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Ágrip 
Með tilkomu nýrrar aðalnámskrár framhaldskóla vorið 2011 er mögulegt að efla samþættingu 

námsgreina innan iðngreina. Ný lög framhaldsskólanna fela í sér miklar breytingar fyrir 

íslenskt skólakerfi þar sem fallið er frá því að menntamálaráðuneytið setji fram námsbrautir, 

ákveði innihald þeirra og gefi út áfangalýsingar. Þess í stað eiga framhaldsskólarnir að gera 

tillögur að námsbrautum. Skólafólk hefur þurft að glíma við töluvert brottfall úr 

framhaldsskólum, sem ég tel að sé ekki eingöngu vandi skólans heldur líka félagslegt og 

heilbrigðislegt vandamál. En með aukinni samþættingu og fjölbreyttari námsleiðum, bættri 

náms- og starfsráðgjöf mætti minnka brottfall úr framhaldsskólum landsins. Tilgangur 

verkefnisins er því að skoða hvort samþætting námsgreina og breyttar námsaðferðir í 

iðnskólaumhverfi geri nemendur áhugasamari og hvort vinna gegnum skapandi ferla skili 

fjölbreyttari verkefnum. Aðalnámskrá framhaldsskólanna gefur skólunum heilmikið svigrúm 

til að þróa nýjar námsaðferðir og leita leiða til að þjóna hagsmunum nemenda á sem bestan 

hátt. Þetta verkefni er þannig hluti af þeirri þróun sem er að hefjast innan framhaldsskólanna, 

þar sem kennarar og aðrir starfsmenn fá tækifæri til að þróa sína náms- og kennsluhætti í takt 

við kröfur samfélagsins. Verkefnið felur í sér fræðilega úttekt á skrifum og rannsóknum 

fræðimanna sem fjallað hafa um samþættingu í skólastarfi og praktíska útfærslu í formi 

verkefna sem nemendur í rafiðnaðar- og listnámsdeildum Iðnskólans í Hafnarfirði hanna og 

gera í raunverulegu umhverfi. Verkefnavinnan leiðir í ljós að samþætting námsgreina með 

áherslum á skapandi ferli getur elft ákveðna eiginleika og viðhorf hjá nemendum, t. d 

sjálfstæð vinnubrögð, aukna félagsfærni og gagnrýna hugsun. Þessir eiginleikar og viðhorf 

geta síðan nýst nemendum í öðru námi og orðið fyrirmynd að breyttum náms- og 

kennsluháttum. 
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Abstract 
A new national curriculum for secondary schools was published in the spring of 2011. With it 

the possibilities of integrating courses within subjects increased considerably. A new 

legislation for secondary schools contains major changes for the Icelandic educational system. 

The legislations states that now it isn’t the Ministry of Education that decides educational 

programs on offer in the secondary schools. Instead the schools themselves must make 

proposition for departments, subject and courses and run it by the Ministry of Education.

 Secondary schools have had to deal with a considerable student dropout which I 

believe isn’t solely the school’s problem but also a national healthcare and social problem. 

However with the possibilities of increasing integration of courses within subjects and with 

more and better educational and vocational counseling hopefully it is possible to reduce the 

student’s dropout rate.          

 The purpose of this project is to examine if integration of subjects and different 

teaching methods in a vocational school make students more enthusiastic. Also to see if using 

cerative work will generate a broader variety of project.     

 The new curriculum for secondary schools gives the schools a lot of leeway to develop 

new teaching methods and seek way to serve the interests of students in an effective manner. 

As such this project is a part of the development that has already started within the secondary 

schools, where teacher and other employees get a change to develop their teaching methods in 

relations with the society’s demands.        

 The project includes a theoretical study of both research and research papers by 

scholars, who have discussed integration in the educational system and a practical 

implementation in form of projects which students in the Electrical Department and Design 

Department of the Technical College of Hafnarfjörður took a part in. The students designed 

and made things in a real environment.        

 The work at the project shows that integration of subjects with emphasis on creative 

process can lead to certain characteristics and outlook in students such as independent 

methods of work, increased social skills and self-awareness. These characteristics and the 

student’s own outlook can be useful in the students further studying and become a model for a 

new different curriculum and teaching methods. 
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Inngangur 
Getur þú ekki búið til áfanga, þar sem við leggjum áherslu á að flétta saman tvær eða fleiri 

greinar?  Ég var spurð að þessu fyrir nokkrum önnum af deildarstjóranum mínum við 

Iðnskólann í Hafnarfirði. Mér þótti ekkert vit í þessari spurningu og svaraði því sannleikanum 

samkvæmt að ég kynni ekkert til slíkra verka, en mér fannst þetta vissulega spennandi 

hugmynd, og að það væri gaman að gera tilraun með þannig verkefni, en bara ekki núna. 

Síðan lá leið mín í Listaháskóla Íslands og ég innritaðist í meistaranám í listkennsludeild. 

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni var lítill vafi í mínum huga, ég vildi rannsaka þetta 

efni „samþættingu námsgreina“nánar. Við lestur aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2011 kemur 

í ljós að töluvert er talað um samþættingu námsgreina, en þetta hugtak hefur verið í 

umræðunni manna á milli síðan aðalnámskrá grunnskóla kom út 1989. Núna eru skólarnir 

hvattir til að skoða náms- og kennsluhætti sína með það fyrir augum að auka fjölbreytni þeirra 

í  ljósi almennrar viðurkenningar á mismunandi námsþörfum nemenda. Í fyrirlestri sem 

Gerður G. Óskarsdóttir hélt árið 2003 og kallast: Skólastarf á nýrri öld, fjallar hún um sýn 

sína á skólastarfið í landinu í byrjun nýrrar aldar.  Hún sagði meðal annars:  

Megineinkenni skólans á fyrstu áratugum 21. aldarinnar verður sveigjanleiki á öllum 

sviðum, í kennsluháttum almennt, þar með talin notkun upplýsinga og efnis, nýting 

rýmis, skipulag vinnudagsins og skil á milli skólastiga, svo sem framhaldsskóla og 

háskóla… 

Nemendur vinna að mismunandi og misflóknum verkefnum innan megin 

viðfangsefnisins, gjarnan að eigin vali. Sumir kafa djúpt og vinna að flóknum 

útfærslum á meðan aðrir þjálfa sig í grundvallarfærni. Nemendur vinna ýmist einir sér 

eða í hópum. Þannig þjálfast þeir bæði í að skipuleggja vinnu sína og vinna með 

öðrum. Nemendum er ætlað að bera ábyrgð á eigin námi, en sumir nemendur þurfa 

meiri aðstoð en aðrir. Starfshættir eins og að ofan er lýst krefjast mikils undirbúnings 

af hálfu kennara. Kennarar vinna saman með nemendahópa, miðla reynslu sinni sín í 

milli og skipta með sér verkum til að gera starfið árangursríkara. Námsgreinar eru 

gjarnan samþættar og nemendur vinna jafnt utan skólabyggingarinnar sem innan…  

Þetta eru glæsileg markmið og mig langar að benda á að þetta eru allt einkenni á vel heppnuðu 

samþættingarverkefni. Hvort sem Gerður G. Óskarsdóttir hefur nú verið að hugsa um  

samþættingu sérstaklega eða bara verið svona víðsýn þá reikna ég með að okkur finnist þetta 

svo sjálfsögð og eðlileg markmið að það ætti ekki að þurfa að hafa orð á þeim. Þar af leiðandi 

ætti ég ekki að vera að gera fyrsta samþættingarverkefnið í Iðnskólanum í Hafnarfirði vorið 
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2012 eða níu árum eftir að grein Gerðar G. Óskarsdóttur  Skólastarf á nýrri öld  var birt, en 

því miður er það raunveruleikinn. Höfum við náð þessum sveigjanleika sem Gerður G. 

Óskarsdóttir sá fyrir sér að yrði í skólunum við upphaf nýrrar aldar?  Nei ég tel svo ekki vera. 

Það vantar mikið upp á sveigjanleika í framhaldsskólastarfi og þróun í átt til nýsköpunar sem 

samþættingarverkefni gætu flokkast undir. En í grunnskóla gera kennarar töluvert af því að 

samþætta  námsgreinar án þess kannski að hugsa um hugtakið „samþættingu“ sérstaklega, en í 

Iðnskólanum í Hafnarfirði þar sem ég vinn er það afar fátítt, þó hefur verið einhver vilji til 

þess, t. d. í listnámsdeild, samanber fyrirspurnina sem ég fékk á sínum tíma. Þar sem ég kenni 

bæði í listnáms- og rafiðnaðardeild átti ég nokkuð auðvelt með að velja mér verkefni til að 

rannsaka. Að margra mati er bæði himinn og haf milli fólks í hönnunargeiranum og rafiðnum. 

Í Iðnskólanum eru rafiðnaðarnemarnir t. d. flestir karlkyns, á aldrinum 20 - 30 ára, en í 

listnámsdeildinni er meiri breidd í nemendahópnum, þar eru fleiri konur og aldursdreifingin er 

mikil, allt frá 16 - 70 ára. Þessar tvær deildir hafa ekki haft neina samvinnu sín á milli og 

enginn vilji hefur verið fyrir samstarfi af hálfu kennara, en nemendur sér í lagi í listnámsdeild 

hafa haft á orði að þá vanti oft hjálp með verkin sín, en hafi ekki kjark til að sækja þá aðstoð. 

Ég legg mikla áherslu á fagurfræðilega nálgun í náminu hjá verðandi rafvirkjum, og að þeir 

geri sér grein fyrir mikilvægi ljóssins fyrir manninn og umhverfi hans. Í námi þeirra hefur lítil 

eða engin áhersla verið lögð á hönnun, fagurfæði eða sköpun. Listnámsnemarnir eru á hinn 

bóginn vel upplýstir um fagurfræði og skapandi ferla í hönnun. Þess vegna fannst mér tilvalið 

að samþætta tvo námsáfanga úr þessum annars ólíku deildum. Það er ýmislegt í 

áfangalýsingum deildanna sem er sameiginlegt ef vel er að gáð, þar má t. d. nefna samspil lita 

og ljóss, áferð efnis og hönnun með birtu og skugga í ákveðnu rými. Einnig er kveðið á um í 

námskrá beggja deilda að nemendur skuli öðlast ákveðna þekkingu á hljóði, og var því tilvalið 

að bæta þeim efnisþætti við verkefnið. Tilgangurinn með samþættingu þessa tveggja 

námsgreina var að sýna fram á að nemendur í iðn- og hönnunarnámi gætu unnið að 

sameiginlegu verkefni þar sem reyndi á faglegan, skapandi og félagslegan þroska hvers 

einstaklings.  

 

 

 

 



  13 

 

1. Bakgrunnur 
Í þessum kafla fjalla ég um hlutverk aðalnámskrár framhaldsskóla, ýmsar kenningar 

fræðimanna um námskrágerð, fræðilegan bakgrunn og skoða hvort hvatt sé til samþættingar 

námsgreina í námskrám og þá á hvaða hátt.   

1.1. Aðalnámskrá framhaldsskóla  
Samkvæmt íslenskri skilgreiningu er hlutverk námskráa að vera viðmiðunarskrá og birta 

heildarsýn yfir menntun og menntastefnu viðkomandi stjórnvalda (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls.10). Námskrá sem ætluð er stjórnendum, kennurum og öðru 

starfsfólki í skólakerfinu er lýsing á því sem gert er og gera þarf í námi, skóla og skólakerfi til 

að þróa þekkingu, leikni og hæfni einstaklinga (Andri Ísaksson, 2003, bls. 25) (Eisner, 2002, 

bls. 148). Samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008  hefur færst meiri ábyrgð á 

námskrárgerð á hendur skólanna sjálfra og með því að færa framhaldsskólunum meira 

sjálfstæði í ákvarðanatöku geta skólarnir lagt áherslu á þær námsgreinar sem staðsetning 

skólans, nærsamfélagið og atvinnulífið gera kröfu til. Í nýju aðalnámskránni frá árinu 2011 er 

öllu námi skipt upp í fjögur hæfniþrep. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og 

hæfni nemenda, sem leiða síðan til meiri sérhæfingar og fagmennsku. Samkvæmt 

aðalnámskránni 2011 hafa kennarar og viðkomandi skólayfirvöld meiri möguleika á 

sveigjanleika og samfellu í skólastarfinu, bæði í inntaki kennslunnar og í öllum starfsháttum. 

Ég vil túlka þetta á þann veg að kennarar sem áhuga hafa á að þróa starf sitt og efla 

fagmennsku sína hafi til þess gott tækifæri innan ramma nýju framhaldsskólalaganna. En 

margir og þar á meðal Eisner sem er listamaður og menntunarfræðingur og bandarísk samtök, 

ASCD, sem eru samtök er láta sig varða skólaþróun, hafa bent á það í grein sem nefnist 

Thinking About Curriculum (2001) að það megi túlka námskrá á ýmsa vegu.  

 Það væri þá fyrst að telja ráðlögðu námskrána sem sérfræðingar leggja til að sé 

framfylgt.  

 Skráða námskráin er sú opinbera, en hún er líklega sú sem flestir horfa til þegar talað 

er um námskrá.  

 Studda námskráin er sú sem studd er af námsefni og gögnum, s. s. námsbókum, 

forritum og öðru efni sem gefið er út fyrir skólastarf.  

 Metna námskráin kemur fram í samræmdum prófum, skólaprófum og prófum kennara.  

 Kennda námskráin er námskráin sem kennarar í raun kenna eftir, hún er það sem er 

framkvæmt.  
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 Lærða námskráin er kjarni málsins samkvæmt ASCD og Eisner, og ef þetta er það sem 

nemendur læra, þá má ætla að hún sé sú mikilvægasta.  

 Síðast er það dulda námskráin (e. hidden curriculum) sem er hugtak er kom fram um 

1968 og er sú ómeðvitaða eða það sem nemendur læra af skólabragnum og 

skólasamfélaginu. Það getur, t. d. falið í sér hvernig tímanum er varið, notkun rýmis, 

agastefnu og framkvæmd. Ef ákveðnar greinar eru ekki kenndar geta það verið 

ómeðvituð skilaboð til nemanda um mikilvægi greinarinnar (ASCD, 2001) (Eisner, 

2002, bls.157 - 160).  

Eisner hefur líka ákveðnar skoðanir á núllnámskránni (e. null curriculum). Hann útskýrir það 

á eftirfarandi hátt:   

Það sem skólar ákveða að kenna ekki, getur reynst jafnmikilvægt og það sem þeir 

kenna. Það að sniðganga ákveðna námsþætti eða námsgreinar er ekki hlutlaus aðgerð; 

það skiptir sköpum fyrir nemendur að hafa vitneskju um alla mögulega valkosti þegar 

þeir meta aðstæður sínar í margs konar samhengi (Eisner, 2002, bls. 158).            

Þarna er Eisner að vísa til þess sem hann og fleiri telja að skólar ættu að taka til umfjöllunar í 

námskrám sínum en gera ekki. Sem dæmi um slíka „núllstillingu“ í íslenskri námskrá er t. d. 

lítil eða engin umfjöllun í sögukennslubókum barna og unglinga um að gyðingar væru ekki 

velkomnir á Íslandi á tímum seinni heimstyrjaldar svo dæmi séu tekin. Í grein sinni Preparing 

for Today and Tomorrow sem birtist í janúar 2003 í New Needs, New Curriculum, fjallar 

Eisner um námskrárgerð og heldur því fram að það sem við þurfum síst á að halda í dag sé ein 

námskrá fyrir alla (e. one-size-fits-all curriculum). Hann hvetur til þess að við námskrárgerð 

sé tekið tillit til ólíkra þarfa, hugmynda og aðstæðna nemenda og hann tekur undir með 

Dewey sem gerði ekki ráð fyrir að skólastarf gæti stjórnast af fyrirfram skrifuðum áætlunum í 

einu og öllu. Dewey leggur áherslu á að það sem skipti máli við námskrárgerð sé m. a. að 

meta  reynslu, forhugmyndir og sértækar þarfir nemenda. Eisner heldur því fram að skólar 

eigi að kenna ungu fólki að móta sér skoðun til að geta rökstutt sitt mál (e. judgement) þar 

sem rökföst skoðun krefjist skynsamrar hugsunar. Því sé besta leiðin til að undirbúa nemendur 

fyrir framtíðina að hvetja þá til að takast á við núverandi aðstæður og vandamál þar sem fleiri 

er eitt svar geta verið rétt. Eisner vill að við leggjum áherslu á að kenna „gagnrýna hugsun“ 

(e. critical thinking). Það sé vel við hæfi þar sem skólar þurfa að þróa með nemendum getuna 

að gagnrýna hugmyndir. 
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Það er líka afar mikilvægt að mati Eisners að skólarnir kenni „þroskandi læsi“ (e. meaningful 

literacy) og „samvinnu“ (e. collaboration). Eisner leggur líka til að nemendur fái kennslu í 

„þjónustu“ (e. service) (Eisner, 2003).        

 Þessar áherslur Eisners eiga sér mikla samsvörun í grunnþáttum íslensku 

aðalnámskrárinnar. Í námskrá framhaldsskólanna erum við minnt á að menntun sé ævilangt 

ferli og sé það því mikilvægt að skólarnir styðji við námshvöt nemenda og leggi áherslu á 

námsgleði þeirra og vinnuanda. Námskránni er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri 

menntun og stuðla að meiri samfellu í skólastarfinu. Í aðalnámskránni (2011, bls. 14) er hvatt 

til þess að nálgast viðfangsefnin á heildstæðan hátt af faglegri víðsýni og eftir atvikum 

samfaglegan. En með því að styrkja og efla þessa grunnþætti sem Eisner nefnir og eru 

sambærilegir grunnþáttunum sex sem nefndir eru í aðalnámskránni erum við að sinna þörfum 

nemenda okkar. Þessir sex grunnþættir menntunar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 

13 - 21) eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Það má segja að rökföst skoðun (e. judgement) og gagnrýnin hugsun (e. critical 

thinking) falli undir skilgreiningu á lýðræði, mannréttindum og sjálfbærni í íslensku 

námskránni. Þroskandi læsi (e. meaningful literacy) getur fallið undir menningarlæsi í 

íslensku námskránni, og samvinna eða (e. collaboration) fellur undir sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi. Það sem stendur út af er þjónustu þátturinn (e. service) hjá Eisner, en þessi liður 

getur auðveldlega flokkast undir sjálfbærni, lýðræði, velferð og mannréttindi samkvæmt 

íslensku skilgreiningunni. T. d. geta íslenskir framhaldsskólar haft í sinni námskrá að 

nemendur gætu valið sér áfanga sem fæli í sér samfélagsþjónustu. Sú vinna getur t. d. verið 

vinna á hjúkrunarheimilum, leikskólum eða í eigin skóla. Nemendur geta líka tekið þátt í 

söfnun fyrir félagasamtök og svo margt fleira. Þetta yrði til að efla tengsl skólanna við 

atvinnulífið og nemendur fengju tækifæri til að mynda tengslanet fyrir framtíðina, efla víðsýni 

og þjálfa samskipti og samvinnu. Verkefni í þessum anda námskrárinnar féllu undir 

samþættingu námsgreina og á bls. 20 - 21 í aðalnámskrá er því sýndur skilningur að mörg 

verkefni geta verið þess eðlis að óhefðbundin kennsluaðferð eigi betur við í einhverjum 

tilfellum og einnig er mælt með því að nemandinn samþætti þekkingu sína og leikni samtímis 

sem hann þjálfist í samskiptum sem byggja á virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti. Á 

einum stað í aðalnámskránni segir: „…í öllu skólastarfi, bæði í og utan kennslustunda, þarf að 

styrkja nemendur til að móta sér skoðanir, viðhorf og hæfni bæði almennt og á tilteknum 

sviðum. Þetta gerir kröfu um að nemendur samþætti þekkingu sína og leikni…“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 34). En eins og Ólafur Páll Jónsson segir í grein sem hann birtir 8. 
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september 2010 og kallar: Hvað er haldbær menntun? að það sé vissulega til úrbóta að leggja 

meiri áherslu á þætti sem flokkast undir siðfræði, gagnrýna hugsun, menntun til sjálfbærni og 

lýðræðismenntun, en hann kallar eftir nánari skilgreiningu á því hvað sé menntun. Þessi 

spurning er greinilega ekki ný af nálinni því árið 1938 spurði John Dewey líka að þessu í bók 

sinni Reynsla og menntun (2000, bls. 100). Hann telur mikilvægt að skilgreina hvað eigi skilið 

að geta kallast menntun?  Þessari spurningu velta líka fyrir sér þeir Hafþór Guðjónsson í grein 

sem hann birtir 31. desember 2010 og kallar: Að vitsmunir barnanna þroskist á náminu… og 

Guðmundur Finnbogason í bók sinni Lýðmenntun  (1994, bls. 32) en þeir eru sammála því að 

menntun verði að gera meira en að þjálfa upp einhæfa og einsleita þekkingu, og við megum 

ekki gleyma að efla einstaklinginn, því það verði að vera jafnvægi á milli hugar og handa. 

Menn hafa velt þessu fyrir sér í langan tíma og Robinson (2011, bls. 59) tekur í sama streng 

og Ólafur Páll Jónsson sem segir í grein sinni að skólarnir séu samkvæmt námskrá endalaust 

að undirbúa nemendur fyrir það sem koma skal, en gleyma að leggja rækt við það sem er hér 

og nú. „Við viljum gleyma að hlúa að manngildum og rækta og njóta þeirra gæða sem lífið 

býður upp á í dag“ (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Jón Torfi Jónasson forseti Menntasviðs 

Háskóla Íslands telur ekki síður mikilvægt að leggja rækt við hina skapandi manneskju, 

tillitssemi við samborgarana og að nemendur hafi skilning á því um hvað samfélagið snýst. 

Um þetta á kjarnastarfsemi skólanna að snúast að hans mati og er það í góðu samræmi við 

nýjustu aðalnámskrá framhaldsskólanna, en þar segir líka að skóli eigi að vera 

menningarsamfélag, þar sem við lærum að gagnrýna, efast og ígrunda, þannig að skilningur 

mótist og breytist, við lærum líka að aga hugsanir okkar, virða og styðja hvert annað. 

„Hlutverk skólans er að draga það besta fram í okkur öllum“ (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011) 

(Eisner) (Robinson).          

 Ég tel aðalnámskrá framhaldsskólanna gott og afar metnaðarfullt plagg, og túlka 

námskrána á þann veg að kennarar hafa nú sem aldrei fyrr tækifæri til að hafa mikil áhrif á 

hvernig þeir kenna og hvaða aðferðum þeir beita. Þeir hafa mikið svigrúm til að samþætta og 

móta kennsluna eftir þörfum nemenda sinna og að koma til móts við mismunandi námsþarfir 

ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 11) Þeir sem taka ákvarðanir um innihald námskráa 

eiga að mati Eisners margra kosta völ, þeir eru líkt og listamenn sem hafa takmarkalausa 

möguleika við listsköpun sína. Hann minnir á að við þurfum að gæta þess að námskráin bjóði 

upp á listræna nálgun þar sem hið sveigjanlega, afstæða og ófyrirséða geti þróast. „Þá mega 
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markmiðin ekki vera of nákvæmlega skilgreind svo þau fari ekki að vera fyrirstaða í stað þess 

að vera leiðandi afl“ (Eisner, 2002, bls. 148 - 152).  

