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Ágrip 

 
Samþætting námsgreina er lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskóla Íslands. 

Hún skiptist í tvo hluta, greinargerð annars vegar og handbókina Að þjálfa saman huga og 

hönd hins vegar. 

 Í greinargerðinni er fjallað um mikilvægi þess að nota samþættingu í skólastarfi. Einnig 

eru ræddar hugmyndir um kennslu og verkefnum lýst sem fela í sér samþættingu tveggja 

námsgreina: samfélagsfræði og myndmenntar. 

 Handbókin er ætluð starfandi grunnskólakennurum, myndmenntakennurum sem og 

kennaranemum. Hún hentar vel til kennslu á yngsta stigi grunnskóla og var höfð hliðsjón af 

markmiðum aðalnámskrár grunnskóla við samningu hennar. Hún nýtist bæði kennurum og 

nemendum sem vilja samþætta samfélagsfræði og myndmennt. 

 Tilgangur þessa verkefnis er að sýna fram á, að hægt sé að kenna samfélagsfræði og 

myndmennt saman og nemendur geti þannig öðlast aukna þekkingu í báðum þessum 

námsgreinum. Ég ákvað að útbúa handbók sem samanstendur af hugmyndum að 

samþættum verkefnum þar sem undirstaðan er samfélagsfræði og myndmennt. 

Hugmyndirnar voru settar fram með það að markmiði að allir sem vilja geti notað þær. 

Hugmyndirnar henta vel fyrir umsjónarkennara sem eru ekki myndmenntakennarar en vilja 

finna leiðir til að hjálpa nemendum að dýpka skilning sinn á námsefninu og til að örva 

áhugahvötina svo þeir fái notið sín í þeim viðfangsefnum sem sett eru fram. Það auðveldar 

undirbúning kennslunnar þar sem kennararnir geta haft aðgang að tilbúnum 

samþættingarverkefnum.  
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Formáli 

 

Verkefni þetta er lagt fram sem 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræðum á menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Um er að ræða 

verkefni sem fjallar um samþættingu og verkefni í samfélagsfræði og myndmennt á yngsta 

stigi grunnskólans. Þetta verkefni er hugsað til þess að gefa kennurum aukna möguleika á 

því að vinna saman og nota tilbúnar hugmyndir að samþættum verkefnum. 

 Fjallað er um skilgreiningu samþættingar og markmið með samþættingu námsgreina. 

Einnig er fjallað um fræðilegar forsendur samþættingar og námsmat. 

 Í meðfylgjandi handbók sem nefnist Að þjálfa saman huga og hönd, eru hugmyndir að 

verkefnum sem samþætta samfélagsfræði og myndmennt. Verkefnunum fylgja markmið og 

tillögur að námsmati þar sem það á við. Verkefni þetta er unnið á vorönn 2011. 

 Leiðsögukennari minn var Jónína Vala Kristinsdóttir lektor í stærðfræðimenntun á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hér vil ég nota tækifærið og færa henni bestu þakkir 

fyrir leiðsögnina, góð ráð og frábæran stuðning við gerð ritgerðarinnar. Einnig langar mig 

að þakka Steinunni, Sigurði og Valdísi fyrir yfirlestur verkefnisins. Fjölskyldu minni þakka 

ég sýnda þolinmæði meðan á verkefnavinnu stóð.  
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Inngangur 

Eftir mikla ígrundun við val á viðfangsefni fyrir lokaverkefni við Háskóla Íslands var 

stefnan tekin á að útbúa kennsluáætlun fyrir samþættingu samfélagsfræði og myndmenntar 

fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskóla. Kennarar þurfa að finna leiðir til að hjálpa 

nemendum að dýpka skilning sinn á námsefninu og til að örva áhuga þeirra á því. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á fjölbreytni í kennsluaðferðum og kennsluefni þar 

sem nemendum henta ólíkar leiðir við nám og þeir hafa mismunandi námsstíl. Fjölbreytni 

hlýtur að auka líkur á að kennari viðhaldi áhuga nemenda. 

Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar bera 

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

markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár  

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006:15). 

Samþætting námsgreina er kennsluaðferð sem gefur tækifæri til fjölbreytni í 

vinnubrögðum. Ég hef valið að samþætta tvær námsgreinar, samfélagsfræði og 

myndmennt. Fyrst var hugmyndin að útbúa kennsluáætlun, en eftir ígrundun og samtal við 

myndlistarkennara og leiðsögukennara ákvað ég gera handbók með samþættum verkefnum, 

þar sem kennarar geta nýtt verkefnin í kennslu. Ástæðan fyrir vali á viðfangsefni í 

lokaverkefni er áhugi minn á listgreinum. Ég sé fyrir mér að það væri hægt að nýta betur 

skapandi vinnubrögð í skólastarfi. Einnig höfðu námskeiðið Náttúra, samfélag og listir í 

grunnskóla og þeir frábæru kennarar sem hafa kennt mér, áhrif á val efnis. Þeir hafa opnað 

hjá mér nýja sýn á þessar námsgreinar. 

 Hugmyndin að lokaverkefninu kviknaði í vettvangsnáminu mínu, þegar ég kenndi 4. 

bekk. Nemendurnir voru í samfélagsfræði að læra um Egyptaland. Ég lagði áherslu í 

kennslu á að samþætta þetta viðfangsefni við aðrar námsgreinar. Markmið mitt var að 

nemendur öðluðust meiri skilning á Forn-Egyptalandi í vinnu við allskonar verkefni. Ólíkar 

kennsluaðferðir svo sem  leiklist, tónlist, og sérstaklega verkleg vinna gáfu fjölbreytni og 

tækifæri til að koma til móts til alla.     

 Ég hafði velt fyrir mér hvernig væri hægt að samþætta þessar tvær námsgreinar, 

samfélagsfræði og myndmennt og útbúa samþætt verkefni, sem kennarar beggja 

námsgreina gætu notað. Þar sem samvinna er mikilvæg langaði mig að útbúa verkefni sem 

krefst þess að kennarar þessara tveggja námsgreina vinni saman. 
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 Markmiðið með verkefninu er að gera handbók fyrir kennara um samþættingu 

samfélagsfræði og myndmenntar á yngsta stigi grunnskóla. Í handbókinni geta kennarar 

nálgast lýsingar á tilbúnum samþættingarverkefnum, sem þeir geta prentað út og lagt fyrir 

nemendur sína, eða aðlagað að sínum þörfum. Handbókin er hugsuð fyrir kennara sem geta 

nýtt sér hugmyndirnar í henni og nálgast þær þar á auðveldan og aðgengilegan hátt og þar 

með sparað sér vinnu eða nýtt sér handbókina sem kveikju að frekari hugmyndum.  

 Þessi greinargerð hefst á fræðilegum hluta þar sem samþætting námsgreina er 

skilgreind, fjallað er um kenningar Dewey, Piaget og Gardner og hvernig þær tengjast við 

samþættingu námsgreina. Einnig er aðalnámskráin skoðuð með samþættingu námsgreina í 

huga og hvernig hún birtist þar. 

