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Útdráttur 
Ritgerð þessi ber nafnið Hvað er samþætting námsgreina? Hver er réttur 

samþættingar í grunnskólum í dag? og er lokaverkefni til fullnaðar B.Ed.-gráðu í 

grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er þríþætt. Ég geri skil á því 

hvað kennsluaðferðin samþætting námsgreina er, fjalla um fræðimenn sem helst 

styðja réttmæti aðferðarinnar og varpa ljósi á hver skylda grunnskóla við að vinna í 

anda hennar. Við vinnslu ritgerðarinnar var aflað gagna úr skriflegum heimildum, þær 

túlkaðar og mat lagt á þær.  
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Formáli 
Sú kennsluaðferð að samþætta námsgreinar virðist vera nokkuð þekkt innan 

skólageirans og töluvert er fjallað um þessa hugmyndafræði í 

grunnskólakennaranáminu í Háskóla Íslands. Þegar kom að því að velja efni fyrir 

lokaverkefni mitt í náminu kom fátt annað til greina en að fjalla um samþættingu 

námsgreina. Í gegnum námið hef ég reynt að hafa kennsluverkefni mín þannig 

uppbyggð að þau teygja sig yfir í önnur viðfangsefni eða með öðrum orðum, nota 

aðrar námsgreinar sem verkfæri til að skilja ákveðið viðfangsefni betur. Í þessu 

verkefni mun ég sækjast eftir því að gera skil á því hvað þessi kennsluaðferð 

samþætting námsgreina er og varpa ljósi á þá skyldu grunnskóla að vinna í anda 

hennar. Þetta verkefni er 10 ECTS einingar.  

Verkefni þetta og ég, höfum haldist hönd í hönd um nokkurt bil, meðal annars 

flutt saman búferlum til Svíþjóðar og því kominn tími til að leiðir skilji. Leiðbeinandi 

minn við skrif þessarar ritgerðar var Hafdís Guðjónsdóttir lektor í kennslufræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni kærlega fyrir góða leiðsögn, 

stuðning og einstaklega hlýtt viðmót. Hafdís hefur augljóslega mikinn áhuga á 

viðfangsefninu, samþættingu námsgreina. Það er gott að finna slíkan samhljóm. Lilju 

M. Jónsdóttur kann ég bestu þakkir fyrir að aðstoða mig við fyrstu skref þessarar 

ritgerðar. Móðir mín, Ingibjörg Jóhannesdóttir, fær hjartans þakkir fyrir að vera alltaf 

til staðar fyrir mig og kennt mér að þolinmæði er dyggð. Hlýjar kveðjur fá einnig 

fjölskylda mín og vinir. 
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1. Inngangur 
Ung snót, tæplega sjö ára að aldri horfði aðdáunaraugum á skátahersinguna þramma í 

gegnun Selfossbæ á sumardaginn fyrsta. Þessi snót var ég. Íslenski fáninn fremstur í 

flokki, skátabúningar, skemmtilega skreyttar skátaskikkjur, skreyttir göngustafir 

flokkanna og heimatilbúnu flokksfánarnir fönguðu  augu mín. Söngur skátanna og 

hljómmikill göngutakturinn í stóru trommunni átti eyru mín. Þarna á þessari stundu 

ákvað ég að ganga í skátahreyfinguna um leið og aldur gæfist til. Rúmlega ári seinna, 

8 ára, fór ég á minn fyrsta skátafund. Þá varð ekki aftur snúið! Allt starfið átti 

ákaflega vel við mig. Ég var ekki hrædd við neinar þrautir eða verkefni sem voru lögð 

fyrir mig. Þvert á við það sem ég upplifði tíðum á skólagöngu minni. Tíminn leið, 

furðulegar þrautir og áhugaverð verkefni leystum við í hópi eða sem einstaklinga, ég 

lærði söngva, minnistækni, hvernig á að útbúa sig fyrir útilegu, búa til skemmtiatriði, 

skúra gólf, skipta um ljósaperu og margt fleira. Loks kom að því að ég tók við 

foringjakeflinu. 15 ára að aldri leiddum ég og vinkona mín okkar eigin skátaflokk og 

seinna meir skátasveit. Eins og tíðkast í skátunum voru krakkarnir í okkar flokk ekki 

mikið yngri en við, ekki nema 4 árum. Okkur fannst mikið til koma og ábyrgðin var 

tekin alvarlega, kennslan svo og að leiða flokkinn. Um leið lærðum við vinkonur 

afskaplega mikið af foringjastarfinu. Það var gleði mín af skátastarfinu sem vakti 

áhuga minn á kennarastarfinu. Í mínum huga er skátaforingjastarfið keimlíkt 

grunnskólakennarastarfinu. Helstu markmið beggja er að hjálpa börnum og ungu fólki 

að þroskast og verða sjálfstæðir, virkir, hjálpsamir og ábyrgir einstaklingar í 

samfélaginu.  

Margir skátar segja að skátastarfið sé lífið. Í raun er skátastarf undirbúningur 

fyrir lífið, rétt eins og grunnskólinn er. Það er hægt að fara margs konar leiðir að því 

að læra eitthvað. Leið skátanna er yfirleitt orðuð svo: Learning by doing. Ef ég sný 

mér aftur að samstarfi okkar vinkvenna sem skátaforingjar, þá var þetta okkar hugsjón 

sem foringjar. Einn veturinn skipulögðum við starfið með það í huga að öll verkefni 

og allt starfið okkar skyldi tengjast frumefnunum fjórum, jörð, vatni, eldi og lofti sem 

um leið tengdist íslensku fánalitunum, heiðbláum, eldrauðum og mjallhvítum. 

Verkefnin voru af mörgum toga og farið var víða. Vinnan gekk framar vonum. Þegar 

ég byrjaði í kennaranáminu kom hugtakið samþætting námsgreina fljótlega inn í 

myndina. Umræðan var á þann hátt að mér fannst sem það væri verið að lýsa 

skátastarfinu sem og gamla verkefni okkar vinkvenna. Þannig hefur samþætting 
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námsgreina átt hug minn í gegnum grunnskólakennaranámið. Við gerð 

kennsluverkefna fyrir vettvangsnám hef ég lagt áherslu á að hafa þau sem víðtækust 

og hagnýtust með því að blanda öðrum kennslugreinum inn í t.d. myndmenntina, sem 

er mitt kjörsvið. Þannig er hægt að ná til fleiri nemenda. Ég hef mikinn hug á að 

kenna framtíðarnemendum mínum að tengja námsgreinar við umheiminn.  