1.2. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla ætla ég að útskýra þá fræðilegu nálgun sem liggur að baki vali mínu á 

námskenningum. Ég reyni að færa sönnur á að kenningar hugsmíðahyggjunnar og 

fjölgreindarkenning Gardners séu góður kennslufræðilegur grunnur fyrir samþættingu 

námsgreina, en einnig fjalla ég um mikilvægi þess að efla skapandi hugsun í skólastarfi. 

1.2.1. Hugsmíðahyggja  (e. constructivism) er námskenning sem á rætur að rekja allt til 

19. og 20. aldar, til hugmyndafræði  Dewey og Piaget. Samkvæmt grein Allyson Macdonald  

um námskenningar þá geta þær aukið skilning okkar á námi. Þær geta hjálpað til að skapa 

auðugra námsumhverfi, en þær gera líka kröfu til fjölþættara og skipulagðara náms en hingað 

til hefur tíðkast. Það þarf að hafa að leiðarljósi að kennslan sé leið að markmiði en ekki 

markmið í sjálfu sér og að þær kennsluaðferðir sem við beitum hafa áhrif á það hvernig og að 

hve miklu leyti nemendur læra. Sumir kennarar eru kannski þeirrar skoðunar að það að afla 

sér þekkingar sé spurning um beina yfirfærslu, þekkingu sé einfaldlega miðlað með texta eða 

frá kennara til nemanda, en aðrir trúa því að þekking byggist upp í samstarfi og samvinnu, þar 

sem vefur þekkingar sé spunninn um mikilvægar hugmyndir og forþekking skipti þar miklu 

máli (Allyson Macdonald, 2003, bls. 1 - 2).       

 Sannfæring mín er sú að þekking verði til við samstarf og samvinnu kennara og 

nemanda og því umhverfi sem nemendum er búið, hvort sem er í skóla eða utanskóla. Þannig 

virðist sem aðferðafræði hugsmíðahyggjunnar eigi vel við hér. Það má skipta 

hugsmíðakenningunni í tvær kenningar. Annars vegar hugræna hugsmíðahyggju (e. cognitive 

constsructivism) (Piaget, 1896 - 1980). Þar er litið á þekkingu sem algilda, en gengið er út frá 

því að hver einstaklingur byggi upp þekkingu sína stig af stigi í virku samspili við umhverfið. 

Þekkingarsköpunin byggist á því að einstaklingurinn samlagar umhverfi sitt að vitsmunalegri 

formgerð sinni og aðlagar vitsmunaformgerð sína umhverfinu – og leitar jafnvægis þar á 

milli. Hins vegar er félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) (Vygotsky, 1896 -

1934), en þar er litið svo á að þekking sé byggð á túlkun sem er háð aðstæðum hverju sinni. 

Þá má ætla að þekking sé afurð þess hvernig einstaklingurinn skapar merkingu úr reynslu 

sinni. Þó að þekking verði til við nám er litið svo á að hún verði til í félagslegu samhengi sem 

er hluti af þeirri menningu sem viðkomandi tengist (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 
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 Samkvæmt Vygotsky er munurinn á þessum kenningum fyrst og fremst sá að Piaget 

gerði ráð fyrir að einstaklingurinn væri leiddur áfram af eðlislægri forvitni eða löngun til að 

skilja umheiminn en félagsleg samskipti sem m. a. fela í sér munnleg tjáskipti væru 

drifkrafturinn í námsferlinu samkvæmt skilgreiningu á félagslegu hugsmíðahyggjunni (Good 

og Brophy, 2003, kafli 10). Þeir sem aðhyllast félagslega hugsmíði leggja áherslu á samræður 

þar sem nemendur rannsaka, rökræða og leita saman að lausnum. Því er mikilvægt að 

nemendur læri að hlusta hver á annan og skilja hugmyndir hvers annars. 

 Hvers vegna ættum við að velja hugsmíðahyggju sem eftirsóknarverða námskenningu?  

 Ef við viljum ekki að skólastarf snúist eingöngu um upplýsingar og staðreyndir, heldur 

þekkingu og skilning. 

 Ef við viljum að nemendur verði leitandi og gagnrýnir, kunni að leita lausna og taka 

ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á eigin skilningi og þekkingu. 

Margir fræðimenn hafa skrifað um kenningar hugsmíðahyggjunnar, t. d. Hafdís 

Guðjónsdóttir, Árdís Ívarsdóttir og Matthildur Guðmundssdóttir (2005, bls. 15 - 16), Þuríður 

Jóhannsdóttir (2009), Allyson Macdonald (2003), Donahue, D.M. og Stuart, J. (2010, bls. 9) 

og eru þessir fræðimenn sammála því að hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar leggi áherslu á 

að nám geti ekki verið skilið frá reynslu eða framkvæmd og til þess að geta lært verði 

nemandinn að vera virkur þátttakandi í ferlinu að skilja, vita og geta. Það er mikilvægt fyrir 

kennara að taka tillit til þeirrar forþekkingar sem nemandinn hefur aflað sér, því að sú þekking 

sem nemandinn sækir sér, mun hann túlka og tileinka sér í ljósi þeirrar reynslu sem fyrir var. 

En engir tveir nemendur tileinka sér þekkingu á sama hátt. Hugmyndafræði félagslegu 

hugsmíðakenningarinnar gerir námið félagslegt og menningarlega miðað. Nám á sér ekki stað 

í tómarúmi, og sem þátttakendur í samfélagi með öðrum auka nemendur stöðugt við kunnáttu 

sína með nýrri reynslu, sem síðan bætist við það sem þeir vita nú þegar og skilningur þeirra á 

heiminum eflist. Nemandinn á að vera miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings, t. d. 

þegar hann veltir fyrir sér innihaldi verkefnisins öðlast hann reynslu, hann bregst við, hann 

ígrundar og notar síðan þessar aðstæður sem byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin skilnings og 

þekkingar. Hugsmíðin er því sívirk því umhverfið gerir stöðugar kröfur um að við leysum ný 

vandamál sem síðan leiða til meiri vitræns þroska og nýrrar þekkingar. Hugsmíðakenningin 

hvílir á hugmyndum um að sköpun þekkingar verði aldrei aðskilin ferlinu við að skilja og 

skilningur eða þekking verði til vegna fyrri skilnings og nýtilkominnar reynslu nemandans. 

Dewey (1859 - 1952) talar um í bók sinni Reynsla og menntun (2000, bls. 35 - 38) að sé það 

skoðun okkar að menntun sé þroski innan marka reynslunnar sem verði til fyrir tilstyrk hennar 
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og vegna hennar, þá sé það afar mikilvægt að hafa skýrar hugmyndir um hvað sé reynsla. 

 Hvað er þá reynsla? Samkvæmt Dewey er reynsla grundvallarhugtakið í allri 

heimspeki og allri umfjöllun um inntak menntunar. Hann sagði líka að tilvísun í reynslu sé 

ekki nema bláupphafið á því að segja eitthvað bitastætt um það hvernig reynsla getur verið 

menntandi og hvaða reynsla sé menntandi. Dewey varar við því að leggja reynslu og menntun 

að jöfnu. Vandinn sé í raun tvíþættur, annars vegar að gera sér grein fyrir hugtökunum jákvæð 

reynsla og neikvæð reynsla, og hins vegar að geta yfirfært reynsluhugtökin á námsefnisgerð, 

kennsluaðferðir, aga, námsgögn, búnað og félagslegt skipulag skólans (Dewey, 2000, bls. 35-

38). Eisner er sammála Dewey um mikilvægi reynslunnar fyrir einstaklinginn og leggur mikla 

áherslu á að maðurinn þroskist ekki hvað síst fyrir tilstuðlan reynslu sem fæst með hjálp 

skynfæranna. Reynsla okkar að mati Eisners er því lykilatriði fyrir vexti þar sem reynslan er 

tæki menntunar (Eisner, 2002, bls. 1 - 4). Dewey telur að menntun byggist á aðgerðum, hann 

leggur áherslu á að virkja ónotaða hæfileika barna og unglinga og segir það hlutverk 

kennarans að skapa aðstæður og veita leiðsögn sem leiða til þess að hæfileikar barna þroskist í 

gegnum virkt nám. Því að öllum séu áskapaðar tilteknar hvatir og hneigðir sem komi í ljós 

þegar börn sinna áhugamálum sínum og virkja ónotaða möguleika sína. Þetta er það sem 

Dewey kallar „nám í verki“ (e. learning by doing) eða að læra með því að gera og hefur þetta 

hugtak  orðið að einkennisorðum þessara náms- og kennsluhátta  (Myhre, 2004, bls. 174). 

 

1.2.2. Fjölgreindarkenning (e. multiple intelligence) Howards Gardners (1943) 

byggir á því að allir einstaklingar búi yfir níu greindum á jafn mörgum sviðum sem taka þurfi 

tillit til og þroska með hverjum einstaklingi. Þar sem fjölgreindarkenningin gengur út á að öll 

séum við ólík, lærum á mismunandi hátt og beitum ólíkum námsaðferðum hentar þessi 

kenning víða. Hún hefur náð eyrum margra kennara sem telja hana viðurkenningu á 

fjölbreytileika í nemendahópnum. Samkvæmt Erlu Kristjánsdóttur sem þýddi bók Amstrongs, 

Fjölgreindir í skólastofunni (2001) byggir Gardner kenningu sína á grunni hugsmíðahyggju 

Deweys og Vygotskys, þar sem uppbygging hugans og tenging eldri og nýrri þekkingar er í 

forgrunni. Það þarf að gera ráð fyrir fjölbreytilegum námsaðferðum til að hægt sé að virkja 

allar greindir nemenda og að sama skapi þarf að hafa námsmat sem byggt er á sömu kenningu 

(Amstrong, 2001, bls. 100). Með því að kenna nemendum um greindirnar og hjálpa þeim að 

þróa þær og þroska fjölgar þeim möguleikum sem nemendur hafa til að sýna getu sína á hvern 

þann hátt sem þeir kjósa (Amstrong, 2001, bls. 105). Gardner sem er prófessor í sálar- og 

menntunarfræðum við Harvard háskólann í Bandaríkjunum kom fram með kenningu sína árið 
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1983 í bókinni Frames of Mind, þar sem hann skipti mannlegri greind í sjö greindir, en í dag 

eru þær orðnar níu. Samkvæmt Amstrong (2001, bls. 14 - 15) eru greindirnar eftirfarandi: 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og tilvistargreind. Gardner leggur 

áherslu á að þróa þurfi hverja greind á viðhlítandi hátt og til þess þurfi að nota mismunandi 

aðferðir og leiðsögn sem hæfa ólíkum einskaklingum með ólíkar þarfir (Amstrong, 2001, bls. 

20-21). Það sé því afar mikilvægt að við viðurkennum og leggjum rækt við allar greindir sem 

í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, einkum vegna þess hve 

greindir okkar eru mismunandi samsettar. „Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga góða 

möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis á þessum 

tímum“ (Amstrong, 2001, bls.13). Þegar talað er um samþættingu námsgreina er við hæfi að 

nota hugtakið fjölgreindarkenning, því þar er mörgum námsgreinum blandað saman og hægt 

er að skipuleggja verkefnin þannig að það skapist heildstætt nám þar sem tekið er á öllum 

greindarþáttunum. Það veitir fleiri möguleika til að styrkur nemenda fái notið sín og veikari 

greindir eflist (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir,  2005, 

bls.15).            

 Ég hef sýnt fram á að kenningar hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindarkenningin eru 

afar vel til þess fallnar að byggja samþættingarverkefni á, einkum vegna þess að innan þeirra 

getum við átt gagnrýnin og ígrunduð samtöl, við getum leitað lausna, við getum tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir, við getum verið fjölbreytt og sveigjanleg og við getum byggt við 

þekkingu okkar og leikni. 

1.2.3. Skapandi ferli 
Við höfum lengi vitað að það er mikilvægt að virkja og viðhalda sköpunarkrafti einstaklinga 

þannig að hann nýtist þeim í lífi og starfi. Jafnframt því að efla skilning á eigin menningu og 

annarra þjóða sem er grunnur að opnu viðhorfi og áhuga á margbreytileika lífsins. Fundur sem 

haldinn var fimmtudaginn 26. febrúar 2009 og fjallaði um þróun menntastefnu á Íslandi í 

evrópsku samhengi komst að eftirfarandi niðurstöðu um þá lykilhæfni sem fundarmenn töldu 

nauðsynlega fyrir nemendur að hafa á valdi sínu. Þeir þurfa að:  

 búa yfir sjálfstrausti til sköpunar á sviði lista og handverks 

 geta tjáð sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla 

 nýta sér sköpunarkraft sinn á margvíslegan hátt í lífi og starfi 

 geta notið lista og skapandi starfs í margvíslegu formi 
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 taka opnum huga nýjungum á sviði menningar og lista 

 þekkja til helstu menningarverka innan lands sem utan 

 vita hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun 

 meta gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum 

(Menntmálaráðuneytið, 2009). 

 Það er ánægjulegt til þess að vita að sköpunarþátturinn er viðurkenndur sem 

mikilvægur þáttur í öllu námi og í nýju aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er það orðin 

staðreynd að kennarar eiga framvegis að gæta þess að allir nemendur fái tækifæri til að efla 

sköpunarkraft sinn. En til þess að skapandi vinna geti átt sér stað skiptir stuðningur og 

þátttaka kennarans öllu máli. Leiða má hugann að því hvort allir kennarar treysti sér að efla 

sköpunarkraft  nemenda. En sköpun er ekki einstakur kraftur sem aðeins útvöldu fólki er 

gefinn. Það eru allir skapandi á sinn einstaka hátt. Að vera skapandi krefst hugsunar, að kanna 

nýja fleti á tilverunni og beita ímyndunaraflinu (Robinson, 2011, bls. 160 - 161). Sköpun er 

því ákveðið ferli frekar en atburður og á sér stað á eftirfarandi hátt að mati Robinsons: í fyrsta 

lagi er það ímyndunin (e. imagination) sem kallar fram í hugann atburði og hugmyndir sem 

við vitum ekki af, í öðru lagi er það sköpunin (e. creativity), það er ferli upprunalegra 

hugmynda sem hafa gildi. Í þriðja lagi er það nýsköpun (e. innovation) eða ferli, þar sem 

upprunalegu hugmyndirnar eru settar í vinnslu (Robinson, 2011, bls. 219 - 221). Ef sköpunin 

er ferli eins og Robinson bendir á þá er samhengi milli einstakra þátta, og fletir og hliðar þess 

eru hvert öðru háð. Þar sem sköpunin felur í sér athafnir er mikilvægt að hver og einn finni sér 

þann miðil (e. medium of expression) sem sýnir styrk hans og áhuga. Fyrir tónlistarmanninn 

getur tjáningarmiðill hans verið t. d. ákveðið hljóðfæri þar sem hann finnur sköpun sinni 

farveg. Sköpunin felur því í sér samspil milli þess að móta nýjar hugmyndir og leggja mat á 

þær með gagnrýnum hætti (Robinson, 2011, bls.150 - 155). Við sjáum nám sem félagslegt 

ferli og að skapa list hefur menntunargildi fyrir nemendur. Þannig getur listsköpun gefið 

ósvikna upplifun þar sem nemendum gefst kostur á að endurspegla námið og tileinka sér þá 

þekkingu og kunnáttu sem þeir geta síðan beitt jafnóðum í öllu námi (Donahue, D. og Stuart, 

J. 2010, bls. 9).           

 En hvernig fer kennari að, sem er ekki listgreinakennari þegar kenna skal skapandi 

ferli? Samkvæmt rannsókn á vinnustofuvenjum nokkurra listgreinakennara þróuðu Hetland o. 

fl. (2007) þrjár aðferðir sem þau kalla vinnustofuaðferðir eða (e. studio structures). Þessar 

aðferðir eru líklegar til árangurs að þeirra mati fyrir alla kennara hvort sem þeir eru 
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listgreinakennarar eða ekki, en þær eru í fyrsta lagi sýnikennsla, sem er þá fyrirlestur eða 

innlögn kennara, þar sem kennarinn miðlar upplýsingum sem nemendur eiga síðan að vinna 

með. Í öðru lagi vinna nemendur hver í sínu lagi eða saman að verkefni samkvæmt 

fyrirmælum frá kennara og í þriðja lagi er gagnrýni, en það er þegar kennarar og nemendur 

ræða saman um afrakstur vinnunnar í tímanum. Þessi kennsluaðferð getur gefið nemendum 

tilfinningu fyrir því að þeir stefni að sameiginlegu marki og hvatt til sjálfstæðra vinnubragða 

og hugsunar (Donahue, D. og Stuart, J. 2010, bls. 9). Þessi aðferð hvetur okkur líka til 

umhugsunar um mikilvægi þess að nota listræna nálgun í samþættingu námsgreina og sýnir 

fram á að samþætting námsgreina getur verið góð leið til að breyta viðhorfum nemenda 

gagnvart skólanum og hvati til að standa sig vel í námi (Donahue, D. og Stuart, J. 2010, 

bls.10).            

 Verkefnið mitt snýst um samþættingu námsgreina gegnum skapandi ferli. En hver er 

skilgreiningin á hugtakinu skapandi ferli? Orðið ferli, merkir samkvæmt Orðabók snöru.is 

feril, braut eða slóð (www.snara.is). Hvað merkir þá orðið skapandi? Samkvæmt Orðabók 

snöru.is er skilgreiningin þessi: skapandi listamaður sem fæst við frumsköpun listaverks, sbr. 

túlka, móta, smíða, semja, sníða til, skapa listaverk, skapandi = skapa -aði (fornt/úrelt -ti eða 

fornt/úrelt skóp, skópum, skapið) (www.snara.is). En að hafa skapandi hugsun og að skapa 

eitthvað hefur ekki sömu merkingu í mínum huga. Að hugsa skapandi er í mínum huga 

ákveðið viðmót, hæfni til að samþykkja breytingar, vilji til að leika sér með hugmyndir og 

möguleika, sveigjanlegt hugarfar og leita leiða til að bæta úr hlutunum. Aftur á móti er það 

sem að mínu mati einkennir skapandi einstaklinga, forvitni, ígrunduð hugsun og þörf fyrir 

áskoranir, að hafa trú á að vandamál séu til að leysa og sýna þrautseigju, að gefast ekki upp. 

Ætla má að sköpun eigi sér stað á mörgum sviðum í umhverfi okkar, hún felur í sér getuna til 

að skoða viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum og hún gerir okkur kleift að tileinka okkur 

ólík viðhorf og nýta okkur bæði félagslegar og menningarlegar bjargir. Eisner heldur því fram 

að eitt af því sem við getum lært af listum, sé að margar lausnir geti verið á hverju vandamáli 

og því fleiri en eitt svar við hverri spurningu. Við eigum að taka því sem sjálfsögðum hlut að 

það komist ekki allir að sömu niðurstöðu, því að í listkennslu séu fjölbreytni og breytileiki í 

fyrirrúmi (Eisner, 2002, bls. 196 - 197). Það má án vafa nýta þessa listrænu nálgun í 

almennum fögum þó vissulega sé auðveldara að sjá að í listum geta verið fleiri svör en í 

öðrum fögum, samkvæmt skilgreiningu hugsmíðahyggjunnar má segja að sköpun eigi sér stað 

þegar nemandi vinnur með áreiti og finnur lausn á vandamáli sem hann getur tengt við fyrri 

þekkingu og bætt við nýja. Í Orðabók Máls og menningar er hugtakið sköpun skilgreint á 

http://www.snara.is/
http://www.snara.is/
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eftirfarandi hátt:  sköpunarkraftur, gáfa, máttur, þrá (Orðabók Máls og menningar, 2000, bls. 

896). Þetta eru allt tilfinningarþrungin orð sem vísa í að sköpun sé gleðilegur og kraftmikill 

atburður. Sköpun er því hugmyndaríkt ferli sem elur af sér frumlega og gildishlaðna útkomu 

(Robinson, 2011, bls. 18). Eisner hefur líka bent á að vinna með og gegnum listir geti gert 

nemendum kleift að skilja heiminn með öllum þeim skynfærum sem við höfum, við getum 

snert, horft, hlustað og bragðað þannig að möguleikarnir eru ótvírætt fleiri. En megin 

kosturinn við að þroska dómgreind sína gegnum listsköpun fyrir nemendur er sú að listin 

hefur engin rétt eða röng svör, því verða nemendur að leggja áherslu á eigið mat. Þar sem 

listir tengjast svo mörgum sviðum er hægt að kenna nemendum að horfa á heiminn í gegnum 

þær og túlka á svo margvíslegan hátt (Eisner, 2002, bls. 2 - 24).    

 Samþætting námsgreina á framhaldsskólastigi krefst færni í skapandi starfi, 

þekkingaröflunar og leikni af nemendum sem eru virkir í námi. Með samþættingu námsgreina 

fá nemendur fleiri tækifæri til að þjálfa sig í að beita þessari leikni á fjölbreyttari hátt en í 

hefðbundnu námi. Nemendur þjálfast í læsi sem felur í sér lágmarks þekkingu til virkrar 

þátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 1 - 17). Með samþættingu 

námsgreina má líka virkja alla þá þætti sem taldir eru til sjálfbærni. En í því felst að starf og 

nám byggi á siðfræðilegum gildum, virðingu og gagnrýnni hugsun gagnvart hnattrænum 

áhrifum og umgengni okkar við náttúru og umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010, bls. 3 - 4). Skólinn þarf að gæta þess að nemendur hafi verkefni við hæfi, þannig getum 

við stuðlað að heilbrigði og velferð nemenda og það er líka mikilvægt að tekið sé tillit til 

áhuga og ábyrgðar nemenda á eigin námi. Mannréttindi og jafnrétti í menntun krefjast 

heildrænnar og samþættrar nálgunar nemenda (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 18 -

19).  Glíman við samþættar námsgreinar krefst sköpunar af nemendum. Sköpunin krefst þess 

að spurt sé spurninga, gerðar tilraunir og jafnvel gerð mistök. Samþætting námsgreina er mjög 

mikilvæg því sköpun byggist á hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika, og 

skiptir því sköpunarferlið ekki síður máli er útkoma vinnunnar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 19). Robinson hefur lagt áherslu á að sköpunarþátturinn sé vendipunktur í framtíð 

okkar og minnir á að við þurfum að breyta áherslunum í skólastarfinu með tilliti til þess 

(Robinson, 2011, bls. 50 - 59).         

 Hér hef ég fjallað um mikilvægi hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindarkenningarinnar 

sem undirstöðu fyrir samþættingu námsgreina og hvaða þýðingu skapandi hugsun geti haft í 

því ferli, en í næsta kafla mun ég fjalla um hvert sé markmið og tilgangur með samþættingu 
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námsgreina og hverjir séu kostirnir og gallarnir. Einnig mun ég skoða nokkrar gerðir 

mismunandi módela. 

1.3. Samþætting námsgreina  
Í námi og kennslu er hægt að beita mörgum ólíkum aðferðum til að virkja áhuga nemenda. 

Skiptar skoðanir eru um hver sé besta leiðin og hvaða kenningum beri að fylgja. Nú á tímum 

þurfa kennsluhættir í skólum að vera fjölbreyttir því samkvæmt aðalnámskrá eru kennarar 

hvattir til að hafa mismunandi þarfir nemenda að leiðarljósi. Eins og segir í  aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá 2011 er það eitt af hlutverkum framhaldsskólans að stefna að fjölbreyttum 

viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra 

einstaklinga. Einnig skal stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 11). Ein af kennsluaðferðunum sem kennarar eru 

farnir að nýta sér í meira mæli en áður er að flétta saman efni einnar eða fleiri námsgreina en 

það er kallað að samþætta námsgreinar. Árið 1989 kom út aðalnámskrá fyrir grunnskóla og 

þar er sagt:           

 …að sú málvenja hafi skapast að kalla það samþættingu þegar viðfangsefni í námi                                                         

 krefjist sjónarmiða, þekkingar og færni sem sótt séu til fleiri en einnar námsgreinar. 

