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Ágrip 
 
Greinargerð þessi byggir á hugmyndum um samþættingu. Fjallað er um ýmsar á 

skilgreiningar á hugtakinu samþættingu sem kennsluaðferð. Í greinargerðinni er rakið álit 

nokkurra sérfræðinga á því hvernig kennslu skuli háttað þar sem notast er við 

samþættingu. Samþætting verk-, list- og bóknámsgreina gerir það að verkum að nemandi 

nær að tengja hug og hönd. Þá þurfa þeir að nýta eigin reynslu við úrlausn verkefna. 

Meginefni greinargerðarinnar fjallar um samþættingu tveggja námsgreina, náttúrufræði 

og myndmenntar. Hvaða gildi hafa námsgreinarnar í kennslu og hvernig koma þær til 

móts við markmið Aðalnámsskrár grunnskóla? Þessar eru meginspurningar 

greinargerðarinnar og í henni er leitast við að svara þeim. 
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Inngangur 
 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að gera tilraun til að samþætta náttúrufræði og 

myndmennt með því að nota m.a. útikennslu til að tengja þessar tvær námsgreinar saman. 

Þar er erfitt að ímynda sér skólann án náttúrufræði og myndmenntar. Án þess að 

við gerum okkur grein fyrir því skipta náttúrufræði og myndmennt afar miklu máli og 

hafa lengi gert í íslenskum skólum. Strax á unga aldri gerum við okkur grein fyrir því 

umhverfi sem við lifum í, við greinum strax lífið í kringum okkur, s.s. fuglana, blómin, 

moldina, grasið, ólík form og þá litadýrð sem umvefur okkur á öllum árstíðum. Allt þetta 

hefur tilgang í huga okkar og strax frá unga aldri höfum við þörf til þess að flokka 

hlutina, snerta og kanna okkar nánasta umhverfi. Þegar skólaganga hefst er nauðsynlegt 

að fá að halda áfram að bæta við þekkingu sína á áhugavekjandi hátt.  

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar höfundar voru í vettvangsnámi á fyrsta 

ári í Kennaraháskóla Íslands. Þá var verið að vinna þemaverkefni og allar námsgreinar 

eða margar voru þættar saman í eina heild. Þegar svo önnur okkar fór í listgreinanám á 

öðru ári sá hún hversu myndmennt var oft notuð á einhæfan hátt í kennslu annarra greina. 

Fyrirmælin voru oftast þau sömu, þ.e. að teikna og lita. Henni fannst aftur á móti kjörið 

að koma myndmenntinni markvisst inn í önnur fög og tengja þannig markmiðum 

aðalnámskrár. Hinn höfundurinn valdi náttúrufræði sem aðalgrein í námi sínu og fann 

hún sömuleiðis í vettvangsnáminu hve kennsla í náttúrufræðum var í raun íhaldssöm 

þegar hún hafði alla burði til að vera lifandi og skemmtileg. Þess vegna lögðu höfundar 

saman á ráðin og ákváðu að gera kennsluhugmyndir sem tengja þessar tvær námsgreinar 

á skemmtilegan og áhugavekjandi hátt fyrir nemendur. Samþætting í okkar huga er í raun 

nauðsynleg til að gera nám lifandi, áþreifanlegt og minnisstæðtt í huga nemenda. Því 

þegar nemendur fá að snerta, skapa og reyna á sig bæði í hugsun og í verki situr meira 

eftir heldur en ef nemendur þurfa eingöngu að leggja á sig að muna án þess að hafa 

nokkra tengingu við viðfangsefnið. Munum við í þessara greinargerð fjalla um gildi 

náttúrfræða og myndmenntar í kennslu sem og mikilvægi samþættingar námsgreina. 
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Hvað er náttúrufræði og myndmennt? 
 

Börn eru vön því frá unga aldri að fara út að leika sér. Þau eru samt sem áður óvön því að 

fara út til að vinna eða læra en þau þurfa að þjálfast í því. Útikennsla ætti að vera 

sjálfsagður hluti af náttúrufræði- og myndmenntakennslu í grunnskólum. Ekki er síður 

nauðsynlegt að kunna að afla sér upplýsinga úti en í bók eða á netinu. Útikennsla í 

nánasta umhverfi er auðveldari og ódýrari en ef farið er langt frá skólanum. Hún tengir 

nemendur við heimaslóð svo að þeir læra að meta umhverfi sitt en fá ekki þau skilaboð að 

náttúran og allt þetta merkilega og skoðunarverða sé einhvers staðar langt í burtu. Okkur 

finnst að í útikennslu eigi nemendur að öðlast færni í að nota öll skynfæri sín, þeir eiga að 

skynja og uppgötva umhverfið og í leiðinni að öðlast færni í að útfæra hugmyndir sínar 

um það sem þeir sjá eða uppgötva á ýmsan hátt. Nemendur eiga líka að læra að sýna 

náttúrunni virðingu og ganga um hana af mikilli virðingu. Það má samt ekki gleyma því 

að leyfa þeim að fá að njóta náttúrunnar ekki síður en að læra um hana. Nemendur fá ekki 

aðeins þjálfun í að umgangast náttúruna í útikennslu heldur læra þeir líka að klæða sig 

eftir veðri, fá útrás fyrir hreyfiþörf sína og kennslan verður skemmtilegri og námið þar af 

leiðandi áhugaverðara en ef setið er á skólabekk. Skoðunarferðir þar sem farið er með 

nemendur út í náttúruna og fyrirbæri hennar útskýrð eru afar góð leið til að kveikja áhuga 

nemendanna (Ingvar Sigurgeirsson 1999: 61).  

