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Ágrip 
 
 

Þar sem við höfum undanfarin ár stundað nám við Kennaraháskóla Íslands hafa 

okkur verið kynntar hinar ýmsu kennsluaðferðir er lúta að kennslu nemenda í 

grunnskóla.  

 Samþætting er sú kennsluaðferð sem að okkar mati hentar  mjög vel í 

kennslu þar sem hún býður upp á meiri fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennsluumhverfinu.  

 Tilgangur þessa verkefnis er að sýna fram á að hægt sé að kenna  

íslensku og myndmennt saman. Við ákváðum að útbúa samþætt kennsluverkefni 

þar sem undirstaðan er íslenska og myndmennt. Lagt er upp með að allir 

nemendur bekkjarins fái notið sín í þeim viðfangsefnum sem kennsluverkefnið 

býður upp á .  
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íslensku og myndmennt  á yngsta stigi grunnskólans. 

 Fjallað er um frumkvöðla samþættingar, skilgreiningu og markmið með 
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samþættingar. Þá er fjallað um kennsluaðferðir, fjölgreindakenningu Gardners og 

námsmat. 

 Í lokin er kennsluverkefnið Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum kynnt ásamt  

markmiðum með verkefninu. 

 Verkefni þetta er unnið á vorönn árið 2009. Leiðsögukennari var 

Valgerður Snæland Jónsdóttir og viljum við færa henni bestu þakkir fyrir 

leiðsögnina. 
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Inngangur 
 

Menntun er það sem við búum að alla ævi og það sem við höfum lært hverfur 

aldrei úr lífi okkar heldur gefur okkur möguleika á að njóta þess sem við höfum 

og vera til. Stærsta gjöf sem nokkur getur fengið er tækifærið til að mennta sig 

og má segja að nám okkar hefjist við fæðingu og haldi áfram allt til æviloka. Svo 

lengi lærir sem lifir. 

 Allt sem við gerum samanstendur af fleirum en einum þætti.  Samþætting 

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

skólanum erum við að auka víðsýni nemenda okkar og gera einstaklinginn 

skilningsríkari og fordómalausari gagnvart öðrum.  

 

Allt nám verður að vera starf, er sé 

þannig sniðið eftir kröftunum að erfiðið 

sem heimtað er sé hvorki of né van 

(Guðmundur Finnbogason 1994:64). 

 

Ýmsar kenningar um nám og kennslu eru sífellt til umræðu og er það 

nauðsynlegt þar sem nám er margbreytilegt og sumt er einfalt að  læra,  annað 

er flóknara, sumt lærist upp á eigin spýtur, annað í samvinnu við börn og 

fullorðna.  Nám er þegar nemandinn eykur hugsun og skilning hlutbundið og 

óhlutbundið.  

 Kennsla er flókinn leikur sem krefst ígrundunar, innsæi og góðrar 

dómgreindar. Kennarastarfið krefst mikillar færni á  margbreytilegum sviðum 

mannlegrar flóru.   

 Ekki eru vísir sigrar í svo krefjandi starfi sem kennarastarfið er, því er ávallt 

þörf á að endurskoða og breyta um aðferðir ef þær skila ekki þeim árangri eða 

sigrum sem vonast var eftir. 

 Einnig er  óþarfi og ekki skynsamlegt að henda út öllu sem gamalt er og 

virkar bara til að breyta eins og virðist einkenna umræður í kjölfar nýrrar stefnu 

yfirvalda með einstaklingsmiðað nám sem er í reynd búið að vera við lýði í 

fámennum sveitaskólum og einnig í heimakennslu hér áður fyrr. Að brúa bilið 

milli hugsjónar og veruleika er oft erfitt en nauðsynlegt í öllu sem að okkur snýr 

því annars er hætta á að við njótum ekki þess sem við gerum vel.  
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 Þegar við vorum að velja hvað taka skyldi fyrir í lokaverkefni okkar í 

grunnskólafræðum á menntavísindasviði við Háskóla Íslands þá veltum við 

mörgum möguleikum upp. En að lokum var stefnan tekin á samþættingu tveggja 

námsgreina grunnskólans á yngsta stigi, íslensku og myndmenntar. Þessar 

tvær námsgreinar urðu fyrir valinu vegna þess að við völdum okkur þessi svið 

sem kjörsvið.  

 

Verkefnið er byggt upp á eftirfarandi hátt.  
Fyrir utan inngang og lokaorð eru fimm megin kaflar og eru þeir: 

 

1. kafli. Frumkvöðlar samþættingar. Þessi kafli er kynning á frumkvöðlum 

samþættingar og helstu áherslum þeirra.  
2. kafli. Samþætting. Í öðrum kafla tökum við fyrir samþættingu og 

skilgreiningu námsgreina. 
3. kafli. Markmið samþættingar. Í þessum kafla er fjallað um  Aðalnámskrá 

grunnskóla og markmið með kennslunni. 
4. kafli.  Kennsla og kennsluaðferðir. Í  þessum kafla fjöllum við um 

kennsluaðferðir, rökstuðning,  fjölgreindirnar og námsmat.  

