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Ágrip 

Í þessari greinagerð með lokaverkefni til B.Ed. -prófs frá Kennaraháskóla Íslands er fjallað 

um kennsluvef/hugmyndabanka sem varðar samþættingu íslensku og listgreina og er 

ætlaður fyrir kennara 1.-7. bekkjar. Tekin voru fyrir markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

(1999) fyrir þessar greinar. Í hugmyndabankanum eru verkefni úr íslensku og listgreinum 

fléttuð saman á aðgengilegan, fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. 

 

Verkefni kennsluvefsins eru flokkuð niður í yngsta og miðstig. Undir hvorum flokki er að 

finna fjölmörg verkefni sem tengjast aðallega íslensku, tónlist, myndlist og leiklist. 

Verkefnin eru fjölbreytt og stuðla að meiri samvinnu kennara sem er mikilvægur þáttur í 

kennarastarfinu. 

 

Hugmyndir að námsmati er einnig að finna á síðunni. Þar má sömuleiðis finna margskonar 

leiðir í námsmati og er það val og ákvörðun hvers kennara hvaða námsmat honum finnst 

passa við hvert og eitt verkefni. 

 

Vefurinn kemur til með að vera opinn fyrir kennara og annað fagfólk til að koma 

hugmyndum sínumum kennslu á framfæri. Hægt verður að skrá sig inn með notandanafni 

og lykilorði til að setja inn ný verkefni. Það er í okkar höndum að fylgjast með og 

samþykkja þau verkefni sem send verða inn. 
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Formáli 

Engin ein kennsluaðferð er árangursríkari en önnur, það gildir ávallt að nota þær 

kennsluaðferðir sem henta nemendum, námsefni og markmiðum hverju sinni og að nota 

sem fjölbreyttastar aðferðir til að koma til móts við nemendur. Með samþættingu 

námsgreina er reynt að koma til móts við alla. Samþætting námsgreina býður upp á ótal 

náms- og kennsluaðferðir og eykur það líkurnar á að hægt sé að mæta þörfum ólíkra 

einstaklinga. Við lögðum af stað í þetta verkefni með einstaklingsmiðað nám ofarlega á 

lista, því við teljum mikilvægt að koma til móts við hvern einstakling á hans grundvelli. 

Samþætting námsgreina býður upp á þann möguleika að hver og einn fái að njóta sín.   

  

Þegar við vorum að huga að leiðsagnarkennara var Jóhanna Karlsdóttir lektor efst á blaði, 

þar sem hún kenndi okkur á fyrsta ári í Kennaraháskólanum og reyndist okkur afar vel. Við 

vorum að fara í okkar fyrsta vettvangsnám og að undirbúa þemavinnu fyrir 5. bekk um 

Þingvelli. Þá var Jóhanna stór hugmyndabanki fyrir okkur og gaf okkur mikinn innblástur í 

áframhaldandi vinnu um samþættingu námsgreina sem við höfum mikinn áhuga á. 

  

Við viljum því þakka Jóhönnu Karlsdóttur lektor við Kennaraháskóla Íslands fyrir góða 

leiðsögn, hlýju og hreinskilni. Einnig viljum við þakka Sigurði Ingvari Ámundasyni 

tölvunarfræðingi fyrir góðar ábendingar og aðstoð við heimasíðugerð. Auk þess finnst 

okkur mikilvægt að þakka eiginmönnunum okkar og börnum fyrir mikinn skilning síðustu 

þrjú árin. 
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Inngangur 

Sláum taktinn í íslenskuna er kennsluvefur fyrir kennara og annað fagfólk um samþættingu 

námsgreina fyrir 1.–7. bekk. Kennsluvefurinn er ætlaður sem hugmyndabanki fyrir 

grunnskólakennara um hvernig samþætta má íslensku við listgreinar og má þar finna hin 

ýmsu verkefni og leiki. Kennsluvefurinn er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaraháskóla 

Íslands vorið 2008 og hefur veffangið www.slaumtaktinn.com.  

