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Verkefni þetta var unnið með styrk frá Evrópusambandinu. Innihaldið greinir aðeins frá hugmyndum höfunda og ber Evrópusambandið ekki
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Formáli
Háskóli Íslands, Menntavísindasvið tók þátt í Evrópuverkefninu ADEPTT og voru fulltrúar sviðsins í því
Svanborg R Jónsdóttir lektor á Menntavísindasviði og Rósa Gunnarsdóttir kennslustjóri í Háskólanum
í Reykjavík og stundakennari við Háskóla Íslands. ADEPTT námskeiðslíkanið sem hér er kynnt var
prófað sem hluti innan námskeiðsins Tengsl skóla og atvinnulífs í framhaldsnámi á
Menntavísindasviði, með stuðningi Ingólfs Ásgeirs Jóhannssonar prófessors sem skipulagði
heildarnámskeiðið. Svanborg R Jónsdóttir sá um kennslu líkansins ásamt Rósu Gunnarsdóttur á
vorönn 2013. Rósa nýtti einnig hluta líkansins í kennslu námskeiðs fyrir starfandi kennara vorið 2013.
Þá var líkanið notað að stórum hluta í námskeiðinu Fræðslustarf, nýsköpun og atvinnulíf sem er
námskeið í meistaranámi á Menntavísindasviði og voru aðalkennarar þar Svanborg R. Jónsdóttir og
Ásta Sölvadóttir menntunarfræðingur og stundakennari við HÍ. Elsa Eiríksdóttir kenndi hinn hluta
námskeiðsins og fléttaði nýsköpuarhlutann inn í verkefni hjá sér um að sækja um styrk til að
framkvæma verkefni, þar sem nemendum gafst tækifæri til að nota sína nýsköpunarhugmynd til að
sækja um styrk.
Þessi skýrsla er afrakstur samvinnu milli nokkurra landa og er þýdd úr ensku. Sum orðin hefur reynst
erfitt að þýða og er því stundum gripið til þess ráðs að nota mismunandi orð á íslensku yfir sömu orð
á ensku, eftir því í hvaða samhengi þau eru. Þar sem hér er fjallað um frumkvöðlamennt (e.
entrepreneurship education) þá er það hugtak notað yfir slíka menntun en þó minnt á sérstöðu
Íslands varðandi notkun þess hutaks.
Á Íslandi er nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (NFM) hugtak notað yfir menntun sem ætlað er að
efla nýsköpunarfærni og framtakssemi þeirra sem slíkrar menntunar njóta. Hér á landi er
nýsköpunarmennt (e. innovation education) gjarnan notað yfir slíka menntun á grunnskólastigi og
upp í framhaldsskóla, en hugtakið frumkvöðlamennt (e. entrepreneurship education) er frekar notað
yfir sömu menntun á framhaldsskólastigi. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt, sem eitt hugtak, er
notað yfir þess háttar menntun án tillits til skólastigs. Í öðrum löndum er hugtakið frumkvöðlamennt
frekar notað en það er þó nokkuð vítt og fer eftir áherslum hversu skýr sköpunar- eða
nýsköpunarhluti þess er (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013).
Hér í skýrslunni er notað orðið ‘frumkvæð’ (kvk) og ‘frumkvæður’ (kk) yfir þá hæfni sem kölluð er
entrepreneurship eða entrepreneurial og þýðir: að sýna frumkvæði eða framtakssemi. Þetta er nýyrði
sem ekki er í Orðabók Háskólans en finnst í almennri notkun.
Einnig er notað orðið frumkvöðlaháttur yfir enska orðið entrepreneurship. Og yfir orðin enterprising
and entrepreneurial : framtakssemi og frumkvæðishæfni.
Til þess að auðvelda lesendum að átta sig á upprunalega textanum og þessum mismunandi orðum á
íslensku eru ensku orðin gjarnan höfð með í sviga í íslenska textanum.
Reykjavík, 16.nóvember, 2013. Svanborg R Jónsdóttir.
Þórdís Eiríksdóttir sá um þýðingu skýrslunnar úr ensku. Þórdís lauk BA prófi í ensku frá HÍ, 1995 og
starfaði í 10 ár sem verkefnisstjóri hjá Leonardo da Vinci landsskrifsstofunni á Íslandi. Hún hefur búið
á Ermarsundseynni Jersey síðan 2008 og starfar þar við þýðingar og leiðsögn.
Athugið að á bls. 16 var ákveðið að þýða ekki texta í boxi og mynd.
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Inngangur
Verkefnisheitið ADEPPT, Acknowledging and Developing Entrepreneurial Practice in Teacher
Training, stendur fyrir viðurkenningu og þróun námskeiðs í frumkvöðlamennt fyrir kennara.
Heildarmarkmið ADEPPT er að búa til stefnumarkandi kennslulíkan á Evrópuvísu til að auka
skilning á lykilhlutverki kennara við að kynna og kveikja áhuga evrópskra nemenda á
frumkvöðlamálefnum, sem síðan mun stuðla að þróun byggða, félags- og efnahagslífs.
Seikkula-Leino o.fl. (2010, bls. 125) benda á að „frumkvöðlamenntun” sé hugmyndafræði
sem sé þess virði að kynna sér vegna þess hve mikilvæg hún er í þróun félagslegrar og
efnahagslegrar velferðar.
ADEPTT er Leonardo da Vinci yfirfærsluverkefni, sem 13 stofnanir frá átta löndum í Evrópu
taka þátt í. Markmiðið er að bjóða upp á skýrara og hagnýtara kennslulíkan til að nota til að
styðja við og bæta kennslu í frumkvöðlamennt.
ADEPTT samstarfsnetið gengur út frá eftirfarandi staðhæfingum:
1. Frumkvæði í kennsluaðferðum (e. enterprising teaching) er drifkraftur
frumkvöðlanáms.
2. Frumkvöðlakennslu í skólum má bæta þó að hún sé nú þegar fyrir hendi í
meira eða minna mæli.

1.Forsendur
1.1 FRUMKVÖÐLAMENNT
Sannanir sem styðja við ákallið um þróun framtaksemi og frumkvöðlamenntunar eru
víðtækar og skýrt skráðar. Þetta starf hefur verið unnið með talsvert miklum stuðningi
Evrópusambandsins við Efnahags- og Atvinnulífs áætlunina (Enterprise and Industry 2010):
Ef ná á markmiðunum sem sett voru í Lissabon varðandi vöxt og atvinnumál þarf
að ýta undir frumkvæðishugsun hjá ungu fólki í Evrópu. Nauðsynlegt er að hvetja
til stofnunar nýstárlegra fyrirtækja og bjóða upp á umhverfi sem er vinveittara
frumkvöðlum sem og fjölgun lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Nú er almennt
viðurkennt að það sé mikilvægt hlutverk menntunar að ýta undir frumkvæði í
háttum og viðhorfum.
Búið er að skilgreina þær tegundir fræðslustefna sem Evrópusambandið telur við hæfi
(2010) og eðli þeirra:
Með frumkvöðlahætti (e. entrepreneurship)er átt við hæfileika einstaklings til að
breyta hugmynd í veruleika. Til þess þarf sköpunarkraft, frumkvæði, nýsköpun og
kjark til að taka áhættu. Einnig þarf hæfileika til að skipuleggja og stýra
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verkefnum svo markmið þeirra náist. Í víðum skilningi ætti að hugsa um
frumkvöðlahátt sem hugmyndafræði sem hægt er að beita á nytsamlegan hátt
allstaðar í atvinnulífinu sem og í lífinu sjálfu. Þess vegna má segja að
frumkvöðlaháttur sé lykilhæfni fyrir alla.

1.2 KENNSLA Í FRUMKVÖÐLAMENNT
Í kjölfar 2010 Lissabon sáttmálans hefur Evrópusambandið hafið vinnu við að uppfæra
skilgreiningu á Evrópusamstarfi í menntun og þjálfun til ársins 2020 (hér á eftir kallað ET
2020). Í nýju stefnunni er gert ráð fyrir að frumkvöðlaháttur,nýbreytni og sköpun gegni
lykilhlutverki. Stefnumótandi markmiðin 4 eru:
1.
2.
3.
4.

Að gera menntun alla ævi og hreyfanleika milli landa að veruleika
Að auka gæði og skilvirkni menntunar og þjálfunar
Að ýta undir sanngirni, félagslega samlögun og þátttöku borgara í þjóðlífi
Að efla sköpunarkraft og nýbreytni þ.á.m. frumkvöðlahátt á öllum stigum í menntun
og þjálfun.

Frekari vinnu er þörf til að hlúa að sköpunarkrafti, nýsköpum og frumkvæði í allri kennslu, án
tillits til menntastigs. Beðið er um að skólarnir greiði götu nýsköpunarmenningar með því að
búa til aðlaðandi námsumhverfi þar sem nemendur, lærlingar, kennarar, skólastjórnendur
og rannsakendur hafa tækifæri til að þróa möguleika á sviði sköpunar, nýjunga og
frumkvæðis.
Til að innleiðing frumkvæðari (e. entrepreneurial), meira skapandi og nýbreytilegri
kennsluaðferða sé möguleg er nauðsynlegt að fyrir hendi sé opið samráð milli sviðanna
þriggja sem mynda þekkingarþríhyrninginn (menntun, rannsóknir og nýsköpun). Endurbætur
á námskrám, þjálfun kennara, verklag og mat ætti að byggja á raunprófuðum rannsóknum.
Og nú skulum við snúa okkur að öðrum ígrundunarefnum, Oxford Brookes háskólinn er um
þessar mundir að endurskoða framboð á framhaldsmenntun í frumkvöðlamennt í Englandi.
Skoðaður er flutningur frá skólum til framhaldsmenntunar og náms á háskólastigi.
Endurskoðuninni er ekki lokið enn, en höfundarnir hafa gert grein fyrir hvers þeir hafi orðið
áskynja og tekið eftir að það er aðeins á undanförnum fimm árum sem stefnumótendur hafa
leitt hugann að því að gera framtakssemi í menntun„samhangandi”í gegnum skólastigin.
Höfundarnir hafi bent á í miklum minnihluta framhaldsskóla sé að finna nokkur vel út færð
úrræði, heldur glíma þeir flestir við hugtakið sjálft. Sagt hefur verið að ein ástæða þess sé
þröng skilgreining á frumkvöðlahætti, þ.e. að skilgreiningin miðist einungis við stofnun nýrra
fyrirtækja. Ákall um meiri og betri skilning á frumkvöðlahætti og framkvæmdasemi er mikið,
en teymið frá Oxford Brookes lítur svo á að með betri og samþættari kennsluaðferðum sé
hægt að ná góðum árangri sem og með því að gera frumkvöðlamenntun góð skil í námsefni
fyrir kennaranema í upphafi kennaranáms.
Clark o.fl. (2013) halda því fram að ekki sé til ein „rétt” aðferðafræði við kennslu í
frumkvöðlamennt. Nauðsynlegt sé að stofnanir, samstarfsaðilar og nemendur vinni saman
svo allir njóti ávinningsins, (e. win-win-win situation). Eins og réttilega kemur fram í
Búdapest áætluninni„Að auka færni kennara í frumkvöðlamennt”, er grundvallaratriði að
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okkur takist að „sannfæra alla kennara um mikilvægi frumkvæðis og að þeir haldi áfram að
byggja upp þekkingu sína á því sviði” (markmið C2, Búdapest áætlunin). Það hefur hins vegar
enn reynst erfitt að ná til fjöldans innan kennarastéttarinnar þó hluti sé hennar sé „nú þegar
orðinn sannfærður”.

