego, Gunnar Stefánsson o.fl.

Haust 2015:
 ■ SSF101F Kynning og upplýsingatækni 5e, ágúst/september.
 ■ SSF102F Talningarfræði 5e, september/október.
 ■ SSF103F Tölfræði og tölfræðikennsla 5e.

Vor 2016:
 ■ SSF201F Kennslufræði stærðfræði I 5e.
 ■ SSF202F Undirstöður stærðfræðigreiningar 10e.

Haust 2016:
 ■ SSF304F Ályktunartölfræðí 5e.
 ■ SSF302F Rúmfræði 5e.
 ■ SSF303F Kennslufræði stærðfræði II 5e.

Vor 2017:
 ■ SSF401F Talnafræði 5e.
 ■ SSF402F Stærðfræðileg líkön 10e



Námskeiðslýsingar:
Kynning og upplýsingatækni, 5 einingar: Kynning á náminu, 
námsumsjónarkerfi og fjarfundabúnaði. Farið verður í grunnat-
riði ýmis konar hugbúnaðar sem nota má við stærðfræðinám og 
kennslu, t.d. GeoGebru og LaTeX. Einnig læra nemendur að búa 
til skjámyndbönd og að nýta sér rafræn skrifspjöld. Skoðaðar 
verða ýmsar vefsíður með kennsluefni í stærðfræði. Farið verður 
í ýmis grundvallarhugtök sem tengjast notkun hugbúnaðar við 
stærðfræðinám og kennslu.

Talningarfræði, 5 einingar: Tvíliðustuðlar. Notkun, eigin-
leikar og reiknireglur. Tvíliðureglan, þrepunarsannanir.  Umr-
aðanir og samantektir. Rakningarformúlur. Inni-úti röksemdir 
(e. Inclusion-exclusion). Skiptingar á heiltölum. Fjöldatölur, 
eintækar, átækar varpanir.

Tölfræði og tölfræðikennsla, 5 einingar: Í námskeiðinu verða 
rannsóknir á sviði tölfræðikennslu kynntar, sér í lagi rann-
sóknir sem snúa að kennslu á grundvallaratriðum tölfræðinn-
ar. Áhersla verður lögð á tölfræðilæsi (e. statistical literacy), 
tölfræðirökhugsun (e. statistical reasoning) og tölfræðihugsun 

Háskóli Íslands mun 
bjóða upp á nýtt 
stærðfræðinám fyrir 
framhaldsskóla-
kennara frá og með 
næsta hausti. 



(e. statistical thinking) og hvernig hægt sé að ná þessum atriðum 
fram í kennslu. Að auki verða kynntar aðferðir sem nota má til 
að miðla grundvallarhugtökum tölfræðinnar til nemenda í gegn-
um leik og störf. Notast verður við töflureikni í námskeiðinu 
(OpenOffice/LibreOffice).

Kennslufræði stærðfræði I, 5 einingar: Í námskeiðinu 
ígrunda nemendur eigin sýn á stærðfræðikennslu með hliðsjón 
af rannsóknum á stærðfræðinámi og kennslu. Helstu kenningar 
og rannsóknarniðurstöður um stærðfræðinám eru kynntar, og 
áhersla er lögð á að tengja fræðin við stærðfræðikennslu þátt-
takenda. Ólíkar nálganir á stærðfræðikennslu eru kynntar og 
fræðilegar forsendur þeirra.   

Undirstöður stærðfræðigreiningar, 10 einingar: Ræðar tölur 
og rauntölur. Samfeldni og samleitni hugtökin. Diffrun og 
heildun. Áhersla er lögð á að skoða grunnhugtök og óformlegar 
og formlegar skilgreiningar þeirra. Í tengslum við hugtökin sjálf 
verður fjallað um hvernig nemendum á ýmsum skólastigum 
gengur að átta sig á þessum hugtökum.

Ályktunartölfræði, 5 einingar: Í byrjun námskeiðs verður 
farið í hugmyndafræðina á bakvið ályktunartölfræði, svo sem 
 öryggisbil, tilgátupróf og p-gildi. Því næst verða tilgátupróf 
og öryggisbil fyrir meðaltöl, dreifni og hlutföll kynnt. Í lok 
námskeiðs verður farið í einþátta fervikagreiningu, aðhvarfs-
greiningu og tíðnitöflur. Áhersla verður lögð á hvaða aðferðir 
er viðeigandi að nota hverju sinni. Samhliða því að fræðin eru 
kynnt verður fjallað um kennslufræði tölfræðinnar og áhersla 
lögð á hvernig miðla má fræðunum til annarra í gegnum leik og 
störf. Þátttakendur læra beitingu allra ofangreindra aðferða í 
tölfræðihugbúnaðnum R.

Rúmfræði, 5 einingar: Frumsendur Evklíðskrar rúmfræði. 
Teikningar með hringfara, reglustiku og í tölvu. Valin efni úr 
annars konar rúmfræði, t.d. vildarrúmfræði, varprúmfræði, 
strjál rúmfræði, rúmfræði á kúluyfirborði og breiðger rúmfræði.

Kennslufræði stærðfræði II, 5 einingar: Námskeiðið er 
framhaldsnámskeið í kennslufræði stærðfræði og í því dýpka 



nemendur þekkingu sína og skilning á stærðfræðinámi og 
kennslu. Fræðileg hugtök stærðfræðimenntunar eru skoðuð 
nánar og notuð til að greina eigin kennslu þátttakenda. Fjallað 
er um námsmat í stærðfræði og hvernig námsmat getur nýst til 
kennslu. Að lokum eru skoðaðar leiðir til aukinnar fagmennsku 
og hvernig stærðfræðikennarar geta haldið áfram að læra og 
þróast í starfi. 

Talnafræði, 5 einingar: Frumtölur. Leifareikningur og nokkr-
ar þekktar setningar um leifareikning, t.d. kínverska leifasetn-
ingin og litla setning Fermat. Notkun talnafræði í dulkóðun. 

Stærðfræðileg líkön, 10 einingar: Fjallað verður um hvernig 
raunhæfum viðfangsefnum er breytt í stærðfræðileg verkefni 
og hvernig lausn stærðfræðilega verkefnisins er heimfærð á 
upphaflega verkefnið. Fjallað verður um þau stærðfræðilegu 
atriði sem þarf til að fást við hið stærðfræðilega líkan eftir 
þörfum. Sérstaklega verður fjallað um diffurjöfnur, hvernig á að 
finna lausnir og eiginleika lausna. Strjál og samfelld líkön fyrir 
vöxt, t.d. óheftur veldisvísisvöxtur, vöxtur með takmörkunum, 
„logistic“-jafna og líkön sem fjalla um blöndun eða færslu milli 
hólfa eða ástanda. Bestunarverkefni af ýmsu tagi. Rannsóknir á 
notkun stærðfræðilegra líkana í stærðfræðikennslu.

AÐSEND GREIN  MAÍ 2015



ÓMETANLEGT AÐ KYNNAST 
JAFNÖLDRUM Í ÖÐRU LANDI
Nemendur í Suðurhlíðarskóla fóru til Noregs síðasta haust og kynntu sér 
helstu orkugjafa heims auk norskrar menningar. Steinunn Hulda Theodórs-
dóttir og Lilja Irena Guðnadóttir segja frá ferðinni og samstarfinu við nem-
endur og kennara Vatneli-skólans í Sandnesi.  
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Íslenskir og norskir nemendur að 
leggja af stað á Prekestolen. 