 Markviss samþætting tveggja eða fleiri námsgreina hafi í för með sér að hvert 

 viðfangsefni sé athugað frá mörgum hliðum, það ætti því að verða til þess að dýpka 

 skilning og heildarsýn nemenda. Í samþættu námi er yfirleitt ákveðið þema og því er 

 talað um þemanám í því sambandi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 32).  

 Lilja M. Jónsdóttir lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands kýs að nota orðið 

„samþætting“ (e. integration) og skilgreinir hún það á eftirfarandi hátt: „Samþætting 

námsgreina snýst um að mynda merkingarbær tengsl milli viðfangsefna sem venjulega er 

fjallað um eða fengist er við innan mismunandi námsgreina“ (Lilja M. Jónsdóttir, 2010). 

Íslensk orðabók útskýrir hugtakið „samþætting“ á eftirfarandi hátt:  samþætting = 

sam|þætt|ing -ar KVK= samtenging, samfléttun. (www.snara.is) Í fyrirlestri sem Lilja M. 

Jónsdóttir kallar: Samþætting er málið, og fluttur var í Borgarholtsskóla 31. ágúst 2010 fjallar 

hún um mismunandi orð og hugtök sem notuð eru þegar talað er um þessa námsaðferð, orð 

eins og t.d. samþættingu, þemanám, hópavinnu, heildstætt nám, prójet-vinnu, tópik-vinnu, 

lausnarleitarnám, efniskönnun, heimildavinnu, söguaðferðina og þverfaglegt nám (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2002, bls. 9). „Við þurfum að hafa það hugfast að hvert þessara heita eða hugtaka 

geti falið í sér örlítinn merkingarmun og þau skarast á ýmsa vegu eða eftir því hvar áherslan er 

http://www.snara.is/
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hverju sinni“ (Lilja M. Jónsdóttir, 2002, bls. 9).  Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir nota hins vegar hugtakið „samvirkt“ nám, (e. 

collaborative learning) sem í mínum huga þýðir að virkja beri nemendur til að vinna saman, 

frekar en að flétta saman eina eða fleiri námsgrein. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið 

samvirkni samstarf, það að vera samvirkur = sam|virkni – KVK. (www.snara.is) Í bókinni 

Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005, bls. 69) skilgreina Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir hugtakið „samvirkt nám“ á eftirfarandi hátt: 

 Samvirkt nám er nám sem þróast hefur frá hefðbundinni hópavinnu og er 

kennsluaðferð sem byggir á því að nemendur geti því aðeins náð markmiðum sínum 

að allir í hópnum geri það einnig. Nemendum er skipt í pör eða litla hópa og 

samvinnan skipulögð þannig að nemendur fái tækifæri til að læra og dýpka skilning 

sinn með því að vinna saman, ræða málin, útskýra og rökstyðja skoðanir sínar. 

Þetta er gott dæmi um þann merkingarmun sem Lilja M. Jónsdóttir nefnir í fyrirlestri sínum, 

annars vegar hugtakið „samþætting“ og hins vegar hugtakið „samvirkt nám“ sem Hafdís 

Guðjónsdóttir o. fl. kjósa að nota. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er hugtakið „samþætting“ 

notað, þar sem lagt er til að nemendur samþætti leikni sína, samtímis því sem þeir þjálfast í 

samskiptum sem byggja eiga á virðingu fyrir mannréttindum og jafningjarétti (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 21). Samkvæmt Gardner og fleirum eru kennarar þess vel 

meðvitaðir að þeir þurfa að gera námið sem hagnýtast fyrir nemendur og tengja það hinu 

raunverulega lífi, ein leið til þess er að samþætta námið. Þá eru kennarar stöðugt að leita leiða 

til að lágmarka togstreituna sem er á milli þess að vita og geta eða á milli skilnings og 

sköpunar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011), (Eisner, 2003), (Robinson, 2011, bls. 15),  

(Amstrong, 2001, bls. 58). Það er óumdeilt að hlutverk skólans sé að upplýsa og fræða 

nemendur og tryggja að þeir verði menningar- og tölulæsir, sjálfstæðir og geti tekist  á við 

flókin verkefni, en  það má ekki gleyma að flétta þessa færniþætti saman við þá skapandi 

orku sem í hverjum nemanda býr. Þess vegna þarf að tryggja að allir nemendur fái tækifæri til 

að nýta hæfileika sína til að tjá sig, búa til, skapa og framkvæma. „Þunginn í skólastarfinu á 

að flytjast frá skilningi til sköpunar“ (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011).   

 Menntunarfræðingurinn Robinson hefur sterkar skoðanir á menntun ungs fólks í dag. 

Hann hefur bent á að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til krafna og þarfa atvinnulífsins þegar 

kemur að því að ákveða hvaða námsefni á að kenna og hvernig það sé kennt. Það sem ungt 

fólk þarf fyrst og fremst að hugsa um núna samkvæmt Robinson, er að verða efnahagslega 

sjálfstæðir einstaklingar. Hann leggur áherslu á að menntun skili út í atvinnulífið fólki sem er 

http://www.snara.is/
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athugult, sjálfsöruggt, skapandi, menningar- og tölulæst sem getur greint upplýsingar. Enn 

fremur fólki sem hefur frjótt ímyndunarafl og getur komið hugmyndum í vinnslu og á auðvelt 

með að vinna með öðrum. Til að ná þessum markmiðum þarf að beita samþættingar- 

samvinnu- og lausnaleitarnámi í ríkari mæli (Robinson, 2011, bls. 15). Það má því segja að sú 

sýn sem sett er fram í aðalnámskrá framhaldsskólanna hvað varðar grunnþættina sex sé að 

mörgu leyti samtal við kenningar Robinsons og Eisners. En grunnþættirnir sex snúast um læsi 

á samfélag, umhverfi og náttúru á þann hátt að nemendur læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, 

bls. 14). Grunnþættirnir eiga vera leiðarljós í almennri menntun á framhaldsskólastigi, þeir 

fléttast saman og mynda þræðina sem binda saman uppistöður þekkingar, leikni og hæfni í 

menntun nemandans. Það má nota þemavinnu til að taka á ýmsum félagslegum vandamálum 

sem koma upp í skólanum eða úti í þjóðfélaginu. Þá má leggja áherslu á að þjálfa nemendur í 

samvinnu- og samhjálp. Nemendur þjálfast í að taka gagnrýni og veita uppbyggilega 

gagnrýni, taka tillit til annarra og axla ábyrgð. Góð menntun getur verið vegvísir frá vöggu til 

grafar. Samþætting námsgreina er að mínu viti vel til þess fallin að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár um grunnþættina sex.  

1.3.1. Hvað felur hugtakið „samþætting“ í sér? 
Samþætting á sér stað í flest öllu okkar daglega lífi og umhverfi. Mörg nútímastörf  krefjast 

samþættingar á margan hátt, okkur eru fengin, t. d. erfið verkefni sem krefjast lausna en 

enginn leiðarvísir fylgir með. Í venjubundnu námi eru nemendum gefin fyrirmæli, þeir beðnir 

um að leggja á minnið ýmislegt, en þeim er ekki gefinn sá möguleiki að tengja sínar lausnir 

við eigin reynslu og lífið utan skólans. Það á sér kannski stað meiri samþætting utan skólans 

en innan? Þar sem verkefni mitt snýst um samþættingu iðngreina og hönnunar var fróðlegt að 

lesa aðalnámskrána, því ef vel var að gáð mátti sjá að margar þeirra námsgreina sem kenndar 

eru í iðnskólanum skarast á einhvern hátt, t. d. koma bæði hugtökin ljós og hljóð fyrir í 

námskrá rafiðnaða- og hönnunardeilda. Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999, 

Listgreinahluta, er tekið fram að það skuli fara skipulega í gegnum þá þætti sem snúa að 

ákveðnum sviðum, t. d. sjón og snertingu, heyrn og hljóðtjáningu í tónlist. Nemendur eiga 

þannig að kunna skil á bæði eðli ljóss og lita og hljóðs og tóna (Aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Listgreinahluti, 1999, bls. 19). En ekki er hægt að segja að tilvonandi rafiðnfræðingum sé 

ætlað að afla sér mikillar þekkingar um ljós og hljóð. Í aðalnámskrá framhaldsskóla -  

Rafiðnaðarhluta frá 2008 er tekið fram að nemendur skuli þjálfast m. a. í útreikningum á birtu 
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og ljósflæði, sem og kostnaði við uppsetningu og rekstur með hliðsjón af mismunandi 

aðstæðum og ólíkum lýsingakerfum. Þá er fjallað um hvernig stuðla megi að betri líðan 

manna með réttum frágangi og staðsetningu lýsingakerfa. Einnig eiga rafiðnaðarnemar að 

geta valið viðeigandi ljósgjafa með tilliti til umhverfis og litarendurgjafar (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla - rafiðnaðarhluti, 2008, bls. 32). Í fljótu bragði virðist því lítið sameiginlegt 

með þessum greinum vegna mismunandi áherslna í námskrá og námsaðferðum, en þó er alveg 

ljóst að þekking á dagsbirtu, ljósi, litarendurgjöf og áhrifa birtu og myrkurs á manninn fléttar 

saman efni þessa tveggja námsgreina og því ofureðlilegt að mínu viti að samþætta þær. 

 Samþætting getur verið innan námsgreina, á milli námsgreina eða utan námsgreina. 

Yfirleitt á samþætting sér stað á milli námsgreina þar sem nemendur notast við þekkingu, 

leikni og vinnubrögð úr tveimur eða fleiri námsgreinum við vinnu sína við ákveðið 

viðfangsefni sem getur oft verið nokkuð viðamikið (Lilja M. Jónsdóttir, 2002, bls. 11). 

Nemendur kanna þá viðfangsefnið ítarlega frá ólíkum sjónarhornum og öðlast fyrir vikið 

yfirgripsmikla þekkingu á verkefninu. Þessi kennsluaðferð er sú sem gerir hvað mestar kröfur 

til nemenda um sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Nemendum er ætlað að leysa upp á eigin 

spýtur umfangs mikil verkefni sem þeir velja sjálfir og hafa nokkuð frjálsar hendur um 

framkvæmdina. Kennarinn verður í hlutverki leiðbeinanda eða ráðgjafa (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 150).            

 Að mörgu leyti er samþætting námsgreina eðlilegri en aðgreining námsgreina, sem er 

þó algengari. Í grein sinni Revisiting Curriculum Integration (2005) nefnir Hinde, að kostir 

samþættingar séu margvíslegir og hafi verið mönnum ljósir frá því um 1890, en þá komu 

John Dewey og Francis Parker fram með hugmyndir sínar um samþættingu sem nauðsynlegt 

innlegg fyrir áhrifaríka kennsluhætti. Á miðri tuttugustu öldinni kemur Hilda Taba (1902-

1967) sem var nemandi John Deweys, fram á sjónarsviðið með námskrá sem byggðist á 

samfélagskennslu í lýðræðislegu þjóðfélagi. Hún trúði því að námskrár ættu að vera hvatning 

fyrir kennara að kenna nemendum að hugsa frekar en að láta þá læra þurrar staðreyndir (Taba, 

2003). Það var líka fyrir hennar tilstilli að kennarar fóru að reyna að átta sig á eðli og orsökum 

námsörðugleika nemenda og haga kennslunni í samræmi við þarfir hvers og eins (Rowntree, 

1983).  Kennarar geta beitt samþættingu á margan hátt. Það má í raun og veru samþætta allar 

námsgreinar og stærsti kosturinn við samþættingu er kannski sá skortur sem er á stöðluðum 

skilgreiningum, t. d. hefðbundnum prófum. Því þá hafa kennarar meira svigrúm til að meta 

verkefni nemenda á fjölbreyttari hátt. Kennarar geta því leyft sér að vera skapandi og tengt 

námsefnið daglegu lífi nemenda. Við getum sniðið námið að þörfum nemenda okkar og við 
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getum jafnvel leyft nemendum að hafa skoðun á því hvað er kennt og hvernig. Það getur verið 

spennandi en líka ógnvekjandi fyrir kennara að ráðast í samþættingu námsgreina (Drake, 

2007, bls. 26). Eitt af meginverkefnum kennarans er því að spyrja spurninga og vekja 

nemendur til umhugsunar og samræmist það vel kenningum Deweys  um virka kennsluhætti, 

leitarnám, þjálfun hugans og lýðræðislegt skólastarf. En kennslufræði Deweys byggist einkum 

á áhuga, virkni, eigin athugunum og forvitni nemenda (Dewey, 2000, bls. 14 - 17).

 Kennarinn þarf líka að hvetja nemendur til ígrundaðra hugsana, hugsana sem styrkja 

rödd nemenda sem þeir geta beitt af skynsemi. Ígrunduð hugsun er að mati Deweys skipulögð 

keðja hugsana sem miðar að því að brjóta viðfangsefnið til mergjar og komast að niðurstöðu. 

Ígrunduð hugsun felur þannig í sér röð hugmynda sem leiða hver af annarri þannig að 

hugmynd styðst við aðra sem komin er á undan  (Dewey, 2000, bls. 41 - 47). Þessi 

undirbúningur verður til þess að tilgangurinn með samþættingu námsgreina samkvæmt 

Dewey er að opna augu nemenda fyrir því að margt tengist í lífinu og mikilvægt er að 

nemendur viti að þeir geti nýtt sér aðferðir og fundið lausnir sem þeir þekkja úr öðrum 

námsgreinum. Reynsla nemenda er grundvöllur fyrir öllu námi sem á sér stað, því ný reynsla 

sem nemendur verða fyrir getur verið menntandi ef hún byggir á þeirri reynslu sem fyrir er 

(Dewey, 2000, bls. 14 - 17).  En við höfum öll tilhneigingu til að líta á nám sem 

einstaklingsmiðað, og samkvæmt Eisner, Gardner og Robinson þá verðum við að nota þau 

tækifæri sem skólarnir hafa til að kenna nemendum að vinna saman, einkum þeim sem eiga 

rætur sínar í annari menningu. Það sem við eigum að sækjast eftir er bæði einstaklingsmiðað 

nám og samþætt nám. Skólunum ber að taka tillit til sérstakra sérkenna, hæfileika og þarfa 

nemenda. En skólunum ber einnig að hjálpa nemendum að læra að vinna með öðrum að 

mikilvægum verkefnum. Samvirkt nám (e. collaborative learning) er að læra að vinna með 

öðrum, og það getur  haft mikil áhrif á líf nemenda að læra slík vinnubrögð  (Eisner, 2003). 

Samkvæmt Eisner og Robinson ættum við að leggja áherslu á að við séum meðvituð um að 

nám sé annað og meira en einstaklingsreynsla (Eisner, 2003), (Robinson, 2011, bls. 67). Við 

vitum að við getum ekki spáð fyrir um framtíðina, en við getum reynt að móta hana og ef við 

samþykkjum það að menntun eigi sér ekki stað í tómarúmi þá leggjum við áherslu á að þróa 

persónulega hæfileika og tilfinninganæmi nemenda. Við reynum að styrkja menningarlegan 

tilgang með menntun sem felur í sér að dýpka þekkingu nemenda á heiminum og þróa þá 

færni sem nemendur þurfa til að afla sér viðurværis og verða efnahagslega sjálfstæðir 

einstaklingar. Þetta ætti að vera aðaltilgangur menntunnar í dag  (Robinson, 2011, bls. 67). 
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1.3.2. Markmið og tilgangur með samþættingu námsgreina 
Meginmarkmið með samþættingu námsgreina ætti að vera að gera nám nemenda skilvirkara 

og að þeir nái betri tökum á námsefninu. Aðferðirnar sem beitt er við kennsluna eiga það allar 

sameiginlegt að aðaláherslan er á að nemendur séu sjálfir virkir í náminu (e. learning by 

doing) og finni lausnir á viðfangsefninu (e. problem-based learning). Aðaltilgangurinn með 

samþættingu námsgreina er því að tengja nútíma kennslu betur við raunverulegt líf nemenda 

og flétta saman þekkingu og færni sem undirbýr nemendur fyrir ævilangt nám (e. life long 

learning), (Lake, 2009), (Drake, o.fl. 1995), (Eisner, 2002, bls. 49). Með samþættingu 

námsgreina er ætlunin að skapa þær aðstæður fyrir nemendur, að þeir geri sér grein fyrir 

mikilvægi hugtaksins með ólíkri nálgun að námsefninu. Samþætting námsgreina getur aukið 

þátttöku nemenda í virku námi, getur eflt eftirtekt nemenda fyrir mikilvægi þess sem þeir eru 

að læra, og samþætting námsgreina getur líka verið tækifæri fyrir kennara að dýpka og þróa 

kennsluaðferðir sínar. Þeir hafa möguleika á að samþætta námsgreinar á margvíslegan hátt, 

t.d. geta kennarar samþætt námsgreinar í gegnum ýmiss konar listir. Listgreinar eru ekki 

eingöngu til að skapa listaverk, heldur getum við notað listformið til að þroska skynfærin, 

auka vitund okkar, uppfylla þörf okkar fyrir merkingu og koma á sambandi við aðrar 

manneskjur og deila menningu (Eisner, 2002, bls. 3). Það virðast miklar líkur á að 

samþætting námsgreina geti stuðlað að bættri stöðu list- og verkgreina og aukið virðingu 

þessara námsgreina. Þessi aðferð hentar því afar vel í list- og verkgreinakennslu því að hún 

gerir allt nám og viðfangsefni nemenda víðtækara og raunhæfara (Andri Ísaksson, 1983, bls. 

1 - 8). Að nota listræna nálgun í kennslu virðist stuðla að bættum árangri í námi og getur 

styrkt vitræna getu nemenda og hvatt til skapandi sjálfstjáningar (Donahue og Stuart, 2010, 

bls. 2 - 3).  Þá getur nám í gegnum listir umbreytt meðvitund og ímyndunarafli nemenda og 

eflt fjölmenningarlegan skilning og félagslegt réttlæti (Donahue og Stuart, 2010, bls. 1 - 3). 

Til að skjóta fræðilegum stoðum undir samþættingu námsgreina gegnum skapandi ferli, trúi 

ég því að hugtakið þurfi að fá ákveðið gildi í hugum skólafólks, þar sem ofuráhersla hefur 

hingað til verið lögð á vel menntaða einstaklinga en á stöðugt afmarkaðra sviði með 

stöðluðum prófum. Margt bendir því til að kostir samþættingar séu margir og 

eftirsóknarverðir. Meðal þeirra er að ávinningur virkra þátttakenda í þemanámi getur verið 

margs konar, t. d. geta nemendur fengið tækifæri til að hafa áhrif á hvaða viðfangsefni verður 

fyrir valinu og frá hvaða sjónarhorni það er skoðað. Nemendur geta öðlast yfirgripsmikla 

þekkingu sem gerir námið merkingarbærara, þeir læra að beita sjálfstæðum vinnubrögðum, 

þjálfa ýmsa félagslega hæfni, læra að gagnrýna, og að hlusta á skoðanir annarra og virða 
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(Lilja M. Jónsdóttir, 2002, bls.10 - 11), (Hafdís Guðjónsdóttir,  o. fl. 2005, bls. 69 - 70), 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.150 - 151). Eisner heldur því fram að kennarar þurfi ekki að 

vera listamenn til að geta samþætt námsgreinar í gegnum listir, því hugsun okkar eigi sér 

rætur í listinni og verði því öll kennsla að einhverju leyti list. Hann leggur áherslu á 

mikilvægi þess að skapa þannig andrúmsloft í kennslustofunni að það virkji ímyndunarafl 

nemenda og hjálpi þeim að temja sér viðeigandi námsvenjur (Eisner, 2002, bls. 46 - 48). En 

ágóði samþættingar getur orðið meiri og betri ef við höfum einhverja hugmynd um ferlið sem 

listamaðurinn fer í gegnum þegar hann skapar list sína. Þegar við reynum að skilgreina ferlið 

sem listamaðurinn fer í gegnum er betra að einbeita sér að námsvenjunum (e. studio habits of 

mind) í stað þess að horfa á tæknilega færni (Donahue og Stuart, 2010, bls.10 - 11). Í bókinni 

Artful teaching er talað um námsvenjur og vitnað í höfunda þessa hugtaks þá Hetland, 

Winner, Veenema og Sheridan, sem telja að fræðilegi grundvöllurinn fyrir samþættingu 

námsgreina sé í gegnum listir. Þau hafa gert rannsóknir (2007) sem leiddu í ljós að listkennsla 

byggir upp ákveðið viðhorf og hugarfar hjá nemendum. Þau hafa hannað níu námsvenjur í 

kjölfar þessara rannsókna sem þau telja að nýtist nemendum vel í listkennslu, en ekkert síður 

í almennu námi. Þessar námsvenjur geta líka nýst kennurum við kennslu á þverfaglegan hátt í 

listkennslu og til að skoða náms- og kennsluaðferðir sínar. Þetta er mjög athyglisvert í ljósi 

samþættingar námsgreina því þar reynir á flesta ef ekki alla þessa þætti hjá námsmönnum, en 

þeir þurfa að: 

 Efla tæknilega færni (e. develop craft) og læra að nota og umgangast áhöld í 

vinnustofunni, þetta á líka við tölvur og vinnustofur í iðn- og 

verkmenntaskólum. 

 Halda sig að náminu (e. engage and persist) og temja sér þolinmæði og 

einbeitingu við verkefnavinnu og lausnarleit. 

 Hafa sýn. (e. envision) Geta ímyndað sér ferli vinnunnar eða námsins. Að horfa 

og sjá er mjög mikilvægt í verkefnum sem krefjast þess hvort heldur að 

nemendur vinni saman eða vinni einir að einhverju verkefni, það að þeir geti 

séð fyrir sér útkomu verksins. 

 Geta tjáð (e. express) hugmyndir sínar með skapandi vinnu sem byggist á 

ímyndun, tilfinningum og persónulegri merkingu. 

 Horfa og sjá (e. observe) til að gera sér grein fyrir umhverfi sínu og samspili 

hlutanna. 

 Ígrunda (e. reflect) til að þjálfast í að spyrja spurninga og útskýra verkin sín.  
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 Meta vinnu sína (e. evaluating) til að geta lagt mat á eigin verk og annarra. 

 Víkka út og kanna (e. stretch and explore). Að teygja sig út fyrir hið 

ómögulega til að kanna gegnum leik og tilraunir án fyrirfram gefinna 

hugmynda. 

 Skilja listheiminn (e. understand the art world), það felur í sér t.d. að læra um 

sögu listarinnar og eiga samskipti sem listamaður eða námsmaður í 

samfélaginu (Donahue og Stuart, 2010, bls. 4).  

