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Gleðin og stoltið í andlitum 11 
ára nemenda Barnaskóla Hjal-
lastefnunnar leyndi sér ekki síðast-
liðinn mánudagsmorgun. Rútan var 
komin og leiðin lá til  UNICEF og 
með í för var plastfatan. Þetta var 
engin venjuleg plastfata, þetta var 
peningafatan sem geymdi 108.158 
kr. 

Vikuna áður höfðu verið miklar 
umræður um hvað skyldi gera við 
allan þennan pening. Að endingu 
ákváðu þau að „hjálpa eins 
mörgum börnum“ og þau gátu.  
Eftir svolitlar vangaveltur komust 
þau að því að fjárhæðin gat greitt 
fyrir 4800 skammta af  bóluefni 
gegn mænusótt, og í það skyldu 
peningarnir fara. Peningarnir 
myndu því aðeins stoppa stutt við 
hjá UNICEF á Íslandi, en ferðast 
svo áfram til barna annarstaðar 
á hnettinum. Spennan var 
áþreifanleg !

Börnin eru öll hugvitsfólk og 

frumkvöðlar sem höfðu vikunna 
áður staðið að sínum fyrsta 
nýsköpunarmarkaði. Þar seldu 
þau vörur sem þau höfðu þróað 
og framleitt í nýsköpunartímum í 
vetrarins.  Á markaðnum var fullt 
af áhugaverðum nýjum vörum, 
eins og rafmagnslaus hátalari 
fyrir síma, og varasalvi úr afgangs 
vaxlitum sem var þó lífrænn og fer 
vel með húðina, kósý ponsjó sem 
hentar í notalega stemmingu utan 
og innandyra, stuttermabolir með 
eigin hönnun, þrívíddarprentuð 
leikföng, auk nýstárlegs bakkelsis, 
þar ber helst að nefna Minecraft 
kökupinnann. Fjárhæðin safnaðist 
á einni klukkustund á markaði 
barnanna en þá voru allar vörurnar 
uppseldar! 

Markaður barnanna hafði þó verið 
lengi í undirbúningi og hófst í haust 
með samstarfi INNOENT á Íslandi 

og Barnaskóla Hjallastefnunnar. 
Þegar námið hófst fékk unga 
hugvitsfólkið tækifæri til að velta 
fyrir sér hvernig þau hafa stöðugt 
áhrif á umhverfi sitt og hvernig 
hægt er að nýta þessi áhrif til að 
breyta heiminum til betri vegar. Hér 
var aðalmarkmið að gefa börnunum 
tilfinningu fyrir hvaða áhrif þau 
geta haft á aðra og hvernig þau 
geta verið stjórnendur í eigin lífi.  
Í þessari vinnu voru flestir komnir 
með fjölmargar hugmyndir, allt frá 
því að leysa samgönguvandamál í 
það hvernig væri hægt að búa til 
ódýran fótbolta fyrir alla. 

Hugmyndir barnanna voru 
grunnurinn að þeirri sjálfstæðu 
vinnu sem tók við. Þau vildu öll að 
hugmyndir sínar yrðu að veruleika 
og voru tilbúin til að leggja mikið á 
sig til þess. Áhuginn var slíkur að 
mörg þeirra heimtuðu að fá á vinna 
heima þannig að þau nýttu tímana í 
skólanum bara til að ljúka við það 
sem þau réðu ekki alveg við sjálf. 
Já, það eru ekki margir kennarar 
sem eru beðnir um heimavinnu, 
en nýsköpunarkennarar eru 
sannarlega slíkir kennarar.
Í vinnu barnanna með eigið hugvit 
myndaðist gríðarlegt tækifæri 
til náms, vegna áhugans sem þau 
höfðu á að ljúka við til hugmyndina 
sína . Það þurfti að nýta það sem 
þau höfðu lært í skólanum en þar 
að auki var nauðsynlegt að afla 

þekkingar á ólíkum sviðum vísinda 
og tækni. Hvert barn fékk þannig 
mismunandi reynslu eftir hugviti 
þeirra og áhugasviði. 

Þekkinguna sóttu börnin til 
mismunandi aðila á ýmsum sviðum 
vegna þess að þekkingu má finna 
alstaðar, hér var Google og Youtube 
mikið notað. Sum börn hringdu í 
prófessora uppí Háskóla Íslands, 
heyrðu í hljóðverkfræðing hjá Eflu 
verkfræðistofu og svo heimsóttu allir 
í FABLAB í Breiðholti til að læra á 
laserskera og þrívíddarprentara.... 
sem er auðvitað „geðveikt kúl“.

 Það sem er alveg einstakt við þessa 
vinnu er hvað börnin gerðu mikið af 
eigin frumkvæði og hvað þau tókust 
vel á við allar þær hindranir sem 
á vegi þeirra varð. En kennarinn 
beindi þeim að þekkingar brunnum, 
hvatti þau áfram þegar á móti blés 
og hafði óbilandi trú á þeim. Eftir 
alla þessa vinnu og dugnað ákvað 
hópurinn í sameiningu að gefa allan 
ágóða sölunnar til UNICEF til að 
setja sitt fingrafar á veröldina og 
hjálpa til við að útrýma mænusótt. 
„Fjögurþúsund og áttahundruð 
börn… það er svona eins og allir 
krakkarnir í skólanum okkar, 
sinnum tólf!“ 
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„ Börnin eru öll 
hugvitsfólk og 
frumkvöðlar sem 
höfðu vikunna áður 
staðið að sínum fyrsta 
nýsköpunarmarkaði.“

„Það sem er alveg 
einstakt við þessa 
vinnu er hvað börnin 
gerðu mikið af eigin 
frumkvæði og hvað 
þau tókust vel á við 
allar þær hindranir 
sem á vegi þeirra 
varð.“

„Hugmyndir barnanna 
voru grunnurinn að 
þeirri sjálfstæðu vinnu 
sem tók við.“