Nemendur á unglingastigi í Suðurhlíðarskóla hófu 
á haustdögum samstarf við nemendur í norska 
skólanum Vatneli í Sandnesi sem er rétt fyrir 
utan Stafangur. Viðfangsefnið var heldur betur 
vel kunnugt bæði Íslendingum og Norðmönnum, 
orkunýting í allri sinni mynd. Við vorum svo hepp-
in að fá styrk frá Nordplus og gerði það íslensku 
nemendunum kleift að fara í skólaheimsókn til 
Noregs. Að fá að vinna með norsku nemendunum 
hefur víkkað sjóndeildarhring nemendanna, ekki 
síst vegna skólaheimsóknarinnar. Námsaðferð-
irnar hafa glætt námsefnið nýju lífi því verið er að 
skoða efnið með líðandi stundu í huga og það sem 
tengist nemendum beint. 

Undangenginn skólavetur unnu nemendurnir á Íslandi 
verkefni um orkunýtingu. Þau unnu í hópum eftir áhugasviði og 
skiptu með sér eftirfarandi þáttum: jarðvarma, fallvatnsorku, 
vindmyllum, kolum, sólarorku, olíu og kjarnorku. 

Hver hópur vann kynningu fyrir hina sem voru af ýmsum 
toga, og sumar mjög lifandi. Í Suðurhlíðarskóla er samkennsla í 
8.-10. bekk og því var vinnan þvert á þessa bekki. 

Ferðin til Noregs
Í lok ágúst fóru íslensku nemendurnir í skólaheimsókn til 
Noregs. Þar fengu þeir tækifæri til að vera í tímum, fara á norsk 
heimili, upplifa norska náttúru og skoða þeirra helstu orkugjafa. 
Í skólanum var farið yfir helstu raforkugjafa heims. Eftirminni-
legar voru tilraunir þar sem nemendur kveiktu á vasareikni með 
sítrónu og bjuggu til vindmyllu sem þau prófuðu úti og kveiktu 
með henni á ljósaperu. 

Áhersla var lögð á að skoða hvernig hægt væri að snúa 
túrbínu. Við skoðuðum hvernig hægt er að virkja öldur, vind, 
fallvötn, sól og kjarnorku til að búa til rafmagn. Við komumst 
að því að sameiginlegu orkugjafar landanna eru fallvötn. Ísland 
er þar að auki með jarðvarmann á meðan Norðmenn hafa 
 gnægtir af olíu, en í báðum löndum er verið að gera tilraunir 

Steinunn Hulda 
Theodórsdóttir 
umsjónarkennari 
Lilja Irena Guðna-
dóttir
verkefnisstjóri og 
stundakennari, í 
Suðurhlíðarskóla.



með vindorku og eru Norðmenn komnir mun lengra en við í því. 
Þegar nemendur sáu vindmyllurnar voru þau hissa á því hvað 
þær voru stórar og hvað var mikil sjónmengun af þeim. Almennt 
þótti nemendum þær ekki fegra umhverfið. 

Olían er stór hluti af lífi norsku nemendanna sem við 
heimsóttum því borpallarnir eru í nálægð við þá og margir áttu 
foreldra eða ættingja sem unnu við olíu. Við heimsóttum olíu-
safnið í Stafangri og vakti það mikla athygli. Sérstaklega fannst 
íslensku nemendunum áhugavert að fá að prófa hermi sem líkti 
eftir aðstæðum þeim sem myndast á borpalli ef það kviknar í. 
Eins var gaman að klæðast vinnufötum og sjá hvernig þetta allt 
virkar. 

Áframhaldandi vinna
Þegar heim var komið var bloggsíða verkefnisins sett í loftið og 
þar var hugmyndum nemendanna safnað saman. Fylgst var með 
fréttum og dregin fram sú umræða sem átti sér stað í þjóðfé-
laginu. Athyglisvert var hve ólíkar skoðanir nemendur höfðu á 

Kveikt á vasareikni 
með sítrónu. 

http://vatnsudur.wordpress.com


til dæmis virkjunum. Þegar ákveðið var að fjölga virkjunarkost-
um í nýtingarflokki þótti sumum nemendum það jákvætt en 
öðrum varhugavert. Nemendur völdu sér að nýju viðfangsefni og 
skrifaði hver og einn bloggfærslu um efnið. Oft byggðu færslur-
nar á frétt sem þeir höfðu lesið á netinu og vildu deila með fé-
lögum sínum í Noregi. Ákveðið var að báðir hóparnir skrifuðu á 
eigin móðurmáli, það myndi bæði einfalda þeim skrifin og veita 
þeim innsýn í tungumál vinanna. 

Eftir áramótin var farið í vettvangsferð í Hellisheiðarvirkjun 
þar sem nemendur fengu að kynnast því hvernig heita vatnið 
er nýtt til að búa til rafmagn, jafnframt því að vera notað til 
kyndingar. Enginn var svikinn af því að heimsækja virkjunina 
enda starfsmenn þar mjög gestrisnir og margt áhugavert að sjá. 

Ómetanleg tækifæri
Það hefur glætt skólastarfið lífi að fá að vinna þetta verkefni. 
Það hefur opnað augu nemenda að fá að vinna í samstarfi við 
erlenda samnemendur sína að efni sem snertir báðar þjóðirnar. 
Vettvangsferðirnar og tenging við þjóðfélagsumræður líðandi 
stundar hafa gefið nemendum enn betri tilfinningu fyrir efninu. 
Skapast hafa vinatengsl milli nemendanna sem þeir viðhalda 

Gengið á Prekestolen. 



einnig fyrir utan veggi skólanna, enda einfalda samskiptamiðlar 
það til mikilla muna. Það tækifæri sem nemendum gafst til að 
kynnast jafnöldrum í öðru landi hefur verið ómetanlegt. 

Við vonumst til að geta tekið þátt í öðru Nordplus-verkefni 
fljótt, en þá væri kostur að samstarfsskólinn kæmi líka að heim-
sækja okkur.
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Í heimsókn á norsku heimili.



FJÖLMENNINGIN Í 
VÍÐUM SKILNINGI
Um 80 Menningarmót hafa verið haldin í reykvískum skólum á undanförn-
um árum. Höfundur verkefnisins er Kristín R. Vilhjálmsdóttir sem kom með 
þessa flottu hugmynd í farteskinu þegar hún flutti heim frá Danmörku. 

SKÓLAVARÐAN  MAÍ 2015



Nemendur í Landakotsskóla efndu til Menn-
ingarmóts í Borgarbókasafninu á alþjóð-
legum degi menningarlegrar fjölbreytni 
21. maí síðastliðinn. Sama dag var tilkynnt 
að Landakotsskóli væri formlega orðinn 
Menningarmótsskóli og einnig leikskólarnir 
Laugasól, Rofaborg, Hólaborg og Árborg og 
Ingunnarskóli og Háteigsskóli. 

Menningarmót hafa verið haldin í 25 skólum í 
Reykjavík síðustu árin og áhuginn vex jafnt og 
þétt. Verkefnið, sem er einnig þekkt undir nafninu 
„Fljúgandi teppi“, gengur í stuttu máli út á að varpa 
ljósi á styrkleika þeirra sem taka þátt og fjölbreytta 

menningarheima þeirra. Markmiðið er meðal annars að þátt-
takendur geri sér ljóst að fjölbreytt menning, áhugasvið og ólík 
tungumál mynda mikilvægt menningarlegt litróf í samfélaginu 
og að nemendur, foreldrar og skólafólk komi saman í skapandi 
umhverfi og kynnist menningu og áhugamálum hvers annars. 