1.3. HLUTVERK KENNARA Í FRUMKVÖÐLAMENNT
Ákallið um frekari áherslu á frumkvöðlamennt er útbreitt og hafa mörg mikilvæg atriði verið
dregin fram. Sem dæmi má nefna að í skýrslu sinni „Menntun nýrrar kynslóðar frumkvöðla”
frá 2009 tekur Alþjóðaefnahagsráðið, (The World Economic Forum), þá afstöðu að við
ríkjandi fjárhagsvanda og ögrandi alþjóðleg vandamál 21. aldarinnar hafi frumkvöðlamennt
aldrei skipt meira máli. Hún hafi stóru hlutverki að gegna við að byggja upp sjálfbæra þróun,
búa til störf, endurvekja efnahagsvöxtinn og auka lífsgæðin. Í skýrslunni er frumkvæði
skoðað í mjög víðum skilningi, þ.á.m. frumkvöðlar í stórum fyrirtækjum, í opinbera geiranum
og háskólasamfélaginu, sem og þeir sem setja á stofn og þróa ný fyrirtæki. Í samantektinni
yfir helstu atriði skýrslunnar kemur fram að:
Aldrei hefur þörfin fyrir nýsköpun, nýjar lausnir, frumlegar aðferðir og nýjar
vinnuaðferðir verið meiri en núna. Umhverfi dagsins í dag er framandi og við
þörfnumst fólks á öllum aldri úr öllum atvinnugreinum, sem getur hugsað„út fyrir
kassann”, til að finna og nýta tækifæri á nýjan og breyttan hátt.

Hvernig hefur þetta áhrif á menntageirann og stefnumótun um þróun kennaramenntunar?
Alþjóðlega tímaritið um stjórnun í kennslu, The International Journal of Management
Education, birti nýlega tvær greinar sem hafa beina tilvísun í þessar hugleiðingar. Heffernan
o.fl. (2010) skrifa grein undir yfirskriftinni „Eiginleikar sem góðir fyrirlesarar þurfa að búa
yfir: Mikilvægi krafts, samskiptahæfni, samkenndar og hagnýtrar þekkingar” (e. Personal
Attributes of effective lecturers: The importance of dynamism, communication, rapport and
applied knowledge’). Hvorki meira né minna en 15 alþjóðlegar rannsóknir standa að baki
niðurstöðunum sem koma fram í yfirskriftinni.
Í nýlegri rannsókn sem unnin var á ráðstefnunni „Framtakssemi í kennslu í Bretlandi 2010 “
og á alþjóðlegri ráðstefnu fyrir kennara í frumkvöðlafræðum í Cardififf ( Enterprise Educators
UK and National Council of Graduate Entrepreneurship’s International Entrepreneurship
Educators Conference Cardiff Concordat, 2010) kom fram álit 300 fulltrúa frá 13 löndum og
146 stofnunum. Þeim bar saman um að á undanförnum árum hafi orðið stór breyting á því
hvernig kennarar sjái hlutverk sitt. Nú sé áherslan frekar lögð á að byggja upp framtaksemi
og frumkvæðishæfni og minni áhersla á að kenna færni í almennum viðskiptagreinum.
Í leiðbeiningum um frumkvæði og kennslu í frumkvöðlamennt (QAA, 2012), er hlutverki
kennara sem fagmanna í frumkvöðlamennt lýst á eftir farandi hátt:
•

Þeir búa til námsumhverfi sem hvetur nemendur til að sýna frumkvæði bæði nú og í
framtíðinni.
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•
•
•
•
•

Þeir gera námskrá þar sem námsmarkmiðin taka mið af hugmyndafræði frumkvæðis
og framtakssemi (e. enterprise agenda) með því að auka það sem á við og draga úr
því sem minna máli skiptir.
Þeir gera nemendum kleift að tengja námið við vonir sínar og væntingar, áhugasvið
og atvinnulífið.
Þeir beita frumlegum kennsluaðferðum og eru tilbúnir til að prófa öðruvísi
aðferðafræði í viðleitni sinni við að finna það sem best hentar.
Þeir eru leiðtogar sem geta mótað og kannað ný tækifæri til að gera námstímann
sem bestan fyrir nemendur.
Þeir vinna með aðilum utan skólans (þ.á.m. atvinnuveitendum) við að finna aðila og
aðstæður sem styrkja námsreynslu þeirra.

Nýlega kom út bók sem einnig hefur haft áhrif á ADEPPT verkefnið. Í bókinni, sem kallast
„Kennarafrumkvöðlar (e. Techerpreneurs): Mikilvægi leiðtogahæfni kennara fyrir kennslu á
21. öldinni ” (Berry, 2013), kemur fram hæfilegt mótvægi við endalausar og stundum alltof
metnaðarfullar kröfur yfir þá hæfileika sem kennarar á 21. öldinni þurfa að búa yfir. Við
erum EKKI að leita að kennara „hetjum” né hvetja kennara til að auka tekjur sínar með því
að fara út í einkarekstur í menntun. Í ADEPPT verkefninu er leitast við að styrkja trú
kennara á hæfileika sína til að finna lausnir.

1.4 AÐFERÐIR KENNSLUFRÆÐINNAR
Skýr merki benda til þess að ný trú á aðferðafræðum kennslunnar og aðferðir til að auka
þátttöku nemenda séu að líta dagsins ljós, þ.á.m. gagnrýnið mat og meiri samvinna um
skilaaðferðir. Í samantekt yfir helstu niðurstöður alþjóðlegu ráðstefnunnar um kennara í
frumkvöðlafræðum frá árinu 2010 kemur fram að:
„Það er almennari viðurkenning á mikilvægi frumkvöðlamenntunar (e. enterprise and
entrepreneurship education) og að frumkvöðlar vinna ekki lengur bara einir og sér.
Það er mikilvægt að haft sé nægilegt svigrúm til að sérfræðingar í ákveðnum
námsgreinum geti aðlagað og þróað námsskrána svo hún hæfi þeirra sérsviði.”
Reyndir skólamenn á ráðstefnunni tjáðu sig um að um þessar mundir væri brýn nauðsyn fyrir
framfarir í kennslufræði (þ.á.m. skýra sýn á gerð matsaðferða við hæfi, gagnrýnið mat á
frammistöðu, o.s.frv.). Þetta er nauðsynlegt til að undirstrika breytinguna frá áherslu á að
gera viðskiptaáætlanir yfir í það að þróa frumkvæða hugsun (e. entrepreneurial mindset)
almennt. Sumir innan ákveðinna greina staðhæfðu að almenn „viðskipta” líkön örvuðu ekki
nemendur eða vektu áhuga þeirra.
„Framsýnir skólamenn vilja flýta aðgerðunum og styrkja fræðilegar stoðir til að styðja
þróun frumkvöðla hugsunar (e. entrepreneurial mindset) nemenda á áhrifaríkan hátt.”
Þess vegna er það skýrt að meðvitund kennarastéttarinnar um framtaksemi í menntun hefur
tvímælalaust aukist. Viðhorfið er jákvæðara þó svo að það hafi ekki endilega skilað sér í
breyttum kennsluaðferðum og þær hefðbundnu séu enn í fyrirrúmi.Eins og í svo mörgum
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öðrum þáttum í menntun er gert ráð fyrir að kennarar leiki lykilhlutverk í miðlun og eflingu á
frumkvæði í skólum. „Kennararnir eiga stóran þátt í hugarfarsbreytingu nemenda” (Arbel,
o.fl. 2001) og oftar en ekki bera þeir hitann og þungann af því að yfirfæra stefnuna í
framkvæmd. Seikkula Leino (2007) benti á að kennarar viti ekki nógu mikið um markmið,
inntak og aðferðir frumkvöðlamenntar. Í besta falli viti þeir hvað þeir eiga að gera, en ekki
hvaða aðferðir skuli nota. Þess vegna þarf að leggja meiri áherslu á að byggja upp sjálfstraust
og nauðsynlega þekkingu kennara svo efla megi sköpunar- og frumkvæðisnámshæfni (e.
entrepreneurial learning skills) og gagnvirkar nemendamiðaðar kennsluaðferðir. Aukin
áhersla á tækifæri til raunverulegrar starfsþjálfunar myndu án efa bæta og styðja við
kennsluaðferðirnar. Í nýlegri könnun Talis um alþjóðlega kennslu og nám lét meira en
helmingur kennara í ljós þörf fyrir frekari möguleika varðandi faglega þróun (OECD, 2012).