Okkar markmið með þessum vef er að kennarar geti nálgast á aðgengilegan hátt, fjölbreytt 

og skemmtileg verkefni sem miða að samþættingu íslensku og listgreina. Við höfðum það 

að leiðarljósi við gerð verkefna kennsluvefsins að efnið sé sniðið að kennslu grunnskólans 

og samræmist kennslumarkmiðum eins og Skóli fyrir alla og einstaklingsmiðuðu námi.  

Á kennsluvefnum er leitast við að nota fjölbreytta kennsluhætti við innlögn og miðlun 

námsefnis og vinnuferli verkefna. Hugmyndabankinn á að vera spennandi vettvangur fyrir 

kennara til að nýta sér nýbreytni í kennsluháttum og virkja þá til að prófa nýjar leiðir í 

kennslunni. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að prófa mismunandi aðferðir til að innleiða 

nýjungar inn í bekkinn sinn ásamt því að sjá hvaða aðferðir skila árangri. Með þessi atriði í 

huga nýtist vefurinn vel til að finna, á aðgengilegan hátt, nýjar hugmyndir að leikjum og 

verkefnum sem hver og einn kennari getur aðlagað að nemendahópum eða einstaklingum. 

Við teljum mikilvægt að leggja af stað með slíkan kennsluvef svo hægt sé að koma enn 

betur til móts við alla þá ólíku einstaklinga sem stunda nám við grunnskóla landsins.  

Kennsluvefurinn er hugsaður fyrir grunnskólakennara á yngsta og miðstigi og þar geta þeir 

nýtt sér ýmis verkefni tengd íslensku og listgreinum. Við styðjumst við markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla (1999) í íslensku og listgreinum til að allir þeir námsþættir sem 

gert er ráð fyrir á hvoru námsstigi fyrir sig séu til staðar. Á kennsluvefnum eru fjölbreytt 

verkefni þar sem tónlist, myndlist og leiklist er fléttað saman við íslensku.  

Þegar við fórum að ræða um lokaverkefnið kom samþætting námsgreina mjög fljótt upp í 

huga okkar. Við höfum unnið mikið saman síðastliðin þrjú ár, bæði að verkefnum og í 

þeirri starfsþjálfun sem við höfum tekið við Kennaraháskólann. Þar sem tvær okkar eru á 

íslenskukjörsviði og ein á tónmenntakjörsviði höfum við í vettvangsnámi okkar nýtt okkur 
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mikið samþættingu námsgreina, bæði með þemavinnu og einnig tengt tónlistina og 

íslenskuna saman. Okkur hefur þótt samþætting námsgreina mjög spennandi og gefandi en 

um leið krefjandi. Þess vegna fannst okkur tilvalin hugmynd að búa til hugmyndabanka 

fyrir kennara. Við ákváðum að búa til námsvef svo efnið yrði sett fram á sem 

aðgengilegastan hátt fyrir kennara.  

Í greinargerðinni munum við fjalla um uppbyggingu vefsins, fjölbreytta kennsluhætti, 

samþættingu námsgreina og námsmat. 

 

Kynning á kennsluvefnum 

Á forsíðu kennsluvefsins eru vefnotendur boðnir velkomnir og vefurinn og notkun hans 

kynnt í stuttu máli. Verkefnunum á vefnum er skipt í tvö þyngdarstig, það er yngsta stig og 

miðstig. Innan hvors stigs er verkefnum skipt frekar niður í eftirtaldar námsgreinar og 

námsþætti samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 1999: 

 

Íslenska – bókmenntir, hlustun og áhorf, lestur, málfræði, ritun og talað mál og 

framsögn.  

Tónmennt - hljóðfæri, hreyfing, lestur og ritun og söngur og raddbeyting. 

Myndlist – sköpun/túlkun/tjáning og skynjun/greining/mat. 