Með gerð þessarar ritgerðar vildi ég komast að því hvort að samþætting 

námsgreina sé valkvæð kennsluaðferð í grunnskólum eða skylda. Þar með rýna í 

grunnskólalög og aðalnámskrá grunnskóla. Einnig vildi ég leita rökstuðnings 

fræðimanna og kennismiða sem eru þekktir innan kennslufræði. Fyrst og fremst 

leitaði ég rökstuðnings í hugsmíðahyggju, sem helstu stoð samþættingar námsgreina. 

Sem og hafði ég hug á að kafa dýpra í merkingu kennsluaðferðarinnar samþætting 

námsgreina og þar með gefa ýmsum útfærslum hennar gaum. Í lokin dreg ég 

fyrrgreind atriði saman og ræði. 
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2. Á samþætting námsgreina rétt á sér í grunnskólum? 
Í íslenskum lögum er kveðið á um gildissvið og hlutverk grunnskóla. Í öðrum kafla í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 má sjá á skýran hátt hversu víðtæk skylda 

grunnskóla er og spannar yfir mörg ólík svið. Þar segir að grunnskólar skuli í 

samræmi við heimilin, stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Starfshættir skulu m.a. mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð og sáttfýsi. Einnig skal grunnskóli leitast við 

að haga störfum sínum í sem mestu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Grunnskólinn skal einnig stuðla 

að víðsýni nemenda og efla færni þeirra í íslensku máli, skilningi á íslensku 

samfélagi, umhverfi og sérkennum þess. Tækifæri til að afla sér þekkingar og nýta 

sköpunarkraftinn skulu vera veitt. Þannig skal skólastarfið leggja grundvöll að 

frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda sem og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við 

aðra. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr.) Í þessu samhengi má augljóslega sjá að 

lög um grunnskóla kalla á kennsluaðferðir sem spanna sem víðtækast. 

Í sjöunda kafla laga um grunnskóla nr. 91/2008 24. gr. laga um aðalnámskrá 

segir að menntamálaráðherra setji grunnskólum aðalnámskrá, þar sem kveðið er nánar 

á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan. Í 

starfi skólans skal m.a. leggja áherslu á hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi 

og draga rökréttar ályktanir, þjálfun í íslensku í öllum námsgreinum, leikræna og 

listræna tjáningu, skilning og frjótt skapandi starf og jafnvægi milli bóklegs og 

verklegs náms, að nýta leiki barna sem náms- og þroskaleið. Að námið nýtist 

nemendum í daglegu lífi sem og frekara námi og starfi, opni á margvíslegar leiðir við 

öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingartækni, safna- og heimildavinnu. 

Við skipulagningu náms og kennslu skal þess gætt að allir nemendur fái sem jöfnust 

tækifæri til náms og starfshættir skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun. 

Í seinasta lið 24. gr. sjöunda kafla laga um grunnskóla er tekið fram að í öllu 

skólastarfi skuli tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða 

áhugasviðum nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í sjöunda kafla laga um 

grunnskóla 24. gr. má sjá að við skipulagningu kennslu þarf að uppfylla marga þætti. 

Það eitt að skipuleggja kennslu með það til hliðsjónar hvernig persónugerð nemenda 

er og hvert áhugasvið þeirra er, kallar á ákaflega fjölbreytta kennslu, sér í lagi þegar 
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um er að ræða stóra bekki eins og tíðkast í mörgum skólum í dag. Í 25. gr. laga um 

grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram: 

Í aðalnámskrá skal kveðið á um meginmarkmið náms og 

kennslu, uppbyggingu og skipan náms, svo og hlutfallslega 

skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina í grunnskóla. 

Þess skal gætt að námið verði sem heildstæðast, en hver 

grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd 

aðgreind eða samþætt (Lög nr. 91/2008). 

Í þessum lagabút má sjá að samþætting námsgreina fær stuttlega umfjöllun, þannig að 

grunnskólar geta valið hvort námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða 

samþætt. Ætla mætti að samþætting námsgreina væri fýsilegri kostur þar sem í sömu 

umfjöllun er tekið fram að grunnskólar skuli gæta að því að námið verði sem 

heildstæðast! 

 Skólum landsins ber að framfylgja markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

(2006) en þar er kveðið á um að kennsla eigi að hjálpa nemendum að tileinka sér 

þekkingu og öðlast skilning, að móta sér skoðanir, viðhorf og ná leikni og færni á 

tilteknum sviðum. Lagt er upp með að fjölbreytni skuli vera í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum sem lúta skuli að markmiðum t.a.m. eflingu félagsþroska, en því 

verður t.d. aðeins náð með því að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Markmið sem 

lúta að því að þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verður best náð með 

því að skipuleggja nám og kennslu og önnur samskipti út frá verkefnunum. Markmið 

skólastarfs eru margvísleg, frá afmarkaðri kunnáttu, leikni og viðhorfa til 

langtímamarkmiða. Nemendur eiga vera sjálfstæðir, öruggir og með sjálfstraust í lok 

skólagöngu. Kennsla á að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda en það er 

á ábyrgð kennara að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná 

markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Tekið er fram að vönduð kennsla, sem 

lagar sig að þörfum einstakra nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar eykur 

líkur á árangri (15). 

Um leið og reglufesta, skýr og viðeigandi markmiðssetning, er eitt af því 

mikilvægasta í skólastarfi, þarf ýmislegt fleira til svo að einnig megi byggja upp virkt 

og skapandi skólastarf. Þurfa kennarar því ætíð að vera á tánum við að leita eftir 

fjölbreyttum kennsluaðferðum svo virkja megi alla nemendur skólans eins vel og 

hægt er. Við samþættingu námsgreina og að gera nám meira að einni heild, aukast 

líkur á því að hver og einn nemandi finni sig betur í náminu og geti þar með lagt 
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meira af mörkum. Almennt þykir samþætting námsgreina vera góður kostur við val á 

kennsluaðferð þar sem að hún kemur inn á marga þætti og getur sameinað margskonar 

kennsluaðferðir. 

Ekki eru sérstakar reglur settar um hvernig samþætting námsgreina skuli vera. 

