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Útdráttur  

 

Þessi lokaritgerð í grunnskólakennarafræðum fjallar um samþættingu námsgreina 

og heitir Samþætting námsgreina í skólastarfi ,,Allt er einfaldara þegar það er sett í 

samhengi”. Ritgerðinni er skipt í þrjá hluta. Fjallað verður um helstu kennismiði 

samþættrar kennslu og greint frá því hvernig aðalnámsskrá grunnskóla skilgreinir 

samþættingu og farið í helstu áherslur í almennri kennslu. Ritgerðinni er ætlað að 

styðja við kennsluverkefnið: Samþætting námsgreina í skólastarfi ,,Skyggnst inn í 

ævintýri foreldra okkar“ og varpa ljósi á tilurð þess og tilgang. Kennsluverkefnið á 

vonandi erindi við kennara og því er ætlað að sýna fram á mikilvægi þess að 

endurskoða almenna kennslu og nýta samþættingu í auknum mæli. Markmið 

kennsluverkefnisins er að samþætta námsgreinar á skapandi hátt og efla samskipti 

nemenda við foreldra sína.  
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Formáli 

 

Í þessari lokaritgerð fjalla ég um mikilvægi þess að nýta samþættingu í almennri 

kennslu. Helsta ástæða þessarar nálgunar er sú að fagreinin mín er leiklist. Þar er 

mikil áhersla lögð á að upplýsa og fræða kennaranema um leiklist í kennslu og sýna 

fram á kosti samþættingar, en þar nýtist leiklistin vel. Helstu kennarar mínir á þessu 

sviði hafa verið Ása Helga Ragnarsdóttir og Kristín Á. Ólafsdóttir. Þær hafa veitt mér 

innblástur og auðgað ímyndunarafl mitt. Nám mitt hefur því litast af skapandi 

hugsun og áherslum í að virkja ímyndunaraflið í kennslu. Sjálfstraust mitt hefur elfst 

og ég er óhrædd við að prófa nýja hluti í kennslu. Nemendur á kjörsviðinu tónlist, 

leiklist og dans fá tækifæri til að skila verkefnum sínum með ýmsu móti.  

 Mér fannst því tilvalið í lokaritgerðinni að leggja áherslu á samþættingu 

námsgreina og semja samþættingarverkefni/þemaverkefni. Í ritgerðinni er sýnt fram 

á mikilvægi þess að samþætta námsgreinar og vitna ég því til stuðnings í ýmsa 

fræðimenn sem eru frumkvöðlar samþættrar kennslu. Einnig er fjallað um hvernig 

kennarar geta skapað ákjósanlegt andrúmsloft fyrir samþætta kennslu og hvernig er 

lagður grunnur að góðu samstarfi kennara.       

 Ég þakka Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir að vera einstaklega góður 

leiðbeinandi og kennari þessi þrjú ár. Hún er fyrirmynd í kennslu því hún sýnir 

nemendum sínum mikinn áhuga og ástríða hennar fyrir leiklist í kennslu er smitandi 

og gefandi. Ég get með sannfæringu sagt að allar kennslustundir með Ásu hafa verið 

einlægar og skemmtilegar. Ása hefur einstaka hæfileika til að miðla upplýsingum á 

lifandi hátt.           

 Ég vil einnig þakka föður mínum sérstaklega fyrir. Hann er kveikjan að 

kennsluverkefninu mínu því að hann hefur alltaf verið duglegur að segja mér sögur 

af sjálfum sér. Hann hefur einnig ávalt verið til staðar fyrir mig og við höfum gert 

margt saman í gegnum árin. Vegna reynslu minnar af samskiptum við foreldra mína 

hef ég áttað mig á mikilvægi tengsla barna við foreldra sína. Þess vegna fannst mér 
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tilvalið að búa til kennsluverkefni sem samþættir námsgreinar og leggur einnig 

áherslu á samstarf heimilis og skóla.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

____________________________     ______________________________ 
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1. Inngangur 

 

Í samfélagi sem er í stöðugri þróun er mikilvægt að skólakerfið haldi í við örar 

breytingar sem eiga sér stað. Árið 1994 var skrifuð yfirlýsing í Salamanca á Spáni um 

nemendur með sérþarfir. Markmið yfirlýsingarinnar var að tryggja öllum börnum, 

unglingum og fullorðnum nám í almenna skólakerfinu óháð hæfileikum, getu og 

fötlun (Salamancayfirlýsingin, 1994). Í framhaldi af yfirlýsingunni var samþykkt á 

Alþingi Íslendinga að allir almennir grunnskólar landsins skyldu hafa það að 

leiðarljósi að mæta þörfum allra nemenda og að nemendur með sérþarfir væru 

þeirra á meðal (Lög um grunnskóla, 17. grein).      

 Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að allir skólar eiga að vera án 

aðgreiningar. Þá er átt við að allir nemendur óháðir sérþörfum eiga rétt á að stunda 

nám í heimaskóla þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. 

Grunnmenntun án aðgreiningar hefur það markmið að bjóða upp á góða menntun 

fyrir alla og að borin sé virðing fyrir fjölbreytileika.  Til að tryggja nám án 

aðgreiningar þarf að koma til móts við mismunandi þarfir, hæfileika og sérkenni 

nemenda. Nemendur eru því ekki aðgreindir hver frá öðrum eftir fötlun eða 

hæfileikum eins og áður var (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:40:41).  

 Þetta er krafa um að kennsla sé fjölbreytt til að ná til þessa breiða hóps sem 

er í grunnskólunum. Á sama tíma er margt sem breytist og því er mikilvægt að 

kennarar og skólar séu ávalt í sjálfsrýni og tilbúnir að bæta sig. Velferð og menntun 

nemenda er sameiginlegt verkefni heimilis og skóla. Það er mikilvægt að starfið 

byggist á gagnkvæmu trausti, gagnkvæmri virðingu, samábyrgð og gagnkvæmri 

upplýsingamiðlun. Þrír hópar mynda samfélag í hverjum skóla. Það eru nemendur, 

starfsfólk skólans og foreldrar/forráðamenn. Það er áríðandi að þessir hópar vinni 

saman að því að skipuleggja nám og huga að velferð hvers einstaklings 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:43).       

 Samkvæmt þessu er áhugavert að hugsa um hlutverk foreldra og 

forráðamanna í námi barna sinna. Foreldrar eru ríkir af reynslu og kunnáttu og það 

er mikilvægt að nemendur fái að njóta þess. Foreldrar og forráðamenn bera 

meginábyrgð á uppeldi barna sinna en skólinn aðstoðar þá og veitir börnunum 



 
 

8 

 

menntunartækifæri. Það er á ábyrgð foreldra og forráðamanna að fylgjast vel með 

skólagöngu barna sinna líðan þeirra í skólanum, námsárangri og framförum. Það er 

mikilvægt að skólinn gefi reglulega skýrar og góðar upplýsingar um skólastarfið. 

Gangkvæm virk upplýsingagjöf stuðlar að gagnkvæmu trausti foreldra og 

forráðamanna og starfsfólks skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:43). 

 Flestir eru sammála um mikilvægi bóknámsgreina og að þær séu lykillinn að 

frekari námi nemenda, en hvert er hlutverk skólanna? Er það einungis að undirbúa 

nemendur fyrir frekara bóknám eða er það eitthvað annað? Í aðalnámskrá kemur 

fram að hlutverk skólanna er að undirbúa nemendur undir lífið og koma nemendum 

til einhvers þroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:30).    

 List- og verkgreinar verða því miður stundum útundan í grunnskólum og rík 

áhersla lögð á bóklegar greinar. Staðreyndin er hinsvegar sú að ekki fara allir 

nemendur í bóknám eftir grunnskóla og telja hæfileika sína ef til vill liggja í öðru  svo 

sem t.d. list- og verkgreinum. Það er mikilvægt að kennarar sýni nemendum 

fordæmi og beri virðingu fyrir öllum starfsgreinum og námsgreinum. Halda þarf 

öllum námsgreinum hátt á lofti og hafa kennsluna fjölbreytta.   

 Áður en börn byrja í grunnskóla hafa þau flest einhverja reynslu og kunnáttu 

sem nýtist í þeim námsgreinum sem eru kenndar. Þau hafa reynt margt og reynslan 

hefur haft merkingu fyrir þau enda hluti af daglegu lífi þeirra. Þegar börn hefja 

skólagöngu þá er eins og reynslan sem áður var í samhengi í lífi þeirra, sé flokkuð og 

breytt í námsgreinar sem kenndar eru hver í sínu horni. Þar af leiðandi verður 

þekking barna stundum samhengislaus og oft einangruð í hólfum. Ýmsir fræðimenn, 

svo sem Vygotsky, Dewey, Bruner og Eisner hafa gagnrýnt þessa nálgun í menntun 

barna og velta því fyrir sér hvort að þessi aðferð dragi úr áhuga og metnaði 

nemenda við lærdóminn. Það eru margir sem segja að nám þurfi ekki alltaf að vera 

skemmtilegt, en hvaða skilaboð erum við að senda nemendum með slíkri 

staðhæfingu? Auðvitað hafa ekki allir áhuga á sömu hlutunum en það er hlutverk 

kennara að gera sitt besta við að gera allt nám áhugavert, merkingarbært og 

spennandi.          

