
Snillismiðjan í 
Hólabrekkuskóla



Makerspace - Snillismiðja

Snillismiðja
Snillismiðja Hólabrekkuskóla opnaði í haust 
og hefur smá saman verið að efla starfsemi 
sína. 
Hingað til hefur þjálfun aðallega falist í því að 
þjálfa fulltrúa úr bekkjunum (frá 2. til 9. bekk) 
sem hafa svo það hlutverk að kenna 
samnemendum. 
Þetta er kallað snillingaverkefni og mæta 
þessir nemendur einu sinni í viku og læra 
mismunandi hluti sem verða kynntir hér.

Makerspace
Makerspace gengur undir ýmsum nöfnum hérlendis s.s. 
snjallsmiðja, hönnunarsmiðja, snillismiðja, gerver eða 
tilraunaverkstæði. 

 

Hugmyndin byggir á eflingu sköpunar og 
uppfyllingu á hæfni 21. aldar. Hönnun og sköpun á 
ekki bara heima í sérstökum kennslustundum, það 
á heima í öllu námi.

 

Makerspace er alls konar. Sum er mjög tæknivædd 
eins og Fab lab. Önnur eru blanda af tækni og föndri og 
enn önnur bjóða upp á kubba og föndur. Þannig að ein 
sameiginleg lýsing á þessu fyrirbæri er ekki til en 
tilgangurinn með þeim öllum er sá sami, að efla 
sköpunarhæfni notenda og kenna þeim að nýta hana 
sér til framdráttar í lífinu.
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Af hverju Snillismiðja?
Það er hlutverk okkar í skólunum að undirbúa nemendur 

undir þeirra framtíð, breyttar áherslur sem fylgja 21. öld og   
fjórðu iðnbyltingunni. Snillismiðjan er okkar svar. 
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“
Við byrjuðum á því að kaupa dót. 

Áttum 3D prentara og Arduino 
örtölvur. Allt annað var keypt í vetur 
á Amazon, öðrum netverslunum eða 

í ferðum erlendis
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Verkefnin í vetur



                                                          Spaghettí turn
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Beebot
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Robotic Mouse
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Virtuali-Tee
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        Makey Makey
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Koparlímbönd og ledljós
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Microbit
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Tvíundarkerfið - Binary number

13



Green Screen
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Vínylskeri
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Skoðun á smáforritum
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Osmo
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Sphero og Dash
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Verkefnið gefur 
góða raun
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Val á nemendum
Nemendur sem valdir voru í 
verkefnið eru oft nemendur sem 
þurfa meira en hægt er að bjóða 
í bekkjarkennslunni. 

Umsjónarkennarar völdu 
nemendur.

Snillingarnir

Næstu skref snillinganna
Eru byrjuð að kenna 
samnemendum. Eru að prófa 
forrit sem verða í snjalltækjum 
skólans og munu vera kennurum 
til stuðnings. 
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Það sem ætlast er til af snillingum
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og geta tjáð það
Sýna m

etnað

Vekja áhuga 
annarra og sýna 
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Góðir fyrirliðar



Framtíðin verður bjartari þegar við náum að 
undirbúa nemendur í grunnskólum undir 
lausnamiðaða og gagnrýna hugsun, hæfni 

til að gefa leiðbeiningar og hæfni til 
samvinnu. 

Þetta er líka spurning um samkeppnishæfni 
þjóða. Enn eru ekki margar þjóðir að efla 

þessa hæfni hjá nemendum. 
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Takk fyrir 
Anna María Þorkelsdóttir verkefnastjóri Hólabrekkuskóla

anna.maria.thorkelsdottir@rvkskolar.is
Twitter: @kortsen