Í almenna hlutanum í aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er þó hægt að finna óbein 

dæmi um að mælst sé til að þessi kennsluaðferð skuli vera notuð til þess að auka 

áherslu á tvær námsgreinar, þá er um að ræða upplýsingatækni og íslensku. Segir í 

almenna hlutanum í aðalnámskránni að lögð skuli áhersla á notkun upplýsingatækni 

sem sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum. Í sérhverri námsgrein verður að nýta 

þau tækifæri sem upplýsingatæknin gefur til að ná markmiðum greinarinnar. Því næst 

er sagt að allir kennarar séu íslenskukennarar, hvaða grein sem þeir kenna. Leggja ber 

áherslu á að þjálfun í notkun íslensku er lykill að árangri í öllu námi (10). Það má 

segja að hér í aðalhluta aðalnámskrárinnar sé búið að gefa tóninn fyrir ýmiss konar 

samþættingu á námsgreinum.
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3. Hugsmíðahyggja og kennismiðir 
Segja má að frá unga aldri og fram til dauðadags séum við að læra. Við viðum að 

okkur þekkingu á margskonar hátt og þannig er hægt að gera ráð fyrir því að 

aðferðirnar sem við notum til að læra séu margþættar. En hvernig sem þekkingin er 

fengin má ætla að við reynum að tengja nýja þekkingu við þá sem fyrir er. Ein af 

kenningunum sem styðja við fjölbreytta kennslu og nám kallast hugsmíðahyggja (e. 

constructivism theory). Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005) er fjallað um 

hugsmíðakenninguna. Þar kemur fram að kenninguna er hægt að rekja má til 19. og 

20. aldar og m.a. til kenninga Dewey, Piaget og Vygotsky. Howard Gardner er 

þekktur fyrir kenningar sínar um fjölgreindir. Segja má að sú kenning má segja að sé 

einnig í anda hugsmíðahyggjunnar. Þar er því haldið fram að meginhugmynd 

hugsmíðakenningarinnar byggi á því að reynsla einstaklingsins og það sem hann veit 

fyrir hafi lang mestu áhrifin á nám og námsárangur. Þannig sé hægt að byggja á 

fyrirliggjandi þekkingu og reynslu einstaklings til að smíða nýja þekkingu og reynslu. 

Í þessu tilliti er mikilvægt að huga að menningarlegum bakgrunni nemenda og leitast 

við að hjálpa þeim að tengja námið á jákvæðan hátt við þann bakgrunn. Ekki er hægt 

að miðla þekkingu beint til nemanda því þekking getur verið afstæð. Þegar nemandi 

fær nýtt verkefni í hendur byrjar hann á því að sækja í gagnagrunninn sinn. Hann 

mátar verkefnið við fyrri reynslu og skilning. Við þetta ferli, þegar ný þekking 

aðlagast þeirri eldri getur myndast svokallað hugtakanet. Með þessu móti er 

nemandinn virkari í námi sínu (15-16). 

Í fyrrgreindri bók Hafdísar Guðjónsdóttur (ofl., 2005) Fagleg kennsla í 

fyrirrúmi er hægt að kynna sér hvaða þætti kennari sem byggir á 

hugsmíðakenningunni leggur áherslu á. Þar segir að hann reyni að skapa aðstæður til 

náms, spyrja spurninga sem veki áhuga á viðfangsefninu, leiði efnið að 

raunveruleikanum í umhverfinu, örvi gagnrýna hugsun nemenda og veki forvitni til 

nýrra spurninga. Þannig ætti kennsla samkvæmt hugsmíðahyggjunni að vera 

skipulögð með eftirfarandi í huga: Að nemendur fái tækifæri til að velja eigin 

viðfangsefni, viðfangsefnin hafi tilgang og merkingu, þau séu áhugaverð fyrir 

nemendur, þau ættu að byggja á sjálfstæðri rökhugsun nemenda og innri áhugahvöt 

þeirra ætti að vera í fyrirrúmi (16). Þuríður Jóna Jóhannsdóttir (2009) fjallar um 
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hugsmíðahyggju á heimasíðu sinni. Þar segir m.a. að ljóst sé að þeir kennarar og 

skólar sem hafa unnið í anda hugsmíðahyggju vinni ýmist með þemaverkefni og/eða 

eftir hugmyndafræðinni um opna skólastofu. Þannig er skapað vinnuumhverfi sem er 

sem líkast hinu raunverulega samfélagi, nemendur vinna og ráða miklu um val 

verkefna og útfærslu þeirra. Þessi áhersla á sérstaklega við á unglingastigi, þar sem 

gott þykir að tengja viðfangsefni hverrar greinar því sem gerist úti í samfélaginu. 

Þannig eiga nemendur að vera meðvitaðir, ígrunda, vita betur hvað þeir kunna og 

þannig má líta svo á að þeir hafi einnig betur stjórn á eigin námi. Þetta er liður í því að 

gera nemendur sjálfstæða í hugsun og vera námsmenn í gegnum lífið. Af umfjöllun 

Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur (2009) um hugsmíðahyggju má glögglega sjá hversu 

námsumhverfið og fjölþætt sjónarhorn eru mikilvæg í kennslu, námi og námsmati.  

3.1 John Dewey  

Heimspekingurinn John Dewey (1859) hafði sérstakan áhuga á kennslufræði og 

menntun. En það má glögglega sjá í bók hans, Menntun og máttur (2000). Hann 

stofnaði m.a. skóla sem var tilraunaskóli eða æfingaskóli fyrir kennaraefni. Þessi skóli 

átti að prófa hugmyndir Deweys um nám og kennslu sem voru mjög frábrugðnar 

hefðbundnum hugmyndum. Á þessum tíma í Bandaríkjunum einkenndist skólastarf af 

utanbókarlærdómi og yfirheyrslu. Dewey vildi heldur leggja áherslu á að nemendur 

ynnu saman að lausn verkefna og þá með leiðsögn kennarans. Þannig var kennarinn 

stjórnandi hópastarfs í stað þess að vera einræðisherra í bekknum. Það var Dewey sem 

setti fram hið þekkta orðatiltæki ,,learning by doing” sem myndi útleggjast á íslensku 

,,að læra með því að framkvæma”. Nemendur í skólanum voru mjög frjálsir og átti 

skólinn að vera líkt og samfélag í smækkaðri mynd þar sem lýðræðisleg samskipti 

yrðu í hávegi höfð. Um leið og nemendur voru töluvert frjálsir átti kennari að sjá til 

þess að börnin hugsuðu um það sem þau voru að gera, spyrja þeirra spurninga sem 

áttu að leiða til umræðu en ekki bara til einfaldra svara eins og var venjulega í 

hefðbundnum kennslustundum. Helstu kennslufræðihugtök Deweys voru áhugi, virk 

reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og þroski (Dewey, 2000, 

14-17).  Með þessum markmiðum færi þjálfun hugsunar og færni fram og taldi hann 

þar með að engin hugsun væri án ályktunar. Dewey lagði áherslu á að  tungumálið 

væri tæki til að hugsa. Hann taldi að sameiginlegar þarfir og markmið fólks krefðust 

vaxandi samskipta í hugsun sem gæfu tilefni til félagslegrar skipulagningar. 