 Hvernig getur kennari tryggt að hann nái til allra nemenda og hvernig getur 

hann gert námið spennandi og hvetjandi? Það er stóra spurningin. Grunnskóli án 

aðgreiningar þarf að hafa nám við hæfi hvers og eins, til þess að nemendur geti 
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notið sín. Þarfir nemenda eru mismunandi og því þarf námið að fara fram í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem námið er á forsendum hvers og eins. Það er mikilvægt að 

allir nemendur fái að njóta hæfileika sinna og finni til öryggis (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:31).     

 Kennarar í dag þurfa að kenna nemendahópum sem hafa fjölbreyttar þarfir. 

Nemendur geta verið líkamlega og/eða andlega fatlaðir, heyrnalausir, blindir eða af 

erlendum uppruna, þeir hafa ótrúlega fjölbreyttan bakgrunn er þeir koma í skólann. 

Með þessa fjölbreytni í huga gefur það augaleið að kennarar þurfa að vera fjölhæfir 

til þess að ná að standa undir þessum kröfum. Þeir þurfa að ná til þessa fjölbreytta 

hóps með fjölbreyttum aðferðum og einnig vekja áhuga og metnað hjá nemendum. 

 Samþætting námsgreina er hér ef til vill góður kostur því hún sameinar 

marga þætti sem kennari þarf að hafa í huga við kennslu hjá fjölbreyttum 

nemendahópi. Samþætting gefur möguleika á ólíkum nálgunum í kennslu og þar af 

leiðandi getur hver og einn nemandi fundið eitthvað við sitt hæfi. Samþætting krefst 

samvinnu kennara í öllum námsgreinum og því þurfa kennarar að vera leiknir í 

samskiptum og reiðubúnir til að takast á við verkefni sameiginlega.   

 Hér á eftir verður fjallað um samþættingu námsgreina í fræðilegu samhengi 

og einnig farið yfir hvernig gott gæti verið að skipuleggja skólastarf sem byggist á 

samþættingu. Að auki fylgir kennsluverkefni sem höfundur hefur samið með 

samstarf heimilis og skóla í huga sem og samþættingu námsgreina. 

2. Samþætting námsgreina 

 

2.1.  Skilgreining á orðinu samþætting 

 

Samkvæmt orðabók þýðir orðið að samþætta að tengja, flétta saman eða tengja 

saman námsgreinar (Árni Böðvarsson, 1985:808). Þetta er lýsandi skýring á 

samþættingu námsgreina. Þegar námsgreinar eru tengdar og fléttaðar saman eru 

þær samþættar.       

Lilja María Jónsdóttir skilgreinir hugtakið samþætting eða þemanám í 

bókinni ,,Skapandi skólastarf”. Að hennar mati eru þessi tvö orð samheiti og hún 
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velur að nota hugtakið þemanám.  Lilja lítur svo á að þemanám bjóði upp á aukið 

svigrúm fyrir samvinnu kennara við að skipuleggja skólastarf. Í þemanámi er unnið 

með heildstæð viðfangsefni og bein reynsla er fengin með athugunum og 

úrlausnarefnum. Það getur verið áskorun fyrir kennara að kenna á nýjan hátt og 

skipuleggja kennslu með öðrum kennurum. Þemanám gefur kennurum jafnframt 

færi á að takast á við ný verkefni og hlutverk í skólastofunni eins og að leiðbeina, 

ráðfæra og verkstýra. Það getur aukið álag því það krefst tíma og mikils 

undirbúnings, en ef kennari gefur sér tíma til að undirbúa tekst oft vel til.   

 Að takast á við nýjar kennsluaðferðir og verkefni víkkar sjóndeildarhring 

kennara og mikilvægt að þeir gefi færi á þemavinnu því ávinningur nemenda er 

mikill. Nemendur fá aukið sjálfstæði og frelsi til þess að takast á við verkefni í 

þemanámi og það reynir á félagslega færni nemenda, þjálfun í hugsun og sköpun 

(Lilja María Jónsdóttir, 1996:9-11). 

 

2.2.  Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Mikilvægur hluti skólastarfsins eru námsgreinar en þær eru ekki markmið í sjálfu 

sér.  Skólinn á að veita nemendum færni í ýmsum grunnþáttum og þeir eiga að 

endurspeglast í öllum námsgreinum. Til að nemendur öðlist fjölbreytilega hæfni er 

mikilvægt að þeir hafi tækifæri til að fást við margbreytileg viðfangsefni og tengja 

þau daglegu lífi og starfsumhverfi. Til að þessum markmiðum sé náð þarf að notast 

við námsaðferðir sem krefjast þess að nemendur samþætti þekkingu sína og tengi 

hana við daglegt líf, áhugamál og samskiptum við annað fólk (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:37).        