Upplifun náttúrunnar er mörgu fólki ómetanleg og er gjarnan tjáð á listrænan hátt, 

í mynd eða ljóði. Því er tilvalið að samþætta náttúrufræðina við myndmenntina með 

útikennslu. 

 

Náttúrufræði 
 

Tilgangurinn með náttúrufræðikennslu er m.a. að gera nemendum grein fyrir því hve 

heimurinn sem þau þekkja er í raun stór og margbrotinn. Að það felst margt í náttúrunni 

ef vel er gáð, bæði það sem sést með berum augum og það sem falið er auganu. 
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Þegar við heyrum orðið náttúrufræði sjá flestir fyrir sér náttúruna, blóm, tré, og 

allskonar dýr. Náttúrufræðin er í raun svo miklu meira. Þar er fjallað um t.d 

efnasamsetningu og eðli hluta, himingeiminn og sambýli mannsins við umhverfi sitt svo 

eitthvað sé nefnt. Í náttúrfræðinni er verið að leitast við að svara mikilvægum spurningum 

um þróun lífsins og það hvernig mannsheilinn starfar. Fræðigreinarnar innan 

náttúrufræðinnar skarast líka og eru því orðnar þverfaglegar, til dæmis verðum við að 

skoða hvernig hækkandi lofthiti hefur áhrif á straumkerfi sjávar og veðurfar áður en hægt 

er að spá fyrir um breytingar á vistkerfum á mismunandi stöðum. Þessi samþætting sést 

vel í samstarfi veðurfræðinga, haffræðinga, jöklafræðinga og fleiri fræðinga innan 

náttúrufræðinnar ( Sigurður S. Snorrason 2005:1). 

Samkvæmt drögum að Aðalnámsskrá grunnskóla 2007 er sagt að skólanum beri 

að efla forvitni og áhuga barna á fyrirbærum náttúrunnar. Kenna þurfi börnum að bera 

ábyrgð á umgengni sinni við náttúruna og að umgangast hana af virðingu í anda 

sjálfbærrar þróunar. Með þessu læra börnin að taka virkan þátt í samfélaginu og mótun 

þess. Náttúruvísindi skipa veigamikinn sess í því samfélagi sem við þekkjum á okkar 

dögum. Mikilvægt er að börn það sem kallað er vísindalæs en þá er átt við að þau nái 

góðum tökum á náttúrufræðilegum hugtökum sem tengjast þeirra daglega lífi. Þannig 

verða þau færari í að taka skynsamlegar ákvarðanir sem tengjast samlífi náttúrunnar og 

mannsins (Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:4-5). Gott er 

að hafa það í huga að þekking er vald og að hafa náttúrufræðiþekkingu gefur okkur vald 

til að nýta náttúruna okkur í hag. Einnig gefur þekking okkur val um hvað eða hvernig 

við teljum best að gera hverju sinni (Guðmundur Finnbogason 1994:86).  

Það eru eflaust margar hugmyndir um hvernig best sé að kenna náttúrufræði sem 

og aðrar greinar. Kennsla með fjölbreyttum aðferðum tengist t.a.m. kenningum Howards 

Gardners um fjölgreindir en hugmyndir hans byggja á því að styrkleiki fólks liggi á 

mismunandi sviðum (Armstrong 2001:24-28). Með fjölbreyttum kennsluaðferðum er 

unnið með mismunandi nálganir að viðfangsefnum og þannig er nemendum skapað 

námsumhverfi þar sem styrkleiki hvers nemenda fær að njóta sín. Allir eru góðir í 

einhverju, enginn er góður í öllu.  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 kemur meðal annars fram að lykilorðin í 

náttúrufræðikennslu eru sjálfstæði, ábyrgð, sköpun, samvinna, rökhugsun, sjálfstraust, 

eigin skipulagning og framkvæmd athugana (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 