Hlutbundið nám líkt og textílmennt, myndmennt og aðrar verkgreinar samræmast vel 
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kenningum Dewey (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, 16). Hið alkunna orðatiltæki 

,,learning by doing” er ákaflega lýsandi fyrir hugmyndir Deweys og 

hugsmíðahyggjuna. Því hlýtur að þykja mikilvægt að kennarar sem og aðrir sem er 

umhugað um fræðslu séu meðvitaðir um hvað stendur á bakvið þessi orð. 

Orðatiltækið ,,learning by doing” þýðir nefnilega ekki að nemendur eigi einungis að 

gera hlutina og endurtaka þá í hvívetna, heldur verður að fylgja ákveðin tenging við 

fyrri þekkingu og að hugsun sé bak við verkið sem fær nemendur til að ígrunda af 

áhuga. 

3.2 Jean Piaget  

Jean Piaget (1896) var svissneskur sálfræðingur sem gat sér frægð fyrir rannsóknir á 

hugarstarfsemi barna. Hann komst að ýmsu sem einkennir hugsun barna og greindi 

ýmsa þætti í andlegri getu þeirra. Þannig byggði hann á athugunum sínum kenningu 

um þróun og þroskaferli mannlegra vitsmuna (Charles,1981, IV). Ein af 

meginhugmyndum Piaget var að vitrænn þroski kæmi úr fjórum flokkum og væru þeir 

allir tengdir hverjir öðrum. Flokkarnir skiptust þannig: a) Þroski, þ.e. líkamsþroski, 

einkum þroski miðtaugakerfisins. b) Reynsla, sem fellst í því að handfjatla 

áþreifanlega hluti, velta þeim fyrir sér í huganum og gera sér grein fyrir því hvað á sér 

stað um í kringum þá. c) Félagsleg samskipti, þ.e. leikur, tal og samskipti við aðrar 

mannseskjur, einkum önnur börn. d) Jafnvægisleitni, sem fellst í því að fella saman 

þroska, reynslu og félagsmótun þannig að hugsunarform mótist og endurmótist 

(Charles, C. M.,1981). 

Aðrar meginhugmyndir Piaget fjalla um að mikilvægt sé að kennarar geri sér 

grein fyrir ákveðnum stigum vitsmunaþroska barna. Þroskastigin eru innsæis- eða 

hugboðsskilningur þar sem börn byggja ályktanir og skýringar á hugboðum,  

hlutbundin rökhugsun þar sem börn taka fyrstu skrefin í að gera sér grein fyrir 

hugtökum sem varða tölu eða fjölda o.s.frv., og síðast, formleg rökhugsun þar sem 

börn geta hugsað í óhlutdrægum hugtökum, geta myndað sér sterkar skoðanir og 

áhugi þeirra beinist að því sem gæti átt sér stað en er ekki raunverulegt. Piaget telur 

einnig að vitsmunaþroski barna búi til takmörk fyrir því hvað þau geta lært og hvernig 

þau geta lært. Ef þau hugsunarform sem á þarf að halda þegar læra á nýja hluti eru 

ekki til staðar verður námið yfirborðskennt og þekkingin hvorki nýtist né endist 

(Charles, C. M., 1981). Það er einmitt þetta sem má segja að tengi Piaget við 

hugsmíðahyggjuna, þar sem hann telur að nýfengin þekking þurfi að tengjast eldri 
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þekkingu. Það sem einkennir þó hugmyndafræði Piaget og er gagnlegt við kennslu er 

að kenningar hans gefa leiðarljós að því hvenær og hvernig kenna á ákveðna hluti í 

skólastarfi.  

3.3 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur sem var m.a. þekktur fyrir 

hugmyndir sínar um tengsl máls og vitrænnar hugsunar og hvernig menning og 

félagslegt umhverfi hefðu áhrif á þroska og mótun barna. Þannig læra til að mynda 

börn af þeim sem standa þeim framar vitsmunalega. Vygostsky gaf út bókina Hugsun 

og mál árið 1934 og verður hún að teljast til  sígildra rita á þessu fræðisviði (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, 262).  

Þrátt fyrir að rússnesk sálfræði hafi í upphafi snúist um skilyrtar svaranir dýra 

og lífeðlisfræðileg viðbrögð þá aðhylltist Vygotsky það að fjalla ætti um það sem væri 

sérstakt í mannlegu fari. Hann taldi að tungumálið væri mikilvægasta táknkerfi 

samfélagsins og því hlytu menning, saga og þjóðfélagslegir þættir að móta hugsunina 

enda er slíkum gildum til haga haldið með hjálp tungumálsins.  Vygotsky áleit að 

börn uppgötvi hluti í skoðanaskiptum og félagslegum samskiptum við fullorðna. Hann 

fullyrti að mannleg hugsun væri meðfædd, hún hefði áhrif á hugmyndir, gildi og 

vitræna aðlögun einstaklingsins og menningu hans. Þannig gerir mannleg hugsun 

barnið virkt sem forvitinn könnuð en samskipti eru þó uppruni vitsmuna. Þannig séu 

vitsmunir félagslegt fyrirbæri, hugsun mótast af félagslegri reynslu og sú reynsla 

mótar túlkun einstaklingsins á umhverfinu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, 262-

263). Má því segja að þessar kenningar um að reynsla hafi áhrif á þroska, mótun og 

túlkun einstaklingsins, samræmist vel rauða þræðinum í hugsmíðahyggju. 

Ólíkt Jean Piaget, þá taldi Vygotsky að kennslu ætti ekki að miða við 

þroskastig barna. Vygotsky vildi að lögð væri áhersla á að kenna börnum ákveðna 

hluti og ýta þannig undir þroska þeirra í staðinn fyrir að bíða eftir því að þau verði 

tilbúin, líkt og samræmist kenningum Piaget. Mismunurinn á því sem barnið getur 

gert sjálft og þess sem það getur gert með hjálp fullorðinna kallar Vygotsky 

nærsvæði. Þetta svæði eru aðstæður sem stuðla að því að hæfileikar barnsins þroskist. 

Leiðsögn og samvinna skipta miklu máli fyrir hið svokallaða nærsvæði. Þessu er líkt 

við takt náttúrunnar þar sem jurtir þurfa kjöraðstæður til að þroskast, það sama ætti að 

eiga við um börn. Sem dæmi getur barn verið ófært um að sýna tiltekna hæfileika sem 

það býr yfir af því að þeir hafa ekki verið nægilega vel formaðir, en ef barnið fær 
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leiðsögn frá þroskaðri einstaklingi getur þroskinn aukist og hæfileikinn fær þá að 

njóta sín (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, 263). Af þessu má álykta að ekki er 

alltaf samræmi á milli svokallaðrar námsgetu barna og þess sem þau eru fær um að 

sýna.  