 Í daglegu lífi eru verkefni sjaldan sundurgreind og einangruð heldur eru þau 

samofin fleiri þáttum. Skipulag skólastarfs ætti þess vegna að leggja áherslu á 

samþættingu. Með því að tengja saman fleiri námsgreinar verður námið 

merkingarbærara fyrir nemendur og þeir setja fræðigreinar í samhengi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:37).   
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3. Samþætt kennsla 

 

3.1.  Hvernig á að leggja grunn að góðu kennsluumhverfi? 

 

Það er lykilatriði að nemendum líði vel í námsumhverfi sínu. Öruggt umhverfi 

stuðlar að afslöppuðu hugarástandi fyrir nám. Heilinn notar öll skynfærin við 

lærdóm og því er gott þegar umhverfi náms er vel skipulagt. Kennarar geta 

auðveldað nemendum nám með því að setja upplýsingar fram á skipulagðan og 

skýran hátt sem tryggir aukið minni og nám (Fogarty, 2009:4).   

 Nemendur læra um lýðræði í skóla, en samt sem áður hafa ekki margir þeirra 

fengið að upplifa það í sínu námi. Nemendur reyna lýðræði í skólastarfinu þegar þeir 

eru hvattir til að taka virkan þátt í námi sínu og taka sameiginlegar ákvarðanir með 

kennaranum.  Í lýðræðislegu skólaumhverfi vita nemendur að skoðanir þeirra eru 

virtar og hafa merkingu  (Pate, Homestead, McGinnis, 1997:16). 

 

3.2.  Hvernig lærir mannsheilinn? 

 

Þegar tilfinningar vakna fer athygli heilans af stað. Athygli er nauðsynleg til þess að 

námsefni festist í minni nemandans. Því eykur jákvæð kveikja, líkt og áhugaverð 

spurning, nám. Þegar heilinn skynjar að upplýsingar sem hann fær eru óþarfar á 

hann það til að sleppa því að leggja þær á minnið. Ákveðin þekking eða færni 

þarfnast markvissra aðferða til að læra og festa í minni. Önnur þekking sem festist 

hraðar í minni gerir það vegna þess að hún tengist einhverju sem nemandinn þekkir, 

hefur tilfinningatengsl við eða hefur lært áður og því byggir nemendinn á fyrri 

kunnáttu. Þetta gerir honum kleift að sækja upplýsingar hraðar úr minninu. Þess 

vegna er mikilvægt setja hluti í samhengi því það auðveldar nemendum námið og 

eykur minni (Fogarty, 2009:4).      

 Hugsanir, tilfinningar, ímyndun og tilhneiging vinna samtímis í heilanum og 

því eykst nám þegar fleiri hlutar heilans eru virkjaðir. Þegar allir hlutar heilans vinna 

eykst minni. Minnið er eina sönnunin sem við höfum fyrir því að nám hafi átt sér 

stað. Skilningur og varðveisla í minninu á sér helst stað þegar staðreyndir geymast í 
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náttúrulegu minni. Það er að segja ákveðnir hlutir öðlast merkingu þegar þeir eru 

kenndir við náttúrulegar aðstæður. Eins og til dæmis þegar málfræði og stafsetning 

eru tengdar við ritun. Heilinn hefur mikla náttúrulega getu til þess að samþætta 

ótengdar upplýsingar. Þemavinna og samþættar nálganir henta því heilanum oft vel 

og eykur líkur á því að nám fari fram (Fogarty, 2009:5).  

 

3.3.  Skipulagning samþættingar 

 

Þegar hafist er handa við að undirbúa samþætta kennslu er mikilvægt að allir 

kennarar séu tilbúnir til samstarfs, skipuleggi kennsluna vel og viti hvaða efni á að 

fara yfir, hvenær og hvernig. Ef að þessir hlutir eru ekki til staðar er ólíklegt að 

árangursríkt samstarf verði hjá kennurum. Kennarinn er í raun ráðgjafi, leiðbeinandi 

og verkstjóri þegar samþætting á sér stað og hann þarf að hafa það í huga.  

 Það getur verið gott að nýta sér nútíma tækni til hjálpar við skipulagningu, til 

dæmis með rafrænni dagbók. Í rafrænni dagbók er hægt að nálgast eigið 

kennsluskipulag sem og skipulag annarra kennara. Þetta auðveldar kennurum að 

fylgjast með starfi hvers annars og gefur áhugaverða möguleika á því að samþætta 

námsgreinar (Jacobs, 1997:1:2).      

 Þegar á að hefja undirbúningsvinnu að því að samþætta námsgreinar eru oft 

haldnir fundir. Þeir gefa kennurum sama árgangs færi á að segja frá eigin kennslu og 

uppgötva hvað og hvernig aðrir kennarar kenna. Samveran á þessum fundum er oft 

grundvöllur að hugmyndavinnu samþættra námsgreina þar sem kennurum gefast 

færi á samræðum um námsefni nemendanna og möguleikum á útfærslu 

verkefnisins. Þeir finna lykilspurningar fyrir nemendur í tengslum við verkefnið og 

semja markmið þess (Jacobs, 1997:9:11).      