Kristín R. Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri Fjölmenningar í 
Borgarbókasafninu, er höfundur menningarmótsins og hefur 
haft veg og vanda af verkefninu frá upphafi – en frá árinu 2008 
hafa verið haldin um 80 menningarmót í leik-, grunn- og fram-
haldsskólum í Reykjavík. 

Háteigsskóli telst fyrsti formlegi „Menningarmótsskóli“ í 
Reykjavík en menningarmót hafa verið haldin í skólanum í sjö 
ár og sú hefð verið fest í sessi að halda alltaf Menningarmót í 
  5. bekk. Í Ingunnarskóla hafa verið haldin Menningarmót 
í öllum bekkjum skólans og ákveðið hefur verið að halda 
Menningarmót foreldra barna í öðrum bekk næsta vetur – í 
þeim tilgangi að efla og styrkja tengsl foreldra yngri barna. 
Meðal annarra skóla sem hafa haldið Menningarmót má nefna 
Ölduselsskóla, Fellaskóla, Austurbæjarskóla og Melaskóla. 
Menningarmótsverkefnið er afar fjölbreytt og hægt að sníða og 
útfæra það á ótal vegu. 



Falleg samskipti barna og fullorðinna
Upphaf þess að Kristín fékk áhuga á menningarmótum má rekja 
til Danmerkur þar sem hún starfaði sem grunnskólakennari 
um árabil. „Ég fékk áhuga á því sem kallast fjölmenningarfærni 
þegar ég var kennari í Silkeborg í Danmörku. Á þessum tíma 

kenndi ég tungumál og skapandi 
greinar auk þess að vera umsjónar-
kennari. Það voru fáir nemendur 
af erlendum uppruna í skólanum 
mínum og mér fannst skorta á marg-
breytileika. Virk fjölmenningarfærni 
í kennslu var takmark sem ég vildi 
ná. Ég setti mig því í samband við 
tungumálaskóla í borginni og svo 
fór að við fengum nemendur þaðan 
til að heimsækja grunnskólabörnin. 
Úr þessu varð menningarmót en það 
felur þó alls ekki í sér að fólk sé bara 
að segja frá sínu heimalandi – menn-
ingarmót felur í sér að þátttakendur 
segja frá því sem skiptir þá sjálfa 
mestu máli. Þeir geta auðvitað sagt 
frá sínum heimahögum en líka talað 
um eitthvað allt annað og óskylt,“ 
segir Kristín. 

Hún segir heimsókn fullorðinna 
tungumálanema í grunnskólann 
hafa heppnast afar vel. „Við sáum 
afskaplega falleg samskipti barna og 

fullorðinna. Fólkið í tungumálaskólanum talaði um það lengi á 
eftir hversu ánægjulegt það hefði verið að hitta börnin og þetta 
varð til þess að ég hóf að efna árlega til menningarmóts í skólan-
um í Silkeborg.“

Víkur þá sögunni hingað til lands en í byrjun árs 2008 ákvað 
Kristín að venda sínu kvæði í kross, yfirgefa Silkeborg og flytja 

MARKMIÐ MENNINGARMÓTA
 ■ Að varpa ljósi á styrkleika þátttakenda og 

fjölbreytta menningarheima þeirra.
 ■ Að skapa hvetjandi umhverfi, þar sem nem-

endur, foreldrar og starfsfólk hittast og kynn-
ast menningu og áhugamálum hvers annars.

 ■ Að stuðla að gagnkvæmri virðingu og skiln-
ingi.

 ■ Að skapa vettvang þar sem þátttakendur geta 
undrast og hrifist af því, sem er líkt og ólíkt í 
menningu þeirra og áhugamálum.

 ■ Að allir mætist í tónlist, dansi, myndlist, bók-
menntum, kvikmyndum, matargerð, ævintýr-
um og goðsögnum, frásagnarlist, leiklist, leik 
og hreyfingu.

 ■ Að nemendur veiti öðrum hlutdeild í því stolti 
og þeirri gleði sem fylgir því að miðla eigin 
menningu og áhugamálum á skapandi hátt.

 ■ Að einstaklingar verði meðvitaðir um gildi 
eigin menningar og upplifi um leið þau já-
kvæðu áhrif sem það hefur á sjálfsmyndina að 
veita öðrum innsýn inn í sinn heim.

 ■ Að þátttakendur geri sér ljóst að fjölbreytt 
menning, áhugasvið og ólík tungumál mynda 
mikilvægt menningarlegt litróf í samfélaginu.

 ■ Sjá vef Menningarmóta 

http://tungumalatorg.is/menningarmot/


til Íslands. „Mér hefur alltaf þótt vænt um kennarastarfið en 
þegar ég flutti hingað heim þá vissi ég ekki alveg hvað ég vildi. 
Mig langaði, eins og svo marga kennara eftir tíu ára starf, að 
prófa eitthvað nýtt. Ég gaf mér tíma til þess að fara yfir það sem 
hafði vakið mestan áhuga minn í kennarastarfinu ytra og komst 
fljótt að því að menningarmótsverkefnið stóð upp úr. Ég settist 
því niður og bjó til hugmyndina  „Fljúgandi teppi“, setti verkefn-
inu markmið og skrifaði framkvæmdaáætlun. Ég var síðan ráðin 
verkefnastjóri fjölmenningar í Borgarbókasafninu og þá fór 
boltinn að rúlla,“ segir Kristín. 

Fjölmenning í víðum skilningi
Menningarmótsverkefnið „Fljúgandi teppi“ hefur nú flogið 
á milli skóla í sjö ár og er orðið hefðbundinn hluti starfsins 
í mörgum skólum. Meginmarkmið þess er að sögn Kristínar 
að varpa ljósi á styrkleika þátttakenda og fjölbreytta menn-
ingarheima þeirra. Aðferðin er þverfagleg og felur í sér samstarf 

Kristín R. Vilhjálms-
dóttir er höfundur 
Menningarmótsins. 
Hún segir lykilatriði 
að litið sé á hugtakið 
fjölmenningu í víðum 
skilningi þegar efnt er 
til menningarmóta. 



barna og fullorðinna. Hún segir að menningarmót megi útfæra 
í mörgum námsgreinum og námssviðum. „Menningarmótin 
tengjast oft vinnu með sjálfsmynd barna í leikskólum, samfé-
lagsfræði, íslensku, tónlistar- og leiklistarkennslu í grunnskólum 
og lífsleikni í grunn- og framhaldsskólum og íslensku sem öðru 
tungumáli á fullorðinsstiginu.“

Kristín segir menningarmótin hugsuð sem tækifæri fyrir 
nemendur til að hittast og kynna sína persónulegu menningu í 
hvetjandi umhverfi. „Það er ekki endilega rætt um þjóðmenn-
ingu eða menningu upprunalands ef svo ber undir heldur er 
markmiðið að hver og einn varpi ljósi á það sem honum finnst 
mestu máli skipta og hvað vekur áhuga hans. Menningarmót 
eru ekki landakynning heldur er lykilatriði að litið sé á hugtakið 
fjölmenningu í víðum skilningi; eitthvað sem varðar alla í sam-
félaginu en ekki einungis ákveðna hópa.“

Vefsíðan menningarmot.is var formlega opnuð í Borgar-
bókasafninu 26. febrúar síðastliðinn og geta áhugasamir fundið 
þar ýmsan fróðleik og fréttir um verkefnið. Kristín segir mikla 

Menningarmót felur í sér að þátttakendur fjalla um hvað þeim finnst áhugavert og skemmtilegt. Á þessu borði 
mjá sjá fimleika- og balletfatnað eins þátttakandans auk bókanna um Harry Potter, en þær var einnig að finna 
á fleiri borðum. 

http://www.menningarmot.is


vinnu hafa verið lagða í gerð vefsins en með tilkomu hans sé 
auðveldara fyrir skólafólk og aðra að nálgast upplýsingar um 
menningarmótin. 