3.4 Howard Gardner 

Þegar hugað er að námskrárgerð og skipulagningu kennslu sem hefur samþættingu að 

leiðarljósi, má ætla að þekking á fjölgreindakenningu Gardners komi að góðum 

notum. Fjölgreindakenningin samræmist kenningum fyrrgreindra kennismiða 

þroskasálfræðinnar þar sem uppbygging hugans og tenging eldri og nýrri þekkingar er 

í forgrunni og útnefnist því sem hugsmíðahyggja (Gardner, 1983, 7). 

Fjölgreindakenningin gengur út frá því að nemendur séu ólíkir hver öðrum og læri því 

á mismunandi hátt og þurfi þar með fjölbreyttar námsaðferðir. Samkvæmt 

fjölgreindakenningunni eru nemendur sterkir í sumum greindum og veikari í öðrum 

og mikilvægt er að átta sig á því að nota má sterkari greindir til að styrkja þær lakari. 

Thomas Armstrong (2001) fjallar um þetta í bók sinni Fjölgreindir í skólastofunni. 

Hugmyndir um að til sé eitthvað sem kallast ,,greind” sem hægt er að mæla á 

hlutlægan hátt og setja fram sem tölu sem kallast greindarvísitala (IQ) á hugmyndir 

rætur að rekja til sálfræðingsins Alfred Binet og samstarfsmanna hans, í París árið 

1904. Prófið breiddist út til Bandaríkjanna og víðar. Út frá því mótaðist hugmyndin 

um að það væri til eitthvað sem kallast ,,greind” sem hægt er að mæla á hlutlægan hátt 

og setja fram tölu sem myndi kallast greindarvísitala (IQ) (Armstrong, 2001, 13-14). 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner (1943-) er einn af þeim kennismiðum 

sem gagnrýna þrönga skilgreiningu greindar og að greind skuli vera ákvörðuð út frá 

einu greindarprófi (Shaffer og Kipp, 2006). Í ofangreindri bók sinni,  Fjölgreindir í 

skólastofunni, fjallar Thomas Armstrong ítarlega um uppruna fjölgreindakenningar 

Howard Gardners. Það var árið 1983 sem prófessorinn Howard Gardner við Harvard-

háskóla kom fram og efaðist um þessa hugmynd um greindarvísitöluna og fannst 

vestræn menning skilgreina greind of þröngt. Hann leit svo á að til væru fleiri en ein 

greind. Hann hélt því fram að til væru átta grunngreindir og taldi mögulegt að einnig 

væri til staðar sú níunda. Gardner taldi ekki rétt að taka einstaklinginn út úr sínu 

umhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni sem hann hefði ekki glímt við áður 

eins og gert er þegar greind er mæld samkvæmt greindarprófum svipuðum og Alfred 
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Binet þróaði. Eðlilegra væri að láta einstaklinga leysa þrautir eða vandamál og hanna 

afurðir í samvinnu og í samhengi við umhverfi sitt (Armstrong, 2001). 

Thomas Armstrong (2001) lýsir því glögglega hvernig Gardner skilgreindi þær 

átta mismunandi greindir sem hver maður býr yfir og eru þær eftirfarandi:  

Málgreind 

Hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, munnlega sem og skriflega. Þeir sem eru oft 

sterkir á þessu sviði eru t.d. sagnaþulir, ræðumenn, stjórnmálamenn, skáld og 

rithöfundar. Þessi greind stuðlar að því að einstaklingurinn notfæri sér á hagnýtan 

hátt: setningafræði eða formgerð tungumáls, hljóðfræði eða hljóm máls, 

merkingarfræði eða þýðingu tungumála og sveigjanleika tungumálsins. Þessir þættir 

fela í sér mælskulist þar sem tungumálið er notað sem sterkur sannfæringarkraftur á 

aðra, minnishjálp, útskýringar til að upplýsa eitthvað og stoðmál þar sem tungumál er 

notað til að hugsa og tala um önnur tungumál. 

Rök- og stærðfræðigreind 

Hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa rökrétt. Þeir sem eru oft 

sterkir á þessu sviði eru t.d. stærðfræðingar, endurskoðendur, tölfræðingar, 

vísindamenn, tölvuforritarar eða rökfræðingar. Þessi greind stuðlar að því að 

einstaklingurinn sjái glögglega rökleg mynstur og tengsl, staðhæfingar og yrðingar, 

föll í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum. Þessir þættir fela í sér að 

einstaklingur með háa rök- og stærðfræðigreind notar aðferðir líkt og frumflokkun, 

flokkun, ályktun, alhæfingar, útreikninga og tilgátuprófun. 

Rýmisgreind 

Hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að umskapa 

þessa skynjun. Þeir sem eru oft sterkir á þessu sviði eru t.d. veiðimenn, flugmenn, 

leiðsögumenn, arkitektar, innanhússarkitektar, listamenn og uppfinningamenn. Þessi 

greind stuðlar að því að einstaklingurinn eigi auðvelt með að skynja liti, línur, lögun, 

form, vídd og tengslin þar á milli. Þetta eykur hæfnina til að sjá hluti fyrir sér, tjá á 

myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir og geta áttað sig á 

rúmfræðilegum kerfum. 

Líkams- og hreyfigreind 

Hæfileikinn til að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar og einnig 

leikni í að búa til hluti og beita þeim. Þeir sem eru oft sterkir á þessu sviði eru t.d. 
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leikar, látbragðsleikarar, íþróttamenn, dansarar, handverksmenn, myndhöggvarar, 

vélvirkjar og skurðlæknar. Þessi greind krefst ákveðinnar líkamlegrar færni líkt og 

samhæfingar, jafnvægis, fingrafimi, styrks, sveigjanleika og hraða. Auk þess eru 

einstaklingar sem skora hátt í líkams- og hreyfigreind margir hverjir með næmt 

hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð. 

Tónlistargreind 

Hæfileikinn til að skynja, meta, skapa og tjá tónlist. Þeir sem eru oft sterkir á þessu 

sviði eru t.d. tónlistarunnendur, tónlistargagnrýnendur, tónskáld og flytjendur. 

Hæfileikinn felst í því að skynja t.d. góðan takt, tónhæð, laglínu og ýmis tilbrigði 

tónverks. 

Samskiptagreind 

Hæfileikinn til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvatir og tilfinningar 

annarrar manneskju. Þessi hæfileiki getur unnið og skynjað á ýmsan hátt. 

Einstaklingar sem skora hátt í þessari greind sjá m.a. svipbrigði vel, raddblæ og 

látbragð. Þeir kunna að greina þessar vísbendingar í samskiptum og bregðast rétt við 

þeim og jafnvel að fá annað fólk til að haga sér á ákveðinn hátt.  