Leikræn tjáning - sköpun/túlkun/tjáning og skynjun/greining/mat 

Dans - sköpun/túlkun/tjáning og skynjun/greining/mat  

Textílmennt - sköpun/túlkun/tjáning og skynjun/greining/mat 

 

Þegar velja á verkefni er hægt að merkja við það sem leitað er eftir, til dæmis íslenska – 

málfræði og tónmennt – hreyfing. Því næst er smellt á „Leita“ hnappinn og 

leitarniðurstöður birtast fyrir neðan. Hægt er að velja eins marga möguleika og hver vill og 

birtast verkefnin í röð eftir því hve marga möguleika þau innihalda og sést hittnin með 

prósentuhlutfalli. Ef hittnin sýnir 100% þá inniheldur verkefnið öll þau leitarsvið sem leitað 

var eftir. Með því að smella á verkefnin kemur upp gluggi þar sem sést nánar hvaða 



 9 

flokkum verkefnið tilheyrir. Ef ekkert er valið koma öll verkefni vefsins fyrir neðan í 

stafrófsröð þegar ýtt er á „Leita“ hnappinn.  

 

Verkefnin eru af margvíslegum toga, jafnt einstaklings- sem hópverkefni. Hugmyndir okkar 

eru þær að kennarar geti nýtt sér þau verkefni sem er að finna í þessum hugmyndabanka, 

hvort sem þeir nýta þau beint af vefnum eða breyta og aðlaga að sínu námsefni og 

nemendahópi. Framtíðaráform okkar eru þau að kennarar geti skráð sig inn og deilt 

hugmyndum sínum með öðrum kennurum og fagfólki.  

 

Á vefnum er einnig að finna tenglana Greinargerð, Tenglar og Vefurinn. Inni í tenglinum 

Greinargerð má meðal annars finna þessa greinargerð, undir Tenglar eru krækjur sem leiða 

notendur inn á aðra góða kennslu- og námsvefi. Að lokum má finna undir tenglinum 

Vefurinn nokkur þakkarorð.  

 

Hlutverk kennarans 

Kennarinn þarf að velta því fyrir sér hvaða markmiðum hann ætlar að ná með hverju 

verkefni fyrir sig. Er áhersla lögð á þekkingarmarkmið, leiknimarkmið, viðhorfamarkmið 

eða markmið af félagslegum toga? Hann þarf að vera með það ákveðið fyrirfram hvaða 

markmiðum hann vill að nemendur sínir nái. Kennarinn þarf að spyrja sig spurninga eins og 

til dæmis: Hverju hyggst hann ná fram hjá nemendum sínum? Krefst verkefnið fjölbreyttra 

kennsluhátta og skapandi starfs? Þetta ásamt fleiri þáttum er nauðsynlegt fyrir kennara að 

hafa í huga og ganga út frá (Lilja M. Jónsdóttir 1996:12-13). Þegar kennari setur sér 

markmið er nauðsynlegt að hafa í huga að þau nái til þekkingar og skilnings, rökhugsunar, 

sköpunarhæfileika og viðhorfa. Benjamin Bloom hannaði flokkunarkerfi til að setja 

námsmarkmið. Kerfið miðast við að mannlegir hæfileikar skiptist í þrjú meginsvið, það er 

þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. Markmið á þekkingarsviði er að 

þjálfa andlega hæfileika nemanda. Á viðhorfa- og tilfinningasviði er leitast við að þroska 

nemendur tilfinningalega og efla áhuga og jákvæð viðhorf. Á leiknisviðinu er leitast við að 

efla líkamlega færni. Á hverju sviði er markmiðunum skipt niður í þyngdarstig og verður 

nemandinn að ná markmiðum eins stigs til að komast uppá það næsta (Ingvar Sigurgeirsson 
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1999a:18-19). Þetta kerfi gerir kennurum kleift að skipuleggja markmið sín í kennslunni og 

auðveldar þeim að gera sér grein fyrir hvar hver og einn nemandi er staddur í náminu. 

 

Það er einnig mikilvægt að kennarinn sé með sanngjarnar námskröfur og geri nemendum 

sínum grein fyrir þeim, til dæmis hvernig kröfurnar tengistnámsmarkmiðum, frágangi, 

vandvirkni, samvinnu og tillitssemi og þetta þarf allt að vera gert með tilliti til aldurs 

nemenda (Lilja M. Jónsdóttir 1996:22-23).  