 Hinn hluti lokaverkefnisins samanstendur af handbók, sem er hugmyndabanki fyrir 

samþætt verkefni á yngsta stigi grunnskóla. 
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1. Kafli - Samþætting 

1.1. Skilgreining samþættingar 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir sagnorðið að samþætta að tengja tvo eða fleiri þætti 

saman, flétta þá saman þannig að þeir myndi heild (Íslensk orðabók, 1992:808). 

Samþætting námsgreina samkvæmt þessari merkingu er að flétta saman námsgreinar og 

felur í sér að nemendur fást við tiltekið viðfangsefni og skoði það frá ýmsum sjónarhornum.  

 Hugtakið samþætting námsgreina virðist hafa misjafna merkingu eftir því hver skýrir 

það út. Almennt er þó talað um samþættingu þegar efni úr einni námsgrein er notað til að 

auka við eða til að bæta efni í einhverri annarri námsgrein. Markmiðið er að nemendur 

öðlist nýja þekkingu og dýpki þekkingu sína á viðfangsefnum beggja námsgreina. 

 Ingvar Sigurgeirsson (1981) segir í bók sinni Skólastofan að mikilvægt sé að virkja 

áhuga nemenda með því að tengja námið raunverulegu umhverfi. Hann talar um að ákveðin 

hefð hafi skapast við samþættingu námsgreina. Viðfangsefni snerta ólíkar fræðigreinar og 

leiða saman í eina heild mismunandi sjónarmið og efni frá ýmsum sviðum. Með 

samþættingu er nemendum gert kleift að glíma við fjölbreytt viðfangsefni og hægt er að 

taka tillit til ólíkra þarfa og getu nemenda. Eining segir hann: „Þegar samþætt viðfangsefni 

er skipulagt þá er miðað við ákveðin markmið, áhuga og þroska nemenda og aðstæður 

hverju sinni. Í stað þess að leggja stund á ákveðnar námsgreinar er ákveðið viðfangsefni 

tekið til athugunar og það athugað frá mörgum hliðum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1981:66-

67). 

 Nemendur eru ólíkir og það þarf að taka tillit til ólíkra þarfa þeirra, þess vegna er 

mikilvægt að finna leið við kennslu sem höfðar til ólíkra nemenda. Í bókinni Learning And 

Loving it - Theme Studies in the Classroom (1988) kemur fram að verkefni eigi að stuðla að 

því að nemendur skoði umhverfi sitt, læri um tengsl sín við það og fræðist einnig um stöðu 

sína í því (Gamberg, Kwak, Hutchings og Altheim, 1988:10-12). 

 Lilja M. Jónsdóttir (1995) skilgreinir samþættingu í meistaraprófsritgerð sinni, 

Integrating the Curriculum- A story of Three Teachers: 

Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að  sannreyna í 

skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus, 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 
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og hvernig deila má henni með öðrum. Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð 

(Lilja Jónsdóttir, 1995:52-53).  

 

Í greininni Þróunarstarf í Snælandsskóla (2008) eftir Guðbjörgu Emilsdóttur og Kristrúnu 

Hjaltadóttur er sagt frá þróunarstarfi í Snælandsskóla á árunum 1974-1985. Snælandsskóli 

sótti hugmyndir sínar til opna skólans. Þar var mælt með hópvinnu, fjölbreytni í 

vinnubrögðum, umræðum, vettvangsnámi, áþreifanlegum viðfangsefnum og einnig 

samþættum verkefnum. Áhersla var meðal annars lögð á samþættingu námsgreina. Í 

kennarahandbók Snælandsskóla frá 1981 er samþætting skilgreind þannig að „ákveðið 

viðfangsefni er tekið til meðferðar og það athugað frá mörgum hliðum. Þegar nám er 

skipulagt á þennan hátt leiðir það til þess að hinar ýmsu námsgreinar eru samþættar. 

Samþætting eykur tilfinningu nemenda fyrir starfi hvers annars“ (Guðbjörg Emilsdóttir og 

Kristrún Hjaltadóttir, 2008). 

 

1.2. Námsgreinar sem teknar eru fyrir 

1.2.1. Myndmennt 

Tilgangur og hlutverk myndmenntarkennslu er margþætt. Öll listgreinakennsla miðar að 

því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007:7). Myndlist má nota til að auka áhuga 

nemenda á ýmsu námsefni eða til að nálgast efnið öðruvísi en með hefðbundnum aðferðum.  

 Barnateikningar og myndverk barna segja okkur margt um barnið. Barn tjáir sig í 

myndlist og vegna þess eru margir fræðimenn, foreldrar og sálfræðingar að rannsaka 

sköpunarverk barna. Kroti sem var áður kastað í ruslakörfuna, er í dag veitt mikil athygli og 

það skoðað. Viðhorf til teikninga barna hefur breyst. Börnin gefa skýringar á teikningum, 

þau gefa hluta af sjálfum sér, tjá hvernig þau hugsa, hvernig þau finna til. Myndverk barna 

breytast í takt við andlegan og líkamlegan þroska. Greining á list barna hefur verið skoðuð 

sem leið til að líta inn í huga þeirra og að sýna það sem þau hafa áhuga á, hvað þau vita, og 

hvernig þau hugsa. 

 Allir kunna að teikna en sumir fá ekki nægan tíma, uppörvun eða viðfangsefni. Börnin 

geta sagt okkur svo margt með myndunum sínum. Börn sem teikna eða mála mikið nota oft 

myndirnar sem tjáningarleið og geta myndirnar komið í stað dagbókar. Verk barnanna hafa 
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mjög mikið gildi; þau eru oft sjálfsprottin. Myndefnið sýnir okkur hugarheim þeirra sem 

við getum ekki skoðað á annan hátt (Gæflaug Björnsdóttir, 2001:10-11).  

 

1.2.2. Samfélagsfræði 

Tilgangurinn með samfélagsfræðikennslu er meðal annars að gera nemendum grein fyrir 

því hve mikilvægt er að þeir þekki samfélag sitt og umhverfi. 

 Margar kennsluaðferðir henta við kennslu í samfélagsfræði sem og aðrar greinar. 

Kenningar Howards Gardners um fjölgreindanám hvetja kennara til að beita fjölbreyttum 

aðferðum við kennsluna. 

 Samfélagsfræði sem námsgrein býður upp á marga skemmtilega kennslumöguleika og 

létt er að samþætta hana við aðra námsgrein, til dæmis við myndmennt. Viðfangsefnin eru 

þá hinn nálægi heimur barnsins, barnið sjálft, fjölskyldan, skólinn og heimabyggðin.  

 Barn er alla jafna forvitið við upphaf skólagöngu og áhugasamt um hluti og fyrirbæri í 

nánasta umhverfi sínu og það hefur gert sér ýmsar hugmyndir um heiminn og hvernig 

hlutirnir virka. Við skipulagningu kennslu þarf að hafa í huga að nemendur séu að fást við 

áþreifanlega hluti, að þeir fái tækifæri til að upplifa hluti og fyrirbæri, kanna nánasta 

umhverfi og eigin líkama. Guðmundur Finnbogason (1903/1994) segir í bókinni sinni 

Lýðmenntun: „Hugmyndirnar um hlutina skýrast og festast enn betur í minni við það að 

höndin dregur upp mynd af þeim“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994:98). 