Ef nemendum tekst að venja sig á þessar námsvenjur má ætla að það séu meiri líkur en minni 

að þeim verði beitt í annarri vinnu síðar meir og að nemendur geti orðið skapandi og 

gagnrýnir í hugsun, náð árangri í samskiptum, orðið ábyrgir þjóðfélagsþegnar og fróðir 

fullorðnir einstaklingar. Og með því að nota þessar námsvenjur í samþættingu námgreina 

opnast möguleiki á að færa athyglina á sjálft ferlið í stað þess að bíða útkomunnar (Donahue 

og Stuart, 2010, bls. 4). Með því að temja sér okkur þessar námsvenjur getum við kannski 

komið í veg fyrir að skólinn og nám verði einstakt og einangrað fyrirbæri sem er eingöngu 

undirbúningur fyrir það sem koma skal, og litum við þannig á að menntun er það að kljást við 

nútímann. Það sem nemendur verða eða gera í framtíðinni er byggt á því sem þeir gera og 

þeirri reynslu sem þeir afla sér í dag (Robinson, 2011, bls. 59), (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

1.3.3. Annmarkar og kostir samþættingar 
Engin námskenning er þó fullkomin, og því er eins farið með samþættingu. Það geta verið 

ýmsar hindranir sem komið geta í veg fyrir að hún heppnist sem skyldi. Þar á meðal er 

samkvæmt Lilju M. Jónsdóttur, að námsefnið er greinabundið, það er að segja að námskráin 

gerir ekki ráð fyrir að kennarar samþætti námsgreinar.  

Menntun kennara er líka greinabundin eins og námskráin. Síðan er það hefðin, 

kennarar hafa kennt námsgreinarnar einar og sér í langan tíma, og allar breytingar þurfa sinn 

tíma. Þessu skipulagi fylgir meiri vinna til að byrja með og kennarar geta upplifað það að þeir 

séu undir miklu álagi. En stór hluti af vinnunni við samþættingu námsgreina er einmitt að láta 

reyna á margvíslega færni nemenda og þá kennara líka (Lilju M. Jónsdóttur, 2010). 

En það ber að varast að ætla nemendum of mikið (Hinde, 2005) því tilgangurinn með 

samþættingu námsgreina er fyrst og fremst sá að nemendur fái aukna þekkingu á námsefninu 

og þeir geti nýtt sér þekkingu og reynslu úr eigin lífi til að nálgast efnið eins og þeim hentar 

best og hæfir þeirra greind. „Við þurfum að muna að samþætting er námsaðferð en ekki 

markmið í sjálfu sér“ (Hinde, 2005). Því er mikilvægt að skipuleggja samþættingu þannig að 
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hún auki ekki á það magn sem nemendum er ætlað að læra og það þarf að vera alveg ljóst að 

samþætting sé námsaðferð sem á að hjálpa nemendum að læra á annan og ólíkan hátt það 

námsefni sem tilgreint er í námskrá.  

Ein af algengustu mistökum sem kennarar gera er að samþætta námsgreinar þannig að 

kennslan verði yfirborðskennd í þeim fögum sem samþætt eru og nemendur séu látnir gera 

tímafrek verkefni sem auka námsþroska þeirra lítið (Hinde, 2005). Það er því afar mikilvægt 

að missa ekki sjónar á markmiðinu, sem er að auka og dýpka þekkingu nemenda á 

námsefninu. Þemanám reynir á margvíslega færni nemenda, og það er ekki endilega víst að 

allir nemendur njóti sín í þannig verkefnum. Sá hópur nemenda sem hefur tamið sér að vinna 

ekki í tímum er ekki líklegur til að njóta sín í þemavinnu, og getur það haft þau áhrif að 

enginn vilji vinna með þeim. Þá þurfa kennarar að vera sveigjanlegir og hafa í huga að 

þemanám felur ekki í sér neina heildarlausn. Þar getur verið nauðsynlegt að blanda saman 

þemanámi og einstaklingsmiðuðu námi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10 - 11), (Eisner, 

2003).  Kennarar hafa verið gagnrýndir fyrir að leggja ekki næga áherslu á grunnþekkingu í 

mörgum fögum og síðan eru aðrir sem gagnrýnt hafa kennara fyrir að sú grunnþekking sem 

nemendum er kennd samræmist ekki kröfum 21. aldarinnar. Ástæðan gæti legið að hluta til í 

skorti á viðeigandi námskrám að mati Drake (Drake, 2007, bls. 26). Að samþætta námsgreinar 

getur fært okkur tækifæri til að breyta þessu að einhverju leyti með því að kenna á 

fjölbreyttari og nútímalegri hátt og virkja og efla félagslegan þroska nemenda. Einn stærsti 

kostur samþættingar eins og áður sagði er skortur á stöðluðum skilgreiningum en það má líta á 

það sem ávinning fyrir kennarann, því hann getur verið skapandi, og leyft sér að tengja 

námskrána og námsefni daglegu lífi nemenda. Hann getur byggt námsefnið upp á þann veg að 

það þjóni þörfum nemenda, og nemendur geti haft áhrif á hvað og hvernig er kennt  (Drake, 

2007, bls. 25). En hugtakið samþætting hefur líka annan tilgang. Nemendur sem hætta í námi 

(e. drop out) upplifa oft litla tengingu skólans við daglegt líf. Með samþættingu námsgreina 

má spegla hluti í hinu raunverulega lífi og þegar námskráin er sett í samhengi við mannlega 

reynslu verða til ný gildi. Þegar nemendur fá að glíma við raunveruleg umræðuefni og 

vandamál, verður til skilningur þvert á landamæri námsgreinanna (Drake, 2007, bls. 25). 

Mörgum kennaranum getur þótt erfitt að taka upp ný vinnubrögð, ástæður þess geta 

verið margar, t. d. skólabragurinn, menntun og aldur kennarans, hvatning og skilningur 

yfirmanna og síðast en ekki síst áhugi kennarans fyrir starfinu. Því er það óumdeilt að svona 

breytingar kalla vissulega á meiri vinnu, vinnu sem jafnvel fæst ekki greitt fyrir. En ágóði 

kennarans getur falist í meiri samvinnu við aðra kennara og hann fær meira svigrúm til að 
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skipuleggja sína vinnu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10 - 11). Ef samþætting er markviss og 

vel skipulögð getur hún orðið til þess að auka gæði náms. Það er margt sem bendir til þess að 

þeir nemendur sem taka þátt í samþættu námi standi sig betur eða jafnvel og þeir sem eru í 

hefðbundnu námi (Hinde, 2005), (Lilja M. Jónsdóttir, 2010). Það má því ætla að samþætting 

námsgreina sé æskileg vegna þess sveigjanleika sem felst í henni.  

Ágóðinn af samþættingu er að fleiri nemendur verða virkir þátttakendur, þeir fá 

tækifæri til læra á fjölbreyttari hátt sem er sérstaklega hjálplegt fyrir nemendur sem eru í 

hættu með að flosna úr námi (Drake og Reid, 2010). Það hvetur líka kennara til samvinnu og 

eykur möguleika þeirra til persónulegs þroska (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10 -11). 

Samkvæmt þessu er samþætting námsgreina bæði viðeigandi og þýðingarmikil (e. relevant 

and meaningful) fyrir nemendur, og það að nám sé viðeigandi og þýðingarmikið er ein af aðal 

forsendum þess að áhrifaríkt nám eigi sér stað (Hinde, 2005), (Tomlinson, 2001). Að mínu 

mati fellur samþætting námsgreina afar vel að fjölgreindarkenningu Gardners en þar er fjallað 

um mismunandi greindir nemenda og brýnt er fyrir kennurum að taka fullt tillit til ólíkra þarfa 

námsþarfa þeirra. Því má ætla að samþætt námsefni höfði til fleiri nemenda og á mismunandi 

hátt  (Amstrong, 2001, bls. 58). Hver nemandi hefur möguleika á að nálgast námsefnið á þann 

hátt sem honum hentar og hæfir hans greind. Þannig nýtir nemandinn þá þekkingu sem hann 

hefur úr annarri námsgrein sem hann er sterkur í og getur yfirfært þekkinguna á það fag sem 

hann þarf að bæta sig í  (Amstrong, 2001, bls. 63). 

1.3.4. Módel og ólík stig samþættingar  
Nokkrar mismunandi skilgreiningar eru notaðar þegar talað er um samþættingarferli. Það er 

talað um stig (e. levels), aðferðir (e. approaches) eða hönnun og módel (e. designs and 

models), (Mustafa,  J. 2011). Fræðimenn á borð við Heidi Hayes Jacobs, Susan Drake, James 

Beane, Robyn Fogarty, Elliot Eisner og Liora Breseler hafa þróað samþættingarkerfi sem 

notuð eru víða í heiminum og mun ég fjalla um þessi kerfi undir nafninu módel í þessum 

kafla. Þessi módel byggja á ólíkri nálgun, en stefna þó að sama marki, sem er að samþætta 

námsgreinar. Sú hefð hefur skapast hjá Drake og fl. að skipta samþættingarmódelum í stig 

eftir því hvernig ber að nálgast námsefnið og hvert markmiðið er. Fyrsta stig er innan einnar 

námsgreinar (e. intradisciplinary) og felur í sér að þekkingin og færnin sem nemendur afla 

sér er fengin innan einnar námsgreinar. Annað stig er margfagleg samþætting (e. 

multidisciplinary) sem byggir á því að margar námsgreinar eru notaðar í þemavinnu, en mörk 

námsgreina haldast þó skýr. Þriðja stig er samfaglegt (e. interdisciplinary), á því stigi þurfa 
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nemendur að nota margvíslega kunnáttu, greindir og færni sem þeir hafa tileinkað sér úr 

öðrum námsgreinum til að leysa eitt ákveðið verkefni. Hér geta mörk námsgreina verið orðin 

býsna óljós. Þetta stig er líklega það sem flestir myndu nefna sem útskýringu á hugtakinu 

„samþætting.“ Fjórða stigið er yfirfagleg samþætting (e. transdisciplinary). Þá velja 

nemendur sér hugtak eða fyrirbæri sem þá langar að skoða sérstaklega, en til að geta það, 

þurfa nemendur að velja sér aðferð eða aðferðir sem þeim finnst best að nota. Hér eru mörk 

námsgreinanna horfin (Lilja M. Jónsdóttir, 2010), (Drake, 2007, bls. 27). Primary Programs 

Framework for Teaching and Learning, (Alberta Education, Alberta, Canada, 2007).  

 Dr. Susan M. Drake er sérfræðingur í námskrágerð og hefur skrifað einar sjö bækur 

um samþættingu námsgreina. Hún hefur líka þróað annað samþættingarmódel sem hún kallar 

KDB  módelið. Drake kýs að nota aðeins þrjú stig í því módeli, þau eru margfaglegt (e. 

multidisciplinary), samfaglegt (e. interdisciplinary) og yfirfaglegt (e. transdisciplinary). Þetta 

módel KDB, varð til vegna vinnu hennar og annarra við námskrárgerð, en þær endurspegla 

breytingar í heimspekilegri skynjun hvað varðar vitneskju um hvernig þekking nemenda og 

færni tengjast og síðan hugmyndir hópsins um mat á námsárangri. En hvað þarf að hafa í 

huga þegar módel er valið? Í fyrsta lagi þurfa kennarar að spyrja sig hvað er mikilvægast að 

nemendur viti (e. know), geri (e. do) og sé (e. be).  Í öðru lagi þarf að ákveða hvernig meta 

skuli verkefni nemenda og í þriðja lagi er að útbúa leiðbeiningar svo nemendur geti fylgt 

fyrirmælum (Drake, 2007, bls. 45), (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 12 - 40). Með því að 

spyrja hvernig þessum markmiðum verði sem best náð, varð til módel sem kallað er KDB  

(know, do, be) og var hannað af  Dr. Drake. Þegar kennarinn undirbýr sig fyrir að samþætta 

kennslu og hefur valið að vinna eftir KDB módelinu er fyrsta skrefið að gera sér grein fyrir 

og skoða hvað það er sem nemendur þurfa helst að kunna í dag? Það er mikilvægt fyrir 

kennarann að þekkja vel til námsefnisins því hann þarf að safna saman því besta sem hentar 

þeim aldurshópi sem ætlunin er að vinna með. Þannig fæst sem skýrust mynd af því hvað er 

mest áríðandi að nemendur viti, megininnihald námsgreina eða byggja viðfangsefnið á 

spurningu, þema. Hvað eiga nemendur að gera? Á 21. öldinni eru gerðar miklar til kröfur til 

nemenda um að vera menningar- og tölulæsir, hafa getu til að leggja raunhæft mat á aðstæður 

og geta beitt gagnrýnni hugsun. Og hvernig eiga nemendur að vera? Það þarf að hjálpa og 

kenna nemendum að taka afstöðu í siðferðilegum álitamálum sem snerta sjálfsálit og álit 

samfélagsins (Drake, 2007, bls. 46).        

 Ef  námskráin væri sniðin að þessu módeli (KDB) væru megináherslurnar á 

einstaklingsnámskrá þar sem mið væri tekið af þörfum og ástríðu nemenda. Námskráin væri 
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byggð á fimm markmiðum sem Drake og samkennarar hennar telja nauðsynleg til að árangur 

náist í námi og vinnu. Þessi fimm markmið eru samfagleg, og þurfa nemendur að nota 

margvíslega kunnáttu, greindir og færni sem þeir hafa tileinkað sér úr öðrum námsgreinum. 

Markmiðin eru eftirfarandi: 

 Samskipti – hvernig get ég lært og túlkað upplýsingar? 

 Félagslegur rökstuðningur – hvað hefur annað fólk sagt um þetta efni? 

 Megindlegur rökstuðningur – hvernig mæli ég og kynni niðurstöðurnar? 

 Vísindalegur rökstuðningur – hvernig get ég sannað það? 

 Persónulegur eiginleiki – hvað kann/veit/get ég og hvað legg ég að mörkum í þessu 

ferli? (Drake, 2007, bls. 46). 

En eins og áður sagði hafa fleiri hannað samþættingarmódel og þar á meðal Fogarty.  Þegar 

módel Fogarty er skoðað má sjá að það er byggt á tíu atriðum og þau eru kölluð ýmsum 

nöfnum eins og:   

 Hringsjá, ein stefna, þröng sýn á námsgreinar. 

  Leikhúskíkir, ein námsgrein, þó er farið að skoða aðrar námsgreinar.  

 Þrívíddargleraugu, margar stærðir, fyrir einn vettvang.  

 Sjóngleraugu, fjölbreytt innra efni með breiðum hugtakatengslum.  

 Sjónauki, tvær námsgreinar sem eiga sameiginleg hugtök og færni.  

 Útdraganlegur sjónauki, breið yfirsýn með þráðum í ýmsar áttir.  

 Stækkunargler, stóra hugmyndin sem tengir saman marga möguleika. 

 Kviksjá, nýtt mynstur og hönnun sem notar grunnþættina úr hverri námsgrein. 

 Smásjá, ákaflega einstaklingsmiðuð sýn þar sem allt efni er síað.  

 Prisma, útsýni, sem skapar mörg álitamál og áherslur (Fogarty, 1991, bls. 183 - 188), 

(Drake, 2007, bls. 28 - 30). Drake gagnrýnir hins vegar þetta módel Fogartys. Hún vill meina 

að tvö síðustu stigin í módeli Fogarty uppfylli ekki skilyrði samþættingar þar sem vinna 

nemenda byggist að miklu leyti á einstaklingsvinnu sem er t. d. unnin að mesti leyti í tölvum. 

Þar að auki passi hin átta stigin ekki skilgreiningum hennar og annarra um samþættingu 

námsgreina vegna skorts á sýnilegum tilgangi að gera raunhæfa námskrá (Drake, 2007, bls. 

27). Ég tel að ef kennarar ætla að reyna samþættingu sé ekki skynsamlegt að fara eftir módeli 

Fogarty, fyrst og fremst vegna þess hve flókið það er í framkvæmd vegna allra þessara stiga 

sem hún telur nauðsynleg. Það er lykilatriði í mínum huga að velja módel sem er einfalt og 

skilvirkt. Því er ég sammála Drake að módel Fogartys sé ekki líklegt til að hvetja nokkurn 
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kennara til að hætta sér út á braut samþættingar. En samþættingu námsgreina má beita í allri 

kennslu og þá eru listgreinar ekki undanskildar og því til sönnunar eru hér tvær gerðir módela 

sem Breseler, L. (1995) og Eisner (2002, bls. 39 - 40)  hafa hannað og halda fram að séu 

æskileg fyrir samþættingu í listgreinakennslu. Þau eru sammála því að stigin séu fjögur en að 

öðru leyti ber þeim ekki saman. Eisner leggur mun meira upp úr sköpunarþættinum en 

Breseler og vill þar að auki leggja áherslu á að dýpka fagurfræðilega upplifun nemenda. En 

samkvæmt Breseler er það jafningjasamþætting (e. co-equal integration) þar sem báðar 

námsgreinar hafa jafnt vægi, t. d. tónlist og saga. Í öðru lagi er það stuðningssamþætting (e. 

subservient integration) þar sem ein grein er notuð til að þjóna annari námsgrein. Við getum 

nefnt, t. d. ákveðið lag sem notað er til að hjálpa börnum að læra stafrófið. Í þriðja lagi er 

félagsleg samþætting (e. social integration), en þá er samþætting verkefna notað í 

félagslegum tilgangi, t. d. listir notaðar til að styðja við sýningu fyrir foreldraskemmtun. Í 

fjórða lagi er tilfinningarsamþætting (e. affective integration), þar er tilgangurinn með 

samþættingu tvíþættur, annars vegar slökun og hins vegar að veita innblástur. Það má gera t. 

d. með því að nota sömu tónlistina til að fá ró og slökun og til að veita nemendum innblástur 

við að semja dans (Breseler, 1995, bls. 31 - 37).     

 Eisner leggur áherslu á samþættingarmódel þar sem skapandi hugsun og fagurfræði 

eru í fyrirrúmi og þjóna þeim tilgangi að dýpka reynslu nemenda í ákveðnum fögum. Hann 

skiptir ferlinu í fjögur hefðbundin stig eins og Breseler gerir. Á fyrsta stigi er sagan skoðuð 

með listrænum gleraugum til að hjálpa nemendum að skilja og læra um t. d. ákveðið tímabil í 

sögu eða menningu. Það má gera með því að horfa á bíómyndir, hlusta á tónlist, skoða 

byggingalist og myndlist frá þeim tíma sem verið er að læra um t. d. í sögutímum. Því svipar 

til samþættingar innan einnar námsgreinar (e. intradisciplinary) samkvæmt skilgreiningu 

Drake.  Á öðru stigi á samþættingin sér stað innan listgreinarinnar sjálfrar. Í öllum 

listgreinum koma, t. d. fyrir ákveðin form sem hafa þó mismunandi merkingu eftir því hvaða 

listgrein er um að ræða. T. d. hefur hrynjandi í tónlist ekki sömu merkingu og hrynjandi í 

myndlist. Að þekkja muninn á formum í ólíkum listgreinum gefur nemendum möguleika á að 

sjá hvað listir eiga sameiginlegt, en ekki síður hvað er ólíkt með hinum ýmsu listgreinum. 

Þarna má nota tækifærið og tengja þessa hugmynd fjölgreindarkenningu Gardners. Á þriðja 

stigi getur verkefnið verið þema þar sem aðrar námsgreinar koma við sögu, ekki aðeins 

listgreinar. Það er líkt og margfagleg samþætting (e. multidisciplinary). Fjórða stigið 

inniheldur síðan lausnaleitanám. Þá þarf nemandinn að leysa verkefni sem krefst 
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samþættingar margra námsgreina. Það svipar til samkvæmt skilgreiningu Drake, samfaglegri 

samþættingu (e. interdisciplinary) (Eisner, 2002, bls. 39 - 40).  

1.4. Námsmat 
Hér á undan hef ég fjallað um samþættingu á margvíslegan hátt, ég hef sýnt að samþætting 

getur átt sér stað innan einnar eða fleiri námsgreina, jafnt í listnámi sem í öðru námi. 

Tilgangurinn með samþættingu getur verið m. a. að tengja nútíma kennsluhætti við 

raunverulegt líf nemenda og auka færni þeirra. En þegar verið er að undirbúa samþættingu 

námsgreina er námsmatið eitt af lykilatriðunum. Þar sem ég geng út frá hugmyndafræði 

hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindarkenningu Gardners, þar sem lögð er mikil áhersla á 

fjölbreytt og einstaklingsmiðað námsmat mun ég gera því skil í þessum kafla og sýna fram á 

að við samþættingu áfanga er eðlilegt að styðjast við sjálfsmat og jafningjamat sem beint 

framhald af vinnu nemenda. Hafi þeir, t. d. tekið þátt í að velja þema verkefnisins er eðlilegt 

að þeir taki þátt í að meta vinnu sína.       

 En hvað er námsmat? Námsmat er kerfisbundið ferli þar sem tilgangurinn er að 

komast að því hvort og að hvaða marki nemendur hafa náð þeim markmiðum sem að var 

stefnt  (Grönlund og Linn, 1997, bls. 37).  Það er gott að líta á námsmat þeim augum að það 

sé örvandi og hvetjandi fyrir nemendur um leið og það gefur kennurum og foreldrum 

upplýsingar um hvort settum markmiðum sé náð. Námsmatið þarf að vera áreiðanlegt, 

óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 23). Það má því 

halda því fram að námsmat sé samheiti yfir allar þær aðferðir sem notaðar eru til að safna 

saman upplýsingum um nám nemenda, sem svo aftur eru notaðar til að meta hvort 

námsmarkmiðum hafi verið náð. Það eru margar aðferðir sem koma til greina þegar meta skal 

árangur nemenda, ein af þeim er próf og líklega sú algengasta. Próf geta verið skrifleg, 

munnleg eða verkleg. Þá má nota símat sem felur í sér að námsgengi nemenda metið jafnt og 

þétt yfir önnina. Viðhorfskannanir ýmis konar má nota, en þá setja nemendur sér markmið og 

því getur fylgt að nemandinn geri sjálfsmat og jafningjamat. Síðan er það óformlega 

athugunin, þá fylgjast kennarar með nemendum sínum með því að horfa, spyrja, hlusta og 

athuga virkni og samskipti í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir, o. fl. 2002, bls. 83 - 96) 

(Rowntree, 1983, bls. 108 - 110). Í fjölgreindarkenningunni er lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti og að nemendur eigi þess kost að beita greindum sínum níu eftir því hvar þeir 

eru sterkastir. Gardner hefur bent á að stór galli sé á skólakerfinu, vegna staðlaðra prófa sem 

leyfa  nemendum ekki að sýna hvað í þeim býr. Ef hægt er að kenna á átta eða níu 
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mismunandi vegu, má þá ekki ætla að við getum metið árangur nemenda á jafn marga vegu? 

(Amstrong, 2001, bls. 105). Gardner hefur lagt til að notast verði við matskerfi sem leggi 

minni áherslu á formleg próf og hópmiðuð próf. Hann hefur hvatt kennara til að byggja mat 

sitt á rauntengdu mati sem er markmiðsviðmiðað, afkasta- og sjálfsviðmiðað. Rauntengt mat 

gefur nemendum tækifæri til að sýna kunnáttu sína í réttu samhengi og það mat býður upp á 

fjölbreytileg mælitæki, mælingar og aðferðir (Amstrong, 2001, bls. 100 - 114). Þegar verið er 

að undirbúa samþættingu verkefna er námsmatið eitt af lykilatriðunum. Þegar kennarinn er 

búinn að átta sig á hvaða námskröfur eru sanngjarnar og eðlilegar í væntanlegu þemaverkefni 

og hvernig hann ætlar að haga námsmati þá gerir hann nemendum þær ljósar. Nemendum á að 

vera ljóst frá upphafi þemavinnu hvaða kröfur eru gerðar til þeirra, t. d. varðandi efnistök, 

vandvirkni, samviskusemi og frágang, eða í engu frábrugðnar öðru námi. Aðaltilgangurinn 

með námsmatinu á að vera sá að örva nemendur og aðstoða þá við námið (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, bls. 4). Í þemavinnu er algengt að hafa matið í formi sjálfsmats, þá eru nemendur hvattir 

til að leggja mat á eigin vinnu. Nemendum er ætlað að bera ábyrgð á eigin námi þegar komið 

er í framhaldsskóla, og má þá ætla að það henti ágætlega að hafa sjálfsmat. Um gildi þess að 

nemendur taki þátt í námsmati segir Ingvar Sigurgeirsson í grein sinni  Námsmat byggt á 

traustum heimildum, að sé margþætt.  Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir að nemendur skilji betur 

til hvers er ætlast af þeim í náminu ef þeir hafa tekið virkan þátt í að ræða markmið þess og 

hvort þeim hafi verið náð. Í öðru lagi eykur sjálfsmat líkurnar á að nemendur geri sér grein 

fyrir sterkum og veikum hliðum sínum. Í þriðja lagi krefst sjálfsmat og jafningjamat ábyrgðar 

og hefur þannig uppeldisgildi. Í fjórða lagi gefur sjálfsmat kennaranum mikilvægar 

upplýsingar sem ekki er auðvelt að fá á annan hátt  (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 161). 