Sjálfsþekkingargreind 

Í sjálfsþekkingargreind miðast hæfileikinn við að einstaklingurinn hafi góða 

sjálfsþekkingu og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. Greindin lýsir 

sér þannig að sjálfsmyndin er skýr, einstaklingurinn þekkir styrk sinn og veikleika, er 

meðvitaður um hugarástand sitt, innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir, einnig 

sjálfsskilning, sjálfsvirðingu sína og hæfnina til sjálfsögunar. 

Umhverfisgreind 

Í umhverfisgreind er  höfuð áherslan á hæfileikann að þekkja hluti úr eigin umhverfi 

og geta flokkað fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu. Einstaklingur sem skorar hátt í 

þessari greind getur einnig verið næmur fyrir öðru í náttúrunni eins og skýjafari og 

fjöllum en ef einstaklingurinn er alinn upp í borg þá getur hann verið næmari fyrir því 

að greina í sundur dauða hluti eins og bíla, íþróttaskó o.fl.   

Gardner telur að hjá flestum sé starfsemi í öllum greindum þróuð að einhverju 

leyti. Einstaklingar hafi þá þróað sumar greindir mjög vel, aðrar miðlungs vel og svo 

eru sumar tiltölulega lítið þróaðar (Armstrong, 2001). Flestir geti þróað hverja greind 

á viðhlítandi getustig, þó svo að það séu til undantekningar í báðar áttir. Annars vegar 
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eru til einstaklingar sem skora mjög hátt í öllum greindum og greindirnar starfa saman 

á fjölbreyttan hátt. Hins vegar eru til einstaklingar sem eru mikið þroskaskertir og 

virðast lítið geta þróað eða hafa einungis einföldustu undirstöðuatriði greindanna. Þá 

er hægt að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Til að mynda getur ólæs 

einstaklingur verið með góða málgreind sem lýsir sér í því að hann er góður að segja 

sögur eða býr yfir miklum orðaforða. Til þess að þróa hverja greind á viðhlítandi stig 

þarf rétta örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi. Í því sambandi má nefna að mikilvægt 

er að nota mismunandi aðferðir til að þróa ólíkar greindir (Armstrong, 2001, 20-21). 

Fjölgreindarkenning Gardners styður því svo sannarlega hugmyndina á bakvið 

samþættingu námsgreina. Þar er ólíkum námsþáttum blandað saman og þar með sjá 

nemendur og upplifa námsgreinarnar á víðsýnni hátt. Nemandi fær í raun fleiri 

verkfæri til að nema nám sitt. Með fjölgreindarkenninguna til hliðsjónar við 

skipulagningu kennslu myndast vopn til að samþætta námsgreinar, tækifæri til að 

nálgast viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt. Þannig má ætla að auknar líkur séu á betri 

árangri í námi hjá breiðari hópi nemenda. 
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4. Hvað er samþætting námsgreina? 
Í kennslu eru farnar ýmsar leiðir til að ná sem bestum árangri. Skiptar skoðanir eru 

um hver sé besta leiðin og hvaða kenningar eigi að styðjast við. Í dag er mikið rætt 

um mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. Þar sem er reynt að höfða til sem flestra og 

beitt margskonar leiðum til að ná til nemenda. Í hugum margra fellur samþætting 

námsgreina undir fjölbreytta kennsluhætti. Áður en lengra er haldið í umfjöllun um 

samþættingu námsgreina er við hæfi að skoða hvað Íslensk orðabók (2002), sem 

Mörður Árnason ritstýrði, segir um merkingu orðsins samþættingu: 

Sam|þætta s 1 tengja, flétta saman • (afleidd merking) tengja saman > 

samþætta námsgreinar 2 splæsa 

Sam|þætt|ing –ar  KVK • samtenging, samfléttun  

Ætla mætti að þessi skýring á orðunum samþætta og samþætting sé einkar lýsandi og 

er augljóslega áberandi sem kennslufræðilegt hugtak í íslenskri tungu. Rétt eins og 

orðið virðist vera lýsandi þá virðist vera erfitt að finna hver skilgreiningin á 

heildarhugmyndinni sem stendur á bak við kennslufræðilega hugtakið samþætting sé. 

Lilja M. Jónsdóttir (1995) fjallar um þetta í meistaraprófsritgerð sinni, Intergrating 

the Curriculum – A story of Three Teachers. Þar segir Lilja að svo virðist sem 

upphafsmenn og aðrir fræðimenn geri ráð fyrir því að á þessum tímum viti kennarar 

hvað samþætting er og því þyki óþarfi að fara nánar út í það, eða þeir hreinlega forðist 

að þurfa að skilgreina hugtakið. Þá tekur Lilja dæmi um fræðimenn sem fjalla um 

hugtakið á mismunandi hátt og í mismunandi samhengi, til að mynda að hugmyndir 

um samþættingu geti verið mismunandi á milli þjóða (10-13). Sjálf skilgreinir Lilja í 

fyrrnefndri meistaraprófsritgerð sinni samþættingu á þessa leið:  

Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að 

sannreyna í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus (brotakennd), 

heldur er hvað öðru háð. Í samþættingu þarf þekkingu og leikni frá öllum 

þekkingarsviðunum. Samþættingin krefst samstarfs kennara og nemenda í 

leit þeirra að lausnum; á því hvað á að gera við þekkinguna og hvernig 

deila má henni með öðrum. Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð 

(51). 

Í bókinni Skapandi skólastarf – Handbók fyrir kennara og kennaranema um 

skipulagningu þemanáms bendir Lilja M. Jónsdóttir (1996) á að hugtakanotkun 
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manna sé æði misjöfn og tekur sem dæmi að stundum sé vísað í samþættingu, 

heildstætt nám (-ferli), þemanám, ,,tópik-vinnu”, ,,prójekt” ,,storyline” eða hópvinnu, 

en þó sé alltaf verið að vinna með nánast sömu vinnuaðferð. Hvert hugtak geti falið í 

sér örlítinn merkingarmun. Í fyrrgreindri handbók notast hún helst við orðið þemanám 

og leitast eftir því að skilgreina hugtakið á þessa leið: ,,þemanám eða samþætting 

gengur út á að það sé heildstætt viðfangsefni og bein reynsla með athugunum og 

úrlausnarefnum. Nemendur vinna bæði sem einstaklingar og í hópum (9).” 