 Samþætting, við aðrar námsgreinar sem kenndar eru á yngsta stigi grunnskóla, er 

þannig eðlileg og nauðsynleg.  

1.3. Hvers vegna að samþætta listgreinar við aðrar námsgreinar? 

Í bókinni Children and their art fjalla Al Hurwitz og Michael Day (2001) um samþættingu 

listar við aðrar námsgreinar. List- og verkgreinar geta verið verkfæri fyrir kennara til að 

virkja barnið í námi og einnig til að nálgast efnið frá nýjum sjónarhólum. Listsköpun barna 

eykur tilfinningu þeirra fyrir umhverfi sínu og örvar tilfinningalega reynslu þeirra. Líta má 

á listsköpun barna sem tæki, sem hefur áhrif og til að efla sjálfstraust og persónulega 

eiginleika einstaklingsins. Listgreinar geta örvað vitsmuna- og tilfinningaþroska barna. Þær 

blanda huglægu og hlutlægu sviðunum saman. Þær geta kennt börnum að við mörgum 

spurningum fást ekki einföld svör og kennt það sem er öðruvísi. Þær geta kennt börnum að 

öðruvísi þýðir ekki annað hvort betra eða verra, bara öðruvísi. Þessi upplifun og uppgötvun 
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er nauðsynleg í nútímanum, og getur hjálpað til, við lausn hinna ólíkustu vandamála 

(Hurwitz og Day, 2001:20-64). 

 Með því að gefa börnunum tækifæri til fjölbreyttrar fræðslu og með því að tala við þau 

um reynslu þeirra, umhverfið og umheiminn verða teikningar þeirra innihaldsríkari og það 

hefur þroskandi áhrif á myndgerðina. Það er gott ef kennarar veita nemendum sínum sem 

flest tækifæri til að tjá sig í teikningum og með margs konar myndgerð (Edda Óskarsdóttir 

og Þórir Sigurðsson, 1982:25).  

 Ingvar Sigurgeirsson (1999) segir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna að með 

myndsköpun sé átt við verkefni sem byggjast á ýmiss konar myndrænni útfærslu. Það eru 

viðfangsefni sem kennari leggur fyrir nemendur, s.s. þegar nemendum er falið að túlka 

tiltekin viðfangsefni í námi, t.d. í samfélagsfræði með myndrænum hætti.  Hann segir að í 

grunnskólum sé ráðlegt að hafa samvinnu við myndmenntarkennara um úrvinnslu: 

teikningar, ýmiss konar málverk, myndasögur, veggmyndir, þrykkmyndir, krítarmyndir, 

kolateikningar, klippimyndir, pappírsbrot, líkön, brúður og grímur svo hægt sé að byggja á 

því sem nemendur hafa lært í myndmennt og þjálfa þá verktækni sem þar hefur verið lagður 

grunnur að. Eins má nefna vinnu með grjót, sand, pappamassa, leir, pappír, lauf, skeljar eða 

rusl. Mikilvægt er að nýta myndirnar sem best, ræða um þær, bera þær saman og tengja þær 

öðrum þáttum námsins. Ingvar segir einnig að viðfangsefni sem byggjast á myndsköpun 

þurfi ekki vera flókin. Þegar nemendur þurfa að svara einhverjum spurningum úr námsefni 

skriflega eða munnlega, þá geta þeir skýrt svör sín með mynd (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:106-107). 

 Samþætting námsgreina gefur nemendum tækifæri til að læra ýmsar aðferðir við að 

leita sér þekkingar, vinna úr upplýsingum, ganga frá ritverki samkvæmt almennum venjum, 

setja niðurstöður fram á hefðbundinn hátt og miðla þeim til annarra á fjölbreyttan og 

skapandi hátt ( Lilja Jónsdóttir, 1996).  

 Í samtölum, við myndlistarkennara í heimaskóla mínum kom fram að þar er ekki neitt 

samstarf við aðra kennara nema í þemavikum. Þessi kennari sér fyrir sér möguleika á, að 

samþætta við aðrar námsgreinar en myndi samt ekki vilja samþætta alla 

myndmenntarkennslu. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Þórunnar 

Ingimarsdóttur (2000). Hún sagði: “ef öll skipulögð myndlistarkennsla fer í samþættingu 

við aðrar greinar á þeirra forsendum gefst ekki tími til að virkja nemendur til að læra að 

skilja og njóta lista” (Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir, 2000:110). Þess vegna legg ég í mínu 
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verkefni áherslu á handbók, sem inniheldur hugmyndir að verkefnum sem myndu nýtast 

þeim sem vilja samþætta einhverskonar viðfangsefni. 

  Í bókinni Emphasis Art eftir Frank Wachowiak og Robert D. Clements (2001) kemur 

fram að list hefur alltaf innihald, list fjallar alltaf um eitthvað. Það getur verið um blóm eða 

form, það er alltaf eitthvert upphaf. Kennari kemur alltaf með kveikju, umræðu um það sem 

nemendur hafa lært, um reynslu þeirra, um eitthvert námsefni. Nemendur eiga að finna 

einhverja leið til að sýna þetta, hvernig þeir tengja við sjálfa sig. Samþætting við allar 

námsgreinar er ekki alltaf möguleg, það fer eftir skólanum, hvað skólinn leggur áherslu á 

(Wachowiak og Clements, 2001:147). 

 

1.4. Samþætting og aðalnámskrá 

1.4.1. Samfélagsfræði  

Almenn markmið samfélagsgreina eru að nemandi „verði fær um að koma þekkingu sinni 

og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum hætti, svo sem munnlega eða skriflega, á 

myndrænan hátt og með leikrænni tjáningu, einn sér eða í samstarfi við aðra. Mikilvægur 

þáttur í námsferlinu er að nemendur fái tækifæri til að miðla og tjá þekkingu sína með 

fjölbreyttum hætti “ (Aðalnámskrá grunnskóla. Samfélagsgreinar, 2007:5-6).  

 

1.4.2. Myndmennt 

 

Markmið með verklegu námi, myndmenntarkennslu er að nemendur tjái sig á annan hátt en 

með orðum. Að nemendur læri að nota efnivið á annan hátt en þeir eru vanir.  Í inngangi 

aðalnámskrár grunnskóla, listgreinahlutanum kemur fram að: 

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum mannlegs 

samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu mannlegrar 

tilveru og mótað umhverfi sitt. Listir hjálpa nemandanum að skilja menningarlegan 

fjölbreytileika og viðurkenna menningarlegt afstæði með því að kynna fyrir honum 

gildi, hefðir og hugmyndafræði eigin samfélags og annarra  

(Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007:6-7). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram : 

að sjónræn upplifun er stór þáttur skynjunar og skilnings mannsins á  heiminum.  

Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og maðurinn hefur alla tíð notað myndir 
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sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. Myndmál miðlar 

viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins ekki síður en tungumál. Í 

nútímasamfélagi er myndin gífurlega mikilvægur áhrifavaldur. Markmið 

myndmenntarkennslu er því, auk þess að kenna tjáningarleiðir myndmenntar, að gera 

nemendum kleift að skilja myndræna hugsun og gera þá læsa á sjónrænt umhverfi sitt.  