 Ég hef sýnt fram á að námsmat getur verið á margvíslegan hátt, en námsmatið sem 

verður fyrir valinu þegar meta skal samþættingarverkefni þarf að vera öllum ljóst áður en 

vinnuferlið hefst og nemendur þurfa að vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim. Þar sem 

ég hef valið að spegla verkefnið mitt í hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar og 

fjölgreindarkenningu Gardners, og ég vil að verkefnið hvetji og styrki nemendur til að verða 

leitandi og gagnrýnir einstaklingar sem eru stöðugt að bæta við kunnáttu sína, þá liggur beint 

við að framkvæma verkefnið með hliðsjón að samþættingarmódeli Eisners. Hann hvetur til 

samþættingar með augum listamannsins sem hefur tamið sér að nota listformið til að þroska 

skynfærin. Einnig er eðlilegt framhald að meta verkefnin í ljósi hugsmíðahyggju og 

fjölgreindar. Þá eru fleiri þættir metnir og meira svigrúm til að taka með í matið 

fjölbreytileika og mismunandi greindir og þroska nemenda.  
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Þá hef ég lokið fyrri hluta ritgerðarinnar sem byggist á fræðilegri umfjöllun um tilgang 

námskráa, kenningar hugsmíðahyggjunnar, og fjölgreindarkenningu Gardners, velt því fyrir 

mér hvað telst vera skapandi ferli og skoðað hin ýmsu samþættingarmódel, kosti þeirra og 

galla og fjallað lítillega um námsmatsaðferðir.  
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2.  Verkefnið 
Í næstu köflum mun ég gera grein fyrir tilgangi, markmiði, skipulagi og framkvæmd 

samþættingarverkefnisins sem er seinni hluti ritgerðar minnar og var unnið af nemendum 

Iðnskólans í Hafnarfirði dagana 2. til 29. febrúar 2012. Að lokum mun ég birta niðurstöður og 

fjalla um útkomu verkefnisins í myndum og máli. 

2.1. Tilgangur og markmið verkefnis 
Hugmyndin var að nemendur tveggja deilda í Iðnskólanum í Hafnarfirði gætu átt með sér 

samtal sem byggðist á faglegum og félagslegum grundvelli. Til að það væri mögulegt áttu  

nemendur að gera verkefni (e. project) sem samþætti tvær námsgreinar, annars vegar 

lýsingartækni og hins vegar almenna hönnun. Þetta samþætta verkefni tók mið af þriðja stigi 

samþættingar sem er samfaglegt (e. interdisciplinary) en á því stigi þurftu nemendur að nota 

margvíslega kunnáttu, greindir og færni sem þeir höfðu tileinkað sér úr öðrum námsgreinum. 

Þetta þýddi í raun og veru að nemendur þurftu að hafa ákveðna grunnþekkingu í rafiðnum og 

hönnun til að geta leyst þetta verkefni. Þegar velja á hópa til þátttöku í 

samþættingarverkefnum er mikilvægt að vera búin að gera sér grein fyrir hvaða kunnátta þarf 

að vera til staðar til þess að markmiðin náist. Ég áleit að best væri að fá nemendur sem væru 

langt komnir í námi fyrir þetta verkefni, best væri að fá útskriftarnemendur.  Hóparnir sem 

urðu fyrir valinu voru AHL 503 frá hönnunardeild, það eru nemendur sem útskrifast í vor og 

LÝS 103 sem einnig eru flestir útskriftarnemar í rafiðnum. Ætlunin var að þetta verkefni stæði 

yfir í 4 vikur og lyki með sýningu og kynningu á verkum nemenda. Verkefnið fól í sér eins og 

áður sagði samþættingu tveggja ólíkra námsgreina, lýsingartækni og almenna hönnun, en það 

sem þessir tveir ólíku áfangar eiga sameiginlegt er samspil ljóss og skugga annars vegar og 

hljóðs hins vegar og var ætlunin að verkefni nemenda innihéldi hvoru tveggja. Vinna 

nemenda fólst í því að þeir þurftu að kanna, rannsaka og skoða alla þá möguleika sem 

efnisþættirnir ljós og hljóð bjóða upp á. Þeir þurftu að skoða áhrif ljóss og hljóðs á manninn 

og umhverfi hans. Nemendur þurftu því að afla sér heilmikillar vitneskju um eiginleika 

þessara fyrirbæra. Lokaverkefnið átti að síðan innihalda ljós og hljóð í einhverri mynd. Þetta 

voru einu skilyrðin sem nemendur áttu að uppfylla. Verkin gátu verið innsetningar, hlutir með 

ljósi og hljóði eða hljóð- og ljósaverk í víðum skilningi, það var allt opið hvað varðaði 

túlkunarmöguleika. Í raun voru nemendur einungis bundnir af efninu sem þeir völdu að tjá sig 

með og þeirra eigin hugsun. Ég studdist að miklu leyti við samþættingarmódel Eisners sem ég 

kynnti í kafla 1.3.4. og sem fólst í því að nálgast verkefnið frá sjónarhóli listamannsins. 



  41 

 

Ástæðan fyrir því var sú, að aðferðin sem við beitum við listsköpun getur komið að gagni sem 

kennsluaðferð í námi sem við erum vön að hugsa um sem fræðilegt nám (Eisner, 2002, bls. 

196). Að nálgast verkefnið á listrænan hátt getur sýnt nemendum að það er fleira en eitt rétt 

svar við spurningum þeirra og fleiri lausnir á vandamálunum en þeir eiga að venjast. Ég tel að 

það sé áríðandi að nemendur læri að persónulegt fingrafar þeirra sé mikilvægt og að svör og 

lausnir þurfi ekki að vera eins. 

Listamenn byrja oft skapandi hugmyndavinnu á því að velta ýmsu fyrir sér og spyrja 

spurninga. Þetta geta verið vangaveltur um tjáningu, ímyndun, endurspeglun, könnun ýmissa 

möguleika, samfélagsrýni og athugun á því sem er að gerast í heiminum (Donahue, og Stuart, 

J. 2010, bls. 3). Þar sem ég lagði áherslu á að nemendur nálguðust verkefnið út frá skapandi 

hugsun notaði ég hugmyndafræðina í námsvenjunum (e. studio habits of mind) sem kynntar 

eru í kafla 1.3.2. og setti fram sem hugleiðingar eða spurningar sem nemendur voru hvattir til 

að hafa sem einskonar leiðarljós við undirbúning verkefnisins  (Donahue, D. og Stuart, J. 

2010, bls. 6). Spurningar eru eftirfarandi: 

 Hvernig get ég unnið með þessa hugmynd á skapandi hátt? (Samsvörun við 

engage and persist, envision, observe). Spurningin hvetur nemendur að þróa 

með sér þolgæði listamannsins og aga sem þarf til allra krefjandi hugsana og 

lausna.  

 Hvernig get ég sýnt á skapandi hátt það sem ég hef lært um þetta tiltekna 

námsefni? (Samsvörun við envision, observe, express). Með því að spyrja 

þessara spurninga erum við að viðurkenna að listir séu ekki eingöngu til að 

þróa skilning heldur líka til að gera nám nemenda sýnilegt. 

 Hvernig get ég notað skapandi ferli til að fá nýjar hugmyndir? (Samsvörun við  

envision). 

 Hvernig get ég sýnt að hlutir eru líkir eða ólíkir með skapandi aðferðum? 

(Samsvörun við envision, observe, express). Listir geta hjálpað okkur að skilja 

með því að nota myndlíkingar. 

 Hvernig geta gleði, áhugi, sannfæringarkraftur, ýkjur og endurtekning hjálpað 

til að útskýra hugmyndina mína? (Samsvörun við envision, express). 

Spurningin varpar ljósi á aðferðir sem notaðar eru af listamönnum til að gefa 

heimi þeirra meiningu og form. 

 Hvernig get ég notað frumkvæði, spuna og jafnvel mistök til að skilja þetta 

námsefni betur? (Samsvörun við stretch and explore). 
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Tilgangurinn með verkefninu var að skoða hvort breyttar námsaðferðir sem verða til 

við samþættingu tveggja ólíkra námsgreina geri nemendur áhugasamari og hvort samþætting 

gegnum skapandi ferli skili fjölbreyttum verkefnum. Ný aðalnámskrá framhaldsskólanna 

gefur skólunum heilmikið svigrúm til að þróa nýjar námsaðferðir og leita leiða til að þjóna 

hagsmunum nemenda á sem bestan hátt. Þetta verkefni var því liður í þeirri þróun sem er að 

fara af stað innan framhaldsskólanna, að kennarar og aðrir starfsmenn fái tækifæri til að þróa 

náms- og kennsluhætti sína í takti við kröfur samfélagsins. Tilganginum væri náð ef 

niðurstöður verkefnisins sýndu svo ekki væri um að villst að nemendur hefðu náð betri 

námsárangri, væru áhugasamari um námefnið, og hefðu tamið sér skapandi vinnubrögð 

þannig að það yrði merkjanlegur munur á vinnubrögðum nemenda. Markmið kennara væri að 

brjóta upp hefðina hvað varðaði námsaðferðir og gefa nemendum sínum kost á að læra á 

annan og fjölbreyttari hátt en tíðkast hefur.       

Markmiðið með þessu verkefni var að nemendur í Iðnskólanum í Hafnarfirði ynnu 

verkefni sem krefðust fjölbreyttra námsaðferða, lausnaleitar, samvinnu og skapandi 

vinnubragða.  Markmiðin voru eftirfarandi:  

 Nemendur verði meðvitaðir um að mörk milli námsgreina eru tilbúin. 

 Nemendur tileinki sér lýðræðisleg vinnubrögð (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011). 

 Tengsl milli deilda eflist. 

 Nemendur sýni sjálfstæð og skapandi vinnubrögð (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 21). 

 Nemendur sýni ábyrgð á eigin námi með þátttöku í verkefninu. 

 Nemendur þjálfist í að meta vinnu sína og annarra. 

 Nemendur fá tækifæri til að taka þátt í mótun áfangans með því að velja þema 

og þær aðferðir sem notaðar eru. 

 Nemendur eflist í þekkingarleit og styrki félagsfærni sína. 

Samfélagið gerir þá kröfu til nemenda í dag að þeir búi yfir þekkingu og leikni til að skynja, 

túlka, gagnrýna og miðla, því þannig geta nemendur þroskað þekkingu sína og hæfileika til að 

verða menningarlæsir, gagnrýnir og virkir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 16 - 17). Undirmarkmiðin með þessu verkefni voru 

þríþætt:  í fyrsta lagi að uppfylla kröfu aðalnámskrár framhaldsskólanna um fjölbreytta 

námshætti og að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga (Aðalnámskrá 
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framhaldsskóla, 2011, bls. 11). Í öðru lagi var markmiðið með þessari verkefnavinnu að efla 

samvinnu kennara og aðlaga nám nemenda betur að kröfum samfélagsins (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 12).  Í þriðja lagi var markmiðið að uppfylla kröfur aðalnámskrár 

framhaldsskólanna um grunnþættina sex sem snúast um læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 13). 

Verkefnið var byggt upp eftir aðferðum verkefnastjórnunar (e. project management) sem felur 

í sér eftirtalda þætti:  undirbúning, skipulagningu, áætlanagerð, stýringu og mat með öllum 

þáttum verkefnisins. Hlutverk mitt sem verkefnastjóra var margþætt og fól m. a. í sér umsjón 

með öllum undirbúningi, skipulagningu og eftirliti. Ég bar því ábyrgð á framkvæmd verksins, 

að markmið næðust og boðleiðir væru tryggar og opnar. Þrátt fyrir að um skólaverkefni hafi 

verið að ræða var mikilvægt að hafa yfirsýn og alla þræði verkefnisins í hendi sér. Það virkar 

líka hvetjandi á þátttakendur að finna að markmiðið sé skýrt afmarkað, tíminn sé skilgreindur 

með upphafi og enda verkefnis og áætlun um kostnað og mat verkefnis liggi fyrir frá upphafi. 

2.2.  Skipulag og undirbúningur 
Í næstu köflum geri ég grein fyrir undirbúningi verkefnisins. Hvernig verkefnið var byggt 

upp, hverjir voru í teyminu, gerð tímalínu, greiningu á hagsmunaaðilum, kortlagningu 

tengslanets og bjarga, hvað SVÓT-greining er og til hvers er hún notuð. Ég geri líka grein 

fyrir kostnaði verkefnisins og velgengnimælikvörðum, gerð verkefnapílu og að lokum fer ég 

yfir framkvæmd verkefnisins, vinnuferlið og afrakstur nemenda. 

2.2.1. Teymið 
Þeir sem komu að þessu samþættingarverkefni auk mín voru fyrst og fremst þeir Garðar 

Eyjólfsson og Guðlaugur Kristinn Óttarsson, báðir starfandi kennarar við Iðnskólann í 

Hafnarfirði. Garðar er kennari á listnámsbraut og hefur umsjón með þeim hópi hönnunarnema 

sem tóku þátt í þessu verkefni og Guðlaugur Kristinn er kennari á rafiðnaðarbraut, en hann 

var fenginn til samstarfs sem faglegur ráðgjafi fyrir báða hópana, þar sem hann býr yfir 

mikilli þekkingu á ljósi og hljóði. Garðar hefur meistaragráðu frá Design Academy Eindhofen 

þar sem hann lagði stund á IM Conceptual Design. Hann kennir í IH og LHÍ sem 

stundakennari en einnig við Myndlistarskólann í Reykjavík. Guðlaugur Kristinn er kennari í 

rafeindatækni og nýsköpunarfræðum við Iðnskólann í Hafnarfirði.    

      



  44 

 

2.2.2. Tímaáætlun 
Það er nauðsynlegt þegar farið er í svona nýsköpunarverkefni að hafa tímalínu til að vinna 

eftir, sjá, Tafla 1. Þar má sjá í stórum dráttum hvernig ferlið var hugsað og undirbúið. Í 2.- 4. 

viku var undirbúningur sem ég þurfti að sinna, það þurfti t.d. að funda með skólameistara, 

deildarstjórum og kennurum viðkomandi deilda og finna hugsanlegan samstarfsaðila. Í viku 5 

hófst hinn raunverulegi undirbúningur með kynningu á verkefninu fyrir nemendur og 

samstarfskennara, hugkortagerð, söfnun hugmynda og úrvinnslu þeirra. Í viku 6 áttu allir 

nemendur að vera komnir á fullt skrið við öflun gagna á netinu, lestri bóka og blaða og 

hugmyndavinnu ýmis konar. Í viku 7 voru milliskil, en þá áttu nemendur að kynna verkefnin 

sín fyrir okkur kennurunum, og átti okkur þá að gefast kostur á að grípa inn í ef við teldum að 

þess þyrfti, eða bara hvetja viðkomandi áfram. Í viku 8 áttu verkefnin að vera það langt komin 

að nemendur væru farnir að huga að skýrslugerð og frágangi. Það var síðan í viku 9 sem 

frágangur og uppsetning á verkum nemenda átti að eiga sér stað í IKEA. Gert var ráð fyrir að 

sýningin yrði opnuð formlega af menntamálaráðherra og fleiri fyrirmönnum þann 5. mars og 

stæði yfir í eina viku. 

  Tafla 1.  Tímaáætlun fyrir samþættingarverkefni í janúar og febrúar 2010  

2.-4. vika 5. vika 6. vika 7. vika 8. vika 9. vika 

            

Undirbúningur/skipulag 

Kynning fyrir 

báða hópa 

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni 

Undirb. 

Sýningu 

SVÓT-greining Kveikjan Kaupa efni Skissa Skissa 

Klára 

skýrslu 

  Hugmyndir Skissa       

Fundað með skólam-  Hugkort 

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni 

Undirb. 

sýningu 

og deildarstjórum 

Afla gagna á 

neti/bókum Kaupa efni  Milliskil 

Huga að 

sýningu 

Taka 

myndir 

  Listamenn/verk Skissa   Taka myndir   

Fundað með 

styrktaraðila   

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni 

Vinna við 

verkefni   

    Skissa   Taka myndir 
Sýning í 

IKEA 

Sýningin undirbúin   Fara á netið 

Finna 

sýningarsal   
Sýning í 

IKEA 
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2.2.3.  Greining á hagsmunaaðilum 
Mikilvægt er að greina hagsmunaaðila verkefnisins, en það eru allir þeir sem hag hafa af 

verkefninu á einhvern hátt og má flokka þá niður eftir því hvaða þýðingu verkefnið hefur fyrir 

þá. Við þá flokkun kom í ljós að mikilvægir hagsmunaaðilar hvað varðaði þetta verkefni voru 

ég sem verkefnastjóri, nemendur, samkennarar, deildarstjórar, yfirmenn og IKEA. 

Hagsmunir mínir eru miklir, því þetta verkefni var ekki bara partur af ritgerðinni minni, 

heldur er þetta nýsköpunarverkefni sem ég hef lagt mikla vinnu í að útbúa sem best, þannig að 

aðrir kennarar sem áhuga hefðu gætu farið í mín spor. Með fjölbreyttum námsaðferðum vil ég 

sjá að ef við getum dregið fram þetta skapandi afl sem í öllum býr, skipti ekki höfuðmáli 

hvaða námsgrein við erum að læra eða hvað námsgrein við erum að kenna. Ég vil fá 

staðfestingu á að samþætting námsgreina geti orðið að veruleika í daglegu starfi kennarans og 

að nemendur sjái sér hag í að taka þátt í samþættum verkefnum. Ég vil gjarnan sjá að svona 

nálgun í verkefnavinnu styrki sköpunarkraft nemenda. Ég vil sjá að nemendur öðlist 

ánægjulega upplifun með þátttöku í verkefninu, og að þeir fái tilfinningu fyrir því hvernig það 

er að sýna verkin sín á sýningu þar sem mörg þúsund manns ganga um sýningarsali. 

 Hagsmunir samkennara minna væru þeir helstir að þeim gæfist tækifæri á að taka þátt í 

nýsköpunarverkefni, sem þeir gætu örugglega haft einhvern ávinning af, t. d. orðið betur í 

stakk búnir að þróa ámóta verkefni fyrir sig eða taka þátt með öðrum. Þeir komast vonandi að 

þeirri niðurstöðu að þetta sé vel framkvæmanlegt, og komast að því að nemendur þeirra eflast 

og styrkjast í námi um leið og þeir upplifa ánægjulega tíma.    

 Hvað vilja nemendur fá út úr verkefninu? Hagsmunir þeirra eru einkum þeir að eiga 

ánægjulega samvinnu við aðra nemendur og að þeir sjái sér hag í að nálgast námsefnið á 

annan hátt og njóta þess að finna listamanninn í sér. Það er alltaf mikilvægt að sýna afrakstur 

allrar sköpunarvinnu, en vinnuferlið sjálft er þó það sem mestu máli skipti, því að í ferlinu á 

námið sér stað. Þannig að hagsmunir nemenda eru heilmiklir, þeir styrkja félagsþroska sinn 

með samvinnunámi, þeir læra að leita lausna á ákveðnum málum, þeir læra að sækja 

upplýsingar og þjálfast í að hugsa í skapandi lausnum á margvíslegan hátt. Hagsmunir 

nemenda eru líka þeir að með þátttöku sinni í verkefninu öðlast þeir þjálfun í lýðræðislegum 

vinnubrögðum en það er eitt af markmiðum menntunnar í dag, getan til aðgerða, og uppfyllir 

þetta verkefni því þær kröfur sem eru gerðar um lýðræðisleg vinnubrög innan skólanna 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 17). Hagsmunir nemenda við að vinna á skapandi 

hátt eru að mínu mati eftirsóknarverðir, því að sköpun sem grunnþáttur er ekki bundin við 
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listgreinarnar eingöngu. Þannig getur vinna þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi í námi 

stuðlað að ígrundun, persónulegum þroska og frumkvæði  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 19 - 20). Kosturinn við verkefni af þessu tagi er að mínu mati þessi óvenjulega 

nálgun, þ.e.a.s. að blanda saman iðnmennt og hönnun, þarna gefst einstakt tækifæri fyrir 

nemendur að víkka út sjóndeildarhring sinn og fá um leið innsýn í heim annarra deilda. Mestu 

hagsmunir nemenda felast í ferli vinnunnar, samvinnu, frágangi og uppsetningu sýningar þann 

5. mars í IKEA. Í vinnuferlinu gefst nemendum tækifæri til að vinna á mjög sjálfstæðan og 

skapandi hátt. Það skapast því gott tækifæri fyrir hvern og einn að skoða sína fræðilegu 

nálgun, viðhorf og vinnubrögð meðan á ferlinu stendur sem verðandi hönnuður eða 

rafiðnaðarnaður. Ætla má að nemendur fái gott tækifæri til að máta sig við hinn raunverulega 

heim þar sem verkefnin verða unnin í samstarfi við IKEA. Það er mikilvægt að mínu mati að 

nemendur geri sér ljóst að þetta verkefni verður raunverulegt og afrakstur vinnunnar fer á 

sýningu þar sem almenningur leggur mat á vinnu nemenda eins og um fagmenn sé að ræða. 

 Hagsmunir skólans geta verið heilmiklir.Verkefnið sýndi að skólastjórnendur eru 

framsýnir og væru farnir að huga að innleiðingu nýju aðalnámskrárinnar og vildu hag skólans 

sem mestan. Sem tilrauna- og nýsköpunarverkefni þá getur þetta orðið innlegg í þróun til 

breyttra námsaðferða og áherslubreytinga í öllu námi í skólanum. Þetta getur skilað ánægðari 

nemendum. Þetta getur stuðlað að jákvæðara umtali bæði innan skóla sem utan, sem síðan 

getur orðið til þess að ásókn í skólavist ykist.  Þetta getur líka orðið til þess að nemendur eiga 

auðveldara með að fá vinnu eftir að skóla lyki og hæfir kennarar vildu vinna við skólann. 