 Ein lykilspurning getur t.d. verið grunnur að skipulagningu þemaverkefnis. 

Lykilspurningin verður að vera víð og opin til þess að gefa færi á fjölbreyttum 

viðfangsefnum og niðurstöðum. Út frá henni eru búnar til margar spurningar sem 

geta svarað lykilspurningunni. Spurningarnar eru settar fram í formi kennsluaðferða 

og mismunandi námsmats. Svör nemenda geta síðan verið sett fram á mismunandi 

hátt og á ólíku formi. Því fleiri kennsluaðferðir og form sem notuð eru því betra 
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(Jacobs, 1997:26).        

 Einfalt dæmi um þemaverkefni er til dæmis þemaverkefni um flug. 

Spurningar verkefnisins gætu verið; Hvað flýgur? Hvernig og af hverju fljúga hlutir í 

náttúrunni? Hvernig hefur flug áhrif á manninn? Hver er framtíð flugsins að þínu 

mati? Eins og sjá má snertir þetta þemaverkefni fleiri en eina námsgrein og er því 

samþætt og gefur möguleika á fjölbreyttri kennslu (Jacobs,  1997:65). 

 

3.4.  Samningur við nemendur  

 

Þegar unnið er með samþættingu er oft unnið í hópvinnu. Nemendur þurfa að taka 

tillit til annarra í hópnum, taka sameiginlegar ákvarðanir og virða niðurstöðu 

hópsins. Þetta getur stundum reynst nemendum erfitt en þá getur verið gott að 

hafa sameiginlegar reglur sem allir hafa samþykkt og samið. Það getur verið 

áhrifaríkt að nemendur fái að semja reglur samningsins í samráði við kennara. Þetta 

gerir það að verkum að nemendum finnst reglurnar vera sínar eigin en ekki reglur 

sem kennarinn einn hefur ákveðið og þröngvað upp á þá. Það er mikilvægt að í 

samningnum komi fram til hvers sé ætlast af nemendum. Þetta eykur 

ábyrgðartilfinningu og metnað hjá nemendum til þess að bæta sig í hegðun og 

námsárangri (Pate, Homestead, McGinnis, 1997:18). 

 

4. Kennismiðir 

 

4.1.  John Dewey 

John Dewey sem var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og uppeldisfrömuður 

hélt því fram að hefðbundin kennsla gerði suma nemendur sljóa fyrir hugmyndum. 

Hefðbundin kennsla að mati Deweys eru kennsluaðferðir líkt og fyrirlestraform þar 

sem nemendur eru mataðir af upplýsingum. Þetta taldi hann gera það að verkum að 

nemendur misstu löngun til að læra vegna þess hvernig þeir upplifðu námið. Dewey 

rökstuddi þessa kenningu þannig að með þessum aðferðum tileinkuðu nemendur 

sér færni og kunnáttu með vélrænu stagli og settu því oft námsferlið í samband við 
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óyndi og leiðindi. Dewey benti á að nemendum þætti það sem þeir lærðu í 

skólanum ekki endurspegla daglegt líf og ættu því erfitt með að yfirfæra/beita færni 

og kunnáttu sem þeir lærðu í skólanum utan skólans (Dewey, 1938:37).  

 Það er hlutverk kennara að skipuleggja verkefni sem vekja ekki leiða hjá 

nemandanum heldur hvetja  hann frekar til þátttöku og eru meira en stundargaman. 

Þetta er mikilvægt til þess að stuðla að æskilegri reynslu nemandans síðar. En 

hvernig tryggir kennari virka þátttöku nemenda? Það gerir hann með því að 

skipuleggja fjölbreytt verkefni sem gefur nemendum tækifæri til að nálgast 

viðfangsefnið frá fleiru en einu sjónarhorni. Kennari getur einnig hvatt nemendur til 

þess að taka virkan þátt á undirbúningi og mótun viðfangsefna til þess að gera þau 

frjó, skapandi og spennandi fyrir nemendur (Dewey, 1938:37:38).   

 Þegar nemendur gera eitthvað er það yfirleitt samhangandi með öðrum 

dagsverkum. Þeir finna lausn á vandamáli, borða mat, tefla, eiga samræður, lesa 

bækur og taka þátt í ýmsum viðburðum. Allt þetta gerist í daglegu lífi, er í samhengi 

og hefur eðlilegt flæði. Þessi reynsla er heild. Þegar hlutirnir eru í samhengi þá er 

reynslan merkingarbær og skiljanleg. Þannig á skólastarf að vera segir Dewey, í 

samhengi líkt og lífið sjálft (Dewey, 1934:36:37).     