1999:30). Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir: „Eitt grundvallarviðmið í 

skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða nemendum nám og kennslu 

við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali.“ Í þessu 

felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. Þar 

stendur líka: „Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum 

og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, 

náungakærleik og verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar 

m.a. að þessum markmiðum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almenn hluti 1999:7-8). Ef við 

skoðum svo hvað drög  að aðalnámskrá 2007 hafa að segja í náttúru - og umhverfismennt 

um hvernig eigi að kenna náttúrufræðina þá er bent á að barnið er ekki óvirkur 

þekkingarsmiður sem þarf að mata af vitneskju heldur er það virkur þekkingarsmiður sem 

er í sífelldri glímu við að túlka upplifanir sínar og koma þannig reiðu á eigin 

þekkingarheim. Þess vegna á kennslu að vera hagað þannig að barnið fái hjálp við að 

byggja upp og þróa þennan þekkingarheim með sem fjölbreyttustu námsumhverfi þannig 

að allir fái notið sín á sem bestan hátt. Það er einnig bent á að náttúrufræðin á að vera 

heildstætt nám, það á að ríkja samfella í því hvað kennt er og hvernig það er gert, þannig 

að námsþættir styrki og styðji hver annan sem best. Því eru kennarar hvattir til að leita 

leiða til að samþætta sem flestar námsgreinar saman svo að það megi þjóna 

skipulagningu skólanámskráa og kennslu (Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007:6-8 ).  

Það er óhætt að segja að náttúrufræðin sem námsgrein bjóði upp á marga 

skemmtilega kennslumöguleika og létt er að samþætta hana við önnur fög. Frá tíunda 

áratugnum virðist aðalkennsluaðferðin í náttúrufræði vera hugsuð út frá 

hugsmíðahyggjunni (Allyson Macdonald 2000). Þegar hugsmíðahyggjan er höfð að 

leiðarljósi eru hugmyndir nemenda kannaðar og í ljósi þeirra er kennslan skipulögð. 

Kennarinn er leiðsögumaður sem þarf að vita hvar nemandur eru staddir áður en hann 

vísar þeim til vegar. Það verður samt að hafa það í huga að báðir aðilar, nemendur og 

kennari, hafa ábyrgð sem þeir þurfa að axla (Gunnhildur Óskarsdóttir 2006). 
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Það er nauðsynleg fyrir nemendur að læra að þekkja og skilja náttúruna og þátt 

sinn í henni til að verða þekkingarbær á samfélag sitt. Líka verður að hafa það að 

leiðarljósi að nemendur læri best með því að kanna sjálfir umhverfi sitt með markvissum 

og áhugavekjandi aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson 1999: 86-87).  

Stuðst var svo við þær hugmyndir sem komið hafa fram í þessum kafla við gerð 

kennsluhugmyndanna sem þessi greinargerð fylgir. Þá ættu allir nemendur að geta notið 

sín í verkefnunum sem eru þar í boði. 

Okkur finnst Guðmundur Finnbogason komast vel að orði um 

náttúrufræðikennslu barna í bók sinni Lýðmenntun er kom út árið 1903 að við leyfum 

honum að enda þessa frásögn um náttúrufræðina: 

 

Það ríður því á að þeir skólar sem veita almenna menntun, barnaskólar og æðri 

menntaskólar, velji þau atriði til meðferðar eru best er löguð til að auka andlegan 

þroska nemandans og jafnframt veita honum þekkingu sem kemur að haldi í 

daglegu lífi. Aðalatriðið er hér eins og annarstaðar að nemandinn læri að athuga 

sjálfur það sem fyrir ber og fái lifandi áhuga á því, og liggur því næst að velja 

þær hliðar náttúrunnar sem vér höfum daglega fyrir augum og fáumst við. 

(Guðmundur Finnbogason 1994:89)  

 

Myndmennt 
 

Tilgangur myndmenntarkennslu er margþættur. Í honum felst meðal annars að gera 

nemendum grein fyrir því að á hverju máli eru til fleiri en ein hlið. Engin ein er réttari en 

önnur. Þjálfist nemendur í þessari hugsun verða þeir sjálfstæðari einstaklingar og geta 

frekar staðið á eigin skoðunum og beitt gagnrýnni hugsun (Eisner 1987:10) 

Ætla má að orðin í tilvísuninni hér á eftir hafi verið rituð í okkar samtíma en 

staðreyndin er sú að þau voru rituð fyrir rúmum hundrað árum af Guðmundi 

Finnbogasyni sem áður var nefndur. Hann hafði greinilega góða framtíðarsýn um hvernig 

best væri að efla menntun barna á Íslandi, því í dag er megináherslan lögð á 

einstaklingsmiðað nám þar sem hæfileiki hvers og eins fær að njóta sín. Guðmundur 

segir:  
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Margir munu nú hugsa sem svo, að teikning sé ekki fyrir hvern mann, til þess að 

læra að teikna þurfi sérstakar gáfur, sem fáir hafi; teikning geti ekki aðrir lært 

sér til gagns en þeir sem náttúran hefur ætlað að verða málarar. En þeir sem mest 

hafa fengist við teiknikennslu og ganga í broddi fylkingar í þeirri grein, neita 

þessu algjörlega. Auðvitað er menn mislagðir fyrir þessa list eins og hvað annað, 

hæfileikarnir eru ekki jafnir hjá öllum, en svo er um hvað sem er. 

(Guðmundur Finnbogason 1994:95).  