5. kafli. Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum. Þessi kafli fjallar um 

kennsluverkefnið og tilganginn  með því.  
 

Að lokum drögum við saman mat okkar og niðurstöður í síðasta kaflanum.  

Við vonum að þú, lesandi góður, hafir gagn og gaman af lestri þessarar ritgerðar.  

 

 

 

Guðmundína Kolbeinsdóttir 

Kristín F. Welding 
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1.  kafli. Frumkvöðlar samþættingar 

 
Hugmyndin að samþættingu var til í hugarheimi ekki ómerkari kennismiða en 

Guðmundar Finnbogasonar, Hower Gardner og John Dewey. Hér á eftir 

kynnum við þessa frumkvöðla og helstu áherslur þeirra.  

 

1.1 Guðmundur Finnbogason 
Guðmundur Finnbogason (1873 -1944) sendi frá sér ritið Lýðmenntun árið 1903. 

Hér er í raun um að ræða fyrstu eiginlegu námskrána á Íslandi sem leysti af eldra 

skipulag eins og tilskipun konungs frá 1790 sem skyldaði presta til að sjá um 

fræðslu ungmenna. Guðmundur var doktor í sálarfræði og heimspeki. Hann hélt 

því fram að skynjun mannsins væri forsenda þess að minnið safnaði efniviði úr 

reynslunni. Einnig að ímyndunaraflið gerði  það mögulegt að mynda nýjar heildir 

úr skynjun og reynslu. Á þennan hátt áleit hann að nám ætti sér stað 

(Guðmundur Finnbogason 1994: 9 -13). Með þessum hugmyndum hélt nútíminn 

innreið sína í skólamálum á Íslandi. Guðmundur lagði ríka áherslu á að 

nemendur gætu nýtt sér þá þekkingu sem þeir fengju í skólanum og sæju sjálfir 

tilgang með náminu (Guðmundur Finnbogason 1994: 66). Guðmundur setti fram 

þá hugmynd að kennaraefni fengju að kenna heilum bekk nokkrar námsgreinar í 

samhengi í  tiltekinn tíma og er þetta ekki fjarri þeim hugsunarhætti sem liggur að 

baki samþættingar (Guðmundur Finnbogason 1994: 211). 

 

1.2 Howard Gardner 
Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni segir Thomas Armstrong (2001) frá því  

þegar fyrstu greindarprófin litu dagsins ljós árið 1904 en í þeim var mæld  

svokölluð greindarvísitala (IQ). Howard Gardner  er bandarískur prófessor í 

sálar- og menntunarfræðum við Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Hann setti 

árið 1983 fram gagnrýni á þessi vísindi. Hann hélt því fram að greindarprófin 

segðu bara hluta sannleikans því þar væri um einangruð verkefni að ræða. Til 

væri fleiri en ein greind og miklu betra væri að mæla hæfileika fólks með því að 

láta það leysa þrautir eða vandamál í eðlilegu samhengi við umhverfi sitt. Einnig 

með því að hanna afurðir í eðlilegu samspili við umhverfið. Um væri að ræða 

ekki bara eina greind heldur átta (Armstrong Thomas  2001:13).  Út frá kenningu 
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Gardners hafa æ fleiri gert sér grein fyrir nauðsyn þess að samþætta 

námsgreinar í kennslu. 

 

1.3 John Dewey 
John Dewey (1859 -1952) var bandarískur heimspekingur og uppeldisfræðingur 

og oft nefndur faðir framsækinnar uppeldisfræði. Hann er talinn helsti 

upphafsmaður samþættingar (Dewey 1983:27). Að hans mati er menntun fyrst 

og fremst vöxtur og þroski.  Hann taldi að skilningur og þekking byggðust á 

reynslu. Sú reynsla fengist með því að framkvæma og snerta og  því þyrfti að 

leyfa börnunum að kanna hlutina upp á eigin spýtur. Hugtakið athöfn er lykilorð í 

kenningu hans.  Að læra með því að framkvæma eða „learning by doing“  er ein 

fleygasta setning Dewey (Dewey 1983:27). Hann áleit að umhverfi þyrfti að vera 

hvetjandi fyrir nemendur og áttu þeir að stjórna námi sínu sjálfir. Dewey hafði 

mikinn áhuga á að tengja skólann umhverfi og samfélagi.  

Fram hefur komið að John Dewey er upphafsmaður margra þeirra nýjunga sem 

tengja má samþættingu námsgreina.  

 

 Hjá Guðmundi Finnbogasyni má finna hugsunarhátt tengdan 

samþættingu. Má þar  sérstaklega nefna rit hans Lýðmenntun. Síðast en ekki 

síst átti Howard Gardner mikinn þátt í að endurbæta útfærslu samþættingar í 

námi og kennslu með fjölgreindakenningunni. 

 Í næsta kafla verður fjallað ítarlega um samþættingu námsgreina á yngsta 

stigi grunnskólans.  
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2. kafli. Samþætting 
  

Í bók sinni Skólastofan segir Invgar Sigurgeirsson að miklvægt sé að virkja 

áhuga nemenda með því að tengja námið raunverulegu umhverfi eða nýta ytri 

eða innri aðstæður. Með samþættingu er nemendum gert kleift að glíma við 

fjölbreytt viðfangsefni og hægt er að taka tillit til ólíkra þarfa og getu nemenda 

(Ingvar Sigurgeirsson 1981:66).  