„Við gerðum okkar besta til að setja upplýsingarnar fram 
með aðgengilegum hætti og vonum að fólki reynist auðvelt að 
finna þær upplýsingar sem það leitar að,“ segir Kristín. Vefsíð-
una vann hún í samstarfi við Skóla- og frístundasvið, Fríðu B. 
Jónsdóttur, verkefnisstjóra fjölmenningar, og Helgu Ágústs-
dóttur, kennsluráðgjafa hjá Reykjavíkurborg.  

Á vefnum er hægt að lesa sér til um gildi og markmið menn-
ingarmótanna og finna leiðbeiningar um hvernig best sé að haga 
undirbúningi og skipulagi verkefnsins og hvernig hægt sé að 
koma því í framkvæmd. Hægt er að hafa samband við Kristínu 
vegna kynningar á verkefninu. 
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Krakkarnir fluttu frábæra tónlist við upphaf Menningarmótsins. Þau fluttu lag Bubba Morthens Fjöllin hafa 
vakað með glæsibrag og var klappað lof í lófa. 

http://www.menningarmot.is
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MÁLÖRVUN Í GEGNUM LEIK OG TÓNLIST
TónMál nefnist nýtt náms-
efni sem ætlað er þriggja til 
fjögurra ára börnum. Í Tón-
Máli er lögð áhersla á málörv-
un og forlestrarfærni í gegnum 
leik og tónlist. Leiðbeinendur 
þurfa ekki að hafa tónlistar-
menntun en mikilvægt er að 
þeir noti og njóti tónlistar. 

Kennsluefnið er hug-
myndabanki fyrir starfsfólk 
leikskóla og er ætlað fyrir 
hópastarf með þriggja til 
fjögurra ára gömlum börn-
um. Námsefnið inniheldur 
lýsingar á uppbyggingu og 
markmiðum TónMáls-stunda, 

kennsluleiðbeiningar og til-
lögur að lotu með 12 TónMáls-
stundum. Með bókinni fylgja 
myndaspjöld og geisladiskur 
með allri tónlist námsefnisins. 

Höfundar TónMáls eru dr. 
Helga Rut Guðmundsdóttir, 
dósent í tónmennt í HÍ, og 
Hildur Halldórsdóttir, B.A. 
í sálfræði og grunnskóla-
kennari. Þróun TónMáls var 
styrkt af Þróunarsjóði náms-
gagna og Rannsóknasjóði 
Háskóla Íslands. 

Frekari upplýsingar um 
námsefnið má finna á vefsíð-

unni Tónagulli.

ATVINNUTÆKIFÆRI Í DUBAI
Skólavörðunni barst á dögunum áhugavert erindi frá 
Dubai. Erindið er sem hér segir:

Einstakt tækifæri í Dubai
Við erum íslensk / ensk fjölskylda í Dubai og erum að 

leita að traustri og hlýrri barnfóstru til að búa hjá okkur og 
hugsa um þriggja ára son okkar eftir skóla. Um er að ræða 
fullt starf frá og með júlí / ágúst. Skilyrði er að umsækjandi 
sé reyklaus, með menntun á sviði uppeldisfræða eða með 
leikskólakennararéttindi, og a.m.k. 5 ára starfsreynslu.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Dögg: 
dee.thomsen@icloud.com

NÁMSKEIÐ UM NÚVITUND
Næsta haust verða haldin 
tvö námskeið fyrir kennara 
í námsefninu „Heilshugar – 
núvitundarþjálfun fyrir börn“. 
Dagana 27. og 28. ágúst verður 
farið yfir námsefni fyrir börn á 
aldrinum 8-12 ára og dagana 3. 
og 4. september fyrir 12-16 ára 
unglinga. Á námskeiðunum gefst 
þátttakendum tækifæri til að 
læra skemmtilegar og hagnýtar 
æfingar í núvitund fyrir börn og 
unglinga.

Í kynningu frá umsjónar-
mönnum námskeiðanna segir að 
núvitund hafi farið sigurför um 
heiminn. Hún hafi verið innleidd 
í fjölda skóla í Bandaríkjunum og 
Bretlandi enda góð leið til að ná 
ró og einbeitingu í bekkinn.

Nánari upplýsingar um nám-
skeiðin má finna hér.

https://tonagull.wordpress.com/tonmal/
https://tonagull.wordpress.com/tonmal/
mailto:dee.thomsen%40icloud.com?subject=
https://www.facebook.com/events/827869927306904/


ÚTISKÓLINN OG 
SKÓLASTEFNA KÍ

AÐSEND GREIN  MAÍ 2015

Þegar skólastefna KÍ er lesin og íhuguð má finna margt sem þess 
virði er að máta sig við þegar kemur að því að ígrunda starf 

sitt. Skólastefnunni er skipt niður í litla kafla og í hverjum 
þeirra eru setningarnar meitlaðar og auðskildar. Kaflinn 
um nemendur hefst á þessum orðum: ,,Meginmarkmið 
skólastarfs er að stuðla að menntun og alhliða þroska 
nemenda, efla sjálfstraust þeirra, jákvæða sjálfsmynd 
og lífsleikni. Efla skal færni og löngun nemenda til að 

læra, viðhalda þekkingu og leikni þannig að þeir séu virkir 
þátttakendur í samfélaginu.“
Í kaflanum um námið segir einnig: ,,Vettvangsferðir og önn-

ur vettvangstenging náms eru mikilvægur þáttur í skólastarfi og 
nýta ber náttúru og grenndarsamfélag markvisst.“

Við í leikskólanum Álfaborg á Svalbarðseyri erum með 
svokallaðan útiskóla fyrir elstu börnin, í samvinnu við 
yngstu börnin og kennara í Valsárskóla sem er grunnskóli 
hreppsins. Samvinna þessi hófst fyrir sjö árum og hefur 

þróast frá því að vera mjög skipulögð og kennaramiðuð í það 
að auka vægi lýðræðis meðal nemenda, ýta undir sjálfstraust 

þeirra og efla lífsleikni með útiveru. Leiknum er gert hátt undir 
höfði og í gegnum hann læra börnin um náttúruna, háttalag 
hennar og grenndarsamfélagið sitt.

Samvinna skólastiganna gengur vel og skilar hugmynda-
fræði leikskólans upp í fyrstu bekki grunnskólans. Auk þess má 
nefna að grunnskólakennarinn þekkir börnin sem hann fær til 
sín næsta haust og leikskólabörnin kynnast sínum verðandi 
skólakennara. Grunnskólanemendurnir halda í staðinn tengsl-
um við gamla leikskólakennarann sinn þessi fyrstu tvö ár í 
grunnskólanum og er það styrkur fyrir mörg þeirra, sérstaklega 

Dýrleif Skjóldal 
(Dilla)

leikskólakennari í 
Álfaborg á Sval-

barðsströnd



fyrstu mánuðina á nýju skólastigi. Samfellan verður þannig 
meiri og yfirfærslan léttari.