 

Okkur er öllum í blóð borin sköpunarhneigð eða hún ásköpuð þótt sköpunargáfan sé 

mismikil. Sköpunarhæfnin birtist í mörgum myndum, s.s. máli, myndum, tónum, 

hreyfingum og leikrænni tjáningu. Síðan er það undir okkur komið hvaða tjáningarform 

við notum hverju sinni til að sýna sköpun. Í okkar síbreytilega nútímaþjóðfélagi er 

nauðsynlegt að einstaklingurinn geri meiri kröfur til sköpunar og honum sé stöðugt 

leyfilegt að leika, spyrja og ögra en það getur svo leitt til óvæntarar upplifunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:7). Myndmennt felur í sér ákveðna víðsýni og 

veitir nemendum innsýn inn í heiminn út frá sjónarhóli annarra. Allt myndmenntanám 

þjálfar tengsl augna og fínhreyfinga. Þar reynir á marga þætti mannlegrar hæfni bæði til 

hugar og handa þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli 

til að ná árangri (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:7). Myndmenntanám felur í 

sér ákveðið ferli sem má skilgreina sem færniþættina sköpun, túlkun og tjáningu annars 

vegar og skynjun, greiningu og mat hins vegar. Myndmenntakennsla á að byggjast á því 

að þroska færni nemenda á báðum þessum sviðum. Nemendur eru hvattir til sjálfstæðra 

vinnubragða, einnig er reynt að efla hæfni þeirra til samstarfs við aðra nemendur með 

sameiginlegum verkefnum. Skiptar skoðanir hafa verið um á hvað eigi að leggja áherslu í 

myndmenntatímum. Sá þáttur sem hefur verið veigamestur í gegnum tíðina er 

myndsköpun nemenda. 

Margir fræðimenn komu fram snemma á 20. öldinni með ýmsar kenningar um 

gildi myndmenntakennslu nemenda og voru þær afar ólíkar að formi og inntaki. Þar á 

meðal var Viktor Lowenfeld en hann gaf út bókina Creative and Mental Growth árið 

1947 og varð hún mikill áhrifavaldur í myndmenntakennslu fram eftir 20. öldinni. 

Lowenfeld setti þar fram kenningar sínar um mismunandi þroskastig barna í myndlist og 

hvers konar útfærsla og verkefni hentuðu hverjum aldri fyrir sig. Lowenfeld lagði áherslu 
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á að nálgast þyrfti hvern skapandi einstakling með mismunandi kennsluaðferðum sem 

hentuðu hverjum og einum. Hann taldi frjálsa myndsköpun mjög þýðingamikla fyrir 

hugarstarf barna, vitþroska, tilfinningaþroska og vaxandi félagsvitund þeirra og leggja 

ætti sem mesta áherslu á hið almenna gildi myndmenntar í uppeldi barna og námi 

(Hurwitz 2001:64). 

Í annarri bók sem kom út árið 1969, Teaching Creative Art in Schools, eftir 

Arthur Eccot og Rosalind Eccot, kom fram sú skoðun að leggja ætti áherslu á að leyfa 

nemendum að tjá sig á myndrænan hátt. Þau telja að markviss kennsla þar sem 

nemendum eru kenndir grunnþættir myndlistar, s.s formfræði, litafræði og myndbygging, 

geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir þá. Hætta er að þeir missi eiginleikann til að tjá sig á 

myndrænan hátt þar sem nemendur verða of uppteknir við að hugsa um hvort þeir séu að 

gera rétt eða rangt (Eccott 1969: 7-10).  

Evelyn Gibbs telur það eina sem þurfi að gera sé að leyfa þessum listrænum 

hæfileikum að njóta sín í frjálsri myndsköpun nemenda. Hún leggur áherslu á að þeir 

kynnist sem flestum efnum til myndsköpunar. Gibbs tekur í sama streng og Arthur og 

Rosalind Eccot um að of mikil áhersla á beina kennslu geti eyðilagt listræna hæfileika 

barnanna (Gibbs 1958:5-7).  

Bæði Eccot og Gibbs eru í raun að mótmæla þeim aðferðum sem voru algengar í 

myndmenntakennslu fyrr á tímum þegar megináhersla var lögð á færni nemenda. Í 

myndmennt ná nemendur að tengja saman öll sín skilningarvit. Þegar nemendur skapa 

eykst næmi þeirra á umhverfið en einnig þroskar sköpun bæði tifinningalíf þeirra og 

ímyndunarafl. Listsköpun getur þess vegna haft mjög heillavænleg áhrif á sjálfsmynd og 

persónuleika barna (Hurwitz 2001:64). 

Enn leyfum við Guðmundi Finnbogasyni að enda kafla með skrifum sínum um 

myndmennt því oftar en ekki hittir hann naglann á höfuðið: 

 

Þó að teikning hefði ekki aðra kosti en þessa, að hún eflir og glæðir athyglina, 

gjörir skynjanir vorar skýrari og festir þær í minni, ætti hún að vera sjálfsögð 

skyldunámsgrein í hverjum skóla, er mennta vill æskulýðinn.  