The UK’s Council for Industry and Higher Education (CIHE), the National Council for Graduate
Entrepreneurship Education (NCGE) og the National Endowment for Science Technology and
the Arts (NESTA)benda á að til þess að þróa megi frumkvöðlamenntun og kennsluaðferðir sé
nauðsynlegt að breyta kennslulíkaninu frá því að námsefni sé miðlað á hefðbundin hátt í
upplifunarnám og kenna nemendum aðferðir sem hægt er að nota við raunverulegar
aðstæður, (NESTA, 2008). Heiti á ritgerð Edwards og Muir frá 2006 er afar viðeigandi: „Segið
mér og ég gleymi; sýnið mér og ég mun ef til vill muna; hafið mig með og ég mun skilja”.
(“Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; involve me and I will understand“) Í
henni er sýnt fram á mikilvægi upplifunar í námi.
Samt sem áður sýndu niðurstöður McKeown o.fl. (2006) frá 86 háskólum að þó lítill hópur
stofnanna noti verk- og upplifunarnám í frumkvöðlanámi, nota 86% þeirra sem fannst þeir
nota frumkvæðar aðferðir við miðlun kennslunnar samt ennþá mjög hefðbundnar aðferðir
bæði við kennslu og mat. Alþjóðleg rannsókn Fregetto (2006) sem miðuð er við Bandaríkin,
bendir á að prófessorar í frumkvöðlakennslu „hafi sjaldnast fyrir því að nota öðruvísi
kennsluaðferðir”.
Skýr markmið allra námskeiða í frumkvöðlamennt ættu að beinast að því að bjóða upp á
óhefðbundnar, nýstárlegar og frumlegar aðferðir sem eru sniðnar til að mæta sérstökum
þörfum ákveðinna greina.
ADEPPT kennslulíkanið var hannað með þarfir rannsóknanna sem vísað hefur verið til hér að
ofan í huga. Líkanið á að ná til breiðari hóps kennara, gera tilraunir með kennsluaðferðir og
leiða til sveigjanlegra aðferða í mati. Það á að gera kennurum kleift að nota frumkvæða (e.
entrepreneurial) kennslufræði í sínu fagi í öruggu umhverfi.

2. ADEPTT kennslulíkanið
Lokaafurð ADEPPT verkefnisins er kennslulíkan sem miðar að því að efla sjálfstraust kennara
gegnum persónulegt, sjálfstýrt ferli sem byggir á kennsluaðferðum sem þeir nota nú þegar.
Kennslulíkanið er notað sem verkfæri til að gera leiðbeinendur hæfari í að þróa
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frumkvæðismenningu (e. entrepreneurial culture) meðal nemenda og að festa framtakssemi
og frumkvöðlavinnu í sessi í námskránni á öllum skólastigum og greinum.
Tíu grundvallaratriði voru höfð í huga þegar kennslulíkanið var hannað:
1. Frumkvæði í kennsluaðferðum (e. enterprising teaching)
frumkvöðlanáms.

er

drifkraftur

2. Heildarmarkmið ADEPTT líkansins fyrir kennara er að fá þeim í hendur verkfæri sem
gerir þeim kleift að taka upp nýstárlegri og frumkvæðari kennsluaðferðir.
3. Þessu markmiði ná þeir með því að nota sína eigin aðferð og fylgjast sjálfir með
framvinduninni. Aðferðin byggir á frumkvæðum þáttum sem þegar eru fyrir hendi hjá
þeim í kennslunni.
4. Í fyrsta lagi ætti að nýta þekkingu sem er fyrir hendi og ígrunda aðferðirnar sem
notaðar eru dags daglega.
5. Á sama hátt ætti líkanið að byggja á áhugasviði kennarans sjálfs, sem er nauðsynleg
undirstaða fyrir áhuga og eignun (e. ownership).
6. Líkanið byggir á „að kennarar hafi frelsi til að brydda upp á nýjungum” frekar en að
fylgja fyrirframákveðnum líkönum eða áætlunum.
7. Markmiðið er að dýpka fræðilegar undirstöður og nota hugmyndir frá ólíkum
fræðigreinum til að skilgreina, draga fram og styrkja frumkvæða hegðun (e.
enterprising behaviours) og aðferðir í kennslunni.
8. Sköpun og nýbreytni, ígrundun í starfi, þátttaka í samfélaginu og námsumhverfið
hafa verið skilgreind sem fjögur undirstöðuatriði í hverskonar viðleitni til
frumkvöðlakennslu.
9. Verkefnavinna sett í forgang: Þátttakendur munu koma með hugmyndir (smáar í
sniðum, ódýrar og áhættulitlar) og gera úr þeim verkefni sem í lokin munu skipta
máli fyrir aðra (nemendur, skóla, samstarfsaðila, samfélagið). Þessi verkefni geta
verið af ýmsu tagi og tengst t.d. vörum, þjónustu, aðferðum, viðburðum eða jafnvel
stefnumótunartillögum.
• Í lokin munu kennarar ekki aðeins geta, heldur líka vilja: Búa til námsumhverfi þar
jákvæð viðhorf þróast ekki bara, heldur beinlínis ýta undir framkvæmdasemi hjá
nemendum (Teaching for Entrepreneurship)
• Gefa gott fordæmi með því að sýna sjálfir frumkvæði í kennsluaðferðum.
Frekari þróun ADEPPT kennslulíkansins var gerð í ljósi niðurstaðna rannsókna á þörf kennara
fyrir menntun í frumkvöðlaháttum og tilraunanámskeiða þar sem reynsla í átta löndum sem
taka þátt í Menntaáætlun Evrópusambandsins var tekin saman. Löndin eru Belgía (flæmski
hlutinn), Þýskaland, Ísland, Noregur, Holland, Portúgal, Spánn og Bretland (England og
Wales) (ADEPPT, vinnupakki 2, 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að til þess
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að kennsla í frumkvöðlamennt geti orðið árangursrík sé nauðsynlegt að hafa í huga fimm
aðalatriði:
•
•
•
•
•

Stuðning við frumkvöðlaþekkingu (sem byggir á síðustu rannsóknum og er síðan
metin reglulega til að tryggja gæði);
Þróun á frumkvöðlahætti (e. entrepreneurial development), (tilraunir og æfingar á
frumkvöðlahæfni og þjónustu);
Virka þátttöku kennara, skólastjóra, nemenda, foreldra og samfélagsins (við að vinna
saman að þekkingu og dreifa niðurstöðum);
Þróun kennslufærni (þjálfaðir kennarar eiga að þjálfa nemendur sína og
samstarfsmenn í frumkvöðlaverkefnum) og
Viðskiptaþekkingu (kennarar þurfa að geta fylgt eftir tilraunum nemenda sinna við að
þróa smáfyrirtæki, nýsköpun, lítil fyrirtæki og önnur frumkvöðlaverkefni).

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að nauðsynlegt sé að nota virkar kennsluaðferðir í
menntun frumkvöðla. Kennarar þurfa að byggja á eigin sköpunarkrafti til að ná að kenna á
frumlegan hátt. Í virka náminu ætti að vera einstaklingsmiðað sjálfsmat, hópvinna, aðstoð
við uppgötvanir, tilraunanám og greiða ætti götu sjálfsnáms og uppgötvanir einstaklinga.
Einnig að hafa samstarfsnet og starfssamfélög (e. communities of practice) með í vinnunni
(ADEPPT, vinnupakki 2, 2012).
Virkt nám gagnast nemandanum lítið ef kennarinn notar ekki virkar kennsluhætti (e. activeteacher approach). Í þessu tilfelli aðhyllist ADEPPT mjög ákveðið álit Michael Fullan á nýtt
hlutverk kennara í skýrslu sem nýlega var gefin út, „Leiðin að nýjum endalokum; Ný
kennslufræði fyrir djúpt nám” (e.Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning)
(Fullan & Langworthy, 2013).

1. Ímyndunarsköpun í kennslu. „Ný kennslufræði ólík þeirri sem ætlar kennurum aðeins að
miðla þekkingu úr námsefninu“.
2. Mannlegir, félagslegir og ákvörðunarvaldandi eiginleikar kennara gera þá að „fyrirmynd
nemenda í námsafstöðu og þeirri nýsköpunar og samstarfsfærni, sem þeir leitast við að fella
inn í upplifunarnámið sem þeir búa til“.
3. Sú þróun að kennarar séu félagar nemenda í námi hefur þróast hraðar fyrir tilkomu
tækninýjunga. Samt sem áður eru „ekki mörg námskeið í boði fyrir kennara þar þeim er
kennt hvernig þeir geti best byggt upp sterkt samband við nemendur sína og stutt þá
persónulega.

2.1 NÁMSNIÐURSTÖÐUR
Í kennslulíkaninu er litið svo á að kennarar séu „fulltrúar breytinga í skólastofunni“. Þeir setja
vandamál og spurningar í samhengi við raunveruleikann, taka áhættu og prófa sig áfram við
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að reyna að leysa vandamál (NESTA, 2013). Þetta ferli ætti að byggja á persónulegri reynslu
þátttakenda.
Þess vegna ætti að líta svo á að í ADEPPT „gefist kennurum tækifæri til að taka þátt í
krefjandi vinnu varðandi málefni sem endurspegla raunverulegar þarfir þeirra. Oft fá þeir
einnig raunveruleg tækifæri til að taka ákvarðanir og hafa áhrif á breytingar í styðjandi
umhverfi þar sem tækifæri gefst til ígrundunar.“(Kahn, Hewes & Ali, 2009)
Út frá þessu hafa verið skilgreindar fjórar námsniðurstöður eða hæfniviðmið (e. Learning
Outcomes):
Eftir að þessu námskeiði hefur verið lokið með góðum árangri á kennarinn að vera fær um
að:
1. iKanna og skilja hugtökin sköpun (e. creativity) , nýsköpun og framtakssemi,
frumkvöðlahátt og þróun þessara eiginleika hjá nemendum/starfsfólki.
2. Koma auga á, rannsaka og meta tækifæri til framtakssemi í kennslu í tiltekinni námsgrein
og miðla hugmyndum til samstarfsfélaga/samnemenda og annarra hagsmunaaðila.
3. Geta gert frumgerð (e. protptype) og prófað hugmyndir með hugsanlegum notendum og
raunverulegum hagsmunaaðilum.
4. iMeta og ígrunda um nýsköpunargildi og notagildi tækifæris til framtakssemi.
Að breyta hugmynd í veruleika er aðaleinkenni ADEPPT námskeiðsins. Þess vegna ætti að
styðja kennara í að skilgreina ekki aðeins tækifæri og hrinda hugmyndum í framkvæmd,
heldur einnig að gera það sem þarf til að gera þau raunveruleg. Til að svo megi verða er
lögð sérstök áhersla á að hugmyndirnar séu prófaðar á vettvangi með raunverulegum
notendum.