 

 Í kaflanum hér á eftir fjöllum við um samþættingu  og skilgreiningu 

námsgreina  

 

2.1 Skilgreining samþættingar 
 

sam|þætta S tengja, flétta saman  (afleidd merking) tengja samansamþætta námsgreinar 

(Íslensk orðabók 2002:1243). 

Þegar litið er í Íslenska orðabók á orðið samþætta má sjá að það merkir 

að tengja tvo eða fleiri þætti saman þannig að þeir mynda heild.  

Samþætting námsgreina felur í sér að nemendur fást við tiltekin 

viðfangsefni sem eru skipulögð með það fyrir augum að viðfangsefnin 

gangi þvert á námsgreinar og fléttist þannig saman í eina heild. 

 Guðmundur Finnbogason kom með ígrundaða heildstæða 

menntastefnu sem tók bæði til markmiða, inntaks náms og aðferða í 

lýðfræðslu. Við lestur greinargerðar hans kemur berlega í ljós viðhorf hans 

til ólíkra kennsluaðferða, þær skarast allar meira og minna (Guðmundur 

Finnbogason 1994:27). 

 

2.2 Samþætting námsgreina 
 

Þegar unnið er með samþættingu námsgreina er athugað hvaða leiðir eru færar 

til að ná fram markmiðunum og  hvaða kennsluaðferðum og  vinnubrögðum er 

hægt að beita til að ná þeim. Samþætting krefst fjölbreyttra kennsluaðferða þar 
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sem nemendur fá tækifæri til að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun 

verkefnanna. Nemendur fá einnig tækifæri til að nálgast viðfangsefnið út frá sínu 

eigin sjónarhorni og kafa dýpra í efnið eftir áhuga og getu. Með þessum 

aðferðum skapast aukið svigrúm til þess að velja. Í samþættu námi eru einnig 

unnt að nálgast ýmis félagsleg markmið eins og að þjálfa nemendur í samvinnu 

og samskiptum, þjálfa þá í að hlusta á aðra, taka tillit til annarra og taka ábyrgð á 

vinnu sinni (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10).  

 Samþætting námsgreina getur verið hvetjandi og skemmtileg ekki síst 

þegar litið er á vinnu kennarans. Samþætting getur gefið hlutverki  kennara alveg 

nýtt gildi, aukið áhuga hans á starfinu og komið í veg fyrir kulnun. 

 Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um markmið með samþættingu og 

kynnum við námsgreinarnar sem við samþættum í þessu verkefni.  

 

 

3. kafli. Markmið samþættingar 
 

Samþætting endurspeglar í raun þegar viðfangsefni í námi krefjast sjónarmiða, 

þekkingar og færni sem sótt er til fleiri en einnar námsgreinar. Markviss 

samþætting tveggja eða fleiri námsgreina 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 1996:9).   

 Í þessum kafla fjöllum við um markmið samþættingar í myndmennt og 

íslensku. 

 

3.1 Myndmennt 
Sjónræn upplifun er stór þáttur skynjunar og skilnings 

mannsins á heiminum enda bendir flest til þess að 

hann hafi allt frá upphafi vega myndgert líf sitt og 

umhverfi í margvíslegum tilgangi. Myndir hafa sitt 

eigið tungumál, myndmál, og maðurinn hefur alla tíð 

notað myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er 

hægt að lýsa á annan hátt. Myndmál miðlar 

viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins 
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ekki síður en tungumál (Aðalnámskrá grunnskóla. 

2009). 

Kunnáttumarkmið í myndmennt 
 Að nemendur geti sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifanir eða 

ímyndun. 
 Að nemendur geti unnið myndverk á fjölbreytilegan hátt í ýmis efni og 

með margvíslegum áhöldum í gegnum teiknun, málun, mótun og  

klippimyndir. 

 Að nemendur geti  nýtt sér í eigin sköpun einfalda útfærslu 

línuteikninga, áferðar, myndbyggingar, lita- og formfræði.  

 Að nemendur þekki grunnlitina, einfaldar litablöndur og litatóna, 

grunnformin, tvívíð og þrívíð. 

 Að nemendur hafi tamið sér vönduð vinnubrögð.  

 Að nemendur geti gengið frá verkum, efnum og áhöldum sem unnið 

hefur verið með. 

 Að nemendur  þekki  hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og 

aðferðum verkefna hverju sinni.  

 Að nemendur geti greint í tilteknum listaverkum þau lögmál og þær 

aðferðir sem hann hefur kynnst. 

Leiknimarkmið 
 Að nemendur geti nýtt sér mynddæmi af verkum ákveðinna 

listamanna í eigin sköpun í tengslum við þau verkefni sem unnin 

eru hverju sinni.  
 Að nemendur geti skapað myndverk í ýmsum tilgangi. 