Í ljósi þess að margskonar hugtök eru notuð yfir kennslufræðilega hugtakið 

samþætting, þá er áhugavert að skoða nánar hvernig þessi tilteknu hugtök hafa verið 

skilgreind. Hér er gerð tilraun til að varpa ljósi á það hvernig íslenskir fræðimenn hafa 

sem dæmi skilgreint eftirfarandi hugtök: 

Heildstætt ferli/heildstætt nám  

Svokallað ferli þar sem námsefnið er unnið með fjölbreyttum kennsluaðferðum, með 

áherslu á vinnu og sköpun nemenda. Í lokin myndar ferlið eina heildarmynd. Kennari 

ákveður markmið, hvað nemendur ættu að fá út úr ferlinu og byggir þau markmið á 

námsskrá. Oft er notuð einhverskonar kveikja í upphafi verkefnis sem hægt er að 

vinna út frá (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2005).  

Þemanám/þemavinna 

Viðfangsefni sem ganga oftast þvert á námsgreinar, geta líka tengst einni námsgrein. 

Ýmist er námið skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða þá að 

viðfangsefnið sjálft er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað. Kennsla þemanáms er 

gjarnan í svipuðum skrefum og þegar leitaraðferðinni er beitt, efnis- og 

heimildakönnun eða umfangsmikil hópverkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 150-

152). Ætla má að viðfangsefnin geti hvort sem er verið umfangsmikil, spannað yfir 

heilt skóla ár eða aðeins eina kennslustund. 

Söguaðferðin/Story-line/skoska aðferðin 

Byggist á umræðu- og spurnaraðferðum, virku leitarnámi, sviðsetningu, 

innlifunaraðferðum og skapandi viðfangsefnum. Viðfangsefnin tengjast eftir atvikum 

mismunandi námsgreinum í skólanum. Yfirleitt spannar þessi aðferð sex til tólf vikur 

í kennslu. Kjarni aðferðarinnar er ákveðin saga með sögusviði, persónum og 

atburðarás. Sagan myndar þannig þann ramma sem starfið byggir á. Nemendur taka 

þátt í að segja söguna, móta persónur og lífshætti þeirra, nemendur setja sig í spor 
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þeirra og takast á við margskonar verkefni og vandamál sem persónurnar standa 

frammi fyrir og leita þar með svara við mikilvægum spurningum sem tengjast 

sögunni. Sögunni er skipt í kafla og þeim fylgja lykilspurningar. Nemendur geta búið 

til brúður, myndir og líkön. Aðferðin skapar einnig ýmiss konar samvinnu, tilefni til 

verkaskiptinga, hlutverkaleiki og vettvangsferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 152). 

Rétt eins og fleiri aðferðir, þá má ætla að þessi aðferð geti spannað yfir lengri sem og 

styttri tíma. 

Hópvinna/hópvinnubrögð 

Nemendur leysa viðfangsefni saman. Hópvinnuaðferðin getur að sjálfsögðu gengið 

vel með öðrum kennsluaðferðum líkt og umræðu- og spurnaraðferðum, 

þrautalausnum, leitaraðferðum o.fl. Í hópvinnuaðferðinni er fyrst og fremst verið að 

leggja áherslu á að nemendur fái þjálfun í að vinna saman. Þegar þessum aðferðum er 

beitt þurfa nemendur að afmarka viðfangsefni sameiginlega, koma sér saman um 

verkaskiptingu og hvernig á að standa að verki við upplýsingaöflun, úrvinnslu og 

miðlun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 46).  

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er þemanám og samþæting sett undir 

sama hatt. Þar segir að þetta sé kennsluaðferð þar sem unnið er að ákveðnu 

viðfangsefni eða þema og það skoðað frá mörgum sjónarhornum. Oftast er um 

samþættingu námsgreina að ræða en þó er hægt að vinna aðallega með eina 

námsgrein. Þannig er tekið sem dæmi þema um ljóð sem myndi reyna á lestur, ritun, 

sköpun, túlkun og hugsanlega söng. Þannig er tekið fram að í þemanámi fléttast 

saman margskonar kennsluaðferðir, svo sem leitarnám, vinna í hópum, samvirkt nám, 

hlutverkaleikir, verklegt nám, tölvuvinna, fyrirlestrar, innlögn, sýnikennsla, dans- og 

leiklistarnám (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005). 

Í ritinu Um samþættingu – Tilraunaverkefni í 7. bekk æfingaskólans frá árinu 

1979 sem Menntamálaráðuneytið gaf út segir að samþætting getur verið bæði formleg 

og óformleg í framkvæmd. Þegar um er að ræða formlega samþættingu taka kennarar 

í fáeinum námsgreinum sig saman og vinna í samstarfi að viðfangsefni. Við 

úrlausnina haldast námsgreinarnar nokkuð aðskildar. Hin venjubundnu mörk 

námsgreinanna hverfa í óformlegri samþættingu af því að viðfangsefnið eða 

námsmarkmiðin og vinnubrögð nemandans verða aðalatriðið. 

(Menntamálaráðuneytið, 1979, 4-5). Það má ætla að kennarar sem starfa sem 
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umsjónarkennarar og kenna bekknum sínum margar námsgreinar hafi einstakt 

tækifæri til að samþætta námsgreinar. Þar getur kennarinn látið mismunandi 

námsgreinar renna saman í einn samþættingarpott og þannig er hægt að láta 

skóladaginn mynda eina heild. 
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5. Umræða 
Aðalnámskrár grunnskóla (2006) kemur fram að skólum landsins ber að framfylgja 

markmiðum hennar. Þar er lagt er upp með að fjölbreytni skuli vera í vinnubrögðum 

og kennsluaðferðum sem lúta skuli að markmiðum t.a.m. eflingu félagsþroska, en því 

verður t.d. aðeins náð með því að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Þegar kemur að 

markmiðum sem lúta að því þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verður 

þeim best náð með því að skipuleggja nám og kennslu og önnur samskipti út frá 

verkefnunum. Markmið skólastarfs eru margvísleg, frá afmarkaðri kunnáttu, leikni og 

viðhorfa til langtímamarkmiða, þannig eiga nemendur að vera sjálfstæðir, öruggir og 

með sjálfstraust í lok skólagöngu. Kennsla á að taka mið af þörfum og reynslu 

einstakra nemenda (15). 

Kennarar þurfa ætíð að vera á tánum við að leita eftir fjölbreyttum 

kennsluaðferðum svo virkja megi alla nemendur eins vel og hægt er. Við samþættingu 

námsgreina og að gera nám meira að einni heild, aukast líkur á því að hver og einn 

nemandi finni sig betur í náminu og geti þar með lagt meira af mörkum. Almennt 

þykir samþætting námsgreina vera góður kostur við val á kennsluaðferð þar sem að 

hún kemur inn á marga þætti og getur sameinað margskonar kennsluaðferðir. 