2.2 CRCL /SÍSN LÍKANIÐ
Skammstöfunin CRCL sendur fyrir Creativity, Reflective Practice, Community Engagement
and Learning Environment, eða á íslensku sköpun, ígrundun í starfi, samfélagstengsl og
námsaðstæður. Þessir þættir voru skilgreindir sem aðalundirstaða frumkvöðlamenntunar á
öðrum fundi samstarfsaðilanna í Langreo (júní 2012). Skilgreiningarnar á
frumkvöðlakennaranum (QAA, 2012) sem áður voru nefndar til sögunnar hafa beina tilvísun
í líkanið hér fyrir neðan:
CRCL/SÍSN
Sköpun,
nýbreytni
frumkvöðlaháttur

Verkefni leiðbeinenda í frumkvöðlamennt
og Gera námskrá þar sem námsmarkmiðin taka mið af
hugmyndafræði frumkvæðis og framtakssemi með
því að auka það sem skiptir máli og draga úr því sem
minna máli skiptir (fyrir frumkvöðlahátt).
Beita frumlegum kennsluaðferðum og eru tilbúnir að
prófa öðruvísi aðferðafræði í viðleitni sinni við að
finna það sem best hentar.
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Ígrundun

Gera nemendum kleift að tengja námið við vonir
sínar og væntingar, áhugasvið sitt og tengingu við
atvinnulífið.
Eru leiðtogar sem geta mótað og kannað ný tækifæri
til að gera námstímann sem bestan fyrir nemendur.
Eru meðvitaðir um jafnvægið milli frelsis og
skipulags og gæta þess að það sé við hæfi

Samfélagstengsl

Námsaðstæður

Eiga samvinnu við samfélagið utan skólans (þ.á.m.
atvinnuveitendur) og finna aðila og heppilegar
aðstæður sem styrkja námsreynslu þeirra.
Búa til námsumhverfi sem hvetur nemendur til að
sýna frumkvæði bæði núna og í framtíðinni.

Sköpun, nýbreytni og frumkvöðlaháttur
Skólarnir eru beðnir um að greiða götu nýsköpunarmenningar með því að búa til styðjandi
námsumhverfi þar sem nemendur, lærlingar, yfirmenn í skólum og rannsóknarfólk hafa
tækifæri til að þróa tækifæri á sviði sköpunar, nýjunga og frumkvæðis.
Mögulegt innihald
•
Frumkvöðlaháttur (e. entrepreneurship), framtakssemi (e. enterprise) og þróun
þessara þátta í menntun
•
Yfirveguð sýn á frumkvöðlahátt, þ.á.m. áhrif frumkvöðla og „fyrirtækjafrumkvöðla“
(e. intrapreneurs) á þjóðfélagið (sköpun, nýbreytni og markaðs/efnahagslegur
ávinningur)
•
Skapandi hugsun og að búa til skapandi námsumhverfi
•
Hugmyndasköpun, framkvæmdir og að takast á við vandamál
•
Samleitnir og sundurleitir hæfileikar til að hugsa (e. convergent and divergent
thinking capabilities)
Noregur. Áhersla á sköpun
„Markmið okkar með námskeiðinu sem við hönnuðum, var að sýna kennurum fram á að
sköpunarkraftur er undirstöðuatriði þegar reynt er að rannsaka tengslin á milli kennslu í vísindum og
aðferðafræði frumkvöðla almennt. Þess vegna var lögð áhersla á sköpun á námskeiðinu. Á
lokafundinum drógum við saman þær hugmyndir um sköpun og kennslu sem þátttakendur höfðu sett
fram. Samantektin varð að líkani sem skrifað var á töfluna og þar var að finna alla þætti CRCL/SÍSN
líkansins. Í raun höfðu þátttakendurnir sjálfir byggt sitt eigið CRCL/SÍSN líkan. Það gaf okkur tækifæri
til að tengja sköpun beint við nýsköpun og frumkvöðlahátt.“

Ígrundunaræfing
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„Tímabil raunverulegrar ígrundunar koma í framhaldi af tímabilum þar sem
unnið hefur verið á fullu. Þá er tíminn notaður til að fara yfir það sem hefur
áunnist á meðan hendur og aðrir líkamshlutar en heilinn voru að störfum“.
(Dewey, 1938

Á ADEPPT leiðbeinendanámskeiðinu gefst þátttakendum tækifæri til að ígrunda betur
grundvallarþætti áhugahvatningar, virkrar þátttöku og námshátta (e. learning
dispositions),með samstarfi og samræðum við samstarfsfólk. Ný sýn frá menntageiranum og
öðrum mun koma inn í umræðuna svo endurmeta megi á gagnrýnan hátt hlutverk
kennarans í menntun á 21. öldinni.
Mögulegt innihald Kannar og skilur h: Kannar og skilur hugtökin sköpun, nýsköpun og framtakssemi (frumkvöðlahátt) og
þróun þessara eiginleika hjá nemendum/starfsfóugtöki sköpun, nýsköpun og framtakssemi (frumkvöðlahátt) og þróun þessara
eiginleika hjá nemendulki
•

•
•

Að koma auga á frumkvæða þætti (e. entrepreneurial elements), sem nú þegar eru
fyrir hendi í kennslu þeirra. Endurskoðun á hlutverki kennarans (leiðbeinandans,
markþjálfans, hvatamannsins, forsvarsmanns breytinga) Skipti á upplýsingum um
áhugahvata og virka þátttöku nemenda og kennara
Vandamál og tækifæri sem byggja á áhugsviðum, reynslu og rannsóknum
þátttakenda
Huga reglulega að samskiptum kennara og nemenda og hvaða kennslufræði er að
þróast, sem og skilgreiningu á hlutverkum kennara og nemenda og umgerðinni (hver
stjórnar hverju í námsferlinu).

Þátttaka í samfélaginu
„(kennarar) ættu að kunna að notfæra sér aðstæður, bæði efnislegar og
félagslegar“ og nýta það sem komið hefur að gagni við að byggja upp
reynslu“.(Dewey, 1938)

Þátttaka og stuðningur nærsamfélagsins til að styðja við nám skiptir mjög miklu máli í
viðleitninni við að bjóða upp á góða menntun við hæfi. Í ADDEPT líkaninu er að finna
stuðningsaðgerðir fyrir kennara svo þeir megi þróa samband við fólk utan skólanna, sem
getur stutt verkefnið með kennslu, leiðbeiningum, sérfræðiþekkingu eða á annan
mikilvægan hátt.
Mögulegt innihald
•
•
•
•
•

Mannlegir, félagslegir og ákvörðunarvaldandi eiginleikar kennara
Þátttaka og samstarf leiðbeinenda í frumkvöðlamennt og annarra mikilvægra
hagsmunaaðila sem meðhöfunda
Kortlagning hagsmunaaðila: Hverjir geta hjálpað okkur?
Viðtöl um verkefnishugmyndir við nemendur og mögulega hagsmunaaðila.
Fyrirmyndir og áhrif á áhugahvöt og viðhald áhuga hjá nemendum
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Námsumhverfi og menning
„ skylda(kennara) er að ákveða hvernig námsreynsla hentar þörfum nemenda
með tilliti til þeirrar þekkingar og færni sem þeir búa yfir”. (Dewey, 1938)
Líkamlegir og sjónrænir þættir hafa mikil áhrif á kennslu og lærdómsferlið. Kennarar sem
nota hugmyndafræði frumkvæðis (e. entrepreneurial teaching) þurfa að hafa það í huga til
að búa til námsumhverfi sem hlúir að sköpun og frumkvöðlahætti.
•
•
•

Skólar sem bækistöðvar (Learning Futures, 2012)
Innri og ytri úrræði þurfa að vera fyrir hendi til að styðja við framtaksverkefni
(e.enterprising initiatives) kennara sem taka þátt og nemenda þeirra
Samtengt nám, þ.e. hvatinn til náms byggir á að læra það sem áhuginn stendur til,
með stuðningi jafningja og á fræðilegan hátt, (www.connectedlearning.tv).

2.3 MAT
Listinn yfir námsniðurstöðurnar var síðan nýttur til að gera sameiginlegar reglur um mat.
Gerð hefur verið tafla sem leiðbeinandinn og þátttakendur í námskeiðinu eiga að nota til að
gefa sjálfum sér stig og meta þannig stöðuna fyrir námskeiðið og til að meta árangurinn við
að ná þessum námsmarkmiðum eftir að námskeiðinu lýkur.
Markmiðið með þessu hjálpartæki er að fanga hugleiðingar þátttakenda um sköpun,
nýjungar og frumkvöðlahátt og þróun þessara þátta innan kennslugreinar þeirra. Þeir eru
beðnir um að meta árangur sinn í öllum námsmarkmiðum, bæði fyrir og eftir námskeiðið.
Matstafla
Í matstöflunni er að finna nokkrar lýsingar á mismunandi námsniðurstöðum. Tilgangurinn er
ekki að dæma, heldur mæla trú þátttakenda á getu sína og fá nýjar hugmyndir til að nota í
kennslunni.
Sjálfsmat: ADEPTT líkanið
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LO1: Kannar og skilur hugtökin sköpun, nýsköpun og framtakssemi (frumkvöðlahátt) og þróun þessara eiginleika hjá nemendum/starfsfólki
Lágt
Hef ekki kannað hugtökin og hef
Hef kannað hugtökin að einhverju Hef kannað hugtökin til fulls og
Hef djúpan skilning á
1.a
lítinn skilning á þeim
leyti kann að misskilja hluta
hef nokkurn skilning á þeim
hugtökunum og merkingu þeirra.
Ég hef kannað og skil
þeirra
öllum
grunn hugtök

Hátt
Hef fullkominn skilning á
hugtökunum og get útskýrt tengsl
þeirra á milli.