Viðfangsefni útiskólans eru mörg og allt nágrennið er undir. 
Í því má finna bæði skógarreiti, fjörur, læki, sveitabæi og lítið 
þorp með götum, húsum og umferðarreglum. Árstíðirnar og 
veðrið eru sífelld uppspretta viðfangsefna sem áhugavert er að 
fást við og kynnast nánar. Undanfarin ár hefur það verið við-
fangsefni okkar að fara alltaf í útiskóla sama hvernig viðrar og 
þá getur reynt á hvernig sé best að haga sér og hvar sé best að 
vera. Það hefur verið reynsla okkar að þessi útivera gefi börnun-
um hvað mesta reynslu, og því höfum við komist að þeirri niður-
stöðu að varla nokkurt veður sé svo slæmt að við getum ekki 
verið a.m.k. smástund úti í þvi. Þetta hefur hvatt til hugleiðinga 
um hvernig best sé að búa sig og krafist lausna á því hvort eða 

Dilla ásamt hópi nokkrum nemendum í útiskólanum. Hún segir reynsluna af útiskólanámi mjög góða. 



hvernig hægt sé að komast áfram gegn vindi og stórhríð eða 
slagviðri og hvar sé skjól að finna.  

Útiskólinn hefur í þessi 7 ár haldið einu 
föstu verkefni og það er hin árlega fjöru-
hreinsun. Það verkefni er ekki unnið á ein-
um degi heldur tekur það nokkur skipti. Þá 
söfnum við smáruslinu í poka og tökum með 
okkur heim en stóra ruslið sem fokið hefur á 
land setjum við í hrúgur og fáum að endingu 
starfsmann hreppsins á bíl með kerru sem við 
setjum hrúgurnar á og komum þeim síðan fyrir  
í viðeigandi gámum á gámasvæði hreppsins. 
Þannig innleiðum við ábyrgð á samfélaginu 

sem við búum í hjá börnunum. Þessi ruslahreinsun gerir þau 
einnig meðvituð um vistsporin sem mennirnir skilja eftir sig, 
sem oftast nær bitna á fuglum, dýrum og náttúrunni.

Reynsla okkar er að Útiskóli er frábær kennslustofa bæði í 
leik- og grunnskóla.
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e-TWINNING Í 10 ÁR 
– GÓÐUR ÁRANGUR 
ÍSLENSKRA SKÓLA
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eTwinning er Evrópuáætlun um rafrænt skólasamstarf 
á fyrstu þremur skólastigunum og er hluti Erasmus+, 

menntaáætlunar ESB. Verkefninu var hleypt af stokk-
unum í byrjun árs 2005 og hefur Ísland tekið þátt frá 
upphafi. Á þessum tíma hafa hátt í 1.000 íslenskir 
kennarar skráð sig í eTwinning, samstarfsverkefnin 
sem Íslendingar hafa tekið þátt í telja yfir 500, og fjöldi 
kennara hefur sinnt starfsþróun á netnámskeiðum og 
vinnustofum hér heima og í Evrópu. Íslenskir skólar hafa 

einnig unnið til margvíslegra viðurkenninga, nú síðast 
Grunnskóli Bolungarvíkur sem hlaut tvenn verðlaun á Evrópu-

verðlaunahátíð eTwinning í Brussel 7. maí sl.

eTwinning slítur barnsskónum
eTwinning er líklega stærsta starfssamfélag kennara og skóla-
fólks í heiminum en í dag telja skráðir þátttakendur um 

310.000, samstarfsverkefnin 41.000 og skólarnir 140.000. 
Í gegnum eTwinning er hægt að komast í samband við 
evrópska kennara, taka þátt í einföldum samstarfs-
verkefnum, fara á netnámskeið sér að kostnaðarlausu 
og sækja um styrki til að komast á evrópskar vinnustofur 

um upplýsingatækni og kennslu. Kennarar sem skrá sig í 
eTwinning ganga því inn í öflugt skólasamfélag þar sem miklir 

möguleikar eru á starfsþróun.
Hver og einn skráir sig sem einstaklingur og fær 

strax aðgang að eigin svæði þar sem hægt er að leita að 
 samstarfskennurum, skrá sig á netnámskeið og taka þátt í 
 þemahópum, svo nokkuð sé nefnt. Frá því að eTwinning var 
hleypt af stokkunum árið 2005 hafa hátt í 1.000 íslenskir 

Guðmundur Ingi 
Markússon

verkefnisstjóri hjá 
Landsskrifstofu 

eTwinning, Rannís



kennarar skráð sig. Af þeim hefur um þriðjungur verið virkur 
inni á svæðinu á einn eða annan hátt. 

Einföld samstarfsverkefni milli skóla eru kjarninn í eTwinn-
ing. Verkefni geta verið hvernig sem er (varað í stuttan eða 
langan tíma og farið í gang hvenær sem er á skólaárinu) svo 
lengi sem þau eru hluti af kennslu skólans og falla að námsskrá. 
Bryddað var upp á þeirri nýbreytni síðasta haust að heimila 
samstarf milli skóla innanlands en fram að því hafði samstarf 
a.m.k. tveggja Evrópulanda verið skilyrði.  

Landsskrifstofur eTwinning standa reglulega fyrir starfsþró-
unarvinnustofum víða um Evrópu. Hér á landi hafa verið haldn-
ar þrjár slíkar: tvær norrænar vinnustofur, í Reykjavík 2009 og 
í Hvalfirði 2014, og haustið 2013 komu um eitt hundrað manns, 
alls staðar að úr Evrópu, til Reykjavíkur á evrópska vinnustofu 
fyrir stærðfræðikennara. Síðasta áratuginn hafa yfir 200 íslensk-
ir kennarar fengið styrki til að sækja slíkar vinnustofur og aðra 
evrópska viðburði á vegum eTwinning.

Zofia Marciniak og Tinna Alicja Róbertsdóttir, nemandi við Grunnskóla Bolungarvíkur (fyrsta og önnur til 
vinstri), ásamt pólskum samstarfskennara og nemanda taka á móti verðlanunum fyrir besta eTwinning verk-
efnið 2015.



Hvers vegna eTwinning?
eTwinning er fyrst og fremst ný aðferð. eTwinning samstarfs-
verkefni víkka sjóndeildarhring bæði nemenda og kennara og 
auka færni þeirra á ýmsa vegu. Kennarar nýta sér tæknina til að 
gera skólastarfið fjölbreyttara, skyggnast inn í evrópskar skóla-
stofur og sjá hvað erlendir kennarar og nemendur eru að gera 
og kynnast menningu annarra landa. eTwinning er þannig góð 
leið fyrir kennara til að þróa sig í starfi  og til þess að efla frum-
kvæði og áræði nemenda. Auðveldlega má tengja verkefnin við 
margar námsgreinar (eins og eðlisfræði, stærðfræði, landafræði, 
lífsleikni, tungumál eða listkennslu, svo nokkuð sé nefnt).

Í eTwinning er lögð áhersla á kennslufræði sem byggir á 
samvinnu og fjölbreyttum verkefnum. eTwinning er starfssam-
félag þar sem þátttakendur miðla reynslu og þekkingu sín á milli 
í rafrænum samskiptum og í einföldum samstarfsverkefnum 
milli skóla. Þar fyrir utan getur þátttaka nemenda í þessu raf-
ræna samtarfi aukið stafræna borgaravitund og tilfinningu fyrir 
fjölmenningu þar sem í flestum tilfellum er verið að vinna með 
erlendum skólum.