 

4.2.  Bruner 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner taldi að nemendur þyrftu að treysta á 

eigin vitsmuni, metnað og drifkraft til þess að læra. Hann taldi mikilvægt að 

nemendur vissu hvað þeir græddu á náminu til þess að hafa metnað til þess að 

stunda það og finna þar með fyrir framförum. Menntun á að gefa nemendum færi á 

að notfæra sér sína meðfæddu hæfileika til þess að læra og byggja þannig ofan á 

fyrri kunnáttu. Bruner benti á að almenna skólakerfið væri byggt á þessari kenningu, 

en sagði jafnframt að þetta hentaði best nemendum sem ættu auðvelt með nám og 

þyrftu lítið aðhald. Kennsluaðferðirnar sem hann vísar til í þessu samhengi er bein 

kennsla svo sem fyrirlestrarform, lestur, ritun og vinna í vinnubókum. Þeir sem hafa 

meðfædda hæfileika til að læra koma best út og fá mest út úr náminu en hinir 

nemendurnir sitja á hakanum (Bruner, 1996:127-128).    
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Bruner fannst því mikilvægt að setja spurningamerki við þessa aðferð kennslunnar. 

Hann benti á að nemendur eru ekki einangraðar manneskjur sem fást við vandamál 

sem eru leyst á einfaldan hátt. Hversu vel nemandinn er fær um að leysa vandamál 

felst í því hvernig kennari setur fram efnið og hversu góð verkfæri hann veitir 

nemendum með kennsluaðferðum sínum. Með fjölbreyttum nálgunum er líklegra 

að fleiri nemendur njóti sín heldur en einungis þeir sem eiga auðvelt með lærdóm 

(Bruner, 1996:128).        

 Bruner taldi að nám ætti að gefa nemendum verkfæri sem auðveldar þeim 

að leysa verkefni sem þeir takast á við í daglegu lífi. Hann sagði að það sé mikilvægt 

að nemendur fái heildarmynd og að námið sé raunsætt og í samhengi. Góð leið til 

þess að veita nemendum þessi verkfæri er að samþætta námsgreinar. Sú aðferð 

veitir nemendum færni og kunnáttu sem nýtist þeim að námi loknu (Bruner, 

1999:17:18).         

 Bruner talaði einnig um mikilvægi samskipta barna við jafningja, foreldra og 

kennara. Að hans mati eru samskipti jafn mikilvæg uppspretta kunnáttu og almenn 

skólaganga. Í gegnum samskiptin fá börnin aðgang að menningu, táknkerfi og tækni 

og er það réttur hvers barns að fá jafnan aðgang að þeim auðlindum (Bruner, 

1996:129). Samþætting námsgreina byggist oft á samvinnu nemenda og eykur því 

samskipti barna við jafningja sína. 

 

4.3. Vygotsky 

Rússneski sálfræðingurinn Vygotsky sagði að börn byrji að læra löngu áður en þau 

hefja almenna skólagöngu. Allt sem barn lærir í skóla á sér forsögu í lífi barnsins, 

sem dæmi má nefna að þegar barnið byrjar að læra stærðfræði í skóla er það ekki í 

fyrsta skipti sem það kynnist stærðfræði. Löngu áður hefur barnið þurft að eiga við 

stærðfræðileg vandamál í daglegu lífi eins og að deila, leggja saman og draga frá. 

Börn byrja að læra frá fyrsta degi lífs síns. Þau læra að tala með því að hlusta á 

foreldra sína og aðra í kringum sig. Þau læra að herma eftir hegðun fullorðinna og 

spyrja spurninga og svara spurningum (Vygostky, 1978: 84).    

 Hver námsgrein tengist ákveðnu í þroskaferli hvers barns. Þess vegna telur 

Vygotsky áhrifaríkt að skipuleggja kennslu í ljósi þess hvernig heilinn þroskast. Að 
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hans mati er mikilvægt að endurskoða hvernig formleg kennsla er byggð upp. Það er 

að segja að líta á hvernig hver námsgrein er kennd í ljósi þess hvernig heilinn 

þroskast og hvernig þroski barnsins fer fram. Þegar börn hefja nám eru almennar 

námsgreinar oft teknar úr samhengi við daglegt líf og þær kenndar hver og ein útaf 

fyrir sig.           

 Af hverju eru námsgreinarnar teknar úr samhengi? Er það eðlilegt? Læra 

nemendur ekki best þegar hlutirnir eru í samhengi? Það er eðlilegra að hafa hlutina í 

samhengi líkt og börnin hafa upplifað áður en þau byrja í skóla. Vygotsky benti 

einnig á að ein nálgun í kennslu er ekki næg til þess að barnið nái fullum tökum í 

námsgreininni. Að hans mati er mikilvægt að nálgast allt efni frá fjölbreyttum og 

gagnreyndum sjónarhornum til þess að börn fái sem mest út úr náminu (Vygostky, 

1978: 91). Samþætting námsgreina gefur möguleika á fjölbreyttri kennslu þar sem 

námsgreinar eru settar í samhengi sem auðveldar nemendum nám.  