Sköpun/skapandi færni
Nýsköpun
Framtakssemi
(frumkvöðlafærni)
1.b
Get stutt við þróun
sköpunar, nýsköpunar og
framtakssemi nemenda

Er fær um að beita fjölbreyttum
leiðum til að efla sköpun,
nýsköpun og framtakssemi meðal
nemenda

Hef enga færni til að þróa þessa
eiginleika hjá nemendum

Hef hæfni til að þróa
kennsluaðferðir sem styðja við
þessa eiginleika hjá nemendum

Getvalið og undirbúið leiðir í
vinnu með nemendum sem eykur
hæfni þeirra í einum eða tveimur
af þeim eiginleikum sem eru
nefndir

Er fær um að framkvæma kennslu
sem eykur þessa eiginleika meðal
nemenda

LO2: Kemur auga á, rannsakar og metur tækifæri til framtakssemi í kennslu í tiltekinni námsgrein og miðlar hugmyndum til samstarfsfélaga /samnemenda og annarra hagsmunaaðila
Hef komið auga á, rannsakað,
Sé ekki þörf fyrir breytingar á
Kem auga á tækifæri í
Er fær um að rannsaka tækifæri
Er fullfær um að rannsaka, meta
2.a
innan tiltekinnar námsgreinar með hugmyndir og nýta tækifæri til
metið og framkvæmt hugmynd
kennsluaðferðum, innihaldi
kennsluefni, en finn fyrir tregðu
Kem auga á, rannsaka og
kennslu eða öðru sem við kemur
til að rannsaka og meta það enn
það að markmiði að þróa
framtakssemi í tiltekinni
þar sem tækifæri til framtakssemi
met tækifæri til
kennslunni
frekar
hugmyndirnar áfram og nýta það
námsgrein
gafst í tiltekinni námsgrein
framtakssemi í kennslu í
tækifæri
tiltekinni námsgrein
2.b.
Miðla hugmynd til
samstarfsfélaga/
samnemenda og annarra
hagsmunaaðila

Get ekki komið hugmyndunum á
framfæri við nána samstarfsfélaga

Get undirbúið kynningu með
öllum nauðsynlegum
upplýsingum, en skortir færni í að
kynna efnið

Get haldið vel undirbúna
kynningu fyrir hóp
hagsmunaaðila

Fær um halda vel undirbúna og
rökstudda kynningu á hugmynd
fyrir ólíkra hagsmunaaðila og geti
jafnframt tekið á móti
fyrirspurnum, endurgjöf og
viðbrögðum

Hef búið til fullkomlega nothæfa
afurð (vöru), frumgerð

Hefur sett fram fullunna vöru eða
frumgerð

Get framkvæmt prófanir og
framkvæma þær með litlu úrtaki

Hef prófað vöru með stórum hópi
notenda.

Hefur prófað vöruna með ýmsum
notendur og hagsmunaaðilum og
fengið viðbrögð

Get metið hluta af ferlinu en hef
ekki ígrundað / endurspeglað
viðbrögð við því

Hef gert ítarlegt mat á öllu ferlinu
og ígrundað og tekið ákvarðanir
um æskileg viðbrögð við
matsniðurstöðum

Hef gert ítarlega úttekt á öllu
ferlinu og hef ígrundað viðbrögð
sem fram komu í úttektinni

Get haldið kynningu meðal
samstarfsmanna/ samnemenda og
miðlað öllum nauðsynlegum
upplýsingum um hugmyndina

LO3: Frumgerð (prototype) og prófun hugmynda með hugsanlegum notendum og alvöru hagsmunaaðilum
Hef ekki búið til vöru eða
Hef búið til hluta af nothæfu
Hef búið til nothæft líkan af
3.a
frumgerð
líkani af hugmynd (vöru)
hugmyndinni
Búa til frumgerð eða vöru
3.b
Prófun vöru (hugmyndar)
með notendum

Er ekki fær um að prófa vöru
með notendum

Er fær um að koma upp með
viðmið fyrir prófanir, en er ófær
um að framkvæma prófanir

LO4:Mat og ígrundun um nýsköpunargildi og notagildi tækifæris til framtakssemi
Er ekki fær um að meta eða
Get metið hluta af ferlinu en hef
Mat og
endurspegla ferlið í heild
ekki safnað viðbrögðum við
ígrundun/umhugsun um
notagildi þess
nýsköpunar- og notagildi
tækifæris til framtakssemi
(t.d. fræðsluáætlun,
stofnun fyrirtækis,
framleiðslu vöru – kennslu
í NFM)
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Sjálfsmatstækið
Þegar undirbúningsnámskeiði og sjálfsmati á námskeiðinu er lokið gefa þátttakendur
útkomunni einkunnir á skalanum 1 til 10. Einkunnin 1 er lægst en einkunnin 10 sýnir að
þátttakandinn er mjög öruggur með sig.

Ef þjálfari kýs að nota sjálfsmatið sem myndræna útkomu má setja niðurstöðurnar fram sem
köngulóarvefs mynd. Eftir að einkunnagjöf fyrir og eftir að námskeiðinu er lokið, uppfærist
„köngulóarvefs“ myndin og sýnir á sjónrænan hátt hvernig þátttakendur hafa metið hæfni sína
í hverju námsmarkmiði. Annars má nota sjálfsmatslistana útfyllta fyrir og eftir námskeið og
bera saman framfarir (vonandi) í hverjum þætti fyrir sig.

Mynd 1 Dæmi um afrakstur sjálfsmats

Eftir að allir kennarar sem taka þátt hafa lokið sjálfsmatinu, ber leiðbeinandinn saman
niðurstöðurnar. Verkfærið sem notað er við samanburðinn kallast „ Kennaramat með
matstöflu“. Ef kennararnir sem taka þátt í verkefninu eiga erfitt með að ljúka matstöflunni
með öllum námsniðurstöðunum er hægt að fá styttri og einfaldari útgáfu.
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Rýnihópur
Á meðan á vinnunni með nýju kennsluhugmyndina stendur geta kennarar lent í vandræðum
með að þróa aðferðafræðina sem þeir ætla að nota í kennslunni. Til þess að ná utan um
smáatriði og meta þessi vandamál ættu kennarar að taka þátt í starfi rýnishóps og fá
athugasemdir frá honum 4 – 6 vikum eftir að námskeiðinu lýkur. Leiðbeinendur ættu að hvetja
til þess að hugleiðingum þeirra og hugmyndum verði gefinn gaumur. Rýnihópurinn kom m.a.
með þessar spurningar til frekari ígrundunar:

1.
2.
3.
4.
5.

Lýstu verkefnishugmynd þinni í grófum dráttum
Hver voru vandamálin við að fá nýja hugmynd?
Komu upp einhver vandamál við notkun nýju hugmyndarinnar með nemendum?
Komu upp einhver önnur vandamál við þróun aðferðafræði þinnar í kennslunni?
Hefur þú getað deilt nýju aðferðinni með samstarfsfélögum? Hvernig viðbrögð
fékkstu?
6. Ígrundun er undirstöðuatriði í frumkvöðlamennt. Vinsamlega merktu við hér fyrir
neðan það sem þér finnst að þú hafir ekki náð tökum á /eða þurfir frekari aðstoð við,
svo við getum brugðist við þörfum allra.
7. Vinsamlega gerðu athugasemdir hér fyrir neðan, ef þú hefur einhverjar aðrar
athugasemdir eða hugleiðingar sem þig langar að deila.

Námsniðurstöður, CRCL/SÍNS líkanið og matsreglurnar eru undirstöðuþættir ADEPPT
hugmyndafræðinnar. Svo lengi sem þessir þættir eru hafðir með er leiðbeinendum heimilt að
hagræða og sveigja tillögurnar til að þær henti þörfum nemenda og samhenginu sem best. Í
næsta hluta er að finna nákvæmar lýsingar á þriggja daga þjálfunarnámskeiði.

3. Miðlun
3.1 AÐ UNDIRBÚA JARÐVEGINN
Markhópur
Reynsla okkar í tilraunaverkefninu sýnir að ADEPTT aðferðafræðin hentar einkar vel fyrir
kennara sem hafa ekki kynnst frumkvöðlamennt (e. enterprise education). Það er ekki auðvelt
að ná til þeirra kennara sem ekki hafa sannfærst um ágæti frumkvöðlamenntunnar, en við
gerðum nokkrar breytingar sem virkuðu ágætlega:
•

Strokið út öll orð sem byrja á „frumkvöðla“ (e. „Entre“). Ef það gengur ekki reynið þá
að velja frekar orð sem eru þekkt innan menntageirans, t.d. sköpun, nýsköpun og að
auka áhuga nemenda. Gerið textann eins hlutlausan og mögulegt er. Ákvörðun okkar
um að sleppa frumkvöðlamennt (e. entrepreneurship) úr heiti námskeiðsins gafst
sérstaklega vel við að ná þátttöku breiðs hóps kennara úr ýmsum námsgreinum.

•

Verið ekki hrædd við að blanda saman ólíkum þátttakendum frá mismunandi
skólastigum í sömu skólastofu. Við erum öll mannleg og svo framarlega sem okkur er
gefið rými til að deila reynslu kemur okkur vel saman, hvort sem við erum
17

grunnskólakennarar, framhaldsskólakennarar eða verkmenntakennarar.
Tilraunanámskeiðin sýndu að kennararnir á námskeiðunum kunnu vel við
fjölbreytileikann og að fá tækifæri til að kynnast ólíkum sjónarhornum.

Þýskaland. Leitast var við að fá þátttöku fjölbreytilegs hóps áheyrenda.
„Kennarar úr öllum fögum frá öllum gerðum skóla fengu upplýsingar um námskeiðið, en það tryggði
þátttöku mjög fjölbreytts hóps kennara. Kennararnir sem tóku þátt voru frá grunnskólum, framhaldsskólum
sem og verkmenntaskólum. Sérfræðiþekking þeirra spannaði vítt svið, allt frá náttúrufræðigreinum
(stærðfræði, eðlisfræði, o.s.frv.) að tungumálum, félagsfræðigreinum (sögu, siðfræði, landafræði) og
viðskiptagreinum. Aðeins þrír af níu kennurum höfðu einhverja reynslu af frumkvöðlamennt ( þ.e. að styðja
við gerð smáfyrirtækis í skólanum).“

Kröfur um herbergi
Þetta eru engin geimvísindi.Skólastofan þarf að vera rúmgóð, björt, með færanlegar
innréttingar, nokkrar töflur, tölvu, skjávarpa og góða þráðlausa tengingu, minnismiða (e. postit) í tonnatali og einfalt efni til að nota á meðan verið er að vinna að frumgerðinni
(pappaspjöld, leir, tússpenna, A3 blöð). Kaffi, vatn, ávextir og kex er alltaf vel þegið.