Einnig getur þessi verkefnavinna skapað betri skólabrag, þar sem tengslin milli deildanna sem 

taka þátt í verkefninu eru engin, en aukast vonandi með þessu verkefni og verða ekki bara til 

þess að eyða fordómum, heldur geta líka auðveldað nemendum að leita sér hjálpar í öðrum 

deildum þegar og ef þeir þurfa með verkefnin sín. Hagsmunir IKEA væru að sýna í verki vilja 

til að styrkja og styðja menningu og stuðla að fjölbreyttari menntun í heimabyggð sinni. Þessi 

samvinna við IKEA sýndi líka að eigendum fyrirtækisins væri annt um að styrkja jákvæða 

ímynd sína og leggja sitt af mörkum til nýsköpunar.  
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2.2.4. Kortlagning tengslanets og bjarga 
Þar sem ég vinn í Iðnskólanum í Hafnarfirði má segja að ég hafi getað nýtt mér þau góðu 

tengsl sem ég hafði við þá kennara og skólastjórnendur sem þar vinna. Þar er mikil reynsla og 

þekking saman komin. Hluti af tengslanetinu voru þá samkennarar mínir sem fóru í þetta 

verkefni með mér, þeir Garðar og Guðlaugur. IKEA var efnisveitan okkar fyrir verkefnið, en 

þangað gátu nemendur farið og sótt sér efnivið ef þeir vildu. Ég sá um allt skipulag 

verkefnisins og þar sem ég kenndi rafiðnaðarnemunum einu sinni í viku hafði ég góðan 

aðgang að þeim og gat fylgst með vinnu þeirra. Hins vegar hafði ég ekkert af 

hönnunarnemunum að segja og varð að treysta alfarið á Garðar í þeim málum. Hann kenndi 

þeim hópi einu sinni í viku og voru þetta flest allt nemar sem útskrifast í vor. Guðlaugur 

Kristinn var okkar faglegi ráðgjafi, bæði vegna þekkingar hans á rafmagni og ekki hvað síst 

kunnáttu hans á hljóði. Hann var t.d. gítarleikari með hljómsveitinni Þeyr á sínum tíma. Ekki 

má gleyma Þórunni Pétursdóttur hjá IKEA, en hún var sérstaklega jákvæð og hvetjandi. Síðan 

voru aðrir kennarar í hönnunar- og rafiðnaðardeildum sem voru boðnir og búnir ef á þurfti að 

halda. 

2.3. SVÓT-greining 
Áður en lagt er upp í viðlíka ferðalag og ég gerði með verkefninu mínu er gott að vera að 

kortleggja hvar styrkleiki og veikleiki verkefnisins liggja og ekki síður að gera sér grein fyrir 

þeim ógnunum sem geta hugsanlega staðið í vegi fyrir því að verkefni takist. En það er líka 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þeim tækifærum sem geta komið upp í hendurnar í svona 

verkefni. Því gerði ég SVÓT-greiningu (e. SWOT- analysis) en SVÓT- greining er tæki sem 

nota má þegar þarf að kortleggja þarf styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir verkefnis. (sjá 

töflu 2). 

Tafla 2. 

 Styrkleikar Veikleikar 

Breyttar námsaðferðir.  

Fjölbreyttari námsmöguleikar. 

Temja sér aðrar námsvenjur. 

Öðruvísi verkefni.  

Nýsköpunarverkefni. 

Erfitt að útskýra hugmyndina.  

Of lítið vægi fyrir mikla vinnu að mati 

nemenda.   

Verkefni hefur aldrei áður verið unnið í IH. 

Nemendur hafa ekki trú á verkefninu.  
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Innleiðing nýrrar aðalnámskrár.   

Hvati til skapandi nálgunar.  

Áhugi og samstarfsvilji nemenda.  

Stuðningur samkennara og skólastjórnenda.  

Vel menntaðir og áhugasamir kennarar.  

IKEA er stuðningsaðili.  

Nemendur virkir. 

Samkennarar áhugalausir. 

Of stuttur tími. 

Tækifæri verkefnis Ógnanir verkefnis 

Nýsköpunarverkefni, möguleiki að hafa 

samkeppni innan skólans. 

Fyrsta samþættingarverkefnið í skólanum, 

þar sem tvær námsgreinar er kenndar saman. 

Hvatning fyrir aðra kennara og mig.  

Áframhaldandi þróun á verkefninu. 

Mikið af gögnum verður til fyrir aðra að 

nota.  

Fara í aðra skóla og kenna þessa 

hugmyndafræði. 

Hrinda af stað nýsköpunarsamkeppni innan 

skólans, ákveðið þema, samþætta ákveðnar 

deildir. 

 

 

Ekki nægur tími fyrir verkefnið. 

Tíminn of langur sem verkefninu er ætlaður. 

Kennarar fylgja ekki eftir verkefnavinnu. 

Samskiptavandamál milli nemenda. 

Einhverjir nemendur kjósa að draga sig úr 

verkefninu.  

Verkefnin virka ekki á sýningu. 

Nemendur ná ekki að klára vegna flensu. 

IKEA lokað. 

IKEA vill ekki samstarf.  

Óvissa um samsetningu nemendahópsins.  

Nemendur ekki tilbúnir að leggja á sig meiri 

vinnu.  

Of mikið að gera hjá nemendum. 

Nemendur hafa ekki trú á verkefninu.  

Námsáætlunin gengur ekki. 

Nemendur óvirkir. 

Sýningarrými í IKEA hentar ekki. 

Stuðningur yfirmanna bregst. 

 

 

2.4. Kostnaðaráætlun 
Kostnaður verkefnisins hefði fallið jafnt á listnáms- og rafiðnaðardeildir hefði ekki komið til 

samstarfs við IKEA. En þeir buðu nemendum að taka út vörur fyrir ákveðna upphæð í verslun 
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sinni og var geysilega mikil hjálp því. Ef um annan kostnað hefði orðið að ræða hafa 

nemendur greitt efnisgjald fyrir hverja önn, þannig að þeir höfðu aðgang að ákveðnu efni í 

skólanum. Hvert nemendapar hafði því leyfi til að taka út vörur hjá IKEA sem svaraði til 

15.000 kr. Þetta gerðu 11 x 15.000 = 165.000 kr. ef allir nemendur hefðu nýtt sér það boð. En 

einhverjir kusu að fara aðrar leiðir og nota annað efni í verkefni sitt. Við kennararnir vorum á 

okkar launum við skólann og þáðum engar viðbótargreiðslur né annað þó að þessi vinna hafi 

falið í sér talsvert aukna ábyrgð og vinnuframlag þann tíma sem allur undirbúningurinn og 

verkefnavinnan stóð yfir. Einnig þurfti að setja sýninguna upp og fóru margir klukkutímar í þá 

vinnu. Þar sem kostnaður við verkefnið var lítill sá ég ekki ástæðu til að gera viðameiri 

kostnaðaráætlun. 

2.5. Velgengnimælikvarðar (success criteria) 
Mælikvarðinn sem lagður var á þetta verkefni er hafður til hliðsjónar sem mælitæki til að geta 

metið hversu vel verkefninu miðaði áfram. Það á m. a. við hvort verkefnið sé 

framkvæmanlegt og hvort hugmyndafræðin sem ég byggði mitt verkefni á hafi virkað sem 

skyldi, ég gekk út frá hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar um nám í verki (e. learning by 

doing) og fjölgreindarkenningu Gardners (e. multiple intelligence). Velgengnimælikvarðanum 

var síðan skipt í áþreifanlega (harða) og óáþreifanlega (mjúka) mælikvarða.  

2.5.1.  Áþreifanlegir mælikvarðar (harðir) 
Hörðu mælikvarðarnir voru þeir að verkefninu skyldi ljúka eigi síðar en í síðustu viku febrúar 

og að kostnaður færi ekki fram úr áætlun eða sem næmi 165.000 kr. Sýningin í IKEA skyldi 

hefjast þann 5. mars og ættu þá öll verkefni vera tilbúin. Einnig skyldi ég afla gagna jafnt og 

þétt meðan á vinnu stóð með því að taka myndir, halda dagbók og var dugleg að spyrja 

nemendur um gang mála. 

2.5.2.  Óáþreifanlegir mælikvarðar (mjúkir) 
Mjúku mælikvarðarnir voru þeir að nemendur uppgötvuðu sköpunarkraftinn innra með sér og 

að þátttakan í verkefninu efldi og styrkti sjálfstraust og samvinnu meðal nemenda. Einnig 

hafði ég vissar væntingar til þess að sjá og finna að nemendur kynnu að fara með aukna stjórn 

á eigin námi og hversu vel þeir kysu að fara í gagnaöflun og undirbúning meðan á verkferlinu 

stæði. Að lokum vildi ég gjarnan sjá þróun sem þessa í skólanum og að kennarar sæju sér hag 
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í að leggja í vinnu sem geti breytt náms- og kennsluaðferðum og gerir samþættingu 

námsgreina mögulega og sjálfsagða. 

2.6. Verkefnapílan (graphic game plan) 
Verkefnapílan er tæki til að teikna upp alla helstu verkþættina og skipuleggja verkferlið, s. s. 

teymið, bjargir teymis, þróun verkefnisins, markmið, áskoranir og takmark. Þetta eru allt 

þættir sem geta haft áhrif á útkomu verkefnisins. Því er gott að hafa verkefnapíluna sem eitt af 

þeim tækjum sem horfa má til, ef markmið verkefnisins virðast ekki ljós og ef upp koma 

vandamál og hindranir sem þarf að yfirstíga. 

 

2.6.1.  Kynningaráætlun 
Þar sem stefnt hafði verið að því að setja upp sýningu á verkum nemenda ásamt verkum úr 

öðrum deildum skólans í IKEA og sýningartíminn hafði verið ákveðinn strax í upphafi gerði 

ég kynningaráætlun fyrir þetta verkefni sem var þó eingöngu ætluð fyrir innri 

markaðssetningu (e. internal marketing) þ.e.a.s. innan skólans, eingöngu fyrir nemendur og 

kennara. Þar sem þetta var tilraunaverkefni hafði ég ekki ætlað mér að kynna það á öðrum 
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vettvangi að svo komnu máli, en síðan kom í ljós, viku fyrir sýningu, að menntamálaráðherra 

myndi heimsækja Iðnskólann þennan dag. Tækifærið var því gripið og hún beðin um að opna 

sýninguna. Þarna skapaðist því kærkomið tækifæri fyrir nemendur að fá meiri umfjöllun og 

athygli en ég hafði gert ráð fyrir. Mánudaginn 5. mars 2012 klukkan 16:30 átti að opna 

sýninguna formlega af menntamálaráðherra, Katrínu Jakobsdóttur, sem héldi þar ræðu ásamt 

forstjóra IKEA og skólameistara Iðnskólans sem ætlaði síðan að afhenda forstjóra IKEA og 

tengiliði skólans, Þórunni Pétursdóttur viðurkenningu fyrir samstarf þeirra við nemendur og 

skólann. Skólanefnd Iðnskólans og bæjarstjórn Hafnarfjarðar hafði verið boðið og þarna voru 

líka væntanlegir ljósmyndarar frá bæjarblöðunum í Hafnarfirði og Garðabæ. Stöð 2 hafði líka 

boðað komu sína. 

2.7. Framkvæmd 
Samþættingarferlið hófst með kynningu fyrir yfirmenn, deildarstjóra og þá samkennara sem 

komu að verkefninu. Seinna fengu nemendur svipaða kynningu þar sem ég útskýrði tilganginn 

og markmiðið með verkefninu og hvaða kröfur væru gerðar til þeirra. Síðan fengu nemendur 

val um hvort þeir tækju þátt eða ekki. Allir hönnunarnemarnir ákváðu að taka þátt en ekki allir 

rafiðnaðarnemarnir. Fjöldi þeirra sem vildu taka þátt var ásættanlegur. Það voru 11 

rafiðnaðarnemar og allur hönnunarhópurinn sem taldi 11 manns. 

2.7.1. Vinnuferlið  
Ferli verkefnisins hófst eins og áður sagði með kynningu fyrir þá yfirmenn og kennara sem að 

málinu komu. Síðar var verkefni kynnt fyrir nemendum og í kjölfarið hófu nemendur  

hugarflugsvinnu í sínum hópum. Þar voru orðuð öll möguleg og ómöguleg orð og hugtök sem 

þeim fannst tengjast ljósi og hljóði og þau skrifuð á töflu. Nemendur voru líka hvattir til að 

beita námsvenjunum (e. studio habits of mind) sem kynntar eru í kafla 1.3.2. Við vorum 

dugleg að benda nemendum á hvar þeir gætu leitað sér upplýsinga og skoðað verk þeirra 

listamanna sem hafa unnið með ljós og hljóð. Nemendur voru hvattir til að undirbúa 

vinnuferlið vel, skissa eða taka myndir og skrifa hjá sér hvernig verkefnið þróaðist. Nemendur 

áttu að skila skýrslu í lok vinnunar. Ég lagði jafnframt upp með ákveðnar hugrenningar 

varðandi sköpunarþáttinn sem ég bað nemendur um að hafa í huga í vinnuferlinu öllu, en þær 

má sjá í kafla 2.1.  

 Með þessum hugrenningum vildi ég fá nemendur til að hugsa á annan hátt en þeir 

höfðu gert í námi sínu hingað til, einkum þó rafiðnaðarnemana, en hugmyndin einnig sú að 
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kveikja forvitni og ýta undir hugmyndaflæði nemenda. Það er erfitt að kenna sköpunarmátt, 

en ég gat reynt að skapa réttar aðstæður fyrir grundvallarþætti listsköpunar þannig að hún 

næði að þroskast og dafna (Eisner, 2002, bls. 47). Þessu næst tilkynnti ég um paraskiptinguna 

og voru þau nokkuð ánægð með sinn félaga, en þá var orðið ljóst að hóparnir voru ekki í 

skólanum á sömu dögum. Þannig reyndi strax á samvinnuþáttinn og virkni nemenda eða mun 

fyrr en ég hafði reiknað með. Ég tók þá ákvörðun að þetta væri mál nemenda og að þeir yrðu 

að finna út úr þessu. Einhverjir voru ósáttir við þessa ákvörðun mína og töldu að þeir ættu 

ekki að þurfa að vinna verkefnið í frítíma sínum. Þeim var gefinn kostur á að hætta við 

þátttöku en til þess kom þó ekki. Reyndar gengu tveir rafiðnaðarnemar úr verkefninu á síðustu 

stundu sem kom sér afar illa. Ætlunin var að hóparnir gætu hittu kennara sinn einu sinni í 

viku, og þó að nemendur hafi verið í öðrum verkefnum þá var þeim ætlaður tími í þetta 

verkefni í hverri viku eða u.þ.b. 40 mín. Hver hópur hafði því ákveðinn tíma í stundaskrá til 

að sinna þessu verkefni, þrátt fyrir allt. Ég leit svo á að það mætti teljast til eðlilegrar 

heimavinnu nemenda að þeir fyndu sér sjálfir tíma til að vinna saman.    

 Nú hófst mikil og skemmtileg vinna hjá þátttakendum einkum í rafiðnum, þeir höfðu 

stórar og miklar hugmyndir. Hönnunarnemar fóru hægar af stað og kenndu um mikilli vinnu 

við önnur verkefni. Í  7. viku þegar kom að milliskilum og nemendur áttu að kynna 

hugmyndir sínar var ég orðin verulega óróleg því sum paranna voru ekki byrjuð, reyndar var 

ég ekki viss á þessum tímapunkti hvort allir væru þátttakendur ennþá. Menn báru við ýmsu, s. 

s. að þeir væru ekki búnir að hitta félaga sinn ennþá, þeir væru í mikilli vinnu og tíminn væri 

nægur, en því var ég nú ekki sammála og fór að reka á eftir fólki. Það varð til þess að menn 

tóku við sér og fóru að vinna og var allt útlit fyrir að verkefnunum lyki fyrir tilsettan tíma. 

 

  Verk í vinnslu. 
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  Það gat verið gott að ígrunda næstu skref.  

 

Þegar vika var til stefnu fréttist af einu pari sem hafði hætt við verkefnið sitt og byrjaði á nýju. 

Þetta voru ekki góðar fréttir fyrir mig. Ég þurfti líka að fá alla þátttakendur til að gefa 

verkefnum sínum nöfn svo hægt væri að prenta kynningarspjöld, en mér tókst ekki að ná til 

allra. Það þurfti nokkrar tilraunir áður en mér tókst að fá þær upplýsingar sem ég þurfti. 

Varðandi sýninguna sjálfa var ekki ljóst hvort hægt yrði að dimma nægjanlega sýningarrýmið 

í IKEA og að það kæmi ekki í ljós fyrr en við uppsetningu verkanna á sjálfan sýningardaginn. 

Það var mjög gaman fyrir mig en um leið mjög stressandi að fylgjast með ferlinu sem þessar 

hugmyndir fóru í gegnum hjá nemendum. Það er eitt af því sem er svo eftirsóknarvert við 

svona vinnu. Það má líkja þessu við sýningarskrekk, fólk var orðið spennt, ekki á hreinu hvort 

þetta næðist fyrir réttan tíma hjá öllum. Voru allir með? Það skýrist ekki fyrr en á síðustu 

stundu og myndi öðrum líka það sem það sýnt yrði, eða ekki, hver yrðu viðbrögðin? 

  Það þurfti að huga að mörgu. 
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 Hér er verkefni í vinnslu. 

 

Eins og sjá má á þessum myndum fóru rafiðnaðarnemarnir strax í þann gír að gera verkefni 

sem sameinaði kunnáttu þeirra og áhuga. 

 Þetta er eitt verkefnanna sem var í vinnslu. 

 

Verkefnin áttu eftir að taka miklum breytingum. Í fæstum tilfellum var fyrsta hugmyndin 

notuð, og er það í góðu samræmi við það sem við viljum að nemendur geri, að þeir þrói 

hugmyndir sína áfram þar til þeir verða sáttir við verkið sitt.  
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Mánudagurinn 5. mars 2012 rann upp og við flýttum okkur í IKEA þó klukkan væri 

bara 8:30  slíkur var nú áhuginn. Þegar þangað var komið fóru nemendur strax að velja pláss 

fyrir verkin sín. Starfsfólk  IKEA var tilbúið með tjöld, tröppur, skápa, palla, víra, nagla, 

borvélar o. fl. Þau voru hreint frábær, það var hrópað á hjálp úr öllum hornum, það vantaði 

hitt og þetta en starfsmenn IKEA tóku öllu af mikilli fagmennsku og leystu vanda allra í 

rólegheitum. Eitt af því góða við að setja upp sýningu í IKEA er að það þarf enginn að vera 

svangur meðan á þeirri vinnu stendur, og voru nemendur duglegir að nýta sér þá aðstöðu. 

Þegar klukkan var farin að halla í þrjú var allt komið á sinn stað og þá var bara eftir að kveikja 

og setja í gang. Sjaldan hef ég orðið eins fegin, það gekk allt eins og best varð á kosið og brátt 

hljómaði mismunandi tónlist í bland við þrumur og eldgos og umferðargný stórborgar ásamt 

heilmikilli ljósasýningu undir stiganum í smávörudeildinni í IKEA. Gestir IKEA sem voru á 

leið sinni niður stigann í átt að smávörudeildinni vissu greinilega ekki hvaðan á sig stóð 

veðrið þegar mætti þeim litríkur heimur ljósa og hljóða. Þeir stoppuðu furðulostnir og flestir 

gáfu sér tíma til að ganga um svæðið og skoða sýninguna. Litlir krakkar hlupu um og kölluðu 

„vá“ þegar þeir sáu Hvirfilinn og nokkur fermingarbörn stoppuðu lengi fyrir framan Urban 

RGB speaker, og var eigandi verksins langt kominn með að selja þeim það. Einnig fóru 

nokkrir gestir IKEA strax að taka þátt í að skapa SKUGGT,  meðan aðrir kíktu á glitskýið í 

Klukkunni. Hér á næstu blaðsíðum má sjá myndir af þessum verkum nemenda, en þetta eru 

allt verk sem innihalda ljós og hljóð, en eru afar ólík, sum tæknilega flókin en önnur 

einfaldari. Nokkrir nemendur höfðu lagt á sig að smíða verulega flóknar ljósa- og hljóðrásir 

og notuðu nýjustu tækni í LED- lýsingu. Þessi fyrstu viðbrögð gesta IKEA sögðu okkur að 

þetta hefði heppnast fullkomlega og mér fannst ég sjá nemendur fyllast stolti og ánægju fyrir 

sína hönd og þeir hlökkuðu til opnunarinnar. Sýningin var síðan formlega opnuð af 

menntamálaráðherra eins og til stóð.  
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2.7.2.  Afrakstur nemenda 
Hér má sjá myndir af 10 lokaverkefnum nemenda. Þetta eru allt metnaðarfull verkefni sem 

innihalda ljós og hljóð en á afar ólíkan hátt.  

 

 

Hvirfill 

3 viftur þeyta konfettí upp 

í hvirfil sem er lýstur upp 

með forrituðum 

ljósadíóðum. Hljóðið 

kemur frá viftunum. 

 

 

 

Urban RGB speaker 

Red – green – blue 

ljósahátalari. Boxið síar 

hljóðtíðni og lýsir í þeim 

lit sem hönnuður er búinn 

að forrita. Skynjarinn er 

mic sem er staðsettur inni 

í boxinu. 
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Glitský  

Ef kíkt er í skráargatið má 

sjá glitskýið hreyfast í 

takt við klukkuna, sem 

heyrist í og lýst er upp 

með LED- ljósum.  

 

 

SKUGGT  

Hér er ætlunin að gestir 

taki þátt í að búa til 

skuggaljósakrónur. 
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Skuggamyndir 

Hlutir sem mynda 

hreyfanlega skugga í hita- 

uppstreymi frá ljósunum. 

 

 

 

 

 

 

No Name 

Vídeógjörningur með 

litum, freyðitöflum og 

loftbólum í olíu og vatni.  
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Lifandi ljósmynd  

Ljósmynd af stórborg þar 

sem heyra má 

umferðarhljóð og sjá 

mislit og blikkandi ljós.  

 

 

 

Volcano Extraordinary-

forboðin ást  

Mp3- spilari tengdur við 

230 V sem bregst við 

ákveðinni tíðni frá tónlist 

og veldur blikki í 

ljósunum. 
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16mm 

Mic- spilari stilltur á 

ákveðna hljóðtíðni sem 

veldur ljóstifi. 

 

 

 

 

 

Frostrósir 

LED- ljós og plexílgler. 

 

 

 

 

 



  61 

 

3. Mat og niðurstöður verkefnis 
Í þessari ritgerð hef ég skoða hvort samþætting námsgreina gegnum skapandi ferli og þær 

breyttu námsaðferðir sem af því leiða geti gert nemendur áhugasamari og hvort vinna gegnum 

skapandi ferli skili sér í fjölbreyttum verkefnum nemenda. Í kaflanum hér á eftir greini ég frá 

helstu niðurstöðum en þær eru m. a. unnar út frá svörum við spurningum sem ég lagði fyrir 

nemendur að lokinni sýningu og munnlegum viðtölum meðan á ferlinu stóð. Einnig styðst ég 

við svör frá yfirmönnum og samkennurum, sem ég bað um að þeir sendu mér í tölvupósti, þar 

sem þeir veltu fyrir sér hugmyndafræði verkefnisins og hvernig til tókst að þeirra mati. 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir nemendur má sjá í viðauka, kafla 7.1. blað A1, A2 og B1 og 

B2, og blað C1 sem er einkunnablað fyrir kennara. 