Íslenskir skólar vinna til verðlauna
Hægt er að sækja um að fá viðurkenningu  fyrir góð verkefni 
bæði hér heima og í Evrópu. Stærsta viðurkenningin er veitt ár 
hvert á Evrópuverðlaunahátíð eTwinning. Hér hafa verkefni sem 
íslenskir skólar hafa tekið þátt í gert það gott, en á hverju ári eru 
yfir eitt hundrað verkefni skráð í keppnina. Eftirfarandi skólar 
hafa hlotið verðlaun:

2009: Leikskólinn Furugrund, Fjóla Þorvaldsdóttir: 1, 2 
Buckle my Shoe: Önnur verðlaun í flokki tileinkuðum stærð-
fræði og vísindum.

2010: Flataskóli, Kolbrún Svala Hjaltadóttir o.fl.: 
Schoolovision! Verðlaun í sérflokki um skapandi notkun upplýs-
ingatækni.

2013: Grunnskóli Bolungarvíkur, Halldóra Dagný Svein-
björnsdóttir, Soffía Vagnsdóttir o.fl.: BELL Business Economics 



Language Learning: Önnur verðlaun í flokki 16-19 ára (verkefnið 
fléttaði eTwinning saman við Comenius samstarf).

2013: Hofsstaðaskóli, Anna Magnea Harðardóttir: 
Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art: Fyrstu 
verðlaun í sérflokki um fjölmenningu.

2013: Flataskóli, Kolbrún Svala Hjaltadóttir o.fl.: 
Schoolovision! Verkefnið fékk sérstök verðlaun fyrir einstakt 
framlag til eTwinning síðustu 5 árin.

2014: Leikskólinn Holt, Anna Sofia Wahlström: Talking 
Pictures: Önnur verðlaun í flokki 4-11 ára.

2015: Grunnskóli Bolungarvíkur, Zofia Marciniak: Art 
Connects Us: Önnur verðlaun í flokki 4-11 ára og sérstök verð-
laun sem besta eTwinning verkefnið í Evrópu 2015.

Árangur Grunnskóla Bolungarvíkur og Zofiu Marciniak er 
eftirtektarverður, en fyrir utan verðlaun í sínum flokki hlaut 
 verkefnið óvænt sérstök verðlaun sem besta eTwinning verk-
efnið í Evrópu 2015, en valið fer fram með leynilegri kosningu 
og er tilkynnt á staðnum. Zofia tók á móti verðlaununum ásamt 
samstarfskennara og nemendum á verðlaunahátíð í Brussel 
7. maí sl. Eins og titillinn gefur til kynna fjallaði verkefnið um 
listina í víðu samhengi. Í gegnum listsköpun, listasögu og fleira 
var fjöldi greina tengdur saman, svo sem listir, saga, tónlist, 
dans, ritlist, upplýsingatækni og enska.

eTwinning – upplýsingar og stuðningur
Stuðningur er lykilatriði í eTwinning en í hverju landi er lands-
skrifstofa sem styður þátttakendur endurgjaldslaust. Hér á 
landi gegnir Rannís því hlutverki. Einnig er hægt að leita til 
eTwinning fulltrúa víða um land, starfandi kennara með mikla 
reynslu af eTwinning. Við hvetjum alla til að skrá sig og kanna 
möguleikana sem eTwinning hefur upp á að bjóða. Nánari upp-
lýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu landsskrifstofunnar og 
aðalsíðu eTwinning í Evrópu: 

www.etwinning.is og www.etwinning.net
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NORRÆN UNGMENNI 
KEPPAST UM AÐ DRAGA 
ÚR MATARSÓUN
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Nemendur 7. bekkjar C í Krogårdskólanum í Greve í 
Danmörku unnu glæstan sigur í fyrstu umferð Lofts-
lagsáskorunarinnar, ókeypis orkusparnaðarkeppni 
milli nemenda á Norðurlöndum. Norrænir skólabekkir 
geta nú skráð sig í næstu umferð þar sem viðfangsefnin 
verða auðlindir jarðar, hráefni og matarsóun. 

Loftslagsáskoruninni var hleypt af stokkunum í 
Síðuskóla á Akureyri á Norræna loftslagsdaginn, þann 
11. nóvember 2014. Skólar frá Norðurlöndunum fimm, 
Grænlandi, Færeyjum og Álandi tóku þátt í keppninni, 
sem fólst í því að minnka vatns- og orkunotkun skól-
anna. Þar að auki leystu nemendur verkefni á námsgátt 

(www.nordeniskolen.org) sem býður upp á ókeypis 
námsefni um loftslag og náttúru annars vegar og tungumál 
og menningu hins vegar. Samband norrænu félaganna þróaði 
námsgáttina fyrir Norrænu ráðherranefndina.

„Nemendurnir skrifuðu hver sinn stíl um framtíð skólans 
og síðan fylgdumst við náið með orkunotkuninni,“ segir kennari 
sigurvegaranna í 7. bekk C, Lone Skafte Jespersen. „Við lásum af 
mælunum í skólanum og skráðum allar upplýsingar um hversu 
mikið rafmagn, vatn og hita við notuðum samanborið við árið 
áður.“

Ný vitneskja og vinátta – norrænir vináttubekkir
Eitt af meginmarkmiðum Loftslagsáskorunarinnar er að koma 
á tengslum milli skóla, kennara og nemenda á Norðurlöndum. 
Í fyrstu umferðinni var 7. bekkur C í sambandi við vináttubekk 
á Álandi og unnu bekkirnir sér þar með inn stig í áskoruninni. 
Fyrirkomulagið gefur kost á faglegri, menningarlegri og félags-

Páll Tómas 
Finnsson
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http://www.nordeniskolen.org


legri samvinnu við nemendur frá hinum Norðurlöndunum.
„Við sóttum um að fá vináttubekk á heimasíðu Norden i 

Skolen. Við komumst fljótlega í tengsl við bekk á Álandi og 
unnum með honum að skemmtilegu leiklistarverkefni,“ segir 
Jespersen og bætir við að mikil ánægja hafi verið með þessa 
nýfundnu vináttu. Nemendurnir áttuðu sig á því að börn og ung-
lingar á Norðurlöndum eiga ýmislegt sameiginlegt, þrátt fyrir að 
þau búi á mismunandi stöðum og lifi ólíku lífi.

„Á Álandi er til dæmis mikið um landbúnað sem við 
komumst lítið í tæri við dags daglega hér í 
Greve. Nemendunum fannst mjög spennandi 
að fá innsýn í líf Álendinganna. Við munum 
halda áfram að rækta tengslin og erum byrjuð 
að skoða möguleikann á því að bekkirnir heim-
sæki hvor annan.“

Neytendur framtíðarinnar minnka 
matarsóun
Næsta umferð Loftslagsáskorunarinnar hefst 
á Norræna loftslagsdaginn 2015, þann 11. 
nóvember. Viðfangsefnin verða auðlindir 
jarðar, hráefni og matarsóun, allt atriði sem 
lögð er mikil áhersla á um allan heim um 
þessar mundir. Á meðan íbúum jarðar fjölgar 
gífurlega hratt verður þriðjungur matvöru-

framleiðslunnar matarsóun að bráð, eða um 1,3 milljarður tonna 
á heimsvísu.

Thomas Mikkelsen, þróunarstjóri Loftslagsáskorunarinnar, 
segir mikilvægt að vekja athygli nemenda á matarsóun og sýna 
þeim fram á þörfina á sameiginlegu átaki til þess að takmarka 
hana eins og kostur er. Í upphafi annarrar umferðar Loftslags-
áskorunarinnar munu valdir skólar á Norðurlöndum fá sendan 
ókeypis pakka með ýmsu efni sem nota má til þess að fylgjast 
með og minnka matarsóun, hvort sem er í bekknum, í mötu-
neytum skólanna eða heima fyrir.