Tímasetning
Við gerðum mistök varðandi tímasetningar á tilraunanámskeiðunum og létu kennararnir okkur
strax vita af því. Þumalputtareglan er sú að námskeiðin skila betri árangri ef þau eru haldin í
upphafi skólaárs (september – desember). Þá gefst kennurunum tími til að prófa sig áfram
með verkefnishugmyndir sínar á allri önninni yfir námskeiðstímann.
Tímar, kennslulotur
Gerið ráð fyrir a.m.k. 10 – 15 samverutímum með kennurunum. Á námskeiðinu er stungið upp
á 10 samverutímum með kennurum og að þeim sé skipt í þrjár lotur. Þessi ákvörðun tengist
ekki svo mikið efninu sem þarf að fara yfir, heldur er ástæðan sú að nauðsynlegt er að gefa
tíma á milli námskeiðstímanna til ígrundunar og framkvæmda. Sumir munu ef til vill taka eftir
að áhrifa gætir frá Miles Davis, sem veitti því athygli að þögn er nauðsynleg í tónlist. Það er allt
og sumt.
Þroskun
Loturnar eru skipulagðar þannig að góðar eyður séu á milli þeirra og er það gert af ákveðnum
ástæðum. Sjö daga eyðan á milli fyrstu og annarrar kennslulotu er gerð til að reyna að koma í
veg fyrir „ótímabæra tjáningu“ á uppgötvunar /hluttekningarstiginu. Mikilvægustu skilaboðin
eru „ekki flýta ykkur inn í mótunartímabil hugmyndanna“.
4 – 6 vikna tímabilið milli daga tvö og þrjú er ákveðið til að gefa kennurum nægan tíma til að
þróa og fínstilla hugmyndir sínar. Þetta draga Claxton og Lucas saman á frábæran hátt þegar
þeir segja „Lausn vandamála getur tekið ákveðinn tímafjölda eða daga, sönn nýsköpun sem
byrjar sem þokukennd hugmynd og endar sem fullsköpuð afurð getur átt að baki sér flókna,
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eðlilega sögu sem stendur yfir í mánuði eða ár. Krafan um hraða og tækni, sem oft fylgir
kallinu eftir nýsköpun, virkar svo að segja óhjákvæmilega öfugt“ (e.“Problem solving may have
a time-course of hours or days, true innovation, which runs from a hazy concern to a finished
product, may have a complex natural history that lasts for months or years. The pressure for
speed and technique that often goes along with the clamour for innovation is almost
inevitably counterproductive.” (Claxton & Lucas, 2009)
Eina vandamálið er að stundum glatast augnablikið nema að ákveðinni eftirfylgni sé beitt og
óskað eftir reglulegum uppfærslum, verið sé í samskiptum og áminningar um skilafrest sendar
á milli kennslutímabilanna.
Að deila úrræðum og endurgjöf til kennara
Skipuleggðu með góðum fyrirvara notkun einhverskonar hjálpartækja á netinu til að deila
úrræðum og flýta endurgjöf. Padlet töflur á netinu og Moodle VLE vefsvæðið hafa reynst
þjálfaranum mjög vel og kennararnir hafa einnig kunnað vel að meta þá. Þetta eru sveigjanleg
tæki sem auðvelda miðlun og uppfærslu upplýsinga. Í kaflanum um úrræði er að finna frekari
upplýsingar:
Portúgal. Notkun á Moodle vefnum.
Vefsvæði Moodle var notað við þjálfunina. Þar voru allar upplýsingar og hugleiðingar um þjálfunina
settar, sem og heimildaskráin og úrræðin sem voru notuð. Verkefnum nemenda var einnig skilað í
gegnum Moodle vefinn. Notkun Moodle vefsins var mjög gefandi reynsla vegna þess hversu auðvelt var
fyrir þjálfarann og nemendurna að deila efni.

Ytri hagsmunaaðilar
Nýttu þér nærsamfélagið og fáðu ytri hagsmunaaðila til að taka þátt ( vinnuveitendur,
upprennandi frumkvöðla, kennara, listamenn) í kennslu ákveðinna hluta námsefnisins.
Þátttaka þeirra mun örugglega skipta máli fyrir verkefnið.
Myndræn fundargerð
Þessi aðferð er án efa öðruvísi og fangar vel það sem er að gerast í hverjum hluta kennslunnar.
Kannski er teiknari í nágrenninu sem getur gert svona fundargerð. Auðvitað er það ekki
„nauðsynlegt“, en niðurstöðurnar eru frábærar eins og þú getur séð í dæminu hér á eftir.
Wales. Sjónræn fundargerð yfir fyrsta kennsludaginn á námskeiðinu
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3.2 MIÐLUN/AÐFERÐAFRÆÐI
Áður en við leggjumst yfir öll smáatriði námskeiðsins gæti verið gagnlegt að skoða þessa
einföldu aðferðafræði til að skilja hvernig líkanið var hannað svo það mætti ná
námsmarkmiðunum fjórum sem áður voru skilgreind.
Nám sem byggir á forvitni og sannreyndum námsaðferðum
Fengist var við hagnýt verkefni og/eða ígrundun persónulegrar reynslu áður en sagt var frá
rannsóknum og fræðum sem studdu verkefnið, en ekki öfugt. Mikil vinna hefur verið lögð í að
flétta saman fræðilegar rannsóknir um aðstæður sem ýta undir sköpun, nýjungar og
framtakssemi (frumkvæði) í kennslustofunni og hagnýta verkefnavinnu. Þeir sem leiða
námskeiðin eru beðnir að koma með gott úrval ganglegra greina til að setja á listann yfir
úrræði. Gott væri fyrir kennarana á námskeiðinu ef þeir fengju gagnorðaðan útdrátt úr
greinunum (helst á móðurmálinu).
Spánn: „Að teikna hús“
Þetta er einstaklingsverkefni. Hópnum er skipt í tvo hluta. Þátttakendur í hópi eitt eru beðnir um að
teikna hús, en þátttakendurnir í hópi tvö þurfa að teikna þrjú hús. Báðir hóparnir fá jafnlangan tíma til
að ljúka verkefninu (tvær mínútur). Kennarinn skoðar hús sem fyrsti hópurinn teiknaði áður en hann spyr
hópinn sem teiknaði þrjú hús hvort þeir hafi gert eitthvað svolítið öðruvísi eða hönnunin hafi verið gjör
ólík. Á eftir er rætt um að hvað miklu leyti hvort verkefnið hamli eða styðji við framleiðslu hugmynda. Að
lokum kynnir kennarinn greinina „Prototyping Dynamics: Sharing Multiple Designs Improves Exploration,
Group Rapport, and Results“ eftir Steven P.Dow o.fl. 2011 (Stanford HCI Group) og útskýrir
grundvallaratriði tilraunarinnar og dregur fram aðal niðurstöðuna „Creating multiple protoypes in
parallel can help individuals more effectively to understand underlying design principles, enumerate
more diverse solutions and react less negatively to feedback“ og áhrif hennar á kennsluhætti.

Bestu heimildirnar þar sem tekið er tillit til ólíkra skoðana
Nýttu bestu heimildirnar. Varpaðu skýrara ljósi á myndina og ekki láta „sannindi“ heimildanna
hefta þig. Finndu jafnvægið notaðu bæði ofur jákvæða dóma sem og gagnrýnni greinar. Trúðu
ekki því sem er í tísku. Til dæmis setja sumir mikilvægir sérfræðingar í menntun
spurningamerki við mikinn ávinning nemenda af mistökum og þrautseigju. Gakktu úr skugga
um að þessar raddir heyrist líka. (Skoðaðu hugmyndir Alfie Kohn um það hvað krakkar læra í
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raun og veru af mistökum http://www.huffingtonpost.com/alfie-kohn/what-do-kids-reallylearn_b_1936002.html)
Hönnunarnálgun, verkefnatengt nám, samvinnunám
„Sumt af forsendum og tækni þessara aðferðafræða hafa nýst sérstaklega vel í nálgun
ADEPPT. Hönnunarnálgun (e. design thinking) er lýst sem „kennsluaðferð þar sem áherslan er
lögð á að ýta undir sjálfstraust barna í sköpun með því að nota hagnýt verkefni þar sem
áhersla er lögð á hluttekningu. Ýtt er undir að verkefnavinna sé sett í forgang, hvatt til
hugmyndavinnu og virkrar úrlausna vandamála“(Kwek, 2011).
Ýtir hönnunarnálgun undir nýsköpun undir stjórn kennara? Að hvað miklu leyti fellur þessi
aðferð vel saman við þekktari aðferðir eins og verkefnatengt nám? Styrkja aðferðirnar hverja
aðra? Frekari rannsókna er þörf en reynsla okkar á námskeiðinu hefur verið mjög jákvæð og
þessar aðferðir eru tvær grunnundirstöðurnar í ADEPPT hugmyndafræðinni.
Flæmski hluti Belgíu. Samvinna í frumkvöðlanámi
„Eftir hádegismatinn beindist athygli þátttakenda að verkefnatengdu námi og námi sem unnið er í
samvinnu og hvernig hægt er að tengja það við frumkvöðlahátt (e. entrepreneurship). Þátttakendur
fengu reynslu af þessu í gegnum mismunandi verkefni sem tengjast kennslu þeirra.Í eftirmiðdaginn var
fjallað ítarlega um efni sem tengist mati og kennsluaðferðir í frumkvæðu námsumhverfi (e.
entrepreneurial learning environment).

Þróun á verkefnum sem kennarar leiða
Það getur verið erfitt verkefni fyrir kennara að koma auga á tækifæri í eigin umhverfi og fá
verkefnishugmynd. Legðu dæmi um góðar og viðeigandi „áhugahvetjandi spurningar “ á
minnið ef þátttakendurnir lenda í vandræðum.
Spánn. Hvetjandi spurningar.
Þrjár hvetjandi spurningar voru notaðar sem fyrirmyndir.
• Hvernig getum við fengið fyrrverandi nemendur til að taka þátt í því sem skólinn er að gera?

•
•

Hvernig getum við tengt áhugasvið nemenda við innihald námsskrárinnar?
Hvernig getum við búið til svæði fyrir sköpun í skólanum okkar?