 Að nemendur þekki verk valinna listamanna og geta rætt um þau, 

þekki þau verk sem eru í nánasta umhverfi hans, t.d. skólanum eða 

annars staðar í heimabyggð og listamennina sem þar komu við 

sögu.  
 Að nemendur geri sér grein fyrir að myndlistin á sér sögu og að 

straumar og stefnur breytast í tímans rás. 
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Viðhorfsmarkmið 
 Að nemendur geti á einfaldan hátt tjáð tilfinningar, skoðanir og 

hugmyndaheim í myndverki. 

 Að nemendur geti á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra.  

 Að nemendur geti greint merkingu valinna myndverka. 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, listgreinar. 2006 :15-16). 

 

3.2 Íslenska 
Með samþættingu íslensku og annarra námsgreina 

gefst einnig kostur á að þjálfa nemendur í íslensku á 

margvíslegan máta. Það sama á við um íslensku sem 

annað tungumál. Dæmi um þetta eru þegar nám er 

skipulagt með söguaðferðinni og þegar nám í íslensku 

er samþætt upplýsingamennt og miðlun í skapandi 

verkefnum. Samþætting íslensku og listgreina er líka 

til þess fallin að styrkja skapandi skólastarf og glæða 

námsáhuga og árangur með öðrum hætti en bóklegt 

nám gerir (Aðalnámskrá grunnskóla. 2009). 

 
Kunnáttumarkmið í íslensku 

 Að nemendur örvist til lesturs með fjölbreyttum verkefnum við hæfi. 

 Að nemendur auki málskilning sinn með fjölbreytilegum verkefnum, 

málsháttum, rími og orðabanka. 

 Að nemendur þjálfist í frásögn, endursegji sögur og ljóð og  hlusti á 

umræður bekkjarfélaga sinna. 

 Að nemendur þjálfist í að fara eftir almennum fyrirmælum. 

Leiknimarkmið 
 Að nemendur geti lesið sér til skilnings og ánægju 

 Að nemendur geti leyst af hendi fjölbreytileg verkefni og þjálfist í rími og 

ljóðagerð 

 Að nemendur fái tækifæri í að endursegja og eða lesa upphátt fyrir 

bekkjarfélaga 
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 Að nemendur geti framkvæmt það sem fyrir þá er lagt og geti lokið 

verkefnum sínum. 

Viðhorfsmarkmið 
 Að nemendur sýni áhuga á lestri og þeir séu hvattir  til að lesa sér til 

fróðleiks. 

 Að nemendur eflist í notkun íslenskrar tungu og skilningi á málinu. 

 Að nemendur taki þátt í viðfangsefnum af áhuga og leggi sig fram. 

 Að nemendur þjálfast í að vinna samkvæmt fyrirmælum. 

 Hér á eftir förum við ítarlega í gegnum kennsluaðferðir, rökstuðning og 

fjöllum einnig um fjölgreindirnar og námsmat.  

 

 

4. kafli. Kennsla og kennsluaðferðir 
 

Í þessum kafla tökum við fyrir kennslu og kennsluaðferðir, fjöllum um 

fjölgreindakenningu Gardners og skipulagningu náms.  

 Við munum leggja áherslu á fjölbreytileika í kennsluaðferðum 

samkvæmt bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna. Einnig 

ætlum við að styðjast við fjölgreindakenningu Gardners. Þannig fá 

nemendur  að njóta mismunandi hæfileika sinna. Helstu kennsluaðferðir 

sem við ætlum að nota eru:  umræðu- og spurnaraðferð, innlifunaraðferðir 

og tjáning, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð skapandi 

viðfangsefni. 

 Lögð verður áhersla á að samþætta  íslensku og myndmennt eins 

og aðstæður leyfa hverju sinni. 

Samvinna, sjálfstæð hugsun og vönduð vinnubrögð teljum við mikilvægt  

fyrir alla nemendur að tileinka sér. Með því efla þeir sjálfstraust og þjáfast í  

í mannlegum samskiptum. 

 Nám skal vera  skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum 

eða að viðfangsefnið sjálft er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað. Í 

þemanámi fylgir kennslan svipuðum skrefum og þegar beitt er 

leitaraðferðum, efnis- og heimildakönnun eða umfangsmiklum 

hópvinnuverkefnum (Litróf kennsluaðferðanna 2002:150). 
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4.1 Kennsluaðferðir 
Kennarar hafa lengi gert sér grein fyrir því að  ef koma á til móts við allar 

einstaklingsbundar þarfir nemenda þá er ekki hægt að leggja sömu verkefnin fyrir 

alla. Með þetta að leiðarljósi hafa verið þróaðar margar kennsluaðferðir þar sem 

leitast er við af fremsta megni að koma til móts við þarfir allra nemenda. Þessar 

aðferðir erum margar og mjög ólíkar (Ingvar Sigurgeirsson. 1999:32-33).  

 Í þessum kafla verður fjallað um þær kennsluaðferðir sem henta vel í 

samþættingu námsgreina. 