 

Kennsluhættir 

Mikilvægt er að kennarar hafi alltaf hugfast við val á kennsluaðferðum að viðfangsefnin 

séu í samræmi við þroska nemenda og áhuga þeirra. Námið verður að vera eðlilegt 

framhald á því sem undan er komið. Kennsluaðferðir verða að taka tillit til mismunandi 

einstaklinga og getu þeirra, það er gert með því að leggja fyrir nemendur mörg og fjölbreytt 

verkefni. Kennsluaðferð er tæki til að vekja áhuga nemenda á náminu og efla 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi og þjálfa nemendur í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum með gagnrýninni hugsun. Kennsluhættir miða að 

því að þroska nemendur svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi og búa nemendur undir frekara nám og störf í atvinnulífinu. Mikilvægt 

er fyrir kennara að tileinka sér nýjungar í kennsluháttum (Brekkubæjarskóli [án árs]). 

 

Hvað er kennsluaðferð? 

Ingvar Sigurgeirsson svarar þessari spurningu þannig: „Kennsluaðferð er það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í 

því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:9). 

 

Við kennslu þarf að huga að öllum þeim þáttum sem þarna koma fram og þegar kennari 

undirbýr kennslu er mikilvægt að hann hafi fjölbreytileikann í fyrirrúmi því með lifandi 

kennslu verður efnið aðgengilegra og kemst betur til skila. Meiri áhugi kviknar hjá 

nemendum ef námsefnið er sett fram á fjölbreyttan og áhugaverðan hátt (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b). 
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Kennsluaðferðir fela í sér ólík markmið, það er engin ein kennsluaðferð fullkomin heldur er 

áríðandi að kennarar þekki eiginleika, bæði styrk og veikleika, helstu kennsluaðferðanna og 

mikilvægt er að laga kennsluaðferð að nemendahópi og aðstæðum hverju sinni. Kennari 

verður að geta litið á sjálfan sig gagnrýnum augum og leitast við að finna þær 

kennsluaðferðir sem henta honum og nemendahópnum best. Dæmi um kennsluaðferðir eru 

hópavinna, sýnikennsla, fyrirlestur, vettvangsferð, hlutverkaleikur, leiksýning, verklegar 

æfingar, spurnaraðferð, hugarflug, þrautalausn, hermileikur, söguaðferð (storyline) og 

endurtekningaræfingar (Ingvar Sigurgeirsson 2007). 

 

Val á kennsluaðferðum 

Þegar kennari velur sér markmið og kennsluaðferð er hann að ákveða með hvaða hætti hann 

ætlar að koma tilteknu efni á framfæri. Ekki er hægt að segja að einhver ein kennsluaðferð 

sé betri en önnur. Það er mjög misjafnt hvað hentar hverjum kennara fyrir sig og hvað 

hentar hverjum nemendahópi fyrir sig. Ótal samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar til að 

leiða í ljós hvort einhverjar tilteknar aðferðir komi betur út en aðrar (Ingvar Sigurgeirsson 

1999b:10). 

 

Áður en kennarinn velur kennsluaðferð þarf hann að vera búinn að átta sig á hvaða 

þekkingu eigi að miðla eða nemendur eigi að afla sér, hvaða skilning eigi að skerpa og 

hvaða leikni skuli leitast við að þjálfa (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:29). Þegar búið er að 

finna þessi ofantöldu atriði þá er að velja kennsluaðferð sem hentar. Nauðsynlegt er að hafa 

í huga við val á kennsluaðferðum hvernig aðferðin fellur að efninu, hentar hún mér sem 

kennara og get ég lagað hana að mismunandi einstaklingum innan nemendahópsins? Margir 

fræðimenn telja að leiða megi líkur að því að þáttur kennara og kennsluaðferða hafi mikla 

þýðingu og segja: „Ef sem dæmi er tekið að unglingakennarar eru ekki færir um að aðlaga 

námskrá og kennsluaðferðir sínar að mismunandi þörfum nemenda sinna, breytir það litlu 

um námsárangur á hvaða forsendum bekkir eru skipulagðir“ (Harlen o.fl. 1999:58 og Slavin 