Nútímamanninum er nauðsynlegt að lesa myndir og skilja eðli þeirra. Til þess að hafa 

vald á umhverfi sínu þarf hann að vega og meta myndræn skilaboð  

(Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007:9).  

  

Samkvæmt námskránni er áfangamarkmið í myndmennt við lok 4. bekkjar að nemandi 

skuli: „geta sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifun eða ímyndun, geta unnið myndverk á 

fjölbreyttan hátt um ýmis efni með margvíslegum áhöldum í gegnum teiknun, málun, 

mótun og klippimyndir, þrykk, hafa tamið sér vönduð vinnubrögð, geta á einfaldan hátt tjáð 

tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim í myndverki.“ 

 Í framsetningu inntaks fyrir yngsta stig er kjörið tækifæri til að tengja viðfangsefnin 

nánasta umhverfi og hugarheimi nemandans. Áhersla skal lögð á fjölbreytt vinnubrögð við 

margháttaða myndfrásögn (Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007:11-12). 
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2. Kafli - Kenningar um nám barna  

Í þessum kafla verður athyglinni beint að fræðilegri umfjöllum um samþættingu 

námsgreina við kenningar nokkurra fræðimanna. Tengja má kenningar Dewey, Piaget og 

Gardner við samþættingu námsgreina og finna má hinn fræðilega grunn að rökstuðningi 

fyrir mikilvægi samþættingar, í verkum þeirra. 

2.1. Að læra með því að framkvæma 

Kostir samþættingar námsgreina eru fjölmargir og hafa lengi verið ljósir. Samþætting 

greina á að opna augu nemenda fyrir því að margt tengist í lífinu og að mikilvægt sé að geta 

tengt og nýtt sér aðferðir sem þeir þekkja úr öðrum greinum. Þetta samræmist kenningum 

Deweys  sem segir að reynsla nemenda sé grundvöllur fyrir allt nám sem fer fram. Ný 

reynsla sem nemendur verða fyrir getur bara verið menntandi ef hún byggir á reynslu sem 

þeir hafa orðið fyrir áður segir Dewey einnig. Með því að samþætta námsgreinar er verið að 

vinna í samræmi við kenningar hans.   

 John Dewey var bandarískur uppeldisfræðingur og heimspekingur og er talinn helsti 

upphafsmaður samþættingar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:80-82).  Hann lagði áherslu á, að 

þekking byggðist á reynslu. Dewey lagði áherslu á að þróa aðferðir til að breyta 

kennsluháttum, að nemendur lærðu af rauntengdri reynslu. Að læra með því að 

framkvæma, hugtakið „learning by doing“ er komið frá honum. Í samþættingarverkefnum 

eru nemendur virkir þátttakendur og læra af þeirri reynslu. Samþætting námsgreina er því 

gangleg af því að með henni er hægt að taka tillit til ólíkra þarfa nemenda. 

Samkvæmt Dewey eiga kennarar að „skipuleggja þær athafnir sem annars vegar vekja ekki 

andúð nemandans, heldur virkja hann frekar til þátttöku og eru á hinn bóginn meira en 

stundargaman með því að þær stuðla að æskilegri reynslu nemandans síðar“ (John Dewey, 

2000: 37). 

 Skólinn er samfélag þar sem nemendur og kennarar móta saman ákveðið umhverfi á 

hverjum tíma og deila saman reynslu og upplifun. Dewey lagði áherslu á að skólinn ætti að 

vera lifandi samfélag- samfélag í smækkaðri mynd- þar sem barnið er virkur þátttakandi 

(John Dewey, 2000:13). 

 Dewey gagnrýndi hefðbundna skólann, þar sem áherslan var byggð á námsefni, sem 

þungamiðju alls starfs í skólanum. Í stað þess að skipuleggja skólastarfið út frá kröfum 

námsefnisins, ætti að skipuleggja út frá áhuga og reynslu nemendanna. Samkvæmt hefð-
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bundna skólanum þarf kennarinn að kunna góð skil á námsefninu. Samkvæmt hugmyndum 

Dewey þarf kennarinn bæði að vera vel að sér í námsefninu og næmur á reynslu og 

áhugasvið nemenda en hann þarf einnig að hafa hugmynd um hvernig hann getur virkjað 

áhuga nemenda til að efla þroska þeirra og gera þeim kleift að tileinka sér þá þekkingu sem 

liggur innan hinna hefðbundna námsgreina (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2010: 25).  

 Í bókinni John Dewey í hugsun og verki er talað um þemaverkefni sem ríkan þátt í 

skólastarfinu. Dewey taldi að ef börnin ynnu að verkefnum sem vektu áhuga þeirra þá 

myndi það stuðla að námi hjá þeim, ef þau væru áhugasöm um viðfangsefnið þá myndu þau 

gera athuganir og læra í gegnum þá vinnu. (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2010: 68-69).  

2.2. Fjölgreindir 

Mikilvægur kostur við samþættingu námsgreina er að hún er í samræmi við 

fjölgreindakenningu Howards Gardner og þannig getur efnið höfðað til fleiri nemenda og á 

mismunandi hátt. Nemandi sem er ekki með góða rýmisgreind en góða málgreind getur lært 

landafræði með aðstoð ljóða og sá sem ekki er með góða málgreind en betri rýmisgreind 

lærir ljóð á meðan hann lærir landafræði.  Það sama á við um nám í líffræði, náttúrufræði, 

og veðurfræði og aðrar greindir svo sem umhverfisgreind, rýmisgreind, tónlistargreind og 

hreyfigreind. Samþætting námsgreina hentar afar vel þegar unnið er í anda 

fjölgreindakenningar Howards Gardners því að hægt er að höfða til mismunandi hæfileika 

nemenda við hönnun samþættingarverkefna, því að allir eru sterkir á einhverju sviði 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:15). Átta 

greindir Gardners samkvæmt fjölgreindakenningunni eru: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Samkvæmt fjölgreindakenningunni flokkast 

greind einstaklinga í átta ólíkar greindir og eru einstaklingar missterkir á þessum sviðum. 

Með því að nota kennsluaðferðir sem höfða til þeirra ólíku þátta sem Gardner flokkaði 

greindirnar í  ættu kennsluaðferðirnar að höfða til ólíkra nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:21). 
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2.3. Hugsun og nám   

Samþættingu námsgreina má líka tengja við kenningar Piaget. Nám er virkt ferli hugans og 

tekst þegar forvitni grípur hann. Hæfileg viðfangsefni hvetja til leitar og einstaklingurinn 

nær að skilja. Ef viðfangsefni er áhugavert og forvitni grípur nemandann þá gefur vinna 

með þetta viðfangsefni betri árangur (Wolfgang Edelstein, 2008:159). Piaget vill að nám sé 

tengt við daglegt líf og að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og einnig skuli nálgast 

málefnin frá ólíkum sjónarhornum. Námsefni fyrir yngri börn á samkvæmt Piaget að vera 

sem mest hlutkennt og áþreifanlegt og hann taldi mikilvægt að þeim væri gerð grein fyrir 

því að hvert málefni væri hægt að nálgast frá ólíkum sjónarhornum (Aldís Guðmundsóttir 

og Jörgen Pind, 1988:473-474).  

