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1. Inngangur 

Haustið 2017 kom hópur til Íslands frá Kanada, Noregi og Finnlandi og haldin var 

ráðstefna á Flúðum þar sem áhugasömum skólum í Reykjavík var boðið að taka 

þátt. Á ráðstefnunni sögðu nemendur, kennarar og skólastjórnendur frá reynslu 

sinni af samstarfsverkefni sem nefnt var FINAL, og fólst í nemenda og 

kennaraskiptum milli þessara landa. Foldaskóli þáði boðið og skólastjóri, ásamt 

tveimur kennurum, fóru á ráðstefnuna og var það upphafið að því að við í 

Foldaskóla komum inn í samskonar verkefni sem hlaut nafnið ALICE (Alberta og 

Iceland) 

Markmið verkefnisins var að víkka sjóndeildarhring nemenda, fræða þá um 

annan menningarheim, kynnast nýjum nálgunum á nám og læra að vinna með 

eigin veikleika og styrkleika. Ákveðið var að gefa öllum nemendum í 9. bekk kost 

á að sækja um að taka þátt og tryggja þannig að allir hefðu jafnan kost á að vera 

með, óháð námslegri stöðu eða efnahag. 

2. Lýsing á verkefninu – skipulag, umfang og framkvæmd 
 

2.1 Aðstæður  

Haustið 2018 var kennt valfag í Foldaskóla sem fékk heitið Erlend samskipti og 

var það hópur af 12 stúlkum. Utan um valfagið héldu kennararnir sem tekið 

höfðu þátt í ráðstefnunni á Flúðum og höfðu áhuga á að taka þetta skrefinu 

lengra og fara út í samskonar samstarf. Farið var af stað við að leita leiða til að 

fjármagna ferð stúlknanna til Kanada og eins að finna út úr því hvernig taka ætti 

á móti þeim nemendum sem hingað komu.   

 

2.2 Hugmyndafræðin að baki verkefninu – af hverju var ákveðið að fara í verkefnið? 

Markmiðið var að nemendur myndu kynnast nýju umhverfi og takast að byggja 

upp gagnleg sambönd við jafnaldra. Að víkka sjóndeildarhring nemenda er 

mikilvægt auk þess að fara út fyrir þægindarammann. Með aukinni hnattvæðingu 

og auðveldara flæðis og samskipta milli landa er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

kostum eigin umhverfis en jafnframt að sjá eitthvað gagnlegt á nýjum stað. Sama 
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hvers kyns nemandinn er eða hvar hann stendur samfélagslega þá ættu allir að 

geta fundið einhverja styrkleika sem nýtast í slíkri vinnu.   

 

2.3 Skipulag, umfang og framkvæmd verkefnisins – hvernig gekk verkefnið fyrir sig, 

tímarammi - verkhlutar, verkaskipting, myndir, krækjur, o.fl.   

Verkefnið fól í sér samskipti milli íslenskra unglinga annars vegar og kanadískra 

unglinga hins vegar. Samskiptin voru á rafrænu formi til að byrja með, á meðan 

samböndin voru byggð upp og fyrstu kynni að komast á, en nemendur heimsóttu 

svo félaga sína, bæði á Íslandi og í Kanada. Við rafrænu samskiptin var notast við  

tölvupóst og samfélagsmiðla, einungis á skriflegu formi. Næsta skref var spjall 

gegnum Zoom til að dýpka tengslin. Loks fóru íslensku nemendurnir, í fylgd 

kennara, í heimsókn til vinaskóla í Kanada en nemendur þaðan höfðu áður komið 

og heimsótt Ísland. Nemendur frá Kanada komu til Íslands í nóvember 2018 en 

íslensku nemendurnir fóru út til Kanada í maí 2019. Báðar heimsóknirnar voru 

um 10 daga langar. 

 

 

Nemendur gistu í heimahúsum hjá nemendum úr vinaskólanum og gafst því gott 

tækifæri til að tengjast inn í samfélagið líka. Farið var í skoðunarferðir um 



Foldaskóli  ALICE 

4 

 

sögulega staði í umhverfinu auk þess sem nemendur fengu að sitja 

kennslustundir í vinaskólunum.  