1990). Það skal líka hafa í huga að kennsluaðferð getur skilað góðum árangri í fyrstu en 

orðið leiðigjörn þegar fram líða stundir og skilar þá ekki tilteknum árangri til lengri tíma 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:10). 
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Kennsluhættir fyrir einstaklinginn 

Með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir er hægt að gera kennsluna 

einstaklingsbundnari. Það gefur augaleið að ef koma á til móts við einstaklinginn þýðir ekki 

að leggja sama verkefnið fyrir allan hópinn því það er of auðvelt fyrir einn á meðan það er 

of erfitt fyrir annan. Einstaklingsmiðuð kennsla felur í sér að „námskráin er sniðin að 

einstaklingsþörfum nemenda“ samhliða því sem kennari gerir sínar kennsluáætlanir 

(Ferguson o.fl. 1999:4). Í einstaklingsmiðaðri kennslu byrja kennarar þar sem nemendur eru 

staddir í náminu en ekki þar sem þeir ættu að vera miðað við námskrá. Þeir átta sig á stöðu 

nemandans og vinna út frá því. Þeir vinna markvisst að því að leiðbeina nemendum með 

áherslu á mismunandi námstækni með því að höfða til mismunandi áhugasviða (Tomlinson 

1999:2). 

 

Þróaðar hafa verið fjölmargar aðferðir sem hafa haft einstaklingsmiðaða kennslu að 

markmiði. Einstaklingsmiðað nám byggist fyrst og fremst á rétti einstaklingsins til að læra 

þannig að eiginleikar hans nýtist sem best. Þær kennsluaðferðir sem snúa að 

einstaklingsmiðuðu námi hafa það að leiðarljósi að leyfa nemendum að kljást við 

viðfangsefnin hver á sínum hraða, þó að sama námsefni sé lagt til grundvallar. Til að koma 

til móts við nemendur á þennan hátt er gott að hafa þá með í ráðum við val á námsefni eða 

aðferðum. Þegar á að einstaklingsmiða nám er góð leið að beita námsaðgreiningu með 

tilteknum kennsluaðferðum. Sem dæmi má nefna samvinnunám og þemaverkefni 

(Fergusono.fl. 1999:4 og Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005:23). Slík kennsla byggist á 

þörfum hvers nemanda og er því nauðsynlegt að kennarar hafi nægilegar upplýsingar um 

hæfileika, þekkingu og áhugasvið hvers nemanda og hafi í huga vitsmuna-, hreyfi-, félags- 

og tilfinningaþroska og sterkar eða veikar hliðar nemandans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 

2005:23). Hægt er að skipta nemendum upp í námshópa í lengri eða skemmri tíma og biðja 

þá að setja sér sín eigin markmið sem þeir stefna svo að (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:32). 

 

Samþætting – (þemanám) 

Þegar litið er á orðið samþætta í Íslenskri orðabók má sjá að það merkir að tengja tvo eða 

fleiri þætti saman þannig að þeir myndi eina heild. Að samþætta námsgreinar merkir þá að 

tengja saman tvær eða fleiri námsgreinar þannig að þær myndi eina heild.  
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Sam│þætta s 1 tengja, flétta saman·(afleidd merking) tengja saman 

> samþætta námsgreinar 2 splæsa (Íslensk orðabók 2002:1243). 

 

Til eru margar kenningar um samþættingu og í heimildavinnu okkar komumst við að því að 

orðin þemavinna og samþætting námsgreina eru í raun samheiti yfir aðferðir sem eru ekki 

svo ólíkar. Þær eiga það sameiginlegt að tiltekin viðfangsefni eru skoðuð frá mörgum 

hliðum sem skilar sér í dýpri skilningi og heildarsýn og í þemavinnu tvinnast yfirleitt 

saman tvær eða fleiri námsgreinar (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:150-151; Lilja M. 

Jónsdóttir 1996:9 og 18).  