 Kenningar þessara fræðimanna sem hér hefur verið vísað til, eiga vel við nám sem 

skipulagt er út frá samþættingu námsgreina. Dewey lagði áherslu á að börnin lærðu af 

reynslunni og kennarar nýttu sér eðlilega eiginleika barnanna og að námsefnið væri við 

hæfi þeirra. Gardner vill að námið sé skipulagt á heildstæðan hátt og allir fái að njóta sín í 

náminu með að nota greindir sinar. Samkvæmt Piaget má nálgast viðfangsefni frá ólíkum 

sjónarhornum. 
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3. Kafli – Hvers vegna er samþætting námsgreina  mikilvæg á yngsta stigi 

grunnskóla 

Samþætting á sér stað alls staðar í umhverfi okkar. Með því að samþætta námsgreinar 

hjálpum við nemendum okkar að öðlast víðsýni. Einstaklingurinn verður lausari við 

fordóma og skilningsríkari gagnvart öðrum. Samþætting er notuð þegar verið er að tengja 

greinar saman með því efni sem verið er að læra um. Með slíkri samþættingu geta 

nemendur nálgast verkefni frá fleiri en einu sjónarhorni. Tenging námsefnisins við daglegt 

líf verður skýrari og námið verður merkingarbært í þeirra augum. Ef samþætting er notuð 

eru nemendur líklegri til þess að muna betur það sem verið er að læra um. Að samþætta 

viðfangsefni við aðrar námsgreinar finnst mér góð aðferð til að hafa fjölbreytni í 

kennslunni. Ég tel að mikilvægt sé að kennari noti kennsluaðferðir sem eru skemmtilegar 

og skapandi. Þar sem verkefni eru unnin með mismunandi kennsluaðferðum eiga þau að ná 

til sem flestra. Með samþættingu námsgreina fá nemendur tækifæri til að vinna með 

fjölbreytt viðfangsefni á fjölbreyttan hátt og einnig er hægt að taka tillit til ólíkra þarfa og 

getu nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1981:66). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að markviss samþætting tveggja eða fleira 

námsgreina hafi í för með sér að hvert viðfangsefni sé athugað frá mörgum hliðum og ætti 

því að stuðla að dýpri skilningi og heildarsýn.  

 Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir 

og Árdís Ívarsdóttir, 2005:41) er talað um að þegar unnið sé að ákveðnu viðfangsefni eða 

þema og það skoðað frá mörgum hliðum, þá sé oftast um samþættingu námsgreina að ræða.  

 Námsgreinar tengjast og styðja hver aðra, færni í einni grein getur verið grunnur að 

færni í annarri grein. Nemendur geta tengt nám sitt við það sem þeir þekkja og kunna úr 

umhverfinu. Verkefni sem nemendur vinna verða fjölbreyttari, allt þetta gerir námið 

áhugaverðara og þekking á viðfangsefninu eykst.  

 Samþætting krefst fjölbreyttra kennsluaðferða þar sem nemendur fá tækifæri til að 

nálgast viðfangsefnið út frá sínu eigin sjónarhorni og kafa dýpra í efnið eftir áhuga og getu. 

Þegar unnið er með samþættingu námsgreina eru nemendur í hópastarfi og vinnubrögðin 

ýta undir samvinnu allra. Nemendur eru að vinna saman, þeir læra að samhjálp auðveldar 

starfið, að sanngirni auðveldar samskipti. Þeir læra að hlusta á skoðanir annarra og taka 

mark á þeim, að þeir geti treyst öðrum fyrir mikilvægum verkum, geta gagnrýnt og tekið 

gagnrýni, tekið ábyrgð og lært að ganga frá eftir sig (Lilja Jónsdóttir, 1996:10).  
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 Í bókinni Fagleg kennsla í fyrrirúmi kemur fram að nemendur ættu að fá tækifæri til að 

aðstoða hvern annan og það gæti verið gott að setja misduglega nemendur saman í hóp til 

að örva mismunandi hæfileika einstaklinganna (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:72). 

 Eins og áður var talað um, byggir samþætting námsgreina meðal annars á kenninga um 

Dewey sem taldi að allt nám ætti sér stað með tilstyrk reynslu og skilgreindi reynslu sem 

raunverulega lífsreynslu einstaklingsins. Samkvæmt hugmyndum hans, þarf samfella að 

vera í reynslu barna þannig að athafnir og upplifanir byggi á og taki eitthvað frá því, sem 

þau hafa áður fengist við og reynt, og breyti þannig með einhverjum hætti því sem á eftir 

kemur. Þannig þarf skólastarf að taka mið af þeirri reynslu, sem börnin koma með í 

skólann, til að þau geti byggt upp reynslu, sem sé einhvers virði fyrir þau. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt á yngsta stigi, þegar börn hefja grunnskólanám því þau hafa reynslu  

hafa reynslu að baki ú r leikskólanum. Samkvæmt Dewey er það verkefni kennarans að 

velja viðfangsefni í samræmi við reynslu barnanna, verkefni sem gefa nemendum tækifæri 

til að víkka reynsluheim sinn með því að örva þá til að skoða hluti í nýju ljósi og leggja mat 

á þá á skynsamlegan hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:80-82). 

 Um að taka mið af  fyrri reynslu nemenda talar Guðmundur Finnbogason líka í bókinni 

sinni Lýðmenntun. Hann segir: „Öll ný viðfangsefni verður að setja í samband við það sem 

nemendurnir þegar þekkja og skilja til hlítar...“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994:65).   

 Í þessu verkefni hefur Piaget líka verið nefndur og tenging kenninga hans við 

samþættingu námsgreina. Nemendur á yngsta stigi grunnskóla eru samkvæmt Piaget á stigi 

hlutbundinna aðgerða (7-11 ára). Á því stigi hafa einstaklingar hæfileika til að hugsa 

rökrétt, en byggja aðeins á reynslu sem þeir sjálfir hafa upplifað. Við val á 

kennsluaðferðum þarf að hafa í huga að tengja nýja þekkingu við fyrri þekkingu nemenda 

(Cole, Cole og Lightfoot, 2005:459). 
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4. Kafli –Samþætt kennsluverkefni í samfélagsfræði og myndmennt fyrir 

nemendur á yngsta stigi grunnskóla 

 

Áhugaverð atriði í námsefni (gjarna samfélagsfræði, raungreinum eða bókmenntum) verða 

oft upphaf samþættingar viðfangsefna, segir Ingvar Sigurgeirsson (1981:61) í bók sinni 

Skólastofan. Kveikjan að viðfangsefninu þarf að fá nemendur til að hafa áhuga á að glíma 

við það. Hún gæti verið spurning eða vandamál sem þarf að leysa. Samfélagsfræði gefur 

marga möguleika til að byrja með mjög áhugaverða kveikju, sem nemendur geta unnið í 

myndmennt.    

4.1. Kennsla og kennsluaðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um kennslu og fjölbreyttar kennsluaðferðir, sem nýtast við 

samþættingu þessara tveggja námsgreina. 

 Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (1999:10) að engin ein 

kennsluaðferð sé betri en önnur. Fjölbreytni sé lykilorðið, og með fjölbreyttri nálgun 

komum við til móts við alla nemendur. Það er nú samt þannig  að sumar kennsluaðferðir 

fela í sér meiri fjölbreytni en aðrar og eru þar af leiðandi æskilegri í skólastarfinu.  

