
Þróunarverkefni  

2011–2013 

  
Inngangserindi IS, 19. ágúst 2011  

- 
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Auglýst er eftir nafni! 

• Allir í mat 

• Matsstofan 

• Náttúran kallar 

• Svífum seglum þöndum 

• Gerum gott betra! 

• Spegillinn 



Markmið 
• Verkefnið miðar að því að gera FS að skemmtilegri 

skóla sem nemendum og starfsfólki líður vel í. 
Fjölbreyttar aðferðir verða notaðar við að ná þessu fram 
og verður mikil áhersla lögð á hvers konar nýsköpun í 
námsumhverfinu til að ná markmiðunum.  

• Kennarar og starfsfólk ... munu vinna að fjölbreyttum 
verkefnum sem tengjast nýsköpun í kennslu, námi og 
skólaumhverfinu með það að markmiði að styrkja 
nemendur og efla sjálfstraust þeirra, vinnugleði, 
sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun.  

• Þá er markmiðið ... að styrkja kennarahópinn faglega 
og stuðla að þróun hans í starfi.  



   
Verkefnið: 

• Þróun og nýjungar í námsmati 

• Þverfagleg verkefnagerð 

• Þróun og nýjungar í kennsluaðferðum, 

námskrárgerð og bekkjarstjórnun 

• Þróun á notkun Moodle, Facebook og 

MindManager í kennslu 

• Þátttaka nemenda í samfélagsþjónustu  

http://www.dalvik.is/


Leiðir 

• Verkefnið er hugsað til tveggja ára  

• Reglulega verður efnt til sameiginlegrar 
dagskrár / samráðs  

• Fræðsluerindi 

• Verkefninu lýkur með opnu innanhússþingi, 
(ráðstefnu, námstefnu) vorið 2013 

• Teymi velja sér verkefni 

• Kennslunefnd samhæfir, matsnefnd metur 

• Hlutverk IS (http://starfsfolk.khi.is/ingvar/)  

 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/


Í hverju felst þróunarverkefni? 

• Markmið 

• Skilgreindar leiðir (áætlun) 

• Formlegt mat á því hvernig til tekst 

• Skýrsla (sem aðrir geta lært af) 

 

• Dæmi um skýrslur:  
– http://starfsfolk.khi.is/ingvar/throunarverkefni.html  

 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/throunarverkefni.html


Skólaþróun 

Markviss umbótaviðleitni í skólastarfi 
 

• Á landsvísu, sbr. heimild til handa 
framhaldsskólunum um að þróa eigin námskrár 

• Í einstökum skólum, dæmi, Laugar og MA 

• Í kennarahópum, sbr. starfendarannsóknirnar í 
Borgarholtsskóla og Menntaskólanum við 
Sund 

• Framtak einstakra kennara, dæmi 
 

 

http://netla.khi.is/greinar/2008/003/index.htm
http://netla.khi.is/greinar/2008/002/index.htm
http://netla.khi.is/greinar/2008/002/index.htm
http://netla.khi.is/greinar/2008/008/index.htm


Dæmi úr grunnskóla 



Dæmi úr grunnskóla 



Í bakgrunni eru þessar spurningar: 

• Hvernig stenst kennslan í FS gæðakröfur? 

• Eruð þið að nota bestu kennslu- og 
námsmatsaðferðir sem völ er á? 

• Hvar liggja helstu sóknarfæri? 

• Á hverju er eðlilegt að byggja umbætur 
(skólaþróun)? 

Reynsla Rannsóknir Námskrá 



Hvað er góð kennsla? 

 



Gróska á öllum skólastigum 

• Leikskólastigið 
– Ólík hugmyndafræði (Reggio, Waldorf, Dewey, 

Hjallastefnan), sköpun, leikur, umhverfismennt 

• Grunnskólarnir 
– Einstaklingsmiðað nám, fjölbreyttir kennsluhættir,  

óhefðbundið námsmat, agastjórnunarkerfi, afmörkuð 
þróunarverkefni 

• Framhaldsskólarnir 
– Einstaklingsmiðun, breytingar á kennsluháttum og 

námsmati, hagnýting upplýsingatækninnar 

 



Framhaldsskólarnir 

• Framhaldsskólinn á Laugum (kennsluhættir) 

• Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ (leiðsagnarmat) 

• Fjölbrautaskóli Snæfellinga (leiðsagnarmat, 
kennsluhættir)  

• Menntaskóli Borgarfjarðar (leiðsagnarmat) 

• Menntaskólinn á Tröllaskaga (sköpun) 

 

• Menntaskólinn við Sund (lotukerfi, 
starfendarannsóknir) 

• Borgarholtsskóli (starfendarannsóknir, dreifnám) 

• Menntaskólinn á Akureyri (kennsluhættir) 

 

http://www.laugar.is/vefur/?p=annad&id=88
http://www.fsn.is/namogkennsla/


Menntaskólinn á Akureyri 

Vissuð þið að í MA hefur á undanförnum árum 
verið unnið að mörgum áhugaverðum 

skólaþróunarverkefnum? 
 