(Guðmundur Finnbogason 1994:98).  
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Samþætting 
 

 
Sam│þætta s 1 tengja, flétta saman•(afleidd merking) tengja saman  

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

 

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

fleiri þætti saman, flétta þá saman þannig að þeir myndi heild. Samþætting námsgreina 

felur í sér að nemendur fást við tiltekið viðfangsefni, sem eru skipulögð með það fyrir 

augum að viðfangsefnin gangi þvert á námsgreinar og fléttist þannig saman í 

merkingarbæra heild. 

Kenningar um samþættingu námsgreina hafa lengi verið við líði og þær koma 

reglulega upp á yfirborðið og telja margir menntunarfræðingar samtímans samþættingu 

námsgreina eina af árangursríkustu aðferðum við nám og kennslu (Integrated Curriculum 

Guide 1999). Guðmundur Finnbogason kom fram með ígrundaða heildstæða 

menntastefna sem tók bæði til markmiða, inntaks náms og aðferða í lýðfræðslu. Við 

lestur greinargerðar hans skín í gegn viðhorf hans til ólíkra kennsluaðferða, þær skarast 

allar meira og minna. Eða eins og hann segiri : „Líkami vor er eins konar hljóðfæri, er 

heimurinn leikur sín lög á, skynfærin eru nóturnar, taugakerfið strengirnir.“ (Guðmundur 

Finnbogason 1994:27). 

 

Samþætting eða þemanám ? 
  

Eftir því sem lengra leið á heimildarvinnuna hjá okkur tókum við eftir að skilningur 

manna á hugtakinu samþætting virðist vera afar mismunandi. Margir telja þó að vegna 

síbreytilegs samfélags sem við lifum í eigi samþætting námsgreina framtíð fyrir sér. 

Meginrökin fyrir þessu eru þau að almenningur er meðvitaðri en áður um þær 

þjóðfélagbreytingar sem eiga sér stað og samþættingin getur hjálpað til að skapa 

heildstæða mynd af þeim breytingum sem verið sé að fást við (Drake 1998:7-11).  

Þemanám, samþætting og hópavinna eru eiginlega samheiti yfir aðferðir sem 

iðulega eru óljóst aðgreindar. Þær eiga það sameiginlegt að fela í sér heildstæð 
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viðfangsefni nemenda sem ganga oft þvert á námsgreinar og fléttast þannig saman í 

merkingarbæra heild. Lögð er áhersla á að námið feli í sér beina reynslu sem fengin er 

með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni. Hvert heiti eða hugtak getur falið í 

sér örlítinn merkingarmun og skarast líka á ýmsa vegu eftir því hvar áherslan er hverju 

sinni. Ef til vill er ástæðan sú að hægt er að fara margar og mismunandi leiðir til að 

samþætta námsgreinar (Ingvar Sigurgeirsson 1999:154; Lilja M. Jónsdóttir 1996:9). Þótt 

blæbrigðamunur sé á skilgreiningum eiga þær þó sameiginlegt að leggja áherslu á að 

samþætt námskrá sé leið til að kenna nemendum að afla sér þekkingar. Hún mun búa þá 

undir að stunda nám og endurnýja þekkingu sína á lífsleiðinni. Skólar verða að byggja 

starf sitt á því að þekking sé sjóður sem erfitt er að hólfa niður í námsgreinar sem litla 

tengingu hafa sín á milli (Samkennsla árganga 2003). 

Í hugum margra merkir þema afmarkað tímabundið viðfangsefni sem byggir á 

samþættingu námsgreina og hópvinnu nemenda. Með því er átt við að ákveðin 

viðfangsefni ganga þvert á námsgreinar. Viðfangsefnin tengjast gjarnan umhverfi 

nemenda, þar sem þeir þurfa að leita fanga og afla sér þekkingar í mörgum mismunandi 

náms- eða fræðigreinum á borð við samfélagsgreinar, náttúruvísindi og listgreinar (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:150, 152).  

 

Samþætting námsgreina 
 

Þegar unnið er að samþættingu námsgreina er athugað hvaða leiðir eru færar til að ná 

fram námsmarkmiðum. Hvaða kennsluaðferðum og vinnubrögðum er hægt að beita til að 

ná þeim? Samþætting krefst fjölbreyttra kennsluaðferða þar sem nemendur fá fjölmörg 

tækifæri til að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefnanna. Þeir fá tækifæri 

til að nálgast viðfangsefnið frá fleiri en einu sjónarhorni og kafa dýpra í efnið. Með 

þessum aðferðum skapast aukið svigrúm til valfrelsis og nemandinn getur oft valið sér  
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verkefni í samræmi við áhugasvið sitt og getu. Kennsluaðferðirnar geta verið mjög 

fjölbreyttar, þar má nefna umræður, leikræna tjáningu og skapandi ritun auk þess sem 

notaðar eru margbreyttar aðferðir við úrvinnslu og skil, má þar nefna leirvinnslu, málun 

og fleira. Í samþættingu er einnig unnt að nálgast ýmis félagsleg markmið eins og að 

þjálfa nemendur í samvinnu og samskiptum, venja þá við að hlusta á skoðanir annarra, 

treysta hvor öðrum og taka ábyrgð á vinnu sinni ( Lilja M. Jónsdóttir 1996:10).  