 Kennarar verða alltaf að hafa það í huga að það sem hentar einum nemanda hentar ekki 

endilega öðrum og fjölbreytni í námi er því mikilvæg. Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru 

margir og því nauðsynlegt að vera með ólíkar kennsluaðferðir til að koma til móts við alla 

nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:21). Einstaklingar læra á mismunandi hátt  eftir þarf 

að byggja á fjölgreindakenningu Gardners við skipulagningu náms. Þannig fá nemendur að 

njóta mismunandi hæfileika sinna. Mikilvægt er fyrir alla kennara að kynna sér kenningar 

Gardners. Fjölgreindakenning hans undirstrikar einstaklingsmun nemenda og mikilvægi 

þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. 

 Lilja M. Jónsdóttir (1995) segir í meistaraprófsritgerð sinni, Intergrating the 

Curriculum- A story of Three Teachers: „Þegar samþætt viðfangsefni er skipulagt er miðað 

við ákveðin markmið, áhuga og þroska nemenda og aðstæður hverju sinni. Í stað þess að 

leggja stund á ákveðnar námsgreinar er ákveðið viðfangsefni tekið til athugunar og það 

athugað frá mörgum hliðum“. Hún vitnar í bók Ingvars Sigurgeirssonar, og segir líka: „ Sú 

málvenja hefur skapast að kalla það samþættingu þegar viðfangsefni í námi krefjast 

sjónarmiða, þekkingar og færni sem sótt er til fleiri en einnar námsgreinar. Markviss 
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samþætting hefur í för með sér að hvert viðfangsefni er athugað frá mörgum hliðum og ætti 

því að stuðla að dýpri skilningi og heildarsýn“ (Lilja M. Jónsdóttir, 1995:12-14). 

 Carol Annn Tomlinson (2001) talar einnig um fjölbreyttar aðferðir i kennslu. Í bók 

sinni How to Differentiate Instruction in Mixed – Ability Classrooms skrifar hún mikið um 

einstaklingsmiðað nám og það að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga í 

skólastofunni. Hún leggur mikið upp úr því að kennarinn skipuleggi námið út frá 

áhugasviðum nemenda sinna og byggi þannig brú á milli nemenda og námsefnis. Kennari 

þarf að greina þarfir nemenda sinna og komast að því hvernig þeir læra best (Tomlinson, 

2001: 8-14). Samþætting er ein leið til að koma til móts við þarfir og vekja áhuga nemenda. 

 Það er ekki fyrst og fremst námsefnið sem veldur nemendum erfiðleikum í námi, heldur 

kennslan og aðferðir kennaranna. Carol Ann Tomlinson hefur skrifað fjölmargar bækur og 

greinar um einstaklingsmiðað nám. Í einni af bókum sínum The Differentiated Classroom 

talar hún um að í einstaklingsnámi, byrji kennari þar sem nemendur eru staddir í námi, ekki 

er horft á að fylgja námskránni eða námsefninu. Kennari þarf að aðlaga kennslu sína að 

þörfum og forsendum nemenda og og taka tillit til þess að nemendur eru ólíkir á ýmsan 

hátt.  Kennari verður að vera tilbúin að virkja nemendur með því að leiðbeina þeim á ólíkan 

hátt, nota ólíka kennsluhætti, höfða til ólíkra áhugamála, og nota mismunandi aðferðir. 

Mikilvægt er að nemandi keppi við sjálfan sig en ekki við aðra nemendur (Tomlinson, 

2000:2).  

4.2. Þemanám 

Í bók sinni, Skapandi skólastarf: Handbók fyrir kennara og kennaranema um 

skipulagningu þemanáms, skilgreinir Lilja M. Jónsdóttir (1996) þemanám á eftirfarandi 

hátt: 

Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af mörkum, 

bæði sem einstaklingar og í hópnum. Upplýsingum hefur verið safnað og þær 

flokkaðar, skráðar og þeim miðlað til annarra með ýmsum hætti. Bein reynsla sem 

fengin er með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni er sérstaklega mikilvæg. 

Markmið hvers þemaverkefnis um sig, bæði almenn og sérstæk eru ákveðin af 

kennurunum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:9). 

Þemanám er þess vegna í raun samþætting námsgreina og oft er talað um þetta tvennt í 

samhengi. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:41) eru þemanám og samþætting námsgreina til 
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að mynda sett undir sama hatt. Talað er um að unnið sé að ákveðnu viðfangsefni eða þema 

og að það sé skoðað frá mörgum hliðum og þá sé oftast um samþættingu námsgreina að 

ræða. Þar kemur einnig fram að þemað geti líka tengst einni námsgrein að mestu leyti.  

 Þegar unnið er að þemaverkefni og samþættingu námsgreina vinna nemendur saman í 

hópum. Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar raðað er í hópa eins og t.d. 

samsetningu hvers vinnuhóps. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrrirúmi er farið yfir nokkur af 

þeim atriðum sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar valið er í hópa. Það getur verið gott að 

setja misduglega nemendur saman í hóp til að örva mismunandi hæfileika einstaklinganna. 

Nemendur fái líka tækifæri til að aðstoða hvern annan (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:72). 

 Í bókinni Learning And Loving it - Theme Studies in the Classroom (1988) kemur fram 

að þemanám dragi fram meginatriði þess sem börnin gera í skólanum. Byrjað er á að draga 

fram meginþræði og skilgreina viðfangsefnið. Margar námsgreinar eru svo nýttar við 

vinnuna og ræðst það af eðli verkefnisins hvaða námsgreinar tengjast vinnunni best. 

Verkefnin geta þróast yfir langan tíma. Í bókinni er einnig sýnd stundatafla einnar viku og á 

henni er þemanám á hverjum degi og virðist það endurspegla þá stefnu í skólastarfi sem 

þemanám fylgir (Gamberg, Kwak, Hutchings og Altheim, 1988:10-11). 

 Í mörgum skólum eru haldnar svokallaðar þemavikur. Einu sinni á ári er hefðbundin 

stundatafla brotin upp, og nemendur vinna að þemaverkefni sem kennarar hafa undirbúið 

og skipulagt. Námsgreinar eru samþættar og yfirleitt endar vikan með sýningu fyrir alla. En 

það er ekki nóg að vera með eina þemaviku á ári. Þess vegna er gott að samþætta 

námsgreinar þar sem nemendur geta unnið meira skapandi starf í náminu. 

 

 4.3. Könnunaraðferðin 

Könnunaraðferðin byggir að miklu leyti á hugmyndum barna og því hvernig kennari hjálpar 

börnum að þróa hugmyndir sínar. Kennarinn þarf að grípa hugmyndir barnanna og finna 

eitthvað svo hægt sé að vinna með efnið þannig að skilningur og áhugi barnanna á efninu 

aukist. Nemendur fá með þessu tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá ólíkum 

sjónarhornum og nota styrkleika sína til að skilja námsefnið og miðla því áfram. Þessi 

aðferð byggist á kenningum um hugsmíði, að nemendur séu virkir í námi sínu og læri með 

áþreifanlegum hætti  og kenningum Dewey um að börn læri af reynslunni og með því að 

framkvæma.  
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 Það er mjög auðvelt að samþætta námsgreinarnar samfélagsfræði og myndmennt með 

þessari aðferð. Börnin tala t.d. um fjölskyldu sína, teikna mynd af henni eða sjálfsmynd. 