Sjálfsmat – Almenn braut – Fróðá – Ferðamálakjörsvið  



Og nú Íslandsáfangarnir 

Jónas Helgason og Guðjón Hreinn Hauksson, 2011 



Íslandsáfangarnir í MA 

Jónas Helgason og Guðjón Hreinn Hauksson, 2011 



Íslandsáfangarnir í MA 

Jónas Helgason og Guðjón Hreinn Hauksson, 2011 



Íslandsáfangarnir í MA 

Jónas Helgason og Guðjón Hreinn Hauksson, 2011 



Framhaldsskólinn á Laugum 

• Sveigjanlegt námsumhverfi - persónubundin 
námsáætlun 

• Formlegt þróunarverkefni til þriggja ára + 
framhaldsverkefni (á þriðja ári) 

http://netla.khi.is/greinar/2008/003/index.htm


Markmið Laugaverkefnisins 

• Allur skólinn fylgi fyrirkomulagi sveigjanlegs námsumhverfis 

• Nemendur stundi nám samkvæmt persónubundinni námsáætlun 

• Bæta námsárangur og ástundun  

• Minnka brottfall 

• Bæta líðan nemenda í skólanum 

• Breyta náms- og vinnuumhverfi þannig að upplýsingatækni verði 

lifandi þáttur í starfsemi skólans 

• Skapa skólanum sérstöðu 

• Auka aðsókn að skólanum og treysta rekstur hans 



Kjarninn í breytingunum 

• Fækkun kennslustunda um helming 

• Í stað sækja nemendur vinnustofur 

• Sveigjanleg námsáætlun 

• Skólinn sem vinnustaður 

• Bæta líðan – samskipti á jafnréttisgrunni 

• Fjölbreyttari kennsluhættir 

• Einstaklingsmiðað námsmat 



Aukin leiðsögn við nemendur 

• Leiðsögukennarar  

• Námsráðgjöf 

• Sálfræðiþjónusta 

• Áhersla á að hlusta á raddir nemenda 
– Vikulegir fundir 

– Matsfundir 

– Kannanir (bréf, listar, viðhorfakannanir, „sparifatapróf“) 

 

http://notendur.hi.is/ingvars/namskeid/Namsmat/Namstefna/Matsfundir.pdf
http://www.simnet.is/gop/keyrslur/afangmat.htm
Sparifataprof.pdf


Kennsluhættir 

• Vinnustofurnar: Nemendur taka ábyrgð á eigin námi 

• Verkefnadrifið nám 

• Tölvu og upplýsingatækni 

• Kennslan brotin upp: Þemadagar, opnir dagar 

• Leiðsagnarmiðað námsmat 



Dæmi um árangur 

• Betri verkefnaskil  

• Meðaleinkunn hefur hækkað úr 6,3 í 7,4 

• Hlutfall þeirra sem standast kröfur áfanga hefur hækkað 
úr 71% í 83% 

• Brottfall út úr einstaka áföngum hefur minnkað til muna 

• Brottfall út úr skólanum er í lágmarki 

• Hlutfall nemenda sem heldur áfram námi við skólann 
hefur aukist 

• Jákvæð viðhorf nemenda, foreldra og starfsfólks 

• Aðsókn að skólanum hefur stóraukist 

 

 

 

 
 

 



Sóknarfærin 

• Þróun kennsluhátta, t.d. samvinnunám, 
lausnaleitarnám, samþætting, heildstæð 
verkefni, þátttökunám 

• Aukin samvinna kennara 

• Aukin ábyrgð nemenda á eigin námi 

• Upplýsingatæknin 

• Endurnýjun inntaks 

• Námsmatsaðferðir, t.d. leiðsagnarmat, 
óhefðbundin próf, námsmöppur 

 



Áhugaverðar tilraunir með óhefðbundin próf 

 Próf þar sem nemendur mega nota 
hjálpargögn, „svindlpróf“, glósupróf 

 Heimapróf 

 Prófverkefni gefin upp með fyrirvara  

 Munnleg próf 

 Atrennupróf: Nemendur fá að gera 
endurteknar tilraunir við sama próf / sömu 
próf  

 Samvinnu- og hóppróf  

 

 



Glossary of Instructional  
Strategies 

Gagnlegar vefsíður 

                                 

Kennsluaðferða- 
vefurinn 

 

Edmund Sass:  
Learning Theories and Teaching Models 

 
 

Að vanda til námsmats – 
heimasíða námskeiðs 

New Horizons for Learning 

http://glossary.plasmalink.com/glossary.html
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/index.htm
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/index.html
http://www.cloudnet.com/~edrbsass/edlea.htm
http://www.cloudnet.com/~edrbsass/edlea.htm
http://www.cloudnet.com/~edrbsass/edlea.htm
http://www.cloudnet.com/~edrbsass/edlea.htm
http://www.cloudnet.com/~edrbsass/edlea.htm
http://www.pbl.is/
http://learnweb.harvard.edu/ALPS/home/index.cfm
http://wblrd.sk.ca/~bestpractice/index.html
http://education.jhu.edu/newhorizons
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/Namsmat/index.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/Namsmat/index.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/Namsmat/index.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/Namsmat/index.htm