 

Við samþættingu námgreina er mismunandi kennsluaðferðum beitt.  

� upplifun af umhverfi og náttúru  

� nýjar víddir sem gerir námið skemmtilegt, fróðlegt, forvitnilegt og 

áþreifanlegt 

�  þjálfun í að nýta öll skynfæri og hæfileika  

� aukin tengsl við nánasta umhverfi og virðingu fyrir náttúrunni 

 

Það sem vinnst með samþættingu námsgreina er að: 

� Námsgreinar vinna saman og styðja hver aðra, raunveruleikinn er ekki bútaður 

niður í margar einingar. Meiri möguleikar eru á að nemendur geti tengt nám sitt 

við eitthvað sem þeir þekkja úr umhverfinu. 

� Færni í einni grein er grunnur til að ná tökum á öðrum greinum, t.d. 

náttúrufræði/myndmennt. 

� Fjölbreytt vinnubrögð auka vinnugleði, glæða áhuga á efninu. Lögð er áhersla á 

að nemendur hjálpist að.  

� Kennarar vinna saman, innan og utan kennslustunda, þeir eru meðvitaðir um 

kennslu annarra kennara, þeir styðja hver annan í vinnu, t.d. við lausn á 

hegðunarvanda eða námsvanda nemenda. Kennarar hugsa kennsluna saman og 

meta í sameiningu hvernig til hefur tekist (Tomlinson og Allan. 2000:26-31).  

 

Það nám sem vinnst með samþættingu er fjölbreyttara en það nám sem er unnið 

samkvæmt námgreinaskiptri kennslu. Öll þau skyldufög sem eru innan aðalnámskrár 

grunnskóla er hægt að samþætta. Þeir sem aðhyllast samþættingu námsgreina benda á að 

flestar námsgreinarnar tengjast á einn eða annan hátt. Einnig má nefna að skipting í 
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námsgreina er tilbúningur tímans og hefur í raun einangrað þekkingu á þann hátt að 

námið verði gervilegra og ólíklegra en ella til að gagnast nemendum (Drake 1998:187; 

Venville 2004). 

 

Gagnrýni og óánægja í garð samþættingar: 

� Margir eru þeirra skoðunar að þar sem námskrám sé skipt í námsgreinar liggi það 

beint við að kenna námsgreinarnar hverja fyrir sig. 

� Aðrir segja að allir nemendur eigi að fá sömu kennslu, hafa sömu námskrá og 

vera metnir samkvæmt sömu stöðluðu prófunum. 

� Sumir kennarar þekkja ekki samþættingu, hvorki af notkun né úr eigin menntun. 

� Skortur á skilgreiningu á samþættingu gerir það að verkum að kennarar hafa ekki 

það skipulag í höndunum sem útskýrir hvað samþætting er og hvernig hún er 

notuð í kennslu (Drake 1998:30-42; Lilja M. Jónsdóttir 1996:11). 

Skortur á reynslu og þær miklu breytingar sem boðaðar eru með samþættingu eru ekki 

öllum að skapi og benda andstæðingar hennar gjarnan á þær miklu breytingar sem yrðu á 

skólastarfi og draga í efa að breytingarnar yrðu til góðs. Þeir telja einnig að námsgreinar 

séu í eðli sínu ólíkar. Þeir telja að ítarleg þekking á tilteknum fyrirbærum eða 

skilgreiningum séunauðsynleg. Samþætting námsgreina skapar kennara meiri vinnu og 

búast megi við að það verði fleiri agavandamál. Nemendur ráði ekki við frjálsa og 

skapandi vinnu. Nemendur geti líka orðið óvirkir í námi sínu vegna óöryggis og álags. 

Þeir þoli illa það umrót sem fylgir því námi þar sem virkni nemenda er krafist (Lilja M. 

Jónsdóttir 1996:10 -11). 

 Vegna þessarar mismunandi skoðana á samþættingu er mikilvægt að finna þann 

milliveg sem hentar best við kennslu nemenda. Tilgangur samþættingar á að vera sá að 

brjóta niður þá veggi sem reistir hafa verið á milli þess sem við köllum námsgreinar. 

Verkefnin eiga sömuleiðis að stuðla að því að nemendur skoði umhverfi sitt, læri um 

tengsl sín við það og ekki síst, fræðist um stöðu sína í því (Gamberg 1988:10-12). 
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Af hverju samþætting? 
 

Markmið okkar með samþættingu náttúrufræði og myndmenntar er að nemendur  

fái tilfinningu fyrir sínu nánasta umhverfi og læri sjálfstæð skapandi vinnubrögð. 