 

4.4.  Elliot Eisner 
  

Elliot Eisner er bandarískur prófessor í list- og kennslufræðum við Stanford háskóla. Í 

bók hans ,,The kind of schools we need:personal essays“ segir að nemendur komi 

ekki í heiminn með mótaða huga heldur heila. Menntun og félagsmótun  hjálpa til 

við að móta og umbreyta heilanum í huga. Heilar fæðast en hugar mótast og 

forréttindi  kennarastéttarinnar er það mikilvæga hlutverk að taka þátt í að móta 

huga barna. Gæði náms fer eftir gæði námskrárinnar og hvernig hún er kennd. 

Þessir tveir þættir draga saman mikilvæga þætti í námi nemenda. Námskrána í 

þessu samhengi er hægt að líta á sem tæki sem mótar huga nemenda og kennarinn 

er sá sem ákveður hvaða stefnu skal taka með námskránni og hvernig hún er kennd. 

Skilgreining kennara á skólanámskrá lýsir því hvað honum þykir mikilvægt í kennslu. 

Samfélagið lítur til dæmis svo á að tungumálafærni sé mikilvæg og að færni 

nemenda í tungumálinu lýsi gáfum þeirra. Það er rangt að Eisners mati, að aðskilja 

huga og líkama. Hann bendir á að öll líkamleg vinna treysti á hugann. Hugi og líkami 

eru eitt (Eisner, 1998:23). Heimurinn er áþreifanlegur þar sem nemendur upplifa liti, 

áferð, lykt og hljóð með skynfærum. Þetta eru hlutir sem skilgreina hvernig við 

upplifum umhverfi okkar og heiminn. Að vera meðvitaður um heiminn eða 
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sjónarhorn af honum fer eftir hversu þjálfuð og ósnortin skynfæri okkar eru. Oft er 

ekki litið á skynfæri sem færni heldur eiginleika sem allir hafa og eru álíka. Hinsvegar 

er reynsla og upplifun af heiminum ekki eins hjá fólki og fer hún eftir skynjun hvers 

og eins. Hver og einn skynjar og upplifir heiminn á sinn hátt. Því er hver skynjun ólík 

og fer eftir hverjum einstaklingi hvernig sú reynsla er (Eisner, 1998:23).   

 Skynfæri og skynjun okkar er mikilvæg þegar kemur að því að nota 

ímyndunaraflið. Ímyndunaraflið er lykilatriði í þróun mannsins. Skynfærin eru hluti 

af því hvernig við notum minni okkar. Þau gera okkur kleift að geyma hluti í minninu 

og endurheimta upplýsingar úr því. Það sem við höfum ekki upplifað getum við ekki 

munað. Þess vegan skiptir það sköpum hvernig við upplifum heiminn og hvernig við 

skynjum hann. Því við munum einungis það sem við höfum upplifað og þá skiptir 

máli hvernig við höfum þjálfað skynfærin og hvernig þau skynja umheiminn (Eisner, 

1998:24-25).          

 Eisner bendir á að ef námsefni í skólastarfi er sett fram á einn hátt getur 

nemandi, sem hefur ekki góða færni eða skynjun á það form sem þær eru settar 

fram á, átt í erfiðileikum með að leggja þær á minnið því að skilningurinn er ekki til 

staðar. Eisner lítur svo á að það sé mikilvægt að setja fram upplýsingar á fleiri en 

einn hátt. Þetta er hægt að gera til dæmis með því að leyfa nemendum að vinna 

verkefni á fleiri en einn veg eins og með samþættingu. Það gefur nemendum færi á 

að nýta sína hæfileika til þess að koma upplýsingum á framfæri (Eisner, 1998:27).

 Eisner gefur dæmi um hvernig skynfærin hjálpa til við reynslu nemenda af 

námi. Til dæmis þegar nemendur læra um borgarastyrjaldir. Nemendur þurfa að 

hafa góða lestrarkunnáttu til þess að geta lesið söguna og fá þá vitneskju í sögulegu 

samhengi. Það getur gefið nemendum heildstæðari reynslu ef þeir að auki hlusta á 

tónlist frá tímanum sem borgarastyrjaldirnar áttu sér stað, skoða málverk, dansa 

þann dansstíl sem er frá tímabilinu, borða mat sem þrælar frá þessu tímabili þurftu 

að borða og svo framvegis (Eisner, 1998:29).    

