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Almennar upplýsingar
Nafn skóla:

Verzlunarskóli Íslands

Nafn verkefnis:

Þróðað læsi (upplýsinga- og menningarlæsi)

Nöfn verkefnisstjóra:

Sólveig Friðriksdóttir, Jón Ingvar Kjaran og Ármann Halldórsson

Heimasíða verkefnisins:

http://www.verslo.is/home/laesi/

Verkefnið Þróað læsi (advanced literacy) –
Upplýsinga- og menningarlæsi
Markmið verkefnis
Markmiðið var að:







þróa kennslugögn, -aðferðir og –leiðbeiningar
útbúa verkefni og námsgögn fyrir nemendur
miðla til samkennara mikilvægi læsis í sem víðtækasta skilningi
aðstoða samkennara við að efla læsi innan sinna kennslugreina
stuðla að aukinni umræðu innan skólans um mikilvægi þess að efla læsi
gera kennara meðvitaðari um mikilvægi læsis og þátt þess í kennslu

Í verkefninu voru þrjár námsgreinar nýttar til að rannsaka/skoða læsi í sem víðasta skilningi.
Námsgreinarnar eru enska (og heimspeki), upplýsingafræði og menningarfræði.
Í drögum að nýrri námsskrá fyrir framhaldsskóla eru ýmsir lykilþættir hæfnis tilgreindir,
þar á meðal læsi í sem víðasta skilningi. Verkefnið hafði það að meginmarkmiði að vinna með læsi
(advanced literacy) og tengja það inn í sem flestar námsgreinar, í byrjun einum ofangreindar.

Ávinningur verkefnis
Ávinningur verkefnisins var talsverður, þrátt fyrir að styrkupphæð hafi verið lægri en sótt var um.
Má þar nefna nýjungar í kennslu og miðlun upplýsinga sbr. kennslubók í upplýsingafræði.
Ennfremur voru haldin námskeið fyrir kennara í miðlun upplýsinga og sókratískri samræðu. Að
meðaltali tóku um 10–15 kennarar þátt í þessum námskeiðum á verkefnisárinu. Með þessu má
ætla að Verzlunarskóli Íslands sé og verði betur í stakk búinn til að innleiða hina nýju lykilhæfniþætti nýrrar aðalnámskrár.
Til viðbótar má geta þess að verkefnið hafði í för sér aukna vitund kennara, einkum þeirra
sem tóku í verkefninu og námskeiðum á vegum þess, um eigin kennsluhætti, miðlun upplýsinga
(IT-literacy) og hvernig best er að efla með nemendum sjálfstæð vinnubrög. Má segja að kennarar
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hafi orðið „krítískari” (Critical Literal – Critical Literacy) í sínu starfi og tileinkað sér nýtt verklag.
Vonast verkefnisstjórar til þess að hægt verði að þróa þessa hugmynd um krítískt læsi enn frekar
og hafa þeir nú þegar sett á blað hugmyndir þar að lútandi.

Mat á verkefninu samkvæmt umsókn
Ekki reyndist unnt vegna fjárskorts að kalla til ytri matsmenn sem væru sérfræðingar á sviðinu.
Verkefnisstjórar tóku því þá ákvörðun að meta afrakstur verkefnisins sjálfir og beittu til þess þar
til gerðum matsaðferðum. Það mat fólst einkum í þrennu:
Í fyrsta lagi voru nemendur í áfanganum Tön 212 beðnir um að meta náms- og kennslugögn sem voru nýtt í tengslum við verkefnið og búin sérstaklega til fyrir það. Mat þetta fór fram á
vorönn 2011 í tveimur „tilraunabekkjum“. Svöruðu nemendur stuttri könnun um efnið í fjarnámskerfi skólans (WebCT). Flestir nemendur virtust ánægðir með námsgögnin og þá nálgun sem var
farin í miðlun námsefnisins. Einhverjir töldu þó að taka hefði mátt meiri tíma í umræður um
tiltekin álitamál en vegna tímaleysis gafst ekki færi til þess. Munu verkefnisstjórar taka tillit til
þessa á vorönn 2012 en þá mun námsefnið verða kennt aftur.
Í öðru lagi voru kennarar sem tóku þátt í samræðuverkefninu, þ.e. sátu fundi/stutt
námskeið um sókratíska samræðu, beðnir um að meta hvernig sú færni hefði nýst þeim í kennslu.
Voru þeir beðnir um að miðla af reynslu sinni á síðasta fundinum/í síðustu námslotunni. Flestir
þátttakendur virtust vera sammála um það að þeir urðu meðvitaðri um þá möguleika sem
sókratísk samræða getur gefið kennurum, einkum og sér í lagi til að virkja nemendur og fá þá til
að „hugsa út fyrir kassa fræðanna“. Hins vegar bentu margir á að vegna þess skipulags sem
skólakerfið og núverandi námskrá setur kennurum og nemendum getur oft verið erfitt að koma
þess háttar nýjungum að í kennslustundum. Nefna má að Ármann verður leiðbeinandi í notkun
aðferðarinnar á stóru námskeiði á vegum skólaskrifstofu Garðabæjar á haustönn 2011.
Sókratíski samræðuþátturinn var annars vegar nýttur í námskeiðin HEI103 (valnámskeið á
þriðja ári) og hins vegar í tengslum við þróunarverkefni þar sem hópur kennara kynntist ýmsum
samræðum aðferðum undir leiðsögn Ármanns. Áfram var þróuð þessi áhugaverða aðferð til
rannsóknar á siðferði og tilfinningum með nemendum. Nemendur tóku þátt í óformlegu mati og
almennt voru þeir jákvæðir þó að óvani í því að taka þátt í frjálsum og skapandi verkefnum standi
þeim stundum fyrir þrifum.
Í þriðja lagi lögðust verkefnisstjórar sjálfir yfir árangur verkefnisins og báru hann saman
við þau markmið sem sett voru fram í upphafi verkefnisársins og í umsókn um verkefnisstyrkinn.
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Má segja að öll helstu markmiðin hafi náðst, nema þá að ekki gafst færi á að halda málþing um
verkefnið. Það skírist einkum af því að fjármunir til verkefnis voru ekki nægir.

Niðurstöður verkefnis
Öll markmiðin náðust nema ekki gafst færi á að halda málþing um efnið. Hér vísum við einkum í
ofangreinda tvo kafla en einnig á vefsíðu verkefnisins, www.verslo.is/home/laesi.

Kynning á verkefninu
Verkefnið var kynnt tvisvar sinnum í vefriti kennnara og á kennarafundi. Síðan hafa þrjár deildir
unnið að því að flétta verkefnið inn í nám og kennslu. Verkefnið var því vel þekkt hjá kennurum
innan skólans. Ennfremur var einn tiltekinn þáttur verkefnisins, sókratísk samræða, kynntur á
ráðstefnu á Akureyri haustið 2010. Á ráðstefnu um menntarannsóknir, Menntakviku, kynntu
verkefnisstjórar einn hluta verkefnisins sem laut að landfræðilæsi nemenda en sú kynning byggði
á niðurstöðum megindlegrar könnunar á landfræðilæsi nemenda VÍ.

Í ágúst 2011

Ármann Halldórsson
Jón Ingvar Kjaran
Sólveig Friðriksdóttir
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