Fjölbreytileiki verkefna
Ef allt væri eins og best yrði á kosið myndu þemu verkefnanna endurspegla ólíkan bakgrunn
þátttakenda. Breytilegt er að hve miklu leyti verkefnin munu þróast. Hægt er að biðja
kennarana um að skila minnispunktum eða kennsluáætlun. Allt gott er um það að segja, en
þessi atriði eiga ekki að taka frá raunverulegri verkefnavinnu eins og frumgerðasmíð,
kynningum, bæklingum og myndum sem sýna hvað unnið var með.
Ísland. Að breyta hugmynd í veruleika.
„Þátttakendurnir voru hvattir til að finna þarfir eða vandamál og skilgreina þau. Leita síðan að
tækifærum sem hentuðu þeirra áhugasviði og reynslu með því að finna lausnir á þeim þörfum eða
vandamálum sem þeir vildu sinna eða leysa. Þeir fengu stuðning við að móta og þróa hugmyndir sínar
og áttu í lokin að kynna þær. Þeir voru hvattir til að framkvæma hugmyndir sínar eða fara lengra með
þær, meðal annars með því að sækja um styrki til að hrinda þeim í framkvæmd. Aðalafurð námskeiðsins
var þróun nýungar, nýrrar vöru eða nýrrar kennsluaðferðar eða námskeiðs. Sem dæmi um hugmynd sem
þróuð var á námskeiðinu má nefna ferða-brúðuleikhús þar sem fjallað var um þætti sem tengjast
skilnaði foreldra. Samræður áttu sér stað milli barns og vitrar uglu, sem svaraði flestum algengum
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spurningum sem börn hafa um skilnað foreldra sinna. Þörfin sem þar var svarað: 20% barna á Íslandi á
aldrinum 9-12 ára eiga foreldra sem hafa skilið, stjúp- eða fósturforeldra.

Fyrirmyndir, fljótgerðar fyrirmyndir
Í þeim líkönum sem ríkjandi eru er mest áhersla lögð á „loka afurðina“ (yfirleitt þröngt
skilgreind námsáætlun). ADEPPT lítur frekar á áætlanir sem „ hugtak sem tengist óvissu,
sveigjanleika og sköpun“ og undirstrikar hversu háðar þær eru innihaldinu. (John, 2006). Þess
vegna er gert ráð fyrir að kennararnir búi til og prófi „fljótgerðar fyrirmyndir“, sem hægt er að
prufa í kennslustofunni frekar en „glæsilegar niðurstöður“ á blaði. „Uppástunga kennarans er
ekki að móta og fá niðurstöður úr steypujárni, heldur upphaf af einhverju sem hægt er að
þróa, gera áætlun yfir og nýta reynslu allra sem taka þátt í námsþróuninni.“ (Dewey, 1938)
Skilgreining Alberto Savoia á „forgerð” (e. pretotyping ) hittir naglann á höfuðið. Gerð vöru til
forprófunar er leið til að prófa verkefnishugmynd fljótt og ódýrt með því að búa til mjög
einfalda útgáfu af vörunni (for-gerð) til að hjálpa við að fá staðfestingu á því að „ef við búum
það til, munu þeir nota það“. (Savoia, 2011).
Ör endurgjöf
Hugmyndir þátttakendanna eru dregnar saman í lok hvers námskeiðstíma. Notað er
óformlegt, einfalt form með 5 spurningum (áhugverðasta augnablikið, hræðilegasta,
fyndnasta, leiðinlegasta atvikið, atriði sem þú myndir vilja breyta). Athugasemdir sem eru
gerðar á staðnum og stundinni gefa ekki aðeins kennaranum mikilvæga endurgjöf, heldur eru
einnig mikils virði fyrir þátttakendur. Sumar uppástungurnar er hægt að taka til greina strax á
næsta námstímabili.

3.3 ÁÆTLUN
Í þessum hluta er að finna tillögur um uppbyggingu námskeiðsins. Því er skipt á eftirfarandi
hátt í þrjár kennslulotur, alls 10 klst. með kennara:
Fyrsta kennslulota ( 4 klst.)
Heimavinna (1 vika)
önnur kennslulota ( 4 klst.)
Heimavinna ( 4 vikur)
þriðja kennslulota ( 2 klst.)

Hægt er að nota þetta sem fyrirmynd, en eins og oft hefur komið fram í þessu plaggi, eru
notendur hvattir til að prófa sig áfram og breyta til samræmis við þarfir sínar. Hafðu hugfast
að það sem gerist utan skólastofunnar er mikið mikilvægara en það sem gerist inni í henni. Ef
það er eitthvað eitt sem þú ættir að forðast, er það að halda námskeiðið án þess að gefa hlé á
milli kennslulotanna. Sköpun þarf tíma til að þroskast.

Við kynntumst fyrst hugmyndinni um „skóla sem grunnbækistöð“ innan verkefnisins Learning
Futures. Við víkkuðum hana út og gerðum úr henni myndrænan klifurleiðangur í
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fjallamennsku. Hugmyndin kemur frá þeim sem ætla að ganga á Mount Everest og þurfa að
áætla leiðangurinn í nokkrum hlutum. Leiðangrinum er skipt í þrjá hluta sem er mjög hjálplegt
þegar sýnt er til hvers er ætlast til af þátttakendum á ferlinu:
Að setja upp grunnbúðir:
Til að byrja með eru allir þátttakendur hvattir til að deila sögum um væntingar sínar, reynslu af
kennslu, vinnunni, eftirminnilegustu augnablikunum og áhugamálum sínum. Þetta tengist
ígrundunaræfingum („R“ í CRCL líkaninu, „Í” í SÍSN líkaninu). Á þessum tímapunkti rennur það
upp fyrir þátttakendum að bakpokarnir þeirra eru ekki tómir, heldur fullir af allskonar
áhugaverðum búnaði og reynslu sem mun koma sér mjög vel á meðan á leiðangrinum
stendur.
Á þessum ákveðna tímapunkti byrjum við að ræða hlutverk sköpunar í menntun (fyrra „C-ið“ í
CRCL líkaninu og „S-ið“ í SÍSN líkaninu) og þróum hagnýtar æfingar áður en kenningarnar að
baki sundurleitri og samleitri hugsun eru kynntar. Stuttu síðar reynist vel að hafa snögga
frumgerðaræfingu áður en hugsunarháttur og stig aðferðafræði hönnunarnálgunar eru kynnt.
Með þessum upplýsingum er svo að segja búið að setja upp grunnbækistöðina og kominn tími
til að skilgreina tækifærin eða „tinda sem eru þess virði að kljúfa“. Þetta eru
einstaklingsverkefni þó þátttakendur sem hafa sömu áhugasvið geti unnið í teymum. Áður en
degi eitt lýkur eru þátttakendur hvattir til að fylgjast með fólki , mynda tengsl til að byggja upp
samkennd og koma auga á tækifæri sem hægt væri að nýta sem verkefnishugmynd. Í næstu
viku munu þátttakendur taka viðtöl við a.m.k. fimm ólíka notendur og/ eða hagsmunaaðila.
Að velja tind og finna leiðina upp.
Viðtöl og athuganir í síðustu viku voru til að undirbúa jarðveginn fyrir kennsluloturnar tvær. Á
þessu stigi er markmiðið að móta ögrandi viðfangsefni sem þátttakendur vilja reyna að ná
tökum á, eða í myndrænu máli, tindinn sem þeir vilja klífa. Þátttakendur eru beðnir um skipta
yfir í sundurleitu aðferðina og gera a.m.k. einfalda skissu með þremur mismunandi
hugmyndum, þremur mögulegum leiðum til að ná tindinum. 6-3-5 aðferðin er notuð og með
innleggi frá hinum þátttakendunum verða hugmyndirnar þrjár enn betri.
Þessi æfing reynist vera frábær formáli til að kynna að rannsókn sem gerð var um ávinning
samhliða frumgerðasmíðar til að ná fram frjóum og byltingarkenndum hugmyndum og hversu
mikilvægt er að koma í veg fyrir ótímabæra tjáningu hugmynda. Næst er skipt yfir í samleitan
(e. convergent) hugsunarmáta og hugmyndir valdar með því að nota sjálflímandi punkta (e.
dot-sticking technique). Kennararnir eru beðnir að hugleiða áhrif ólíkra forsenda eins og
ágæti, möguleika og nytsemi í „nýjungagildi“ hugmyndanna sem hafa verið valdar.
Á þessu stigi er gert ráð fyrir að þátttakendur komi með fyrirmynd að hugmyndum sem þeir
velja úr þeim sem þeir hafa unnið með og sannfæri félaga sína um ágæti þeirra. Fjórar
lykilspurningar eru notaðar til að hjálpa kennurunum að þróa hugmyndir sínar: „Hvað þarf að
gera næst?“, „hvað höfum við nú þegar?“, „hvernig ætlar þú að ná til notendanna?“ og „hver
getur hjálpað okkur?“ Þátttaka samfélagsins (seinna „C-ið“ í CRCL líkaninu/ seinna „S-ið“ í
SÍSN) er kynnt með því að kortleggja hagsmunaaðila og leiðir sú vinna leiðina að frekari
framkvæmdum á næstu vikum. Spurningin „hvernig getum við tengt áhugamál nemendanna
við fræðilegt efni námsins?“, kemur af stað umræðum um breytt landslag og óljós landamerki
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námsumhverfisins („L-ið“ í CRCL líkaninu/ „N-ið“ í SÍSN). Þegar efnið sem tekið var fyrir á þessu
kennslutímabili er dregið saman eru kennarar minntir á að nú hafa þeir fjórar vikur til að fara
út í óbyggðirnar og reyna að ná tindinum.