Í riti sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1979 sem kallast Um samþættingu 

– Dæmi um viðfangsefni: Reykjavík – Borgin okkar er fjallað um tilgang 

samþættingar. Rætt er um að hann sé margþættur, en hvað nemandann snertir virðast 

kostirnir augljósir. Honum gefst meiri tími en áður til að vinna að viðfangsefninu og 

getur því kafað dýpa í verkefnið. Ef samþættingin er vel skipulögð af kennara, er 

auðvelt að auka svigrúm til valfrelsis þar sem nemandinn getur valið verkefni í takt 

við áhugasvið sitt og getu. Kostirnir er fleiri, t.d. getur nemandinn nálgast verkefnið 

frá fleiru en einu sjónarhorni og leiðir það yfirleitt til fjölbreyttari vinnubragða. Sem 

dæmi eykst sjálfstæð skipulagning verkefna meðal nemenda, leitarnám er stundað, 

heimildasöfnun og fjölbreyttar aðferðir við úrvinnslu. Samþætting námsgreina hefur 

einnig marga kosti fyrir kennara. Má í því sambandi nefna að einangrun kennarans í 

þröngri greinakennslu rofnar og aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara eykst 

sem og aukin þekking á áður ókunnum námsgreinum eða efnissviðum. Má ætla að 

helstu ástæður mótunar og upphafs samþættingar sem kennsluaðferðar sé gagnrýni á 

einangraða formgerð greina og vanhæfni greinanna til að mæta þeim vandamálum, 
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sem nemandinn tekst á við í daglegu lífi (4). Þó svo að nú séu rúmlega 30 ár síðan að 

Menntamálaráðuneytið gaf út rit sem fjallaði um samþættingu námsgreina og tilgang 

hennar, þá á þessi ritning ekki síður við í dag. Má ætla að efnahagskreppan nú á 

dögum á Íslandi hafi áhrif á fjölda nemenda í bekkjum, sem virðist fara fjölgandi. Í 

ljósi þess ætti að vera jákvætt fyrir kennara að auka samstarf sitt við aðra 

greinarkennara og þannig leita fleiri leiða til að standa sem best að kennslu. Þar ætti 

samþætting að koma inn sem sterkur valkostur þar sem má huga að ýmiskonar 

samnýtingu á kennsluefni en þó kennt frá mismunandi sjónarhorni eða með öðrum 

orðum, mismunandi kennslugrein. 

Áherslur hugsmíðahyggjunnar tóna vel við hugmyndafræði samþættingar 

námsgreina þar sem kallað er á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem eiga að stuðla að 

víðsýni. Hjálpa nemenda að sjá að námsgreinar grunnskólans eru ekki einangruð fög 

heldur þarf nemandi að fá tækifæri til að upplifa námsgreinarnar í samhengi við 

samfélagið og lífið sjálft. Þannig getur frekari áhugi nemenda vaxið og í framtíðinni 

gert þá færari um að sinna skyldum sínum sem einstaklingar við samfélagið, 

umhverfið og umheiminn. Sér í lagi er ég hrifin af því hvernig nýta má 

fjölgreindarkenninguna sem uppsprettu við tilhögun verkefna. Má ætla að einhæfar 

kennsluaðferðir skilji ákveðna nemendur eftir. Nemandi getur til að mynda sýnt litla 

framför í íslenskutímum, þar sem krafist er textagerðar, vegna lítillar hæfni í skrift og 

stafsetningu. Vegna þessa getur sjálfstraustið hrapað sem gæti haft hinar ýmsu 

afleiðingar. Hins vegar ef kennsluaðferðum er háttað þannig að fjölbreytni er höfð í 

fyrirrúmi næst betri árangur. Ef nemendur væru beðnir um að semja í huganum og 

segja frá, gæti komið í ljós afbragðs frásögn sem aldrei hefði komist á blað vegna 

skriftar- og stafsetningarörðugleika. Þannig geta nemendur og kennarar þekkt veikar 

og sterkar hliðar nemandans. Því væri hægt að nota enn frekar sterkar hliðar nemanda 

til að styrkja þær veikari. Um leið mun nemandi þekkja enn betur inn á sína hæfni. 

Eins og sjá má í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá 

grunnskóla er nokkuð ljóst að íslenskt samfélag kallar á víðsýni og fjölhæfni 

skólabarna í dag. Hvert barn á að geta notið sín um leið og það fær tækifæri til að 

þroskast til fulls á sínum forsendum. Með samþættingu námsgreina ættu að vera 

tækifæri fyrir nemendur  að nýta sköpunarkraft sinn og til að afla sér þekkingar og 

leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Rétt eins og lög kveða á um að eigi 

að vera markmið grunnskóla. 
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6. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég gert því skil hvað kennsluaðferðin samþætting námsgreina er, 

fjallað um fræðimenn sem helst styðja réttmæti aðferðarinnar og varpað ljósi á hver 

skylda grunnskóla til að vinna í anda hennar er.  

 Í íslenskum lögum nr. 91/2008 má lesa um skyldu grunnskóla til að viðhafa 

kennsluhætti sem spanna sem víðtækast svið. Þá er m.a. mælt fyrir um að skylda 

grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Einnig er tekið fram að skólastarfið skuli leggja grundvöll að frumkvæði 

og sjálfstæðri hugsun nemenda sem og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.  

 Ljóst er að hugtakið Samþætting námsgreina er nokkuð víðtækt hugtak en svo 

virðist vera að endapunkturinn sé yfirleitt sá að um er að ræða kennsluaðferð þar sem 

notast er við fleiri en eina hefðbundna námsgrein. Námsgreinum er blandað saman á 

einhvern hátt, til skamms tíma eða lengri tíma, einnig er stuðlað að því að nemandi 

geti nálgast efnið frá fleiri en einu sjónarhorni, sem leiðir yfirleitt til fjölbreyttari 

vinnubragða. Veröldin er ekki samhengislaus, hví þá að láta grunnskólanám vera 

andstæðuna með því að halda uppi einangraðri formgerð kennslugreina? Kenningar 

hugsmíðahyggjunnar tóna vel við hugmyndafræðina um samþættingu námsgreina. Þar  

fær nemandi tækifæri til að upplifa námsgreinar í samhengi við lífið sjálft. Þannig 

getur áhugi nemenda vaxið og gert þá að færari samfélagsþegnum í framtíðinni. 

Fjölgreinarkenningu Howards Gardners er áhugavert að hafa til hliðsjónar eða sem 

uppsprettu við tilhögun verkefna. Þar sem sú kenning bendir á að sterkar greindir 

einstaklinga geti styrkt þær veikari. Með einhæfum verkefnum er auðveldlega hægt að 

fara á mis við það og ákveðnir nemendur þannig orðið útundan.
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