 Þarna bendir Eisner á kosti þess að nýta samþættingu í kennslu. Með því að 

nýta sér margar hliðar á námsgreininni og nýta ímyndunaraflið fá nemendur 

heildstæðari reynslu.  Hann segir að upplifun nemenda í námi eigi að vera tilraun til 

þess að komast í tæri við raunveruleikann. Í þessu tilfelli að komast sem næst því að 
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upplifa myndir, sögur, lykt, stemningu og hverju því sem tengist sögunni. Með þessu 

fá nemendur heildarmynd (Eisner, 1998:29). 
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Niðurlag  

 

Frumkvöðlar hugmyndafræðinnar um samþætta kennslu eru allir sammála um að 

hún sé mikilvægt tæki til þess að auka áhuga, metnað og færni nemenda í því 

fjölbreytta skólastarfi sem á sér stað innan skólakerfisins. Dewey benti á mikilvægi 

þess að námsgreinar séu kenndar í samhengi líkt og reynsla mannsins er af 

heiminum. Þannig verður reynsla nemenda heildstæð.    

 Bruner  taldi  að nemendur væru ekki einangraðar manneskjur sem fást við 

vandamál sem eiga eina lausn. Það er í verkahring kennarans að setja efni fram á 

þann hátt sem auðveldar nemendum námið og nýta kennsluaðferðir sem góð 

verkfæri. Hann taldi þetta mikilvægt til þess að sem flestir fengju að njóta sín í 

náminu. Vygotsky fjallaði um að ein nálgun í kennslu væri ekki nægileg til þess að 

nemendur nái fullum tökum á námsgreinum. Hann benti á mikilvægi þess að nálgast 

efni frá fjölbreyttum sjónarhornum til þess að nemendur fái sem mest út úr námi.

 Eisner lítur svo á að með því að nýta sér margar hliðar á námsgrein og nýta 

ímyndunaraflið fá nemendur heildstæðari upplifun. Hann lýsti því vel í dæmi um 

borgarastyrjaldir. Þar taldi hann mikilvægt að nemendur fengju að upplifa 

borgarastyrjöld með því að kynna sér ekki bara sögu hennar heldur fá að upplifa 

stemmninguna sem var í samfélaginu á þeim tíma, kynnast tónlist, myndlist, dansi, 

tísku o.s.frv. Þetta taldi hann gefa nemendum heildstæða mynd en ekki einhliða sýn 

í formi lesturs.         

 Allir þessir fræðimenn settu spurningamerki við almenna kennsluhætti 

síðustu áratuga í skólakerfinu. Þeir bentu á galla þess að skipta skóla í námsgreinar 

og kenna þær hverja í sínu horni. Samkvæmt kenningum þeirra er nám einfaldara, 

áhugaverðara og eðlilegra þegar það er sett í samhengi líkt og lífið er.   

 Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um samþættingu námsgreina og bent á 

kosti þess að nýta sér þá aðferð. Þar er talað um að til að nemendur öðlist 

fjölbreytilega hæfni er mikilvægt að þeir hafi tækifæri á að fást við margbreytileg 

viðfangsefni og nái að tengja þau daglegu lífi og starfsumhverfi, en til þess að 
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samþætt kennsla sé árangursrík þurfa kennarar að vera opnir fyrir samstarfi og hafa 

áhuga á samþættri kennslu. Það hlýtur að vera mikilvægt að þeir hafi áhuga á 

öðrum námsgreinum og geri sér grein fyrir mikilvægi allra námsgreina og að 

nemendur fái að taka virkan þátt í sínu námi með því að taka sameiginlegar 

ákvarðanir með kennara sínum. Líkt og að búa til bekkjareglur og samning með 

kennara. Þannig líður nemendum vel og þeir finna fyrir gagnkvæmri virðingu. 

Ofangreint leggur grunn að góðu andrúmslofti í bekk og stuðlar vonandi þar af 

leiðandi að jákvæðu lærdómsumhverfi.       

 Helsta fyrirstaða í samþættri kennslu er að hún eykur álag á kennara því hún 

krefst aukins tíma, skipulags og undirbúnings. Með þessari nálgun í kennslu takast 

kennarar á við ný hlutverk svo sem að ráðfæra, verkstýra og leiðbeina sem getur 

verið áskorun.          

 Í ljósi þess sem fram hefur komið telur undirrituð að það leiki ekki vafi á því 

að það er ávinningur af því að samþætta námsgreinar bæði fyrir nemendur og 

kennara. Þemavinna getur aðstoðað kennara í því flókna og krefjandi starfi sem fer 

fram í skólastofunni því að hún stuðlar að fjölbreyttri kennslu, eykur samstarf 

kennara og gefur nemendum færi á að nýta styrkleika sína og hæfni svo fátt eitt sé 

nefnt. Samþætting námsgreina stuðlar að einstaklingsmiðuðu námi og er góður 

kostur í grunnskólum í dag sem leggur áherslu á skóla án aðgreiningar því að hún 

gefur möguleika á ólíkum nálgunum í kennslu og þar af leiðandi getur hver og einn 

nemandi látið ljós sitt skína. 
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