 

Kennsluaðferðirnar eru: 
 Umræðu – og spurnaraðferðir 

Í umræðu- og spurnaraðferð þarf kennarinn að finna krefjandi 

spurningar eða önnur umræðuefni fyrir nemendur. Dæmi um 

kennsluaðferðir eru: samræðuaðferðir, spurnaraðferðir, þankahríð, 

umræðuhópa. Helstu markmið þessarar kennsluaðferðar er að 

virkja nemendur til umræðna, rökræðna og skoðanaskipta, kenna 

nemendum að tjá sig og taka tillit til annarra. 

Rökstuðningur 

Með þessari kennsluaðferð þurfa nemendur að taka þátt, sýna 

áhuga, ræða saman og hlusta á aðra (Ingvar Sigurgeirsson 

2002:92). 

 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir og tjáning er aðferð sem beinist að því að 

nemendur sjái hluti fyrir sér í huganum, lifi sig inn í mismunandi 

aðstæður, setji sig í spor lifandi eða dauðra hluta og tjái sig á 

skapandi hátt. Kennsluaðferðir eru t.d. frásagnir, sjónsköpun, 

hugarflug með leiðsögn, leikræn tjáning, myndræn tjáning, tónlist, 

söngur, dans, hreyfing, skrifleg tjáning og ritun. Markmið 

innlifunaraðferða er að vekja áhuga nemenda og virkja 

sköpunarhæfileika þeirra, efla innsæi, skapandi hugsun og tjáningu. 
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Rökstuðningur 
Nemendur þjálfast í innlifun, efla innsæi, skapandi hugsun og 

tjáningu, vekja til umhugsunar og nemendur eru virkir (Ingvar 

Sigurgeirsson 2002:98). 

 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Þetta er kennsluaðferð þar sem mestar kröfur eru gerðar um að 

nemendur vinni sjálfstætt, einir eða í hópum, að skapandi 

verkefnum sem þeir taka  verulegan þátt í að velja, móta og þróa. 

Þetta eru kennsluaðferðir eins og þemanám, sviðsetningarverkefni, 

söguaðferð, landnámsaðferð og raunveruleg viðfangsefni. Helstu 

markmið með sjálfstæðu, skapandi viðfangsefni er að ýta undir 

frumkvæði nemenda, sjálfstæð vinnubrögð, frjóa og skapandi 

hugsun, nýsmíði, hugmyndavinnu og miðlun. 

Rökstuðningur 
Með þessari kennsluaðferð læra nemendur að skipuleggja, hanna, 

miðla og vinna saman að sameiginlegu markmiði (Ingvar 

Sigurgeirsson 2002:150). 

 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð byggjast á því að nemendur leysi viðfangsefni 

saman. Þessi aðferð er í raun samheiti yfir margar ólíkar 

kennsluaðferðir t.d. umræðu- og spurnaraðferð, þrautalausnir eða 

leitaraðferð. Kennsluaðferðir geta verið t.d. hópverkefni, 

samvinnunám, einn-fleiri-allir, púslaðferðin og efniskönnun í 

vinnuhópum. Helstu markmið með hópvinnubrögðum er að 

nemendur þjálfist í  samvinnu og verkaskiptingu. 

Rökstuðningur 
Nemendur í hópvinnu þjálfast í að afmarka viðfangsefni 

sameiginlega, koma sér saman um verkaskiptingu, hvernig á að 

standa að verki við upplýsingaöflun, úrvinnslu, miðlun, sjálfstæðum 

vinnubrögðum  og samvinnu (Ingvar Sigurgeirsson 2202:136). 
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 Þrautalausnir 

Þrautalausnir eru aðferðir sem þjálfa nemendur í rökhugsun, 

ályktunarhæfni og innsæi. Dæmi um kennsluaðferðir sem falla undir 

þrautalausnir eru t.d. rökþrautir, heilabrot, hlutverkaleikir eins og 

þegar nemendur leysa ýmiss konar vandamál sem upp geta komið í 

samskiptum manna, hermileikir en þar byggist kennslutæknin á því 

að líkt er eftir raunverulegum aðstæðum og vandamálum og er þar 

viðfangsefnið fært í búning leiks sem um gilda ákveðnar reglur líkt 

og í ýmsum spilum. Helstu markmið með þrautalausnum er að 

vekja nemendur til umhugsunar, þjálfa hugsun, ályktunarhæfni og 

innsæi. 

Rökstuðningur  

 Að nemendur taki þátt, ræði saman og brjóti heilann.  Einnig brýtur 

þessi aðferð upp hefðbundna kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 

2002:110). 

 Útlistunarkennsla 
Með útlistunarkennslu miðlar kennarinn þekkingu, útskýrir, varpar 

fram spurningum, ræðir málin og dregur ályktanir. Helstu 

kennsluaðferðir eru stuttir eða langir fyrirlestrar, sýnikennsla, 

sýningar, skoðunarferðir og önnur bein miðlun.  Helstu markmið 

útlistunarkennslu eru: fræða, miðla, útskýra, efla skilning og vekja til 

umhugsunar (Ingvar Sigurgeirsson 2002:52). 