„Nemendurnir í skólunum okkar eru neytendur framtíðar-

„Nemendurnir í 
skólunum okkar eru 

neytendur fram-
tíðarinnar og það 

kemur því í þeirra 
hlut að tryggja sjálf-
bæra nýtingu á tak-
mörkuðum auðlind-

um jarðarinnar.“ 
Thomas Mikkelsen  

þróunarstjóri Loftslagsáskorunarinnar. 



innar og það kemur því í þeirra hlut að tryggja sjálfbæra nýtingu 
á takmörkuðum auðlindum jarðarinnar,“ segir Mikkelsen. „Við 
verðum að breyta neysluvenjum okkar og það krefst aukinnar 
vitundar, breyttra áherslna og virkari þátttöku fólks. Markmiðið 
með Loftslagsáskoruninni er að virkja ungt fólk til þess að gera 
eitthvað í þessum málum og þannig undirbúum við nemendurna 
til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar.“

Skólabekkjum gefst nú kostur á því að kynna sér fjöl-
breytt námsefni um matarsóun og skrá sig til þátttöku á www.

nordeniskolen.org. Loftslagsáskorunin, sem þróuð er með 
stuðningi Norrænu ráðherranefndarinnar, hefst þann 11. nóv-
ember 2015 og 2016. Keppninni lýkur á Norræna daginn, þann 
23. mars, og verða veitt vegleg verðlaun fyrir sigurinn. Skráning 
og þátttaka eru ókeypis.
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FRELSI TIL 
HATURSÁRÓÐURS?

AÐSEND GREIN  MAÍ 2015

Ég hef mikinn áhuga á hugtakinu frelsi og þá sérstaklega 
mismunandi skilningi sem fólk leggur í hugtakið. Flestir eru 

sammála um að manneskjan eigi að hafa  frelsi til að vera sú 
sem hún er, hafa þær skoðanir sem hún hefur og gera það 
sem hún vill. Fólk (upp til hópa alla vega) áttar sig líka á 
því að frelsi fólks hlýtur að takmarkast  við að það skerði 
ekki frelsi annarra. Þannig verður frelsi manneskju sem 

vill beita ofbeldi að víkja fyrir frelsi þess sem fyrir ofbeldinu 
yrði til að fá að vera í friði. Um þetta er fólk yfirleitt sam-
mála.

En hvað með frelsi til að hvetja til ofbeldis?  Nú er ég 
ekki lögfræðimenntuð en hef horft á nógu marga banda-
ríska glæpaþætti til að vita að þeir sem með beinum hætti 
hafa hvatt til að stuðlað að ofbeldi gagnvart öðrum eru 
mjög auðveldlega dæmdir fyrir slíkt með tilvísun til laga 

sem eru æði svipuð í flestum vestrænum ríkjum og þar með 
í okkar samfélagi.

Í haust tilnefndu Framsókn og flugvallarvinir einstakling 
í mannréttindaráð sem hafði opinberlega talað með mjög 
fordómafullum hætti gagnvart ákveðnum trúarbrögðum og 
ákveðinni kynhneigð. Sú ákvörðun var mikið gagnrýnd og 
varð til þess að þessi tilnefning var dreginn  til baka.

Í því ljósi vil ég skoða nýlegan dóm sem felur í sér að 
ekki var talið löglegt að víkja tilteknum grunnskólakennara frá 

starfi vegna ummæla hans og skrifa sem báru mjög augljóslega 
vott um fordóma gagnvart ákveðinni kynhneigð. Í þeim dómi 
var vísað til þess að fólk hafi frelsi til að tjá skoðanir sínar án 
afskipta annarra (ekki síst yfirvalda); öðru nafni til málfrelsis.

Ég er yfirleitt fylgjandi málfrelsi og er meinilla við hvers 
konar forræðishyggju sem miðar að því að stjórna því hvað fólki 
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finnst eða hvað það segir. En að sama skapi er ég MJÖG mikið 
á móti ofbeldi og hvers konar áróðri eða hvatningu til að stunda 
það. Mörgum finnst að það að tala um annað fólk sem annars 
flokks, óeðlilegt, eða guði illa þóknanlegt séu bara eins og allar 
aðrar skoðanir sem eigi þar með að lúta skoðanafrelsi og mál-
frelsi. En þar vandast málið allverulega. 

Auðvitað getum við sem samfélag ekki stjórnað skoðunum 
fólks enda hafa rannsóknir í félagssálfræði sýnt að þær stjórnast  
gjarnan af tilfinningum sem ekkert samfélag á að geta stjórn-
að. En þurfum við samt ekki sem samfélag að geta haft hemil 
á hatursfullri orðræðu sem slíkir fordómar bera vott um? Nú 
er ég ekki svo einföld að telja að til sé fólk sem er fordómalaust 
með öllu og þá síst af öllu ég. En fordómar þess eðlis að einhver 
sé óeðlilegur eða minna virði BARA af því að hann er fæddur 
á ákveðinn hátt sem hann sjálfur ræður ekki við eins og kyn-
hneigð, þjóðerni, fötlun o.s.frv. eru að mínu viti stórhættulegar 
skoðanir. Ég geri mér fulla grein fyrir því að að það er ekki hægt 
að „banna“ slíkar skoðanir, en ef manneskja er tekin burt úr 
mannréttindaráði fyrir slíkt, er þá eðlilegt að manneskja með 
sams konar skoðanir kenni grunnskólabörnum? 

Seinast þegar ég vissi var það hluti af námskrá allra skóla-
stiga að auka þroska nemandans og stuðla að því að hann 
læri að bera virðingu fyrir öllu fólki óháð þjóðerni, kynhneigð 
o.s.frv. auk þess sem mannréttindi eru ein af sjö grunnstoðum 
allra skólastiga. Getur kennari sem trúir því að ákveðin tegund 
af fólki sé óeðlilegt eða minna virði stuðlað að slíku með góðu 
móti?

Fordómarnir sem hér um ræðir eru skoðanir sem leiða 
ósjálfrátt til mismununar og geta leitt til hatursáróðurs og þar 
með ofbeldis. Þess vegna er ég ekki hlynnt því að fólk sem fær að 
starfa í grunnskólum (eða öðrum menntastofnunum ef því er að 
skipta) geti opinberlega tjáð sig um slíka fordóma.

Í pistilinum viðrar höfundur eigin skoðanir sem ekki eru endilega 
skoðanir Siðaráðs í heild. 
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ÓKEYPIS ÖRNÁMSKEIÐ
Vefnámskeið þar sem fjallað 
er um og kennt á ýmis veftól 
til notkunar í námi og kennslu 
er að finna í ýmsu formi á 
vefnum. Ein leið er að sækja 
námskeið Richard Byrne en 
hann heldur reglulega örnám-
skeið þar sem hann kynnir 
veftól af ýmsu tagi og er óspar 
á ráð og hugmyndir er kemur 
að notkun upplýsingatækni 
í kennslu. Námskeið Byrne 
eru ókeypis, þátttakendur 
koma alls staðar að og þau 
taka ekki langan tíma. Hægt 
er að nálgast þessi námskeið í 
vefkerfi sem kallast Training 

Viewer og einnig er fróðlegt 
að fylgjast með bloggi Richard 
Byrne. 