 

Susan Drake (2004) vill flokka samþættingu niður í þrjú þrep eða stig. Samþætting á fyrsta 

stigi (multidisciplinary) snýst um „að vita“. Mörk á milli námsgreina eru skýr og valið er 

þema til að vinna með mismunandi námsgreinar. Á þessu stigi skiptir hver og ein 

námsgrein og þekkingargrundvöllur hennar mestu máli, nemendur þurfa að vita sem mest 

um efni tengt námsgreininni. Nemendur vinna verkefni sem tengjast þemanu í hverri 

námsgrein fyrir sig í þeim kennslustundum sem þeim eru ætlaðar. Samþætting á öðru stigi 

(Interdisciplinary intergration) fjallar um „að gera“. Þar eru mörk námsgreina óljós og 

frekar er lögð áhersla á leikni og færni sem sótt er til fleiri en einnar námsgreinar en það 

námsefni sem námsgreinunum tilheyrir. Lögð er áhersla á að nemendur kunni skil á alls 

kyns efni fremur en að þekkingargrundvöllur námsgreinarinnar komist til skila þótt stuðst 

sé við hann. Megininntak samþættingar á þriðja stigi (transdisciplinary intergration) er „að 

vera“. Mörk námsgreina eru horfin og þær eru ekki lagðar til grundvallar við skipulagningu 

á samþættingunni. Námið er skipulagt út frá málefnum daglegs lífs og raunveruleikans. 

Markmiðið er að nemendur læri og þroskist með því að takast á við viðfangsefni daglegs 

lífs og verði þannig góðir og umhyggjusamir þjóðfélagsþegnar sem búa yfir þolinmæði, 

sveigjanleika og næmi fyrir umhverfi sínu. Einnig skiptir mestu máli hvað þeir vilja vita og 

þeir leggja áherslu á það sem þeim finnst máli skipta (Drake o.fl. 2004:8-13).  

 

Það sem vinnst með því að samþætta námsgreinar er að með því fæst meiri heild í námið. 

Námsgreinarnar vinna saman og styðja hver aðra (færni í einni grein getur verið grunnur að 
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færni í annarri) og nemendur geta tengt nám sitt við það sem þeir þekkja og kunna úr 

umhverfinu. Vinnubrögð verða fjölbreyttari og með því skapast meiri vinnugleði og þar 

með betri verkefni og meiri kunnátta. Þetta ýtir undir samvinnu allra, það er nemendur 

vinna saman, kennarar vinna saman og nemendur og kennarar vinna saman (Tomlinson 

o.fl. 2000:26-31). Með aukinni samvinnu kemur samhjálp og sanngirni í samskiptum við 

aðra, einnig málamiðlun og virðing á skoðunum, kostum og göllum annarra. Jafnframt læra 

nemendur að treysta öðrum fyrir mikilvægum verkefnum, geta gagnrýnt og tekið gagnrýni 

frá öðrum (Lilja M. Jónsdóttir 1996:8). 

 

Það má líta á samþættingu námsgreina sem tækifæri fyrir kennara til aukins samstarfs við 

aðra kennara. Hlutverk kennarans verður líka annað (ráðgjafi, leiðbeinandi, verkstjóri) og 

kennari fær tækifæri til að kynnast nýjum hliðum á nemendum sínum (Lilja M. Jónsdóttir 

1996). 

  

Námsmat 

Samkvæmt því sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 er 

markmið með námsmati að fylgjast með námsferli, afrakstri, árangri og 

þroskaferli nemenda en megintilgangur þess er „að afla upplýsinga sem hjálpa 

nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla1999:almennur hluti). Einnig er kveðið á um ábyrgð 

grunnskóla í þessu sambandi eins og eftirfarandi tilvísun sýnir: 

 

Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig 

nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og 

skólinn setja þeim. Námsmat miðar að því að afla sem öruggastrar 

vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum 

eða hópum gengur að ná settum markmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999:almennur hluti). 
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Enn fremur segir: 

 Námsmat á að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, 

viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda 

sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:almennur hluti). 

Námsmat er nauðsynlegur hlekkur í öllu skólastarfi í dag. Það er notað til að athuga hvort 

kennsla hjá kennurum og námsafrakstur (learning outcomes) hjá nemendum hafi borið 

árangur. Þetta gerir kennurum og nemendum kleift að fylgjast með og sjá hvernig þeir 

standa sig í kennslu og námi. Kennarar geta því sífellt fylgst með því hvort þeir þurfi að 

breyta til dæmis markmiðum og kennslunni hjá sér, skipta um námsefni eða 

kennsluaðferðir. Með námsmati reyna kennarar að fá sem öruggasta og víðtækasta 

vitneskju um árangur einstaklinga og hópa (Gronlund 2003:19 og Ferguson o.fl. 1999:41). 