Rökstuðningur 
Með þessari kennsluaðferð þurfa nemendur fyrst og fremst að 

fylgjast með af athygli og reyna að muna og skilja eða velta 

námsefninu fyrir sér. 
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4.2 Fjölgreindir 
 

Í bók Thomas Armstrong er fjallað um fjölgreindakenningu Gardners sem sett var 

fram árið 1983.  Í kenningunni segir að hin hefðbundna hugmynd um greind sem 

byggist á greindarprófum sé of takmörkuð. Í staðinn stingur hann upp á níu 

mismunandi greindum sem gera grein fyrir getu barna og fullorðinna í víðara 

samhengi.  

 

Greindirnar eru: 
 Málgreind næmi fyrir hljóðum, gerð, merkingu og hlutverkum orða og 

tungumáls. Þeir sem eru með góða málgreind finnst gaman að lesa, 

skrifa, segja sögur og nota orðaleiki svo eitthvað sé nefnt. Málgreind nýtist 

vel í kennsluaðferðum og viðfangsefnum eins og t.d. fyrirlestrum, 

umræðum, orðaleikjum og frásögnum. 

 Rök- og stærðfræðigreind  næmi og hæfileiki til að átta sig á röklegum 

og tölulegum mynstrum; hæfleika til að fást við langar rökleiðslur. Þeir 

sem eru með góða rök- og stærðfræðigreind finnst gaman að gera 

tilraunir, spyrja, leysa rökgátur og reikna svo eitthvað sé nefnt. Rök- og 

stærðfræðigreind nýtur sín vel í kennsluaðferðum og viðfangsefnum eins 

og lausnaleit, vísindatilraunum, hugarreikningi, talnaleikjum og í gagnrýnni 

hugsun. 

 Rýmisgreind hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim nákvæmlega og 

til að ummynda fyrstu skynjun. Þeir sem eru með góða rýmisgreind finnst 

gaman að hanna, teikna, sjá fyrir sér og krota, svo eitthvað sé nefnt. 

Rýmisgreind nýtir sín vel í kennsluaðferðum og viðfangsefnum eins og 

sjónrænum kynningum, listrænum viðfangsefnum, ímyndunarleikjum, 

líkingum og sjónmyndun. 

 Líkams- og hreyfgreind hæfni til að hafa stjórn á eigin líkama og til að 

handleika hluti og verkfæri. Þeir sem eru með góða líkams- og 

hreyfigreind finnst gaman að dansa, hlaupa, stökkva, byggja, snerta, nota 

handahreyfingar til að tjá sig svo eitthvað sé nefnt. Líkams- og 

hreyfigreind nýtur sín vel í kennsluaðferðum og viðfangsefnum sem 
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byggja á  handfjötlun efna, leiklist, dansi, íþróttum sem þjálfa snertiskyn 

og í slökunaræfingum. 

 Tónlistargreind hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð, tónblæ; að 

meta tónlist af ýmsu tagi. Þeir sem eru með góða tónlistargreind finnst 

gaman að syngja, blístra, raula, hlusta, og slá takt með höndum og fótum 

svo eitthvað sé nefnt. Tónlistargreind nýtur sín vel í kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum sem snúa að takti, rappi og söngvum. 

 Samskiptagreind hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, 

skapgerð,áhuga og óskum annarra. Þeir sem eru með góða 

samskiptagreind og má nefna að þeim finnst gaman að hafa forystu, 

skipuleggja, tengjast, ráðskast með, miðla málum og taka þátt í 

samkvæmum. Það reynir á samskiptagreind í kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum eins og samvinnunámi, jafningjakennslu, þátttöku í 

samfélaginu, í samkomum og í hermileikjum. 

 Sjálfsþekkingargreind aðgangur að eigin tilfinningalífi og hæfni til að 

greina á milli tilfinninga sinna; þekking á eigin veikleikum og styrkleikum. 

Þeir sem eru með góða sjálfsþekkingargreind finnst gaman að setja sér 

markmið, miðla málum, dreyma, áætla og íhuga. Sjálfsþekkingargreind 

nýtur sín vel í kennsluaðferðum og viðfangsefnum eins og 

einstaklingsbundinni kennslu, sjálfstæðu námi, vali á námsviðfangsefnum 

og til að byggja upp sjálfsvirðingu. 

 Umhverfisgreind  leikni í að greina tegundir, þekkja skyldar tegundir og 

kortleggja skyldleika, formlega eða óformlega, milli nokkurra tegunda. Þeir 

sem eru með góða umhverfisgreind finnst t.d.  gaman að leika við 

gæludýr, vinna í garðinum, rannsaka náttúruna, rækta dýr og sýna 

umhyggju fyrir jörðinni. Umhverfisgreind nýtur sín vel í kennsluaðferðum 

og viðfangsefnum sem snúa að náttúruskoðun, vistfræði og umhirðu dýra 

(Thomas Armstrong 2000:61). 
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4.3 Námsmat 
 

Markmið skólastarfs eru margvísleg, allt frá 

markmiðum, sem varða afmarkaða þætti kunnáttu, 

leikni og viðhorfa, til langtímamarkmiða sem skólum er 

ætlað að sinna og einstaklingar halda áfram að vinna 

að eftir að skólagöngu lýkur. Grunnskólinn á að skila af 

sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast sjálfstraust 

og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til 

frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið 

með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og skilmerkilega í 

töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber að leggja 

áherslu í öllu starfi skólans allt frá upphafi skólagöngu. 

Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður 

að miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum 

nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. 

Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu 

einstakra nemenda og efla með nemendum námfýsi og 

vinnugleði. Kennsluaðferðir skulu taka mið af jafnrétti og 

mega ekki mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, 

uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, kynhneigð eða 

félagslegri stöðu (Aðalnámskrá grunnskóla.2009). 

 

Hér á eftir kynnum við kennsluverkefnið og tilganginn með því.  
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5. kafli.  Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum 
 
5.1 Kynning á verkefninu 

 
Kennsluverkefnið  Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum er þematengt verkefni þar 

sem lögð er áhersla á samþættingu íslensku-  og myndmenntakennslu. 

Verkefnið hentar mjög vel til kennslu á yngsta stigi grunnskólans og tekur tillit til 

markmiða Aðalnámskrár grunnskóla. Steinaverkefnið er mjög fjölbreytt og reynir 

á flesta þætti í íslensku  og myndmennt á yngsta stigi.  

 Hér á eftir fjöllum við ítarlega um verkefnið og hugmyndir af 

námsmatsblöðum sem auðvelt er að útfæra á ýmsan máta.  
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5.2 Hugarkort 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Steinar 

Íslenska 
 Dagbók 
 Steinabækur 
 Orðabanki 
 Dagblöð 
 Símaskrá  
 Ljóðagerð 
 Tröllasaga 

 

Myndmennt
 Varðan 
 Steinategundir  
 Steinatröll 
 Áferð steina og 

mynstur í 
umhverfinu 
 
 

Vettvangs-
ferðir 
  

 Bókasafn 
 Náttúrugripa- 
 safn 
 Fjaran        
 Steinsmiðja 
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5.3 Útlistun á kennsluverkefnum 
 

 
 
 
 
 
 

Verkefni Útlistun 

 
Dagbók 

Nemendur skrá verkefnanvinnuna í dagbók 

Fylgiskjal 1. 

 
Steinabækur 

Nemendur skoða steinabækur af bóka- 

safni og velja sér stein. 

Fylgiskjal 2.  

 
Varðan 

Nemendur teikna og mála á maskínu- 

pappír stein sem þeir völdu sér. Klippt út og

hlaðin varða á vegg.  

 
Orðabanki 

Nemendur vinna í paravinnu, fletta upp í 

orðabókum orðum sem tengjast steinum,  

Skrá þau niður og safna í vörðuna.  

Fylgiskjal 3 

 
Dagblöð 

Nemendur vinna í paravinnu með dagblöð.  

Þeir klippa  úr dagblöðunum efni sem   

tengist steinum og athuga hvað í  

umhverfinu er búið til úr steinum. Gerðar 

veggmyndir og hengdar upp í skólastofunni.

 
Sérnöfn 

Nemendur safna sérnöfnum í vörðuna. 

Fylgiskjal 4. 

 
Samsett orð 

Nemendur safna samsettum orðum í  

vörðuna.  

Fylgiskjal 5. 

Kveikja 
 

 Hvað vitið þið um steina? 
 Hvað langar ykkur að vita um 

steina? 
 Hvar eru steinar í umhverfinu?
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Símaskrá 

Nemendur finna mannanöfn þar sem Steinn 

kemur við sögu. 

Fylgiskjal 6. 

 
Ljóðagerð 

Nemendur semja ljóð um stein  og 

 Myndskreyta. 

Fylgiskjal 7. 

 
Tröllasaga 

Nemendur semja tröllasögu saman.  

Hver nemandi kemur með eina setningu,  

sagan myndskreytt og búin til  

sameiginleg bók. 

Fylgiskjal 8. 

 
Tröllagerð 

Tröll unnin úr steinum sem nemendur  

safna í  fjöruferð. Tröllin máluð og settir 

 á þau hárflókar.Tröllin persónugerð  

og þeim gefin nöfn. 

 
Áferð steina og mynstur í  
umhverfinu 
 

Nemendur finna sér steina í umhverfinu og 

þrykkja mynstur á blað.  

 
Vettvangsferðir 

Bókasafn skólans heimsótt og ýmsar 

steinabækur fengnar að láni. 

Náttuúrgripasafnið  heimsótt.  

Steinar sóttir í fjöruna, umhverfið skoðað 

og hlaðin varða.        

Steinsmiðja heimsótt ef hægt er .  

 
Námsmat 

Einstaklingsmat.  

Fylgiskjal 9. 

Mat á vettvangsferð.  

Fylgiskjal 10. 
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6.  Umræður 
 

Með vinnu okkar við ritgerðina hefur skilningur okkar á þeim möguleikum sem 

samþætting býður upp á aukist til muna. Eftir því sem á vinnuna leið jókst 

þekking okkar og skilningur  á viðfangsefninu og staðfesti  þær hugmyndir sem 

við höfðum í farteskinu þegar við lögðum af stað í þetta  verkefni.   Reynsla 

okkar í vettvangsnáminu sýndi okkur að hver og einn nemandi fær að njóta sín 

og finna sér verkefni við hæfi. Reynslan sýndi okkur einnig að vinna kennarans í 

samþættu námi er afar frábrugðin venjulegri kennslu.  

