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Starfendarannsóknir í MS

 Starfendarannsóknir hófust í MS 2005 

 Fjöldi í hópnum 15-20 

 Meðlimir setja upp litla rannsókn sem snýr að 
einhverju sem þeir vilja bæta í starfi

 Hópfundir ca 4 á misseri

 Bandamenn – gagnrýnir vinir

 Ráðgjafi utan skólans

 Kynningar

 https://msund.is/fraedsluefni/starfendarannsoknir-i-ms

https://msund.is/fraedsluefni/starfendarannsoknir-i-ms


Byggjum á hugmyndum Jean McNiff
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Samvinnunám í fjölbreytilegum 
nemendahóp 

 Samvinnunám (cooperative learning) - ýmsar 

kennsluaðferðir sem byggja allar á samvinnu 

nemenda

 Samvinnunám er alltaf hópvinna en 

hópvinna tryggir ekki samskipti

 CLIM:  Virkja alla nemendur óháð getu eða 

stöðu þeirra í hópnum

Allir geta eitthvað, enginn getur allt



Að leira frumur
 Stutt innlögn frá kennara

 Nemendur vinna í hópum 

að gerð frumu, mismunandi 

frumuhlutum og hlutverkum

 Sömu hópar og áður

 búa til frumulíkan úr leir

 frumulíffæri merkt með heiti 

frumuhluta og hlutverki 

 Spurningakeppni í lokin

 Hönnunarsamkeppni



 Að byggja upp námskraft nemenda – Building Learning Power

 Kjörorð BLP eru seigla, ráðkænska, ígrundun og miðlun

 Þora að gera mistök

 Þjálfun þrautseigju

 Huga að innihaldi náms, meðnámi og námsumhverfi

 Upphafsmaður Guy Claxton

https://www.buildinglearningpower.com/

https://www.guyclaxton.net/

Byggja upp námskraft nemenda

Guy Claxton

https://www.buildinglearningpower.com/
https://www.guyclaxton.net/


Smiðjur með frjálsu ívafi
 Grunnáfangi í líffræði – Nýtt líf

 2-3 vikna smiðjur um afmarkað námsefni

 Innlagnir í lágmarki

 Verkefnahefti

 skylduverkefni – grunnkunnátta 

 valverkefni 

 Leiðbeiningar fremur opnar

 Nemendur vinna á sínum hraða 

 Fyrirmynd - Sprellifix í Langholtsskóla  
 https://www.smidjan.com/

https://www.smidjan.com/




Svör nemenda í viðhorfskönnun
„Mér finnst ég læra meira þar sem ég er að sjá um vinnuna en ekki 

hlusta á kynningar og get svo spurt um allt sem ég veit ekki“

„Því að við vorum að vinna mikið í tíma og ég læri betur í tíma en heima 

og því þetta voru mörg verkleg verkefni sem ég læri betur að“

Því ég vissi nákvæmlega hvað ég þurfti að gera og vissi vel hvenær 

skilafrestur var“

„Því maður verður að læra til þess að geta gengið vel“

„Það ýtir undir sköpun og lausnamiðaðan hugsunarhátt. Fyrirlestrar 

ættu þó að tilheyra með til þess að öðlast dýpri skilning á efninu“



Svör nemenda í viðhorfskönnun

„Því mér finnst þægilegra að svara spurningum, glósa og horfa á glærur“

„Mér finnst óþægilegt að fá svona hefti það gerir mig kvíðinn og lætur mig 

ekki gera neitt“



Samþætting íslensku og líffræði í smiðjum

 Smiðjur þar sem markmið verkefna snúa bæði að íslenskri ritun og 

líffræði

 Nemendur eru bæði í íslensku og líffræði í öllum tímunum okkar

 Efnislega vinna nemendur með líffræðitexta en form verkefnaafurða 

þjálfar þá í mismunandi rithætti, margvíslegri textameðhöndlun o.fl.



Niðurstaða

 Starfendarannsóknir veita okkur 

þor og hæfni til að vaxa í starfi

 Aukið þverfaglegt samstarf

 Þróun kennslufræði um virkni 

og ábyrgð nemenda

 Áhersla á að byggja upp námskraft nemenda

 Leiðsagnarnámið lofar góðu



Takk fyrir!


