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HVAÐ ER MENNTASPJALL 
OG HVERNIG FER ÞAÐ FRAM? 
#menntaspjall er hluti af þeirri 
hugmynd að skólafólk einstaklings
miði sína endur mennt   un og sé í 
stöðug       r  i starfs                   þróun. Spjallið sjálft 
er á örblogg vefnum Twitter annan 
hvern sunnudag klukk a  n 11.00 undir 
umræðu        merki        nu #mennta     spjall.

HVERNIG KVIKNAÐI 
HUGMYNDIN AÐ 
MENNTASPJALLI? 
Hugmyndin kviknaði þegar ég 
tók þátt í erlendu spjalli undir 
umræðumerkinu #satchat. Þar sá 

ég möguleika fyrir Íslendinga að 
gera slíkt hið sama, deila reynslu, 
grein um og hugmyndum. Ég 
byrjaði á því að tísta sjálfur undir 
umræðu merkinu #menntaspjall 
en það var síðan Tryggvi Thayer, 
verkefnis  stjóri Mennta Miðju og nú 
með  stjórnandi #mennta spjall, sem 
hafði samband við mig um að gera 
þetta að veru leika. 

HVERNIG HEFUR 
ÞÁTTTAKAN REYNST? 
Þátttakan hefur verið framar vonum. 
Um 2060 beinir þátt takendur sem 
tísta samtals um 200500 sinnum 

undir umræðu merkinu #mennta
spjall á þeim klukkutíma sem form
lega spjallið er. Að sjálfsögðu 
er svo fólk að tísta greinum og 
hugmyndum alla daga en aðeins 
í einn klukku tíma, annan hvern 
sunnudag, er formlegt umræðu efni.

HVERJIR ERU ÞAÐ 
SEM TAKA ÞÁTT? 
Kostirnir við spjall sem þetta 
eru m.a. að það skiptir ekki máli 
hvar í heiminum viðkoma ndi er 
og það kostar ekkert. Kennarar, 
náms og starfs ráðgjafa r, foreldr a r, 
nemendur, skólastjórnend ur og 

Ingvi Hrannar Ómarsson er grunnskóla kennar i sem kenndi við Árskóla á Sauðárkróki um nokkurra ára 
bil en leggur nú stund á frumkvöðla fræði við Lundarháskóla í Svíþjóð. Ingvi var fremst  ur í f lokki við 
innleiðingu spjaldtölva í kennslu fyrir nemendur á yngsta stigi skóla  ns og hélt námskeið fyrir kenna    ra 
og foreldra þar sem hann miðlaði reynslu sinni og þekkingu. Þrátt fyrir að hafa sagt skil ið við kennslu 
í bil i  eru menntamál honum enn hugleikin og er hann forsprakki mennta spjalls; umræðu um mennta
mál á netinu sem allir áhugasamir geta tekið þátt í og skipst á skoðunum eða deilt vel heppnuðum 
verkefnum. Á menntaspjall i  er hægt að fylgja  st með grasrótinni í skóla þróun um allan heim og því lá 
beint við að taka Ingva Hrannar tali og forvitnast um tilurð þess og eðli.  
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MENNTAMÁL ERU INGVA HRANNARI HUGLEIKIN OG VILL HANN NÝTA TÆKNINA Í ÞVÍ SAMHENGI.
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SKÓLATÖSKUR OG SKIPULAG

•	 Veljið skólatösku af réttri stærð sem hæfir barninu. Skólataskan á ekki að ná neðar en 10 cm fyrir neðan 
mitti og einnig þarf að gæta þess að hún sé ekki of breið. 

•	 Ekki er æskilegt að barn beri tösku sem er meira en 10% af líkamsþyngd þess. Ef barnið þitt vegur t.d. 40 
kíló á það ekki að bera tösku þyngri en 4 kíló.

•	 Gott er að hafa breiðar og vel bólstraðar axlarólar. 
•	 Töskur með brjóstól sem spennist yfir brjóstið eru góðar til að dreifa álaginu jafnt á bakið, halda töskunni 

á réttum stað og axlarólar renna þá ekki niður af öxlum.
•	 Mittisól hjálpar til við að dreifa álagi á bakið en brjóstólin skiptir meira máli.
•	 Mikilvægt er að stilla skólatöskuna rétt þannig hún liggi þétt upp að bakinu.
•	 Þyngstu hlutirnir í skólatöskunni eiga að vera neðst og sem næst baki barnsins.
•	 Ávallt skal nota báðar axlarólar. Ef skólataska er borin á annarri öxlinni getur það orðið til þess að 

hryggsúlan sveigist og getur það haft í för með sér sársauka eða óþægindi.
•	 Endurskinsmerki eru á mörgum töskum en ef ekki þá er lítið mál að setja þau á töskurnar.
•	 Betra er að nota bakpoka en hliðartösku en einnig er hægt að nota tösku á hjólum.
•	 Heimildir fengnar af vef Iðjuþjálfafélagsins, www.ii.is.

MYND: HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

jafnvel stjórn     mála menn hafa tekið 
þátt sem hefur veitt breiðari sýn á 
hlutina en oft þekkist á kaffistofunni.
 
HVAÐA MÁLEFNI ER 
FÓLK HELST AÐ RÆÐA? 
Við höfum rætt um tækni í skóla
starfi, áhuga verðar nýjung ar í 
kennslu, framtíð skóla og alþjóð
legt samstarf svo eitt hvað sé 
nefnt og hafa þátt takendur tíst 
hug mynd   um að við fangs efnum til 
okkar. Ef mörg viðfangsefni koma 
til greina það skipt i  ð setjum við 
upp kosningu á netinu. Þegar 
umræðuefni er ákveðið finnum við 

hentug an umræðustjóra sem semur 
spurninga rnar og við birtum þær 
nokkrum dögum fyrir spjallið til 
þess að gefa þátt takendum tæki
færi á að undirbúa svör sín. Eftir 
spjall birtum við sögu spjallsins fyrir 
þá sem ekki gátu tekið þátt eða 
vilja skoða betur það sem fram fór.

HVER ER MERKILEGASTA 
HUGMYNDIN SEM FRAM HEFUR 
KOMIÐ Á MENNTA SPJALLI 
AÐ ÞÍNU MATI?
Engin ein hugmynd eða ábend
ing hefur staðið upp úr. Mér finnst 
skemmtilegast þegar fólk undirbýr 

svörin sín vel og setur annað hvort 
tengla á heimasíður, mynd eða 
myndband með tístinu til þess að 
dýpka tístið. Það er æfing að tjá 
sig með 140 stöfum og því gott að 
undirbúa sig fyrir spjallið, þó það 
sé ekki nauðsynlegt. Ég hvet allt 
áhugafólk um mennta     mál að kynna 
sér málið og taka þátt því það er 
einfalda  ra en margir halda.

sKjáumst á Twitter!