Samþætting allra námsgreina er vel möguleg. Náttúrfræði og myndmennt er 

auðvelt að samþætta með lestri, verkefnum, útikennslu og sköpun. Einnig er hægt að 

útfæra ýmiss konar verkefni í tengslum við námgreinarnar. Þáttur myndmenntar í 

samþættingu við náttúrfræðina er að skynja náttúruna myndrænt á skýrari hátt en ella svo 

að námið festist betur í minni. Í myndmennt er unnið við verkefni sem byggja á 

ýmiskonar myndrænni útfærslu. Einkum eru þetta verkefni sem unnin er eftir ákveðnum 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Í gegnum útiveru nemenda tengjast náttúrufræðin og myndmenntin saman. 

Náttúrufræðihluti verkefnisins er valinn eftir markmiðum aðalnámskrár í náttúrufræði og 

er ætlunin að nemendur dýpki skilning sinn á nánasta umhverfi og að þeir opni augun 

fyrir lífinu og fegurðinni sem umvefur þá. Í aðalnámskránni segir m.a. ,,Viðfangsefnin 

undir heitinu samfélag, umhverfi, náttúra og menning, bjóða upp á meiri sveigjanleika í 

útfærslum skóla. Hér gefst skólum kostur á að taka inn efni sem snýr meira að sérstöðu, 

áherslum í skólastarfi, hugmyndafræði, staðháttum og dægurmálum sem upp koma hverju 

sinni og leita á nemendur og kennara. Hér er um viðfangsefni að ræða sem oft á tíðum er 

sótt í nánasta umhverfi nemandans og hann þarf að glíma við í daglegu lífi.” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:8). Eins og gefur að skilja eru 

möguleikarnir margir því það er margt í umhverfi nemenda sem þeir verða kljást við 

daglega. 

Samþætting námsgreina getur verið hvetjandi og skemmtileg ekki síst þegar litið 

er á vinnu kennara. Það er ótrúlegt hvað samvinna er skapandi og gefandi í starfi auk þess 

sem það getur létt undirbúninginn ef kennarar skipta honum með sér. Samþætting getur 

gefið starfi kennarans nýtt gildi, aukið áhuga hans á starfinu og komið í veg fyrir kulnun í 

starfi. 

Tilgangur samþættingar er m.a. að gera nemendur læsa á umhverfi sitt og að þeir  
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geri sér grein fyrir því að þeir geta haft áhrif á umhverfið, lært í því og af því auk 

þess að hafa áhrif á eigið líf og lífsstíl. Til þess að þessi markmið náist er rétt að hafa 

fjölbreytni í kennsluháttum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:16-17). 

Guðmundur Finnbogason hélt því fram að við ættum að læra af hlutunum sjálfum, 

því „sjón er sögu ríkari.“ Hann taldi líka að náttúrufræðin ætti fyrst og fremst að venja 

menn á að athuga vel, greina skýrt og vel einkenni hluta, t.d. með athugunum á lífverum 

og umhverfi o.s.frv. Þarna má tengja myndmenntina inn í því hún neyðir menn til að huga 

vel að smáatriðum. Þannig verða hugmyndirnar skýrari um hlutina og nám á sér frekar 

stað (Guðmundur Finnbogason 1994:87). 

Grunnskólar landsins eru skyldugir að mennta öll börn á árangursríkan hátt, 

þannig að hver og einn nemandi geti fundið nám við sitt hæfi, sem eflir hann og þroskar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:14).Við teljum að með samþættingu náist 

þessi markmið og að nemendur fá að þroskast og dafna í námi sínu. 
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Umræða 
 

Við lögðum upp með að samþætting væri af hinu góða og því ákváðum við að útfæra 

kennsluhugmyndir sem gengur út frá samþættingu. Okkur þykir mikilvægt að kennsla sé 

fjölbreytt, að viðfangsefnin séu við hæfi nemanda og að kennarinn hafi gaman af því að 

kenna. 

Sumum finnst að samþætting námsgreina kalli á meiri og öðruvísi vinnu fyrir 

kennara. Öðrum finnst að samþætting gerir það að verkum að grunnur einnar námsgreinar 

geti hjálpað nemendum að ná tökum á öðrum greinum. Þeir telja einnig að fjölbreytni í 

vinnubrögðum auki vinnugleði og áhuga nemanda á viðfangsefninu hverju sinni. 

Reynslu okkar af samþættingu öðluðumst við í vettvangsnámi á fyrsta ári okkar í 

Kennaraháskólanum. Sú reynsla sýndi okkur að vinna kennarans í samþættu námi er afar 

frábrugðin venjulegri námsgreinakennslu. Mikil vinna var lögð í undirbúning fyrir 

kennsluna áður en verkefnin voru lögð fyrir nemendurna. Þegar æfingakennslan hófst var 

vinna kennaranna minni en á undirbúningstímanum. Vel skipulagt samþætt nám krefst 

ekki mikillar vinnu kennara á vettvangi heldur eiga nemendur að vinna sjálfstætt að 

verkefnum sínum og hjálpast að.  

Það vakti athygli okkar í vettvangsnáminu að nemendum virtist ekki tamt að 

vinna sjálfstætt og því teljum við að það þurfi að venja nemendur strax í upphafi 

skólagöngu á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem felast í samþættingu. Þannig venjast þeir 

því að samþætting sé eðlilegur hlutur af náminu; þeir læra sjálfstæði í vinnubrögðum og 

þjálfast í samvinnu við aðra.  