Könnunaraðferðin hentar vel í starfi með börnum á yngsta stigi grunnskóla og ekki síst í 

skapandi starfi. Hún er góð leið til að virkja skapandi hugsun, frumleika og hugmyndaflug. 

Hún stuðlar að sjálfstæði og eykur félagsfærni nemenda. Einnig gerir hún kennarann að 

virkum þátttakanda í starfinu án þess að hann stýri ferlinu. Kennarinn mætir nemendum á 

forsendum þeirra, skapar skilyrði og aðstoðar nemendur við að finna lausnir. Starfið fer 

fram í skólastofunni og utan hennar allt eftir kröfum verkefnisins. Nemendur og kennarar 

þjálfast í að virða og taka tillit til skoðana og vinnu annarra. Nálgunarleiðirnar geta verið 

margvíslegar, meðal annars í gegnum myndlist.  

 Með því að vinna eftir könnunaraðferðinni geta börnin stjórnað hvernig á að vinna 

verkefnið. Ef við tökum sem dæmi að vinna með þemað „skólinn minn“, þá er byrjað á því 

að athuga hvað þau vita um skólann. Þarna koma orð eins og umhverfið, skólafélagarnir, 

skólataskan, frímínútur og fleira inn. Hægt er að fara í vettvangsferð og skoða umhverfi 

skólans. Síðan er hægt að finna upplýsingar í tölvu um skólann, hvenær hann var byggður 

o.s.frv.  Barnið öðlast sjálft reynslu með þessu og upplýsingarnar sem það innbyrðir haldast 

lengur. Barnið þarf að ná í upplýsingar úr minninu og tengja það við nýjar upplýsingar. 

4.4. Námsmat  

Listmálarinn Van Gogh seldi eitt einasta málverk meðan hann lifði, af því að fólk á þeim 

tíma kunni ekki að meta hann. Á skólaaldri verða börn gagnrýnni á myndir sínar og 

annarra. Þá er gott að spyrja sjálfan sig: Hver á að meta og dæma og til hvers? (Gæflaug 

Björnsdóttir, 2001:10). 

  Nauðsynlegur hluti í leiðsögn fyrir kennara, nemanda og skólastarfið er námsmat. 

Samþætting námsgreina er leið að heildstæðu námi barnanna. Kennsluáætlun er mikilvægt 

tæki í þeirri viðleitni að halda innra jafnvægi á þeim þáttum sem eiga sæti í 

samþættingunni.  

 Mat á þemanámi sem er í raun samþætting námsgreina, er jafn mikilvægt og annað 

námsmat sem framkvæmt er í skólanum. Samþætt, skapandi nám er líka „alvöru nám“ sem 

á að meta af fullri alvöru, til jafns við annað nám nemenda (Anna Jeppesen og Lilja M. 

Jónsdóttir, 1998: 11). Lilja Jónsdóttir segir í bókinni sinni Skapandi skólastarf (1996) 

„kennari verður að vera búinn að ákveða hvað hann ætlar að meta og hvernig, áður en 

nemendur hefja vinnuna“ (Lilja Jónsdóttir, 1996:49). 
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 Mat á verknámi og listrænni færni er fjölþætt og er að hluta mat á sköpunarþörf. 

Nemendur verða að vita að hverju er stefnt og hvers vegna það er mikilvægt, annars geta 

þeir ekki metið hvernig gengur og hvernig þeir geta bætt sig. Mikilvægt er að nemendur 

reyni að meta hvað vel gert og hvers vegna, geri sér grein fyrir tilgangi verkefnisins og geti 

sagt frá því sem þeir hafa lært. Mikilvægt er að matið sé leiðbeinandi og hvetjandi fyrir 

nemendur. Símat er nauðsynlegur þáttur í jákvæðu og uppbyggjandi námsmati. Með símati 

sér kennarinn hvort viðfangsefnin eru rétt valin og nemendur fylgjast með eigin framförum 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007:8). Sjálfsmat nemenda í þessu samhengi er 

mjög mikilvægt. Það gefur okkur sýn á nám, gengi og líðan barna. Það gefur kennurum 

einnig tækifæri til að aðstoða við námið og sameiginlega geta kennarinn og nemandinn ef 

til vill fundið leið til að bæta ástandið ef þörf er á. Megintilgangur námsmats er að örva 

nemendur, aðstoða þá við námið og hvetja þá til sjálfsmats (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49). 

 Mat á námi nemenda er eðlilegur hluti af kennslunni. Til að geta gefið traustar 

upplýsingar þarf að taka tillit til margra þátta og nota fjölbreyttar leiðir við að meta nám 

(Guðbjörg Pálsdóttir, Guðrún Angantýsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2002).  

 Við allskonar myndræn verkefni þarf fyrst og fremst að fylgjast með virkni og áhuga 

nemenda við vinnuna. Kennarinn getur skrifað athugasemdir um hvern einstakling á meðan 

á vinnunni stendur. Það geta verið lýsingar á því hvernig vinnan kemur honum fyrir sjónir 

eða hann merkir við á fyrirfram útbúinn gátlista (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:50).  

 Í bókinni Barnateikningar og myndgerð (1982) eru kennarar hvattir til að vera jákvæðir 

gagnvart tjáningu barna og virða hana fullkomlega þó að tjáningin sé ekki beint á því 

táknmáli sem fullorðna fólkið hefur komið sér upp og viðurkennir almennt (Edda 

Óskarsdóttir og Þórir Sigurðsson, 1982:25). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla er bent á að námsmat þurfi að fara fram jafnt og þétt á 

námstímanum og matsaðferðir að vera fjölbreyttar til þess að það gagnist nemendum við að 

bæta sig í námi. Námsmat á að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart 

nemendum. Það þýðir að meta verður alla þætti námsins, framfarir, þekkingu, skilning og 

leikni og láta þá vega í samræmi við áherslur í náminu. Mikilvægt er að meta bæði verklega 

og bóklega þætti og prófa ýmist skriflega, verklega eða munnlega eftir því sem við á 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006:16-17). 