  

3. Samantekt - niðurstöður eða gagnsemi fyrir aðra 

Verkefni sem þetta auðgar jafnt starf kennara sem nemenda. Samskipti við 

jafnaldra í annarri heimsálfu reyna mikið á félagsfærni nemenda. Þeir þurfa að 

fara út fyrir sinn þægindaramma, tala annað tungumál en sitt eigið móðurmál og 

byggja upp samskipti á nýjum forsendum. Slíkt krefst vinnu, metnaðar og trú á 

eigin getu. Þegar nemendur ná árangri við slíkar aðstæður ýtir það undir 

sjálfstraust þeirra og trú á eigin færni. Samfélagsleg ábyrgð skapast þegar 

nemendur þurfa að vinna saman, átta sig á eigin styrkleikum og veikleikum og 

hvernig best er að deila verkum svo allir fái að njóta sín. Hver og einn þarf að lesa 

í umhverfi sitt, læra að þekkja siði og venjur annars samfélags og hegða sér í 

samræmi við það. Að víkka sjóndeildarhringinn er öllum hollt, ekki bara til að 

læra eitthvað nýtt við utanaðkomandi aðstæður heldur einnig til að læra að meta 

kostina í eigin umhverfi.  

Verkefnið sem slíkt fellur greinilega að fjórum af fimm þáttum sem tilgreindir 

eru í áherslum menntastefnu borgarinnar  

• Félagsfærni - sýna samfélagslega ábyrgð og virkni 

• Sjálfseflingu - hafa sterka sjálfsmynd og trú á eigin getu 

• Læsi - skilja samfélag og umhverfi 

• Sköpun - beita skapandi hugsun 

Gildi verkefnisins fyrir skólastarf er ótvírætt enda gagnast það ekki bara þeim 

sem eru beinir þátttakendur í verkefninu. Þeir nemendur og kennarar sem taka 

þátt í slíku öðlast ákveðna reynslu sem einsýnt er að verði deilt með öðrum í 

skólasamfélaginu. Nýjar kennsluaðferðir, nýjar aðferðir við námsmat, bæting á 

því sem þegar er til staðar og/eða staðfesting á að við séum á réttri leið. Allt þetta 

er hægt að öðlast með þátttöku í slíku verkefni. Það er öllum hollt að staldra 

reglulega við og ígrunda eigið starf, reyna að sjá það utan frá. Með því að fara 
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bókstaflega úr landi og deila eigin reynslu getur slík ígrundun orðið dýpri enda 

verið að máta sig við nýtt kerfi sem býður upp á nýja möguleika. Að deila slíku 

með öðrum í skólasamfélaginu gefur einnig tækifæri til frekari hugmyndavinnu, 

nýjar spurningar vakna og svör við þeim þarf að finna. Í samstarfi sem þessu er 

það ekki síður leiðin að markmiðinu sem skiptir máli, eiginlegur endapunktur er 

ekki endilega til staðar. Þannig höldum við áfram að þróa okkur sem kennarar, 

nemendur og ekki síst sem manneskjur.  

4.  Mat á verkefninu 

Eins og lagt var upp með var megin markmið verkefnisins að víkka 

sjóndeildarhring nemenda, leyfa þeim að upplifa mismunandi menningarheima 

og læra að sjá kostina hér heima og að heiman. Það fyrsta sem nemendur okkar 

lærðu að meta var heitur matur í hádeginu og skólahúsnæðið. Það var eitthvað 

sem þeir höfðu ekki komið auga á að væru í raun forréttindi að hafa. Eins 

reyndist það mörgum erfitt að vera með gest og að gista á ókunnu heimili langt 

að heiman en öllum tókst að yfirstíga sína erfiðleika og það er alveg ljóst, að við 

komum ekki heim með sömu nemendur og við fórum með út. Eftir að hafa tekist 

á við þessa reynslu og þurft að standa á eigin fótum voru þau sterkari og öruggari 

en um fram allt þakklátari fyrir allt sem þau hafa hér heima og eins undrandi á 

því hvað nemendur í Kanada eru kurteisir og sýna kennurum sínum mikla 

virðingu. Það var eitthvað sem þau sögðu sjálf að þau myndu vilja sjá breytingar 

á og reyna sitt besta til að koma þeim breytingum til skila inni í sínum skóla 

þegar þau komu aftur heim. 

5. Greinargerð um notkun styrkfjár 

Styrkurinn fór í að greiða hluta af launakostnaði kennaranna tveggja sem fóru 

með hópnum.  

6.  Kynning 

Kynning á verkefninu fór fram innan skólans en eins birtist grein í Skólavörðunni 

eftir fyrstu heimsókn kennaranna þar sem sagt var frá samstarfinu.   
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Heimildir 

Menntastefna Reykjavíkurborgar 

https://reykjavik.is/menntastefna-til-2030-latum-draumana-raetast 

Grein í Skólavörðunni 

http://skolavardan.is/raddir/Nemendalydraedi-i-ondvegi-i-Kanada/ 

Fylgiskjöl 
Valbæklingur Foldaskóla þar sem finna má lýsingu á valáfanganum Erlend samskipti 

https://foldaskoli.is/wp-content/uploads/2019/04/Valb%C3%A6klingur-2019-2020-

.pdf 
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