Verkefni nemenda voru metin af kennurum, sjá blað C1 í viðauka, kafli 7.1. þar sem metið 

var hvort og hvernig nemendum tókst að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru varðandi 

tæknilegar útfærslur á ljósi og hljóði. Horft var til frumleika, hugmyndaauðgi og 

verkefnavinnu. Nemendur sem tóku þátt í verkefninu voru í upphafi tuttugu og tveir, en 

fljótlega hætti einn nemi í hönnunardeild og seinna drógu tveir rafiðnaðarnemar sig út úr 

verkefninu, þannig að nítján nemendur luku við verkefnið og settu fullkláruð verk á 

sýninguna. Ástæða þess að hönnunarneminn hætti var sú að hún hvarf frá námi í skólanum af 

persónulegum ástæðum. En hinir tveir rafiðnaðarnemarnir hættu vegna þess að þeir voru ekki 

nægilega virkir, þeir lögðu lítið til málanna og voru ekki að standa sig í samvinnu við félaga 

sinn í hönnunardeildinni. Skiptingin milli kynja var þannig að úr rafiðnaðardeildinni tóku níu 

nemendur þátt, átta strákar og ein kona, og frá hönnunardeild tóku tíu nemendur þátt átta 

konur og tveir strákar. Af þessum nítján þátttakendum svöruðu fimmtán nemendur 

könnuninni. Skólastjórnendur voru þrír, skólameistari og tveir deildarstjórar og tveir kennarar 

sem gáfu mér álit sitt á verkefninu. Farið verður með svörin sem trúnaðarmál og svarendum 

fengin önnur nöfn í ritgerðinni. 

 

Nemendur frá rafiðnaðardeild fá eftirtalin nöfn sem valin voru af handahófi: 

Bjössi, Atli, Gummi, Krissi, Siggi, Jón, Þór, Ragnar, Linda 

Nemendur frá hönnunardeild fá eftirtalin nöfn valin af handahófi: 

Stína, Sigga, Gunna, Anna, Magga, Lóa, Tóti, Jói. 

Samkennarar gáfu umsögn ásamt skólameistara, deildarstjóra 1 og deildarstjóra 2. 
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3.1. Umsagnir nemenda 
 Markmiðin sem ég setti mér að ná með þessu verkefni voru eftirfarandi: 

 Að nemendur verði meðvitaðir um að mörk milli námsgreina eru tilbúin. 

 Að nemendur tileinki sér lýðræðisleg vinnubrögð. (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011) 

 Að tengsl milli deilda eflist. 

 Að nemendur sýni sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 21) 

 Að nemendur sýni ábyrgð á eigin námi með þátttöku í verkefninu. 

 Að nemendur þjálfist í að meta vinnu sína og annarra. 

 Að nemendur fá tækifæri til að taka þátt í mótun áfangans með því að velja 

þema og þær aðferðir sem notaðar eru. 

 Að nemendur eflist í þekkingarleit og styrki félagsfærni sína. 

„Ég fékk séns að spreyta mig aðeins á sköpunargáfuni.“ sagði Siggi nemandi í rafvirkjun, og 

undir þetta tóku margir rafiðnaðarnemarnir. Þetta styrkir mína skoðun á því að nemendur í 

rafiðnum geti líka verið skapandi og notið þess að hugsa á skapandi hátt. Í aðalnámskrá 

framhaldsskóla er mikil áhersla lögð á að leggja rækt við sköpunarþátt nemenda, og eins og 

Robinson og Eisner hafa lagt áherslu á í skrifum sínum er sköpun ekki eingöngu fyrir útvalda, 

því allir eru skapandi á sinn hátt, og í ljósi þess tel ég að nemendur hafi sýnt með verkum 

sínum að þeim er eðlislægt að hugsa á skapandi hátt ef þeir fá til þess hvatningu og aðstoð. 

„Sköpunargleði“„pælingar“ „flott“ „spennandi“ „stórt“ „stökk í djúpu laugina“ „gott fyrir 

möppu“ „öðruvísi“ „krefjandi“. Þetta voru nokkur algengustu orðin sem nemendur völdu 

þegar þeir voru beðnir að lýsa jákvæðri upplifun af verkefnavinnunni.  

Rafiðnaðarnemar eru praktískir í hugsun, þeir eru vanir því bæði í námi sínu og vinnu 

að þurfa að leita lausna og fóru því strax að hugsa um útkomu verkefnisins sem hlut sem 

krefðist samsetningar eða smíði á einhvern hátt. Þeim er kannski ekki eins tamt að hugsa um 

nám sem skapandi feril og hönnunarnemunum. Rafiðnaðarnemarnir sögðu þegar ég var að 

tala um skapandi ferli og námsvenjur: „Við erum rafvirkjar, ekki listamenn.“ Þeir eru óvanir 

að ræða um verkefnin sín á þessum nótum, en ég tel að finna megi merkjanlegan mun á hvað 

nemendum reyndist auðveldara að kasta á milli sín hugmyndum þegar komið var að lokum 

verkefnisins en í upphafi þess. Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar er nám tengt 

reynslu og framkvæmd og þess vegna verður nemandinn að vera virkur þátttakandi í ferlinu. 

Með þátttöku í samþættingarverkefninu reyndi töluvert á virkni nemenda og stóðust ekki allir 



  63 

 

þá pressu, það hættu eins og áður sagði tveir rafiðnaðarnemar að einhverju leyti vegna lítilla 

samskipta við félagann og að öðru leyti vegna þess að þeir höfðu ekki þann sjálfsaga sem til 

þurfti. Hönnunarnemarnir voru aftur á móti einbeittari og héldu sínu striki þrátt fyrir að hafa 

misst vinnufélaga sinn. 

Ég tel að ég hafi sýnt fram á það í fræðilegu umfjölluninni að fái nemendur kennslu og 

venjist á að vinna á skapandi hátt geti það þroskað ákveðna eiginleika og viðhorf hjá 

nemendum. Eiginleika á borð við gagnrýni, ígrundun og sjálfstæð vinnubrögð. Þannig getur 

listræn nálgun í samþættingu námsgreina verið góð leið til að breyta viðhorfum nemenda 

gagnvart skólanum og hvati til að standa sig vel í námi.  

Hafði vinnan við verkefnið jákvæð eða neikvæð áhrif á viðhorf nemenda gagnvart 

skólanum? Ég tel að flestir nemendanna hafi upplifað þetta verkefni sem jákvæða reynslu 

bæði fyrir sig persónulega og skólann, t.d. sagði Jón: „ …flott auglýsing fyrir skólann það sem 

að allskonar fólk sér hvað við erum að gera skemmtilega hluti…“ Þeir töldu margir það 

mikinn ávinning fyrir skólann að hafa sýninguna á verkefnunum í IKEA, og að það yrði 

jafnvel til þess að fleiri vildu sækja um skólavist. Þeir gerðu sér líka fulla grein fyrir þeim 

tækifærum sem þetta skapaði fyrir þá sem verðandi hönnuði og rafiðnaðarmenn, t.d. sagði 

Sigga: „ Betri tenging við atvinnulífið og samfélagið með því að hafa sýningu í IKEA.“     

Með því að tengja starfsemi skólans við atvinnulífið erum við að hjálpa nemendum að fóta sig 

á vinnumarkaðnum, og hjálpa þeim við að búa sig undir framtíðina, því þeir þurftu að takast á 

við verkefnið á faglegan hátt og af víðsýni á samfaglegum grunni. Gunna sagði um þetta:       

„ Ég gat farið lengra með að framkvæma hugmyndina mína, rosalega gott tækifæri fyrir mig 

það sem ég stefni á hönnun.“ 

Það var því ljóst að flestir nemendur gerðu sér vel grein fyrir mikilvægi þess að 

verkefnin þeirra og sýningin tækist vel. Anna sagði: „...þurfti að leggja mig fram til þess að 

skapa eitthvað eftir verkefnalýsingu og gera það nógu vel fyrir IKEA.“  Og þetta var álit fleiri 

t.d. sagði Gunna: „…góð kynning fyrir þá sem læra hönnun þeir sjá að þeir fái tækifæri á að 

vinna með fyrirtækjum og láta hugmyndir sýnar verða að veruleika.“ Ég vona að mér hafi 

tekist með þessu samþættingarverkefni að opna glufu fyrir einhverja nemendur inn í hinn 

skapandi heim, því samkvæmt Eisner þurfum við að gæta þess að bjóða nemendum upp á 

listræna nálgun þar sem hið sveigjanlega, afstæða og ófyrirséða getur þróast. 

Með þessu verkefni þurfti ég að brjóta upp ákveðið skipulag sem kennarar deildanna 

voru löngu búnir að undirbúa og það gefur auga leið að það getur reynst afar erfitt að troða 
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svona verkefni inn í stundaskrá á síðustu stundu. Það reyndist líka ógjörningur og þar af 

leiðandi urðu nemendur að leysa verkefnið að einhverju leyti í frítíma sínum. 

Það er reyndar í góðu samræmi við skoðanir Eisners og Deweys sem hafa lagt á það 

áherslu að skólastarf geti ekki stjórnast af fyrirfram skrifuðum áætlunum og það gangi ekki að 

hafa eina námskrá fyrir alla, því við þurfum að taka tillit til ólíkra þarfa, hugmynda og 

aðstæðna nemenda. Það kom líka á daginn að nokkrum nemendum óx það mjög í augum að 

vinna verkefnið utan stundaskrár. En þrátt fyrir að ekki hafi tekist að finna tíma í stundaskrá 

fyrir þetta verkefni höfðu nemendur eigi að síður tíma með kennara sínum einu sinni í viku, 

sem var sérstaklega merktur þessari vinnu, en þeir tímar voru mjög illa nýttir að okkar mati. 

Við vorum stöðugt að ýta við nemendum og minna þá á að nýta betur þennan vikulega tíma 

sem þeim var ætlaður til þessa verkefnis, en reyndin varð sú að nemendur fóru flestir ekki að 

vinna fyrr en í 6.- 7. viku eða þegar milliskil áttu að vera og lentu þar af leiðandi sumir hverjir 

í tímahraki, Sigga sagði um þetta: „ Ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til að grufla í þessu 

verkefni en það er sjálfri mér og skipulagsleysi mínu að kenna.“ Þegar ég skoða svör 

nemenda við því sem þeir upplifðu sem neikvæða reynslu með þátttöku sinni í þessu verkefni 

voru þetta algengustu svörin: „ skipulagsleysi“ „samskiptaleysi“ „tímafrekt“ „stress“ „ekki 

tími til að klára“ „mikil vinna“ „ of vítt“„hausverkur“ „vanlíðan“ Það er greinilegt að það 

hefur brunnið á þeim að hafa ekki meiri tíma eða hafa ekki nýtt hann betur.  

Eins og áður sagði þá voru nemendur hvað óhressastir með að þurfa að eyða frítíma 

sínum í vinnuna og töldu sig ekki hafa haft nægan aðgang að kennurum, sem er þó frekar 

einkennilegt í ljósi þess að þeir höfðu einn fastan tíma á viku sem var ætlaður fyrir þetta 

verkefni. Sem dæmi um ólíka túlkun nemenda á ástæðum þess að verkefnið var unnið á 

síðustu stundu er t.d. þetta svar: „…missti svoldið úr skólanum, væri hægt að laga það með 

því að reka aðeins fyrr á eftir því svo að maður þurfi ekki að gera allt rétt fyrir skil.“   

Einn mikilvægasti þátturinn í verkefni sem þessu er að nemendur geti hitt kennara sína og 

samnemendur á skólatíma til að skiptast á skoðununum og fengið aðstoð, gagnrýni og 

leiðsögn, en það var frá upphafi ljóst að það yrði ekki hægt að hafa verkefnið inn á 

stundaskrá. En það er að mínu mati forsenda þess að verkefnið geti gengið eins og til er 

ætlast.  Í ljósi þessa niðurstaðna náði ég ekki fullkomlega því markmiði mínu að nemendur 

sýndu sjálfstæð vinnubrögð né að þeir tækju ábyrgð á eigin námi. En með þessu verkefni þrátt 

fyrir ýmsa vankanta var verið að leggja rækt við hina skapandi manneskju og um það snýst 

kjarnastarfsemi skólans. 
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En fleira hefði mátt betur fara, t. d. kom líka á daginn að nemendur lögðu ekki sama skilning í 

hugtakið „ metnaður“. Ástæða þess er að hluta til sú, að vægi einkunnar sem 

hönnunarnemarnir áttu að fá fyrir verkefnavinnu sína var töluvert minni en 

rafiðnaðarnemarnir fengu fyrir sitt framlag. Jói sagði: „ …of lítið vægi miðað við vinnu.“     

Ég tel að það hafi komið ágætlega í ljós í þessu verkefni að á stundum hafi nemendur verið 

farnir að meta hvort það borgaði sig að leggja á sig ákveðna vinnu í ljósi þess hve margar 

einingar hún gæfi. Þá getur það litið út á þann veg að menntunin sé farin að hafa markaðsgildi 

frekar en að vera þroskandi og áskorun fyrir hvern og einn að taka þátt í skapandi verkefni. 

Verkefni sem jafnvel gæti þýtt nýtt tækifæri fyrir nemandann. Mín tilfinning var því sú, að 

nokkrir nemendur væru ekki tilbúnir að leggja á sig vinnu við þetta verkefni vegna þess að 

þeim fyndist það ekki borga sig í ljósi vægi einkunna.   

Eins og ég hef áður sagt tel ég ávinning skólans heilmikinn og eigi eftir að koma í ljós 

á margvíslegan hátt, t. d. sem góð kynning á starfi skólans og nemendum og gott umtal þar 

sem sýningin heppnaðist afskaplega vel. Í viðtölum við nemendur kom líka berlega í ljós að 

þeir töldu ávinninginn mikinn og margvíslegan, þeir sáu t. d. ávinning í því að sýna öðrum 

hvaða möguleikar leynast innan veggja skólans og töldu þess vegna gott að hafa sýninguna á 

svo fjölmennum stað sem IKEA er. Þeir töldu að sýningarplássið hafi verið gott og á áberandi 

stað þar sem margt fólk átti þar leið um. Eða eins og Gunna segir: „…það var líka gaman að 

vinna í samvinnu við svona stórt batterí eins og IKEA en þetta var líka erfitt…“ Þessi svör 

gefa til kynna að nemendum var fullljóst mikilvægi þess að tengjast atvinnulífinu og styrkja 

tengslanet sitt og af þessum svörum má líka draga þá ályktun að nemendur hafi verið 

ángægðir fyrir hönd skólans og töldu að þetta verkefni hefði og mundi skapa skólanum gott 

álit og umtal.  

Nemendur höfðu líka margir orð á að þetta verkefni hefði styrkt samvinnu deildanna 

og sáu heilmikinn ávinning í því, t. d. sagði Siggi: „Ég tel að þetta geti aukið metnað og vilja 

fyrir samvinnu milli deilda skólans.“ Þetta var eitt markmiðana sem ég setti mér að ná í 

þessari verkefnavinnu og tel ég að mér hafi tekist það að miklu leyti, því að nemendur voru 

flestir mjög ánægðir með samstarfið og höfðu á orði að það hefði verið gaman að kynnast 

nýju fólki og þau hefðu getað leyst úr ýmsum vandamálum sem þeir stóðu frammi fyrir í námi 

sínu vegna þess að þau þorðu ekki að biðja um hjálp frá öðrum deildum. Anna sagði: „…þetta 

var mjög sniðugt og skemmtilegt verkefni, og það var gaman að kynnast strákunum í 

rafmagnsdeildinni…“  
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Upplifun mín er sú að þeir sem að verkefninu komu hafi verið ánægðir með hvernig til tókst, 

en ég þóttist vita að einstaka nemanda myndi reynast erfitt að fóta sig í verkefnum þar sem 

reyndi á félagsfærni og samvinnu. Þó hættu aðeins tveir og tel ég að það hafi sýnt að 

nemendum var ekki ætlað um of og kröfurnar um samvinnu voru sanngjarnar. 

Þetta verkefni stóð og féll með nemendunum sem þátt tóku í því. Ég vissi í raun ekki hvers 

var að vænta en það skiptir gríðarmiklu máli að nemendur sjái sér hag í að taka þátt í svona 

verkefni og séu þátttakendur af eigin hvötum. Af 19 þátttakendum var einn hönnunarnemi 

afgerandi  neikvæður og hans svar við spurningunni: Hvað græddir þú persónulega með 

þátttöku í verkefninu? var eftirfarandi: „hausverk, stress og vanlíðan.“ 

En aðrir litu þetta verkefni öðrum augum, t. d. sáu þeir sér hag í að gera gott 

verkefni fyrir möppuna sína, enn aðrir töldu sig hafa geta þróað hugmyndina sína lengra eða 

eins og Tóti sagði: „Ég lærði það að plana mig betur.“ 

Ég vil halda því fram að ég hafi náð því markmiði mínu nokkuð vel að efla tengsl milli 

deildanna og nemendur virðast nokkuð sammála því og sögðu allir að þeim hefði þótt gaman 

að kynnast öðrum nemendum og vilja gera meira af því í framtíðinni.  

Ég lagði líka þá spurningu fyrir nemendur hvort þeir hefðu haft einhverjar væntingar til 

verkefnisins í upphafi og komu svörin mér skemmtilega á óvart. Því nemendur höfðu 

greinilega gert sér töluverðar væntingar fyrir fram, þrátt fyrir að verkefni þessu líkt hafi aldrei 

verið unnið í IH, og einhverjir nemendanna virtust fremur neikvæðir í upphafi, en hér er t. d. 

svar frá Sigga sem er í rafiðnaðardeild: 

„…í rauninni mjög litlar og var frekar skeptískur í fyrstu. En um leið og ég komst af 

stað gjörbreyttist viðhorfið mitt og ég vissi að þetta yrði magnað.“ 

Tóti sem er í hönnunardeild hafði þetta að segja:   

„Ég hafði miklar væntingar fyrir þessu verkefni þar sem ég hef mikinn áhuga á ljósum 

og ljósahönnun.“ Sigga sem er í hönnunardeild hafði þetta að segja: 

 „…þar sem engar takmarkanir voru settar gerði ég gríðarlegar væntingar til sjálfrar 

mín enda svo ótrúlega margt hægt að gera með ljósi.“ Og til að sýna hve mikil 

áhrif áhugasamur samnemandi getur haft þá sagði Stína:  

„Ég hafði ekki miklar væntingar fyrst en svo þegar ég var búin að hitta Atla oftar og 

sá metnaðinn í honum vildi ég hafa þetta flott verkefni.“ 

Í ljósi þessara svara get ég ekki verið annað en ánægð og mér finnst það benda til að kveikjan 

eða hugmyndin sem ég lagði upp með hafi ekki verið svo afleit. Þá var mjög spennandi að 

skoða hvort nemendur teldu að verkefnið hefði staðist væntingar þeirra. Þar var minnstan 



  67 

 

vafann að finna og af fimmtán svarendum sögðu þrettán „ já“ en einn svaraði: „… ekki alveg“ 

og annar: „…hvorugt.“ Þetta voru algengustu svörin: „… já, algjörlega…“ „…mjög 

lærdómsríkt…“ „Hefði vel verið til í fleiri verkefni…“eða „… já það gerði það og á sumum 

stöðum fór það fram úr væntingum.“ Ég get ekki túlkað þetta á annan veg en þann að 

nemendum hafi líkað þátttaka sín í verkefninu og að þeir hafi gert sér grein fyrir þeim 

möguleikum sem svona verkefni býður upp á. Ég met það svo að verkefnið hafi heppnast að 

flestu leyti mjög vel. Verkefnin sýna að sumir nemendur tóku verkin sín langt út fyrir það sem 

þeir eru að fást við innan sinna deilda. Þeir sýndu mikinn metnað og sköpun, sem getur verið 

til marks um að samþætting eins eða fleiri áfanga innan eða utan námsgreina sé mjög 

vænlegur kostur, því nemendur eru flestir tilbúnir að breyta til og reyna eitthvað nýtt ef 

hugmyndin eða kveikjan er nógu spennandi. Nemendur áttu auðvelt með að gera sjálfsmat og 

jafningjamat, en það er þó ekki algengt í skólanum og voru sumir nemenda að gera slíkt mat í 

fyrsta skipti. Þeir nemendur sem voru virkir í verkefnavinnunni og sýndu góðan félagsþroska 

áttu ekki í neinum vandræðum með að gefa sjálfum sér og félaganum einkunn. Það sem 

neikvætt mætti telja er að nemendur voru ekki duglegir að leita hver annan uppi til að hefja 

verkefnavinnuna og þurfti ég að ýta verulega á þá með það. En það sem ég tel að nemendum 

hafi reynst erfiðast og kom nokkuð vel í ljós meðan á verkefninu stóð, er hve ósjálfstæðir og 

óvirkir sumir nemendur eru í námi sínu. Þeir geta auðveldlega sýnt skapandi vinnubrögð fái 

þeir þjálfun í því, en að sýna sjálfstæði og taka ábyrgð á eigin námi er eitthvað sem skólinn 

þarf að fara að leggja meiri áherslu á. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir vildu taka þátt í 

svona verkefni aftur stóð ekki á svörunum og þrettán sögðu „ já“ en tveir sögðu „…ekki 

viss…“ Það virðist sem svo að flestir nemendur séu tilbúnir í annað samþættingarverkefni. 

3.2. Umsagnir kennara og yfirmanna 
Ég bað líka yfirmenn, deildarstjóra og samkennara að senda mér smá samantekt á upplifun 

þeirra á hugmyndafræði verkefnisins og hvernig til hefði tekist að þeirra mati. Þeir brugðust 

fljótt og vel við þeirri beiðni og hér fjalla ég um svör þeirra.  

Til þess að verkefni sem þetta geti tekist fyllilega þurfa allir þættir þess að ganga upp 

og einn mikilvægasti þátturinn í þessu verkefni snérist um samvinnu. Það fól í sér að 

nemendur þurftu að hafa góðan aðgang að kennurum sínum og samnemendum á skólatíma til 

að skiptast á skoðununum og fá aðstoð, gagnrýni og leiðsögn, en það var frá upphafi ljóst eins 

og ég hef áður nefnt að það var ekki hægt að hafa verkefnið í stundarskrá. Ég átti því von á að 
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þetta yrði sá liður verkefnisins sem flestir kennaranna hefðu skoðun á og þætti hafa mistekist, 

deilarstjóri 1 hafði þetta um það að segja: 

„…Held hins vegar að ef ætti að endurtaka þetta þá þyrfti það að vera skipulagt í 

upphafi með töflugerðarmenn með í liði þannig að þeir hópar sem ættu að vinna að 

verkinu saman hefðu möguleika á að hittast að hluta til í skólanum undir leiðsögn 

beggja kennara. Því það var ljóst að nemendur áttu ekki auðvelt með eða allavegna 

lögðu sig ekki fram við það að hittast fyrir utan skólatíma, en þó þau hefðu gert það 

þá hafa þau hvorki aðstöðuna né aðgang að kennurunum á þeim tíma…“ 

Deildarstjóri 2 hafði frá upphafi ekki mikla trú á þessu verkefni og endurspeglaði það 

umræðuna um of að mínu áliti. Það átti eftir að koma betur í ljós þegar á leið hve mikilvægt 

það er fyrir þá sem ætla sér að fara í ámóta verkefni að hafa fullan stuðning þeirra sem að 

málinu koma áður en lagt er af stað, en hann hafði m. a. þetta að segja: 

 „Metnaðarfullt verkefni sett fram á skýran hátt, varðandi tilgang og markmið. Til að árangur 

náist þurfa margir aðilar að starfa saman undir styrkri stjórn. Ýmislegt varð til þess að hefta 

bestu útkomu verkefnisins.“ 

1. Nemendur gátu ekki unnið saman á skólatíma vegna ólíkra stundataflna. 

2. Nemendur voru misvirkir og sumir jafnvel óvirkir. 

3. Upphaflegt sýningarsvæði ónothæft.  

4. Betra sýningarsvæði var ekki aðgengilegt fyrr en að morgni sýningardags. 

5. Samvinna nemenda, kennara, Ikea og stjórnanda gat verið virkari. 

 Eins og sjá má þá nefnir hann vandræðin með stundaskrána og að sumir nemendur hafi verið 

misvirkir eða óvirkir og get ég tekið undir það. Þetta er vandamál sem skólinn þarf að takast á 

við í öllum greinum og það sköpuðust sannarlega vandræði með stundaskrána. Ég tel hins 

vegar að sýningarsvæði í IKEA hafi verið ágætt og það rúmaði vel þessi verk sem nemendur 

sýndu og samskipti kennara og IKEA voru að mínu mati mjög góð.    