 Ein gerð námsmats sem væri hægt að nota við samþættingu námsgreina er formleg 

skráning. Þá eru notuð eyðublöð eða listar yfir þá þætti sem á að skoða eða meta, sem 
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kennarinn útbýr og byggjast á námskrármarkmiðum, gátlistar sem gott er að hafa til 

hliðsjónar og skrifa daglega, bæði fyrir kennara og nemendur. Í þessum listum geta verið 

þættir sem varða færni, þekkingu og skilning eða vinnulag, virkni og frágang. Þegar 

nemendur nota gátlista sem stýritæki þá fylgir með náminu, að skipuleggja sjálfir eða í 

samvinnu við kennarann (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005:85-86). Hluta af matinu væri hægt, að hafa viðtal við nemandann, þar sem 

kennarinn gæti spurt hvernig honum gekk, hvað hann hafi lært. Góð leið til að meta viðhorf 

nemenda til umhverfis síns og samfélags er að fylgjast með umræðum nemenda og spyrja 

opinna spurninga til að fá fram  skoðun þeirra. Tilgangur viðtals getur verið að greina nánar 

skilning nemanda á ákveðnu fyrirbrigði. Það auðveldar kennara að bregðast rétt við ef hann 

veit hvað það er sem veldur nemanda erfiðleikum. Það getur líka hjálpað honum til að sjá 

hvort nemendur hafa almennt góðan skilning á því sem verið er að skoða eða hafa bara 

tileinkað sér ákveðnar leiðir. Viðtölin geta líka hjálpað kennara til að læra að spyrja góðra 

spurninga og að skilja betur nemendur sína og vaxa þannig í hlutverki sínu sem kennari 

(Guðbjörg Pálsdóttir, Guðrún Angantýsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2002).  
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5. Kafli - Að þjálfa saman huga og hönd 

5.1. Kynning á verkefninu  

Í bókinni Hugsun og menntun er talað um að kennslu megi bera saman við það að selja 

vörur. Enginn getur selt nema einhver kaupi. Það er ekki nóg fyrir kennara að halda að þeir 

hafi unnið gott dagsverk í kennslu án tillits til þess hvað nemendur hafa lært. Eina leiðin til 

að auka lærdóm eða nám nemenda er að auka magn og gæði raunverulegrar kennslu. Þar 

sem nám eða það að læra er eitthvað sem nemandinn verður að gera sjálfur og fyrir sjálfan 

sig, þá liggur frumkvæðið hjá honum (John Dewey, 2000:75-76).  

 Handbókin Að þjálfa saman huga og hönd inniheldur hugmyndir að samþættum 

verkefnum fyrir myndmennt og samfélagsfræði, sem getur stuðlaða að farsælu og 

innihaldsríku námi nemenda. Kennarinn er leiðbeinandi, hann stýrir náminu og með því að 

samþætta námsgreinar getur hann náð þessu markmiði. Þessi handbók gætið auðveldað 

þeim skólastarfið ef þeir myndu nota hana til þess að leita að hugmyndum eða nota úr henni 

tilbúin verkefni. 

 Viðfangsefni verkefnanna eru sótt í námsefni samfélagsfræði og myndmenntar og 

nánasta umhverfi. Á yngsta stigi grunnskóla eru viðfangsefnin þá hinn nálægi heimur 

barnsins, barnið sjálft, líkami þess, skoðanir og tilfinningar. Einnig koma viðfangsefnin inn 

á fjölskylduna, skólann, umferð, vini og félaga og heimabyggðina. Sem kveikja fyrir sum 

verkefni var horft á heimabæinn minn Neskaupstað og skólann þar. Umhverfi skólans 

býður upp á skemmtilegt athafnasvæði s.s. skemmtilegar fjörur. Samfélagið er lítið og mjög 

tengt nemendum. En ég tel að það sé hægt að útfæra öll verkefnin allstaðar á landinu. 

Skilningur á viðfangsefninu dýpkar og myndmálið verður markvissara ef námsgreinar s.s 

samfélagsfræði og myndmennt eru samþættar.    

 Handbókin Að þjálfa saman huga og hönd hentar mjög vel til kennslu á yngsta stigi 

grunnskólans og tekur tillit til markmiða aðalnámskrár grunnskóla. Það er mjög fjölbreytt 

og reynir á flesta þætti í samfélagsfræði og myndmennt. Verkefni úr handbókinni geta bæði 

verið í formi einstaklings- og hópverkefna. Nemendur afla sér upplýsinga úr bókum, 

blöðum, myndum og vettvangsferðum. Sameiginlegar myndir, klippimyndir og þrívíð verk 

eru aðferðir sem hægt er að útfæra í þeim tilgangi.  
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Lokaorð 

Mikið efni er til um samþættingu og mér finnst mikilvægt að allir starfandi kennarar kynni 

sér samþættingu námsgreina vel og hvað hún felur í sér. Samþætting námsgreina gefur 

mörg tækifæri og hjálpar okkur að gera nemendur virka þátttakendur í eigin námi. Það að 

skoða námsefnið frá ólíkum hliðum gefur nemendum ólíka sýn á námið. Námsefnið er 

mikilvæg forsenda alls náms og þarf að vera bæði áhugavert, merkilegt, réttmætt og 

uppbyggilegt (Wolfgang Edelstein, 2008:28).   

 Í mínum heimaskóla er ekki mikil áhersla á samvinnu myndmenntakennara við aðra 

kennara. Kennsla í myndmennt tengist lítið kennslu í öðrum greinum, þess vegna langaði 

mig að gera verkefni um samþættingu þessara tveggja námsgreina: myndmenntar og 

samfélagsfræði sem myndi nýtast kennurum, bæði umsjónarkennurum og einnig 

myndmenntakennurum.  

 Í vettvangsnámi mínu hef ég séð hve samvinna er mikilvæg, og hvað hún getur verið 

erfið fyrir nemendur. Það getur bæði átt við vinnu með öðrum nemendum og einnig öðrum 

fullorðnum. Þess vegna er gagnlegt að það séu ekki bara nemendur sem læra samvinnu, 

heldur líka kennarar og þeir sýni nemendum sínum fordæmi. Með meiri samvinnu má 

einnig tengja saman bekki með samkennslu þessara tveggja námsgreina.  

 Í bókinni Skóli- nám – samfélag segir að það sé ekki fyrst og fremst námsefnið sem 

valdi nemendum erfiðleikum í námi, heldur kennslan og aðferðir kennaranna. Þeir eigi að 

stuðla eðlislægri starfsemi hugans. Hlutverk kennara sé að nota þannig aðferðir að barnið 

afli sér þekkingarinnar sjálft, öðlist skilning, uppgötvi gerð og samhengi hlutanna og afli 

sér reynslu af því að skilja (Wolfgang Edelstein, 2008:19). 

 Í kennslu yngstu bekkja grunnskólans er erfitt er að greina skýr mörk á milli 

námsgreina því þar kennir sami kennarinn flestar námsgreinar. Til að dýpka skilning á 

ákveðnum viðfangsefnum er gott að samþætta námsgreinar, samþættingin gefur nemendum 

og kennurum tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum. Hún eykur 

líkurnar á að allir nemendurnir fái verkefni við hæfi. Eins og Gardner bendir okkur á eru 

fjölmargar leiðir í skólastofunni til að virkja hinar átta greindir mannsins. Ef börn vinna út 

frá tileknu viðfangsefni athuga þau það nánar, eiga auðveldara með að læra og muna betur 

(Gæflaug Björnsdóttir, 2001:24). 

 Ég ætla að nota eina málsgrein úr mjög góðri bók Skapandi skólastarf eftir Lilju 

Jónsdóttir (1996) til að enda greinargerðina mína. Ég er algjörlega sammála þeim orðum, 
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þau endurspegla viðhorfin mín í lífi og kennslu. „Við kennarar verðum að spyrja okkur 

hvað við viljum og að hverju við stefnum með skólastarfinu. Við þurfum ekki að líta á 

veröldina sem annað hvort svarta eða hvíta. Litirnir eru miklu fleiri“ (Lilja Jónsdóttir, 

1996:11). 
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