 

Það er nauðsynlegt að vinna námsmat með mörgum og mismunandi aðferðum, kennari 

verður að hafa ákveðið fyrirfram hvað hann ætlar að meta og hvernig. Það sem er einna 

mikilvægast við námsmat er að beita sem fjölbreyttustum matsaðferðum, þekkja kosti og 

galla hverrar aðferðar og hafa skýr markmið því þau eru forsenda námsmats. Mikilvægt er 

fyrir kennara að hafa í huga að meta þarf bæði verklega og bóklega þætti námsins og meta 

framfarir, þekkingu, skilning og leikni í náminu. Einnig þarf að meta áhuga nemenda, 

samvinnu, framfarir, virkni, frágang á verkefnum og svo framvegis. Við námsmat verður 

kennarinn alltaf að spyrja sig hvaða færni nemendur eiga að ná með námsefninu. 

Hverskonar þekkingu, skilning, hæfni og hæfileika öðlumst við og hvað erum við tilbúin að 

samþykkja sem sönnun þess að námið/leiðbeiningarnar skiluðu tilætluðum árangri? 

Nauðsynlegt er að einblína ekki um of á þátt þekkingarinnar sem birtist svart á hvítu því þá 

þekkingu er svo auðvelt að mæla með hefðbundnum prófum (Gronlund 2003:19 og 

Ferguson o.fl. 1999:41).  

 

Ef námsmatið kemur vel út má ætla að kennsla hafi verið góð og að kennsluaðferðir hafi 

hentað og borið árangur. Ef námsmatið sýnir ekki fram á tilskilinn árangur þarf að taka á 

vandanum og sjá hvar hann liggur. Með óhefðbundnu námsmati leyfir kennari nemendum 
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sínum að hafa veruleg áhrif á nám sitt og þarfir. Óhefðbundið námsmat hentar vel í 

listgreinum og við samþættingu námsgreina. Þar er þá gefinn möguleiki á að nemendur 

skoði sjálfa sig og meti. Námsmatið er þannig hjálpartæki til að sjá hvort markmiðum í 

námi og kennslu hafi verið náð og hvort viðfangsefnið sem fjallað var um hafi skilað sér 

(Laugalækjarskóli [án árs]b, Ingvar Sigurgeirsson 1998, Meyvant Þórólfsson 2003).  

 

Óhefðbundið námsmat 

Sjálfsmat: Nemendur meta sig sjálfir og rökstyðja. Með þessari aðferð er lögð áhersla á 

virka þátttöku og ábyrgð nemenda og einnig skilja þeir betur til hvers er ætlast af þeim. 

Sjálfsmat gerir nemendum kleift að læra af eigin reynslu. Með þessari aðferð getur verið 

gott að láta nemendur halda dagbækur þar sem þeir skrá hugleiðingar sínar um námið. 

Einnig hafa verið gerð ýmis skonar eyðublöð, matslistar og gátlistar til að nota við slíkt mat 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:91, Jóhanna Karlsdóttir o.fl. 2005, Laugalækjarskóli [án 

árs]a). 

 

Ferilmappa(portfolio): Í slíka möppu safna nemendur öllum þeim verkefnum sem þeir 

vinna að yfir vissan tíma eða heila önn í einni eða fleiri námsgreinum. Kennari getur 

skoðað möppuna hvenær sem er til að fylgjast með þróun og þroska nemendanna og til að 

meta og greina viðkomandi barn og mappan er einnig sýnileg fyrir foreldra, til dæmis á 

foreldrafundum. Nauðsynlegt er að kennarar skoði möppuna reglulega til að sjá hvernig 

hverjum nemanda sækist námið. Ferilmappa gefur yfirlit yfir þau verk sem nemandinn 

hefur unnið að á tilteknu sviði. Einnig er ferilmappa gjarnan notuð undir hugleiðingar 

nemandans, greinargerðir og fleira þar sem nemandinn gerir grein fyrir hvernig verkin hafa 

þróast og tekist. Kennari gefur svo umsögn og einkunn í lok annar fyrir möppuna ásamt því 

að meta ástundun, áhugasemi og virkni nemandans í tímum (Ingvar Sigurgeirsson 

1999b:87-88 og Laugalækjarskóli [án árs]a). Tilvalið er að nemendur meti sjálfa sig með 

sjálfsmati og beri þannig aukna ábyrgð á námi sínu. 