Okkar skoðun er sú að samþætting geti gefið starfi kennarans nýtt gildi, aukið 

áhuga hans á starfinu og komið í veg fyrir leiða í starfi. Ef til vill þarf að greina stöðu 

kennara og átta sig á að þeir þurfa stuðning til að læra að nota samþættingu markvisst í 

starfi sínu. Það er trú okkar að með aukinni fræðslu og endurmenntun muni fleiri sjá 

jákvæðar hliðar samþættingar og hún eignist stærri sess í grunnskólum landsins. Við 

gerum okkur þó fulla grein fyrir því að nemendur og kennarar þurfa tíma til að aðlagast 

þessari kennsluaðferð; allar breytingar í skólastarfi verða að ganga hægt og örugglega  
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fyrir sig eigi þær að festa rætur.  

Með samþættingu fær kennari tækifæri til að reyna í verki nýjar hugmyndir þar 

sem hann getur komist að þeim hæfileikum sem nemandinn býr yfir. Einnig opnar 

samþætting fyrir möguleika á samskiptum þar sem ólíkum hugmyndum, tilfinningum og 

gildum er komið á framfæri á skapandi hátt. Við teljum að með þessari aðferð geti 

nemendur orðið læsir á umhverfi sitt, geti skilið nútímasamfélag og verið virkið 

þátttakendur í því. Þeir læri að velja og meta á gagnrýnan hátt.  

Þegar við lítum á eigin reynslu finnst okkur að allir þættir náms, hvort sem um er 

að ræða í daglegu lífi eða í skóla, tengist hver öðrum og því er eðlilegast að skoða það í 

samhengi. Annars geta viðfangsefnin verið of klippt og skorin og nemendur fengist við 

afstæð hugtök sem tengjast á engan hátt reynsluheimi þeirra. Með samþættingu ná 

kennarar að fara yfir fleiri námsgreinar í einu og geta frekar fylgt námsmarkmiðum í fleiri 

en einni gein, sem þýðir öflugri og afkastameiri kennslu. Nemendur fá ekki bara að kljást 

við viðfangsefnið heldur er þessi aðferð líkleg til að efla sjálfstraust og jákvæðni gagnvart 

því að leita sér þekkingar upp á eigin spýtur. Aðferðin getur líka gert nemendum kleift að 

fást við hluti sem þeim finnst skipta máli, því oft er þeim sama um viðfangsefni sín í 

námi og vinna þar afleiðandi með hangandi hendi. 

Ef við drögum saman í stuttu máli hvað okkur finnst samþætting í raun og veru 

snúast um þá væri það á þessa leið:  

 

Samþætting á að gefa nemanda færi á að axla ábyrgð á eigin námi. Með því 

öðlast hann aukið sjálfstæði í vinnu og fær sterkari sjálfsmynd. Markmið 

með samþættingu er að námið hvíli að stórum hluta á herðum nemandans, 

hann fái að leita sér upplýsinga sjálfur. Þannig á nemandinn að fá á 

tifinninguna að nám hans skipti máli og hafi tilgang. Með þessu öðlast hann 

vilja til að vita meira og njóta þess að bæta við sig þekkingu. Samþætting 

gefur nemandanum færi á að þroska félagsleg samskipti sem nýtast honum 

þegar komið er út í samfélagið. Samþætting á að skapa nemanda 

námsumhverfi þar sem styrkleiki hans og hæfileikar fá að njóta sín.  
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Lokaorð 
 

Í þessari greinargerð höfum við tekið saman fræðilegt efni um samþættingu námsgreina. 

Samþætting er ekki ný af nálinni og hugmyndir hafa lengi verið uppi um að tengja 

námsgreinar saman, þótt  hugtakið samþætting hafi ekki komið við sögu. Eins og 

glögglega má sjá í riti Guðmundar Finnbogasonar Lýðmenntun fjallar hann um hve 

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

 

Menntunin getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, hún verður 

að efla manneðlið í heild sinni, hún verður að koma á samræmi milli allra 

líkams-og sálarafla mannsins, æfa kraftana þannig að þeir vinni saman í 

réttum hlutföllum, þ.e. þannig, að þeir geti afkastað sem mestu og eflist þá 

jafnframt allir og styrkist og verði þannig færari og færari um að afkasta 

meiru. 

 

Þó að hugmyndin um samþættingu sé gömul skortir enn afgerandi skilgreiningu á 

hugtakinu og hvernig hún er notuð í kennslu. Það eru þó uppi margar hugmyndir hvernig 

best sé að samþætta námsgreinar á árangursríkan hátt. Er það undir hverjum og einum 

komið hvernig nýta má þær hugmyndir í kennslu.  

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

kennsla gengur út á að nýta hæfileika hvers og eins nálgumst við stefnu fræðsluyfirvalda 

um einstaklingsmiðað nám. 
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