Tilraun við tindinn og til baka í grunnbúðirnar
Fjórum vikum síðar sitjum við umhverfis eldinn í búðunum. Sýnd eru rifin föt og marblettir, og
sagðar heillandi sögur af snjóflóðum og stormum, svefnlausum, köldum nóttum og í sumum
tilfellum er komið með sönnun á því að tindinum hafi verið náð. Hugsanleg verkefni sem
kennararnir létu sér detta í hug voru af ýmsum toga. Sem dæmi má nefna að Nieves,
grunnskólakennari á yngra stigi á Spáni, kom með hugmyndina „Fuera de...“ (úr hverju...) sem
miðar að því að þróa hæfni barna á fyrstu skólastigum í stærðfræði og nota til þess
raunverulegar aðstæður. Carlos, leikfimiskennari á eldra stigi í grunnskóla blandaði saman
þjálfun og tækni og bjó til tilfinningalegt kennslulíkan fyrir nemendur í elstu bekkjunum og gaf
því nafnið „Tilfinningalegir uppvakningar“ og Andoni, verkmenntakennari í Baskalöndum
hannaði og framkvæmdi KUDEA-TU, P2P kennsluverkefni þar sem hópur verkmenntanemenda
skipulagði skapandi vinnustofu fyrir eldri nemendur í grunnskóla. En það sem mestu máli skipti
er að með þessu gafst tækifæri til að ræða og meta reynsluna af ADEEPT líkaninu.
Nákvæma lýsingu á þriggja daga námskeiðinu er að finna í viðauka þrjú.

3.4 ÚRRÆÐI/HJÁLPARGÖGN
Glærur
Dagur 1 + dagur 2 + dagur 3

Spjöld á netinu:
Dagur 1. Úrræði
Dagur 2. Úrræði + niðurstöður skoðanakönnunar frá degi 1
Dagur 3. Úrræði + niðurstöður skoðanakönnunar frá degi 2
Hægt er að nálgast öll úrræði sem notuð voru á námskeiðinu á slóðinni:
http://padlet.com/wall/adeptt_ast aðgangsorð valnalon
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3.5 NOTKUN SÝNDARSPJALDA
Padlet er „stafrænt sýndaryfirborð sem hefur alla kosti þess stafræna og er eins einfalt og skrifblokk“,
að sögn þeirra sem fundu það upp. Af þessum ástæðum ákváðum við að prófa það í ADEPPT
tilraunanámskeiðinu og var tilgangurinn tvíþættur:
•
•

Að deila mikilvægu og myndrænu efni og
ýta undir skoðanaskipti og innbyrðis samskipti milli þátttakenda og þjálfara.

Notkun sýndarspjaldanna hefur reynst þjálfaranum mikil hjálp og kunnu kennararnir sérstaklega vel að
meta þau við lokamatið. Þau eru sveigjanlegt og ódýrt hjálpartæki sem einfaldar mjög miðlun og
uppfærslu gagnvirkra upplýsinga á milli þátttakenda á námskeiðinu. Hjálpartækið er mjög einfalt í gerð
sinni og einstaklega notendavænt. Fimm mínútna kennsla nægir vel til að þátttakendur læri á það. Í
framtíðinni er hugmyndin að láta kennarana sem taka þátt í námskeiðinu búa til eigið sýndarspjald, og
setja á netið. Þar verður að finna allar upplýsingar um verkefnið og hægt að sjá framvinduna frá
vandamáli að hugdettu og hugmynd að framkvæmd á mjög sjónrænan hátt.
Til að þátttakendur geti lesið, gert athugasemdir og uppfært nýtt efni þurfa þeir aðgangsorð fyrir öll
spjöldin. Gerðar voru þrjár tegundir spjalda fyrir hverja kennslulotu:
•
•
•

Spjald með úrræðum
Spjald til að tjá hugmyndir
Spjald fyrir innblástur

Á spjaldinu með úrræðunum er að finna tengingar við rannsóknargreinar, skýrslur um stefnumál,
hjálpartæki og myndbönd um efni sem tengjast því sem er verið að fá við.

Á spjaldinu með hugmyndunum er að finna athugasemdir þátttakenda við lok hverrar námslotu.
Kennararnir voru beðnir um að draga fram 5 ólíkar hliðar kennslulotunnar: það sem var
„áhugaverðast“, „hræðilegast“, „fyndnast“, „leiðinlegast“ og „atriði sem þeir myndu vilja breyta“.
Athugasemdirnar voru uppfærðar um leið og settar á spjöldin á netinu svo allir gætu séð þær.
Athugasemdir sem gerðar eru „á meðan á vinnunni stendur“ gefa ekki aðeins kennaranum mikilvæga
endurgjöf, heldur eru líka mikils virði fyrir þátttakendur. Sumar uppástungurnar voru teknar til greina
strax á næsta námstímabili.
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Spjaldið fyrir innblástur er staður þar sem kennarar geta deilt því sem þeim dettur í hug og getur á
einhvern hátt haft áhrif á verkefnishugmyndir. Til að auðveldara vinnuna voru settir upp fjórir
mismunandi flokkar: Hlutir sem ég hef áhuga á (vinnutengdir eða ekki), hlutir sem ég vildi gjarnan
breyta ( í kennslustofunni, skólanum eða samfélaginu), hlutir sem ég hef séð annarsstaðar ( og þætti
frábært ef þeir gætu líka verið hér), hlutir sem mér hafa dottið í hug (en hef ekki enn fundið tíma til að
hrinda í framkvæmd)

Spjald með samantekt yfir allt efni var búið til fljótlega eftir að námskeiðinu lauk. Á því eru tengingar
við önnur spjöld þar sem upplýsingar um hvert málefni er að finna.

http://padlet.com/wall/adeptt_ast

4. Niðurstöður
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4.1 LYKILSKILABOÐ TIL STEFNUMÓTENDA
Eins og sjá má í fyrri köflum byggir CRCL/SÍSN líkanið á rannsóknum á fjórum grunnþáttum þar
sem sköpunarkraftur er sýnilegur í samfélaginu. Undirstaða þess eru góð samfélagstengsl, að
viðhöfð sé ígrundun, hvatt sé til sköpunar, nýsköpunar og framtakssemi og námsumhverfið
bætt svo frumkvæðishugarfar þátttakenda njóti sín sem best og viðhaldist (e. sutstainable).
Eins og sést í kafla 2 leggja námsniðurstöðurnar úr CRCL/SÍSN líkaninu línurnar að
kennsluaðferðunum og efninu sem notað er á tilraunanámskeiðinu. Þrátt fyrir að
námsniðurstöðurnar sýni að árangur nemenda er misgóður, sýnir reynslan að námskeið sem
eru byggð upp eins og CRCL/SÍSN gagnast vel sem hluti af starfsmenntun kennara frá öllum
skólastigum og ólíkum greinum.
Reynslan af ADEPPT og tilraunakennslunni með CRCL/SÍSN líkanið sýnir að það sem þarf að
þróa frekar á næsta stigi er:
1. Útgáfa tvö af CRCL/SÍSN líkaninu, námskeið fyrir starfandi kennara þar sem enn
meira tillit er tekið til ólíkra hlutverka sem þátttakendur koma með í viskubrunninn.
Lögð er áhersla á hlutverk þátttakenda í samfélaginu.
2. Aðferðir og efni til að nota við þjálfunina svo halda megi í við hraðar breytingar
sem ætti að ljúka á næstu tveimur eða þremur árum.
3. Samstarfsnet ADEPPT þjálfara og nemenda þar sem þeir geta skipst á tilraunaefni
og veitt almennan stuðning, aðallega á heimasvæði og í héraði.
4. Rannsókn sem kannar hvernig kennararnir sem þátt taka í námskeiðinu nýta sér
þekkinguna við ýmsar aðstæður. Áframhaldandi stuðningur og eftirlit kæmi sér mjög
vel við að finna út hvort þetta sé í raun og veru að gerast.
SEET og ADEPPT samstarfshóparnir munu halda áfram að vinna saman á alþjóðlega vísu. Í
hópunum er fólk og stofnanir sem hafa svipaðar skoðanir og mun það halda áfram að
leggja línurnar til að skapandi hegðun megi festa sig í sessi og hjálpa til við að gera
framtíðina betri og sjálfbærari fyrir alla.
4.2 STEFNUYFIRLÝSING ADEPTT
•

Gera baráttusvæði frumkvöðlamenntunar stærra og vera opin fyrir allskonar áhrifum
og áhrifavöldum. Það getur verið lækningin við einu meini frumkvöðlamenntunar (e.
Entrepreneurial Education) eins við þekkjum hana, eða Jekyll & Hyde heilkenninu,
stranga, vitræna ósamræminu sem verður til vegna stöðugrar endurtekningar á því að
frumkvöðlamennt sé „frí og frjáls“. Svikul undirvitund okkar kýs hins vegar hvað eftir
annað að halda henni inni í alltof heitu og þröngu útungunarbúri.

27

•

Ná frumkvöðlamennt niður af sínum „háa hesti“. Það er komin tími til að sýna virðingu
og viðurkenna áhrif kennslufræði sem hefur verið notuð í langan tíma í stað þess að
gleypa og endurskýra allt sem virkar sem frumkvöðlamennt.

•

Fjárfesta í og styðja kennarana sem við eigum nú þegar (D. William). Við þurfum ekki
aðra hetju eða kennarafrumkvöðla (e. ed-entrpreneurs) utan úr geimnum.

•

Vel getur verið að einversstaðar sé árangursríkt að nota efnahagskreppuna/
atvinnumálin eða reka hræðsluáróður til að auka áhuga á frumkvöðlamennt, en mikið
er það aum og þröng réttlæting. Gerum sjálfum okkur frekar greiða og finnum betri
söluaðferð.

•

Komið með drekana til baka í greni sín* og gerið allt brjálað með því að bæta við
fjölbreyttu safni ófreskja, t.d. marghöfða slöngum, ófreskjum með augnaráð sem
drepur, eldspúandi óvættum, skriðdýrum, o.fl. Fagnið gagnrýni og tileinkið ykkur
sögulega sýn.(* Greni drekana er sjónvarpsþáttur. Þar gefst nokkrum frumkvöðlum
tækifæri til að kynna margvíslegar viðskiptahugmyndir sínar fyrir fimm auðmönnum,
eða drekunum úr sjónvarpsþáttunum og reyna að sannfæra þá um að fjárfesta í þeim
gegn hluta í fyrirtækinu).

•

Tinker, tinker, little star. (orðaleikur í stað twinkle, twinkle , little star.) Hlutir þurfa ekki
að vera fullkomnir. Nám snýst um láta þá passa, taka eitthvað sem aðrir eiga og gera
það að sínu (oft án leyfis). Snúa upp á það, sarga það, beygla það, brjóta það.

•

„Góðir hlutir gerast hægt. Gefum okkur góðan tíma til ígrundunar“ (e. Let the slow
magic make its magic, make room for genuine reflection. (Bruydonckx, 2013, munnleg
heimild á ADEPTT fundi).
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