 

Parkay (2006) álítur mikilvægt að nemendur séu hafðir með í vali á verkefnum sem geymd 

eru í ferilmöppunni. Nemendur eiga að setja þar þau verkefni sem eru þýðingarmikil fyrir 

þá og sýna þau markmið sem nemandinn setti sér í upphafi. Ferilmappan á að sýna bestu 
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verk nemandans en ekki það sem hann er ekki ánægður með. Hins vegar getur hún sýnt 

framfarir nemenda í þeirri vinnu sem átti sér stað, svo sem uppkast af ritunarverkefnum, 

skissur og fleira sem nemendur eru ekki endilega ánægðir með. Verkefni í ferilmöppunni 

eiga að vera sameiginleg ákvörðun kennara og nemanda. Ferilmappan er gott verkfæri fyrir 

kennara og nemanda til að skoða framfarir nemandans með foreldrum og einnig fyrir 

kennara til að sýna öðru fagfólki ef þess þarf (Parkay 2006:151). 

Þegar ferilmappa er notuð sem matstæki þurfa markmið að vera skýr og vel skilgreind til 

þess að hún sé raunhæf sem slík. Eins og áður kom fram er ferilmappa óhefðbundið 

námsmatstæki sem býður upp á mikla aðlögun að einstaklingnum. Viðmið geta verið 

mismunandi milli nemenda og eðlilegast að miða við fyrri verk og færni hvers og eins. 

Námsferill nemandans er metinn á fjölbreyttan og samþættan hátt og með þessu er hægt að 

sjá námsferil nemandans og frammistöðu yfir lengra tímabil sem er ekki hægt að meta með 

einu prófi í lok vetrar. Segja má að ferilmöppur séu góð leið til að meta nemendur án þess 

að valda kvíða (Wikibækur 2004).  
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Lokaorð 

Það er nauðsynlegt hverjum kennara að huga að fjölbreytni í kennslu sinni. Með tilkomu 

vefsins Sláum taktinn í íslenskuna sem við unnum sem lokaverkefni við KHÍ vonum við að 

við höfum lagt eitt lóð á vogarskálarnar með því að koma með fjölbreyttar hugmyndir að 

samþættum viðfangsefnum. 

 

Tölvur eru framtíðin, upplýsingatækni er í stöðugri þróun og öll tækniþróun fer vaxandi. 

Með kennsluvef sem þessum er auðvelt og aðgengilegt fyrir kennara í grunnskóla að 

nálgast hugmyndir að viðfangsefnum. Það sparar bæði tíma og peninga. Þetta eykur 

fjölbreytni í námi og kennslu og aðgengi að fjölbreyttum hugmyndum verður meira. Til að 

einstaklingsmiðað nám verði að veruleika þurfa kennarar að nýta sér betur óhefðbundnar 

kennsluaðferðir og leyfa nemendum að hafa meiri áhrif á sitt nám. Með því að virkja 

kennara í að nýta sér vef sem þennan verður kennslan auðveldari og fjölbreyttari sem skilar 

sér vonandi með auknum áhuga og afköstum nemenda. 

 

Það er von okkar að þessi hugmyndabanki stuðli að auknu samstarfi kennara um land allt 

þar sem þeir hafa, auk þess að fá góðar hugmyndir að fjölbreyttum upplýsingum, tækifæri 

til að safnagóðum hugmyndum á vefinn og miðla reynslu sinni og hugmyndum. Við vonum 

að þessi kennsluvefur eigi eftir að nýtast sem flestum kennurum og öðru fagfólki í 

grunnskólum landsins.  
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