 Það er okkar mat að samþætting geti gefið starfi kennarans nýtt gildi, 

aukið áhuga hans og komið í veg fyrir kulnun í starfi. Hafa þarf hugfast að 

nemendur og kennari þurfa tíma til að aðlagst þessari kennsluaðferð. Allar 

breytingar í skólastarfi verða að ganga hægt og örugglega fyrir sig eigi þær að 

festast í sessi. Góðir hlutir gerast hægt. 

 Þegar við lítum í eigin barm finnst okkur að allir þættir náms hvort sem um 

er að ræða í daglegu lífi eða í skóla, tengist hver öðrum. Samþætting er  í okkar 

huga í raun nauðsynleg til að gera nám lifandi, áþreifanlegt og minnisstætt í 

huga nemandans. Þegar nemendur fá að snerta, prófa og skapa reyna 

nemendur  á sig bæði í hugsun og verki. Það nám sem vinnst með samþættingu 

er fjölbreyttara en það nám sem  unnið er samkvæmt námsgreinaskiptri kennslu.  

 Í riti Guðmundar Finnbogasonar Lýðmenntun talar hann um hve mikilvægt 

er að samþætta námsgreinar. Þar segir(1994:32): 

 

Menntun getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra 

krafta, hún verður að efla manneðlið í heild sinni, hún 

verður að koma samræmi milli allra líkams-og sálarafla 

mannsins, æfa kraftana þannig að þeir vinni saman í 

réttum hlutföllum þ.e. þannig að þeir geti afkastað sem 

mestu og eflist þó jafnframt allir og styrkist og verði 

þannig færari og færari að afkasta meiru.  
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 Í hnotskurn teljum við að samþætting snúist um eftirfarandi.Nemandinn á 

að fá tækifæri til að axla ábyrgð á eigin námi. Með því öðlast hann aukið 

sjálfstæði og styrkir sjálfsmynd sína. Með samþættingu er átt við að námið hvíli á 

herðum nemandans. Einnig gefur samþætting nemandanum færi á að þroska sig 

í félagslegum samskiptum sem nýtast honum þegar komið er út í samfélagið. 

Námsumhverfi þar sem samþætting er notuð í kennslu á að skapa nemandanum 

umhverfi þar sem hæfileikar hans og styrkleikar fái notið sín. 

 Með því að temja okkur þá kennsluhætti sem samþætting býður upp á, 

þar sem kennsla gengur út á að nýta hæfileika hvers og eins nálgumst við 

markmið Aðalnámskrár grunnskóla um einstaklingsmiðað nám.  
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7. Lokaorð 

 
Við gerð þessarar ritgerðar fórum við yfir marga hluti er snúa að samþættingu 

námsgreina í grunnskólum.  

 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. Við val á 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt er 

að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðli 

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla  sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda 

og markmiðum í skóla án aðgreiningar eykur líkur á árangri. 

 Það er trú okkar að samþætting námsgreina geri allt nám og kennslu 

aðgengilegra, skemmtilegra og áhugaverðara bæði fyrir nemendur og kennara.   

 Að lokum er gott að hafa  í huga þegar við tökum á móti nemendum okkar 

að morgni og kveðjum þá að loknum skóladegi að: 

 

 

“Sérhver skóladagur þarf að vera  

hamingjudagur fyrir hópinn og hvert  

einstakt barn, hver stund gleðistund,  

sem þokar öllum eitthvað áfram á 

 göngunni til góðs 

(Hafdís  Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir 2005:21). 
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Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum 
   Samþætt kennsluverkefni í íslensku og myndmennt 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fylgiskjal 1
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Varðan-dagbók 

 
                Fylgiskjal 2 
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 __________________      
__________________  
__________________ 
__________________  
__________________  
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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Steinabækur 

 
Hvaða steinar finnst ykkur áhugaverðir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      Fylgiskjal 4 
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Hvaða orð tengjast steinum? 

 
 

 
Orðabanki 
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Sérnöfnum safnað í vörðu 
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Samsettum orðum safnað í vörðu 
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Finnið í símaskránni  

mannanöfn 

 þar sem steinn kemur við sögu. 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Vinur minn, steinninn 
 

Traustur steinninn 
geymir trúlega 

það litla 
sem ég hef sagt honum. 
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Ævintýrið um steininn 
 

Kveikja: einu sinni var steinn sem…….. 
 
 
 

• Flettitafla notuð  

• Hver nemandi kemur með eina setningu í ævintýrið 

• Nemendur myndskreyta sína setningu á blað  

• Myndin sett á karton ásamt textanum 

• Plastað og útbúin bók sem bekkurinn mun síðan varðveita 
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Mat á vettvangsferð 
 
 

            Nafn______________________ 
 
 
 
 

  ☺       
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Einstaklingsmat 
 
 
 

Nafn____________________ 
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 Mjög 
gott 

Gott Í lagi  Ekki 
gott 

Sjálfstæði í 
vinnubrögðum 

    

Samvinna     
Skilningur     
Vandvirkni     
Áhugi     
Þátttaka     
Frumkvæði     