 Samskipti nemenda beggja deilda tókust hins vegar vel, þrátt fyrir að almennt hafi 

verið lengi álitið innan skólans að himinn og haf skilji á milli listnáms- og rafiðnaðardeilda, 

en eins og nemendur sögðu sjálfir þá álitu þeir sig hafa grætt mikið á samvinnu deildanna.  

„…Það er einnig öllum gott að taka smá taka hvíld frá daglegum störfum og gera eitthvað 

nýtt í samstarfi við fólk úr nánast öðrum heimi…“ Þetta sagði samstarfskennari minn og bætti 

við:  „…Nemendur mínir sem tóku þátt í verkefni þessu eru upp til hópa mjög hamingjusamir 

með samstarfið við hönnunardeildina og eru orðnir betri fagmenn fyrir vikið.“  
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Deildarstjóri 2, var í grunninn sáttur með samvinnu deildanna og sagði: „…Verkefnið sýnir að 

samvinna ólíkra sviða getur skilað góðum árangri.“  

Einu árekstrarnir urðu þegar það rann upp fyrir nemendum að þeir voru að falla á tíma 

og   „stálust“ til að skrópa hjá öðrum kennurum til að geta klárað verkefnin sín. Þar kom vel í 

ljós hvað sumir nemendur eru kærulausir varðandi eigið nám og varpa gjarnan þeirri ábyrgð á 

kennarann. Þetta sagði deildarstjóri 1:  

„Ég er líka á því að svona verkefni eigi rétt á sér og nemendur hafi gott af því að þurfa 

að takast á við óhefðbundin verkefni, eru of vön því að vera mötuð alla leið en þarna 

reyndi virkilega á að þau gætu staðið aðeins sjálfstætt…“  

Ég tel að ósjálfstæði nemenda í námi sé að einhverju leyti okkur kennurum að kenna. Ein af 

ástæðunum fyrir því að nemendur nýta t. d. ekki tímann sinn betur er sú, að ég held, að við 

höfum stýrt vinnu nemenda almennt of mikið til þessa. Í þessu verkefni reyndi heilmikið á 

sjálfstæði og virkni nemenda og voru sumir ekki undir það búnir. Ég tel að í ljósi þessara 

niðurstaðna sé löngu kominn tími til að við látum nemendur hafa meiri stjórn á námi sínu, og 

gerum þá ábyrgari fyrir framtíð sinni.  

Nemendur eiga rétt á samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla sem á að vera komim í 

gildi 2015 að vinna á skapandi hátt í öllu sínu námi. Þeir eiga líka að geta unnið verkefnin sín 

á sem fjölbreyttastan hátt miðað við greindir sínar og þarfir. Þess vegna eru verkefni sem þetta 

afar mikilvægt innlegg í nám nemenda þar sem þau krefjast þess að þeir ígrundi, beiti 

sjálfstæðri hugsun og taki ábyrgð á eigin námi. Samkennari minn sagði varðandi þennan þátt 

verkefnisins: „…að ekki sé talað um smá áskorun sem krefst sjálfstæðrar hugsunar.“  

Ég leyfi mér að túlka skilaboð yfirmanna og samkennara á þann veg að í grunninn hafi þeim 

þótt þetta verkefni takast vel og hugmyndafræðin sem það var byggt á eigi fullan rétt á sér 

sem innlegg í nýsköpun og skólaþróun. Deildarstjóri 1 sagði: „Ég er mjög sátt með útkomuna 

á þessu verkefni. Ég held líka að nemendur séu mjög ánægðir með afraksturinn þó gætt hafi 

pirrings á leiðinni þangað. Mér fannst þetta samt frábær tilraun og alveg þess virði að skoða 

og þróa áfram og sé fyrir mér að útfæra megi hana á ýmsa vegu eftir aðstæðum. Niðurstaðan 

var mjög flott og ég var í raun alveg hissa á því hversu mörg flott verk komu út úr þessu.“ 

Deildarstjóri 2 hafði eins og ég hef áður komið inn á, ýmislegt við útfærslu verkefnisins að 

athuga og er ég um margt sammála honum, t. d. hvað það varðar að við kennararnir hefðum 

þurft að getað unnið með nemendum hvers annars o. fl. Þess vegna verður að gera ráð fyrir 

svona verkefnum í stundaskrám frá upphafi. Hann sagði: 
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 „Engu að síður skiluðu nemendur vel unnum og áhugaverðum verkefnum sem 

  voru öllum aðilum til sóma. Verkefnið sýnir líka að ýmislegt mátti betur fara og  

 af því má ýmsan lærdóm draga sem að gagni kemur í, vonandi, komandi verkefnum.“ 

Mat annars samkennara eftir að hafa tekið þátt í verkefninu var að hann taldi sig greina mikla 

möguleika í svona verkefnavinnu. Að blanda saman iðnmennt og hönnun sé afar spennandi 

kostur sem gefi nemendum mikla möguleika á að víkka út sjóndeildarhringinn og það sé mikil 

og góð reynsla fyrir nemendur að þrýsta á takmörk hver annars.  

Skólameistari hafði þetta um verkefni að segja: „Mitt mat á þessu verkefni er að það 

hafi tekist fullkomlega eins og lagt var upp með. Sýningin í IKEA á afrakstrinum stóð í 

heila viku og vakti verðskuldaða athygli. Markmiðin með samþættingu og samvinnu 

náðust og nemendur stóðust tímaálagið og pressuna sem því fylgir að sýna verk sín. 

Nemendur náðu að fanga þemað, hljóð og ljós, með miklum ágætum og nálguðust 

viðfangsefnið á mjög ólíkan máta sem gaf sýningunni skemmtilegan blæ.“ 

3.3. Hvað myndi ég gera öðruvísi? 
Það er vissulega ýmislegt sem betur hefði mátt fara í þessu samþættingar verkefni. Ég hefði t. 

d. átt að hafa vikuleg skil, þannig að allir nemendur hefðu þurft að fá samþykki á framvindu 

verkefna hjá kennurum. Vegna vandræðanna með stundaskrána gátum við ekki látið 

nemendur hittast undir stjórn okkar til að ræða málin og er það eitt af því sem þarf að koma í 

veg fyrir að geti gerst, því nemendur hafa ekki allir þá framtakssemi að finna sinn félaga og 

koma sér að verki. Það verður að vera tími í stundaskrá sem er eingöngu ætlaður fyrir svona 

verkefni. Einnig tel ég betra að hafa hlutfall einkunna sem nemendur fá fyrir verkefnavinnuna 

eins í báðum deildum til að koma í veg fyrir að nemendur leggi mismikið af mörkum til 

vinnunar í ljósi vægis einkunna. Líka má nefna að það er nauðsynlegt fyrir þá kennara sem 

taka að sér ámóta verkefni og þetta, að vera búnir að ákveða nokkuð nákvæmlega áður en 

verkefnavinnan er sett af stað hvernig staðið skuli að framkvæmd, eftirliti, úrvinnslu og mati. 

Ég hugsa að í fyrsta skipti sem þetta væri gert, sé betra að byrja með minni verkefni í styttri 

tíma og þá kannski bara innan einnar deildar.  Þá er meiri möguleiki að einn kennari ráði við 

verkefnið. Ég tel að ég geti þróað þetta verkefnaform áfram og sé mikla möguleika fyrir mig 

að kynna þetta sem nýsköpunarverkefni í öðrum framhaldsskólum landsins. 
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4.  Framtíðarsýn 
Ég tel að verkefni þetta eigi fullt erindi inn í skólaumhverfið í dag, því það inniheldur marga 

þá þætti sem eru mikið til umræðu núna um þróun skólamála, t. d. nýsköpun, þróunarvinnu, 

samstarf og samvinnu. Ég geri ráð fyrir að ég muni halda áfram að þróa þetta námsform og 

þrátt fyrir að ýmsir vankantar hafi komið í ljós sem þarf að laga, þá hefur þessi tilraun samt 

sem áður ýtt rækilega við mér og virkað mjög hvetjandi á mig sem kennara. Í iðnskóla þar 

sem fjölbreytileiki áfanga er mikill er í rauninni hægt að samþætta alla áfanga eins og ég hef 

áður bent á. Ég tel að ég gæti unnið með þessa hugmyndafræði á margvíslegan hátt, t. d. má 

samþætta námsgreinar eingöngu innar einnar deildar. Þannig yrði verkefnið töluvert 

auðveldara í allri framkvæmd.         

 En það er ótrúlega spennandi að vita að það er raunhæfur möguleiki að samþætta 

bóknáms- hönnunar- og iðngreinar og í raun spennandi framtíðarsýn að geta átt samtal á 

þennan hátt við aðrar námsgreinar, jafnt innan sem utan deilda. Það er því mikil þörf á að 

kynna þessa hugmyndafræði sem einn mest spennandi möguleika sem kennarar hafa til að 

auka fjölbreytni í kennslu. Ég get vel séð það fyrir mér að ég kynni þessa aðferð fyrir 

kennurum í öðrum framhaldssskólum, en það er líka raunhæfur kostur í stöðunni að gera þetta 

sem nýsköpunarverkefni, þannig að t. d. einu sinni á vetri verðið blásið til 

nýsköpunarsamkeppni meðal nemenda. Þá fengju nemendur að velja sér samstarfsaðila innan 

eða utan deilda og ynnu út frá fyrirframgefnu þema í ákveðinn tíma. Hugsanlegt væri að 

tengja þetta fyrirtækjum í bænum og dómnefnd sem skipuð væri fulltrúum úr atvinnulífinu og 

skólanum veldi síðan bestu verkefnin. Þetta myndi skapa skemmtilega stemmingu og bæta 

jákvæða ímynd skólans. Þetta verkefni hefur kostað mikla vinnu, ekki bara sjálft ferlið, heldur 

allur undirbúningurinn fyrir verkefnið sjálft, sýninguna, matið o. fl., í raun miklu meiri vinnu 

en ég gerði mér grein fyrir í upphafi. Það er eitthvað sem skólayfirvöld þurfa að taka til greina 

ef vilji er fyrir samþættingu námsgreina í skólunum í framtíðinni.  
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5. Lokaorð 
Að eiga fyrirheit um óvænt samtal er spennandi og hef ég þá trú að samþætting námsgreina 

geti orðið að spennandi veruleika í náinni framtíð, en það mun ekki gerast af sjálfu sér. Við 

þurfum að breyta hugsunum okkar á þann veg að nám eigi sér ekki bara stað innan veggja 

kennslustofunnar, og að það sé hægt að læra á margvíslegan hátt, með fjölbreyttum aðferðum. 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að skoða hvort breyttar námsaðferðir sem verða til við 

samþættingu námsgreina geti gert nemendur áhugasamari í námi og hvort vinna gegnum 

skapandi ferli skili fjölbreyttum verkefnum.       

 Náði ég að kveikja áhuga hjá nemendum? Já, ég tel að ég geti fullyrt það, því útkoman 

sýndi að nemendur voru afar ánægðir með þátttöku sína í verkefninu eins og sjá má á 

ummælum þeirra í kafla 3.1. og áhugasamir um að taka þátt í öðru slíku verkefni ef þeim 

byðist það, einnig tel ég að ummæli kennara í kafla 3.2. styðji þá skoðun mína. Nemendur 

töldu líka að góð samvinna milli deildanna hafi skapast og töldu mikinn ávinning af þeirri 

samvinnu. Þeir sáu líka mikinn ávinning fyrir sig persónulega sem verðandi hönnuði og 

rafiðnaðarmenn með þátttöku í verkefninu og þeir voru vel meðvitaðir um mikilvægi þess að 

styrkja tengslanet sitt og stóðu mjög faglega að sýningu í samstarfi við IKEA.   

 Sýndu nemendur sjálfstæð og skapandi vinnubrögð? Þar náði ég því miður ekki 

fyllilega takmarki mínu, en flest allir nemendur sýndu skapandi vinnubrögð, þó að þeir ættu 

mislétt með að orða hugmyndir sínar og þróa þær. Listnámsnemarnir höfðu það umfram 

rafiðnaðarnemana að þeim veittist mun léttara að fá hugmyndir og ekki síður útfæra þær. 

Rafiðnaðarnemarnir voru margir hverjir með góðar hugmyndir í upphafi en voru ekki eins 

sveigjanlegir að breyta og þróa þær áfram, og það reyndi því á samvinnu milli þeirra og 

listnámsnemanna. Þarna kom vel í ljós hve mikilvægt það er að leggja rækt við  

sköpunarþáttinn í öllu námi, ekki bara í listnámsdeildum, þess vegna tel ég rafiðnfræðinga 

hafa mjög gott af samvinnu við hönnunardeildir.      

 Þeir sem ekki voru nægjanlega sjálfstæðir fundu það fljótt sjálfir og hættu tveir 

rafiðnaðarnemar af þeim sökum. Þegar í ljós kemur að nemendur hafa ekki það sjálfstæði til 

að bera að þeir geti tekið þátt í svona verkefnum, má spyrja sig hvort skólinn hafi verið að 

sinna þeim þætti nægjanlega? Ég álít að það þurfi að leggja meiri áherslu á að þjálfa 

nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. Við eigum að leggja metnað okkar í að útskrifa 

nemendur, iðnsveina og hönnuði sem geta unnið sjálfstætt. Einnig þarf að leggja áherslu á að 

nemendur þjálfist í að taka meiri ábyrgð á eigin námi. Ég tel að það vanti töluvert upp á það 

að nemendur setji sér markmið og vinni samkvæmt þeim. Vinnan við þetta verkefni krafðist 
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ákveðinnar virkni af nemendum, en það reyndist ekki öllum gefið. Sumir nemendur hefðu 

þurft að sýna meiri virkni við undirbúning og gagnaöflun, einnig við að finna sameiginlegar 

lausnir varðandi útfærslu verkefnanna.         

 Skilaði þessi samþætting og samvinna fjölbreyttum verkefnum? Það er ekki nokkur 

vafi á því og ef marka má viðbrögð annarra nemenda, kennara og gesta IKEA voru nemendur 

að gera góða hluti. Verkin sem urðu til á þessum tíma voru mjög ólík og mörg paranna lögðu 

mikinn metnað í verkin sín. Það sem öruggt má telja er að ef ekki hefði komið til þessa 

samþættingaverkefnis hefði ekkert af þessum verkum litið dagsins ljós. Bara það hlýtur að 

teljast sem jákvæður mælikvarði á fjölbreytileikann í verkum nemenda. Ég tel að ég hafi með 

þessu samþættingarverkefni mínu sýnt fram á að hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar og 

fjölgreindarkenningin eigi vel við þegar lagt er upp í samþættingu námsgreina, því að í 

vinnuferlinu þurftu nemendur að byggja á fyrri reynslu og þekkingu. Þeir þurftu að vera 

gagnrýnir í hugsun, þeir þurftu að temja sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð og þeir þurftu að 

taka ábyrgð á eigin námi. Þetta vinnuferli ásamt skapandi hugsun getur hjálpað nemendum að 

þróa og þroska greindir sínar og fjölga þeim möguleikum sem þeir hafa til að sýna getu sína á 

hvern þann hátt sem þeir kjósa. Útkoma verkefnanna verður því margvísleg og speglar 

fjölbreytni og sköpunarkraft nemenda. Í hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar er lögð rík 

áhersla á að nemendur séu stöðugt að byggja við fyrri reynslu og séu virkir og leitandi. Ég 

spegla verkefnið í hugsmíðahyggjunni vegna þess að ég vil að nám nemenda snúist um 

þekkingu og skilning, ég vil að þeir verði leitandi og gagnrýnir og kunni að leita lausna sem 

þeir byggja á eigin skilningi og fyrri þekkingu.      

 Við þurfum að leggja meiri áherslu á skapandi skólastarf, þá tökumst við á við það, að 

nemendur eru ekki allir eins, þeir hafi ólík áhugasvið, þeir læri á ólíkan hátt og þeir séu ólíkar 

manneskjur. Þar sem listkennsla getur byggt upp ákveðið viðhorf og hugarfar hjá nemendum 

má ætla að nemandi sem hefur tamið sér að beita ákveðnum námsvenjum sé betur settur í sínu 

námi hvað það varðar að læra á skapandi hátt, temja sér þolinmæði, þrautseigju, ígrundun og 

að meta sína vinnu á raunhæfan hátt. Eins og Eisner hefur bent á, er kennsla list og aðferðir 

sem gefa góða raun í listkennslu eru afar vel til þess fallnar að beita við samþættingu 

námsgreina þar sem athyglin á að vera á ferli námsins frekar en útkomu þess.  

 Ég trúi að mér hafi tekist að sýna fram á að samþætting námsgreina geti verið góð 

reynsla sem höfði til margra. Fái nemendur tækifæri til að taka þátt í skipulagningu áfangans 

með því að vera með í vali á þema, trúi ég því að nemendur sjá sér mikinn hag í að beita 

þekkingu sinni á faglegan og raunverulegan hátt. Þannig gefst nemendum tækifæri til að 
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spyrja spurninga, rannsaka, prófa, endurmeta og máta sig við hinn raunverulega heim, þá 

verður ferli verkefnisins ekki síður mikilvægt en lokaútkoman. Nemendur sem geta vegið og 

metið á raunhæfan hátt eigið verkefni og horft á vinnuferlið með gagnrýnum augum verða 

þannig virkir og sjálfstæðir einstaklingar. 
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7. Fylgigögn og viðaukar 
Verkefnið mitt var tvíþætt, annars vegar fræðileg úttekt á samþættingu námsgreina og hins 

vegar verkefni þar sem nemendur tveggja deilda í Iðnskólanum í Hafnarfirði samþættu ljós og 

hljóð. Til að meta hvort markmiðunum var náð studdist ég við fjölbreytt matstæki, því eins og 

ég benti á í fræðilega hluta ritgerðarinnar þá þarf námsmatið að vera fjölbreytt svo það gefi 

raunhæfa mynd af árangri nemenda. Það á líka vel við þar sem ég gekk út frá hugmyndafræði 

hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindarkenningarinnar við undirbúning og framkvæmd þessa 

verkefnis. Til að afla upplýsinga fyrir matsþáttinn lagði ég fyrir nemendur 6 spurningar (sjá 

blað A1, í kafla 7.1) og voru þeir jafnframt beðnir að svara um bæði um jákvæða og neikvæða 

upplifun þeirra á þátttöku í verkefninu (sjá blað A2). Einnig gerðu þátttakendur sjálfsmat (sjá 

blað B1) og jafningjamat (sjá blað B2). Ástæða þess að ég valdi að hafa sjálfsmat og 

jafningjamat er sú, að það þjálfar nemendur í gagrýnni hugsun og hvetur nemendur til að líta 

eigin verkefni öðrum augum og vanda sig frekar (Lilja M. Jónsdóttir, 2002, bls. 53 - 54). 

Kennararnir þrír sem að verkefninu komu gáfu nemendum síðan einkunn (sjá blað C1) þar 

sem verkin voru metin í ljósi þess hversu vel nemendum tókst að uppfylla kröfur um 

samþættingu ljóss og hljóðs. Þar fyrir utan tók ég ljósmyndir og ræddi reglulega við 

nemendur um framvindu verkefnanna. Einnig vorum við kennararnir nánast í daglegu 

sambandi og höfðum því tækifæri á að ræða um verkefnið og hvernig okkur þætti það ganga. 

Megintilgangur námsmats á að vera sá að örva nemendur, hjálpa þeim við námið og hvetja þá 

til leggja raunhæft mat á eigin frammistöðu. Kennarinn þarf að gera nemendum skýra grein 

fyrir því hvernig námsmatið er framkvæmt. Stöðugt þarf að minna á mikilvægi matsins meðan 

á vinnu stendur.  

Hér má sjá vægi verkefnisins: vinna 70% - sjálfsmat 10% - jafningjamat 10%  og símat 10%  

þar sem virkni nemenda á undirbúningstímanum var metin. 

 Spurningalisti A1, þar voru nemendur beðnir að svara 6 spurningum og A2, þar voru 

nemendur beðnir að svara til um jákvæða og neikvæða upplifun.  

 Matsblað B1 og B2, þar mátu nemendur sjálfa sig og vinnufélaga sinn. 

 Matsblað C1, en þar var metið í fyrsta lagi frumleiki, (er eitthvað nýtt), í öðru lagi  

hugmyndaútfærsla, (tókst vel að útfæra góða hugmynd, voru nemendur að nota bæði 

ljós og hljóð o.sv.fr.) og í þriðja lagi verkefnið sjálft (vinnubrögð, efnisval, o.fl.).  
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7.1 Spurningalistar: 
A 1.  Vinsamlegast svarið þessum spurningum samkvæmt bestu getu. 

SP. 1. Hvaða ávinning telur þú að þetta verkefni geti haft fyrir skólann? 

 

 

 

SP. 2. Hvað græddir þú persónulega á þátttöku í verkefninu? 

 

 

 

SP. 3. Hvaða væntingar hafðir þú til verkefnisins? 

 

 

 

SP. 4. Stóðst verkefnið væntingar þínar? 

 

 

 

SP.5. Hefðir þú áhuga á að taka þátt í að ákveða þema verkefnisins? 

Alltaf (    )  Oftast (     )  Stundum (     ) Aldrei (     ) Ekki  viss (     ) 

SP. 6. Myndir þú taka þátt í svona verkefni aftur ef þú gætir? 

Já (     )   Kannski (     )    Nei (     )    Ekki viss (     ) 
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A2. Vinsamlegast skrifið bæði jákvæð og neikvæð orð sem koma upp í hugan 

Jákvæð upplifun:  

Hvað upplifðir þú sem jákvæða reynslu með 

þátttöku í verkefninu? 

Neikvæð upplifun: 

Hvað upplifðir þú sem neikvæða upplifun 

með þátttöku í verkefninu? 
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B 1.  Sjálfsmat: 

Nafn: Stig Stig 

Ég aflaði gagna og kom með gagnlegar hugmyndir.  10 

Ég var virk/ur í verkefnavinnunni.  10 

Ég tók fullan þátt í verkefninu.  10 

Ég er ánægð/ur með útkomu verkefnisins.  10 

Ég hafði mjög gaman af þessari vinnu.  10 

Samtals  50 

 

 

 

B 2.  Jafningjamat: 

Nafn: Stig Stig 

Hann/hún aflaði gagna og kom með gagnlegar hugmyndir.  10 

Hann/hún var virk/ur í verkefnavinnunni.  10 

Hann/hún tók fullan þátt í verkefninu.  10 

Hann/hún var góð/ur í samstarfi.  10 

Hann/hún var góður fulltrúi sinnar deildar.  10 

Samtals  50 
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C1. Matsblað fyrir kennara. 

Verkefni 

Vægi 70% 

Frumleiki 

20% 

Hugmyndaútfærsla 

40% 

Verkefnið 

40% 

Samt 

100% 

SKUGGT     

Urban RGB speaker     

Lifandi ljósmynd     

Frostrósir     

16mm      

Volcano Extraordinary eða 

forboðin ást 

    

Hvirfill     

Glitský     

Skuggamyndir     

No Name     
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