APPIÐ

KANNTU SKYNDIHJÁLP?
Rauði krossinn sendi fyrir 
nokkru frá sér skyndihjálp-
arsmáforrit sem vert er 
að gefa gaum. Hægt er að 
nálgast allar helstu upplýs-
ingar um skyndihjálp, prófa 
þekkingu sína og skoða 
myndbönd. Smáforritið er 
hannað fyrir iOs og Android 
og kostar ekkert að hlaða því 
niður. 

CHATTERPIX KIDS
Handhægt smáforrit sem 
tekur enga stund að læra á. 
Börnin geta tekið ljósmyndir 
af fólki eða teikningum. Síðan 
er teiknaður munnur á þann 
sem er á teikningunni og 
talað inn á. Alls kyns skraut 
fylgir til að glæða myndina lífi 
en útkoman verður hreyfi-
mynd með tali. Smáforritið er 
ókeypis. 

SPJALDTÖLVURÁÐSTEFNA VESTANHAFS
Ráðstefnan iPad Summit 
Boston 2015 verður haldin 17. 
og 18. nóvember næstkom-
andi. Þar verður upplýsinga-
tækni í kennslu rædd frá öllum 
hliðum og til ráðstefnunnar 
mæta kennarar og kennslu-
ráðgjafar sem eru leiðandi 
í faginu. Fjóla 
Þorvaldsóttir, 
sérkennari og 
sérfræðingur í 
upplýsingatækni, 
fjallar um ráðstefnuna 
á bloggsíðu sinni. Meðal 
fyrirlesara má nefna Kristen 
Wideen sem hefur kennt í 
leikskóla og upp í sjötta bekk. 

Wideen er hætt að kenna 
og einbeitir sér nú að fyrir-
lestrahaldi. Hún heldur úti 
öflugu bloggi sem fróðlegt er 
að lesa. Annar áhugaverður 
fræðimaður er Kyle Pearce 
sem bloggar um stærðfræði 
og vísindi með notkun Ipad 
að leiðarljósi. Það er kostn-

aðarsamt að sækja 
ráðstefnuna en 
þeir sem vilja 

fylgjast með úr 
fjarlægð ættu að 

skoða #ettipad á Twitter 
en þar deila aðstandendur ráð-
stefnunnar ýmsum hugmynd-
um og fróðleik. 

MYNDLISTARKENNSLAN 
FRÁ ÝMSUM HLIÐUM
Kennarar koma saman í mörg-
um skemmtilegum hópum á 
Facebook. Einn slíkur er hóp-
ur myndlistarkennara og kall-
ast einfaldlega Myndlistar-

kennsla. Þar kennir ýmissa 
grasa, kennarar spjalla um 
praktískt mál kennslunnar og 
deila sniðugum hugmyndum. 

http://www.trainingviewer.com/
http://www.trainingviewer.com/
http://www.freetech4teachers.com/
http://fjolath.blogspot.com/
http://www.mrswideen.com/
http://tapintoteenminds.com/
https://www.facebook.com/groups/699581850128721/
https://www.facebook.com/groups/699581850128721/
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SKEMMTILEGASTA STARF SEM 
HÆGT ER AÐ HUGSA SÉR

FÉLAGINN  MAÍ 2015 

Starf námsráðgjafa í Fjölbrautaskólan-
um í Breiðholti er í senn fjölbreytt og 
krefjandi. Ólöf Helga Þór er ein þeirra 
sem aðstoðar nemendur við ólík úr-
lausnarefni tengd framhaldsskólanámi. 
Utan vinnunnar er Ólöf Helga í þremur 
gönguklúbbum og segir fátt betra en að 
standa á toppi fjalls og virða fyrir sér 
fallegt landið. 

HVER: Náms- og starfsráðgjafi í Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti og sviðstjóri 
nemendaþjónustu FB.

Hvernig hefur starfið í FB gengið í vetur? 
Starfið hefur gengið vel. Umræður um 
vinnumat hafa haft töluverð áhrif á sam-
skipti okkar en við erum þéttur hópur 
og leitumst við að takast á við málefnin. 
Ég tók að mér starf sviðstjóra nemenda-
þjónustu í fyrrahaust auk þess að sitja 
í stjórn Kennarafélags FB. Fjölbreytni 
skólans, sem er dagskóli, kvöldskóli 
og sumarskóli með fjórtán brautum, 
endurspeglast í náms- og starfsráðgjöf-
inni. Nemendur eru duglegir að hafa 
samband, þeir eru á aldrinum frá 16 til 
65 ára, mislangt komnir í námi og með 
fjölbreyttan bakgrunn. 

Hver er helstu verkefnin – hvað ligg-
ur nemendum helst á brjósti? Í mínu 
starfi gildir að vera lausnamiðaður og 
bregðast við fjölbreyttum verkefnum 
nemendum til heilla. Mikilvægt er að 
nemendur öðlist trú á eigin getu og læri 
að nýta styrkleika sína, og sennilega 
er það sá hlutur sem við vinnum mest 
að með þeim. Fjölbreytnin er mikil og 
við veitum til dæmis þeim sem koma 
úr raunfærnimati, og langt er liðið frá 
því voru í skóla, öðruvísi þjónustu en 
nemendum á listasviði sem vilja skipu-
leggja sína námsframvindu. Nemendur á 
sjúkraliða-, íþrótta-, og snyrtibraut leita 



eftir námstækni til að takast á við líf-
færa- og lífeðlisfræðina. Nemendur vilja 
ljúka námi á fjórum árum og ráðfæra 
sig við okkur um nám í sumarskólan-
um. Þá koma nemendur til okkar vegna 
námsörðugleika og koma líka þegar 
þeir hafa náð tilsettum árangi. Þá sam-
gleðjumst við með þeim. 
Hvaða þekktu persónu hefðirðu viljað 
hafa sem kennara í framhaldsskóla? Það 
hefði verið áhugavert að hafa þá Dalai 
Lama og John Lennon sem kennara. 
Hvað á gera í sumarfríinu? Útivistin 
verður stunduð og farið í ferðalög um 
hið undurfagra Ísland. 
Hvað finnst þér best í eigin fari? Ætli það 
sé ekki að ég gefst ekki upp og stend með 
ráðþegum mínum. 
Í hvaða félögum og klúbbum ertu? 
Klúbbarnir eru nokkrir. Ég er í þremur 
gönguhópum, svo er ég í Kreppumat-
arklúbbnum sem var stofnaður árið 
2008 og síðast en ekki síst tilheyri ég 
skemmtilegum leikhúshópi skólafélaga 
úr MR og maka þeirra. 

Hvaða bók er á náttborðinu? Þessa 
stundina er ég að lesa Breyttan heim 
eftir Jón Orm Halldórsson. 
Hvert var uppáhaldsfagið í framhalds-
skóla? Sagnfræði og lífræn efnafræði. 
Hundur eða köttur? Það var alltaf hund-
ur á æskuheimili mínu en kettir komu 
seinna inn í líf mitt. Ég get því bara ekki 
valið. 
Hvernig færðu útrás? Líkamsrækt er 
ágæt til að fá útrás en best þykir mér að 
standa á toppi fjalls og hafa útsýni yfir 
fallega landið okkar. 
Ef þú mættir taka íslensku þjóðina í eina 
kennslustund, hvað myndirðu kenna? Ég 
myndi kenna samkennd. 
Hverju deildirðu síðast á Facebook? 
Ég deildi myndum af fallegum gripum 
nemenda á lokaönn á listnámsbrautinni  
í FB. Myndirnar voru teknar á sýningu í 
Perlunni. 
Snjallsími eða spjallsími? Snjallsími. 
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