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1 Inngangur 

Þessi greinargerð er hluti af Skapandi hópverkefni til B.Ed gráðu árið 2016, þar sem hópur 

kennaranema vann að verkefnum með yfirheitið Samþætting námsgreina og samvinna 

kennara. Þessir tveir þættir haldast vel í hendur því auðvelt er að vinna að samþættingu í 

gegnum samvinnu og einnig að vinna saman í gegnum samþættingu. Hér verður fjallað 

um verkefni sem ber heitið Leið til kveikju.  

Leið til kveikju er ein af þremur útfærslum Skapandi hópverkefnis 2016, það er spil 

sem ætlað er að hvetja kennara og kennaranema til samvinnu og að samþætta 

námsgreinar. Í gegnum kennaranámið hefur mikil áhersla verið lögð á mikilvægi þess að 

kennarar sýni samstöðu og vinni saman að því að koma til móts við þann fjölbreytta 

nemendahóp sem er í grunnskólum. Hugmyndin að Leið til kveikju varð til út frá 

spurningunni um það hvernig hvetja mætti kennara til þess að vinna saman að því að 

samþætta námsgreinar. 

Til þess að gera betur grein fyrir mikilvægi samvinnu og samþættingar munum við 

ræða starfsþróun kennara, hversu mikilvægt það er að kennarar vinni saman og hversu 

öflugt það getur verið að samþætta námsgreinar. Einnig verður fjallað um hugmyndina að 

baki afurðinni og hvernig framkvæmd hennar fór fram. 

Þær rannsóknarspurningar sem við unnum út frá eru: 

 Hvað leiðir það af sér þegar kennarar vinna saman? 

 Hvernig er hægt að hvetja kennara til að samþætta námsgreinar með það að 

markmiði að stuðla að betra námi? 
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2 Starfsþróun kennara 

Starfsþróun er mikilvæg fyrir kennara þar sem nemendahópar og einstakir nemendur eru 

mjög ólíkir og hafa fjölbreyttar þarfir (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 65-77). Samfélagið er í 

stöðugri þróun og þurfa kennarar að taka mið af því. Þróunin hefur áhrif á kennslu og því 

þurfa kennarar að vera meðvitaðir um t.d. tækninýjungar, þjóðfélagsumræður og 

tískubylgjur. Það sem gerist utan skólastofunnar hefur áhrif á nemendur. Þar má meðal 

annars nefna umræður um bankahrunið, fátækt, flóttamenn, femínisma og önnur hitamál 

sem geta komið upp í samræðum nemenda við kennara. 

Starfsþróun kennara felst í því að kennarar afli sér nýrrar þekkingar og færni sem þeir 

geta nýtt í starfi sínu (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 65-77). Einn af þeim þáttum sem 

kennarar taka þátt í til að afla sér frekari menntunar er starfsþróun. Heimspekingurinn og 

prófessorinn Donald Schön (1983) skoðaði margar fagstéttir og komst að því að algengt 

væri að fólk sem hefði náð góðri stöðu í starfi liti svo á að það hefði lært allt sem læra 

þyrfti. Schön sagði að með ígrundun í starfi gætu kennarar og aðrar fagstéttir lært að 

þekkja eigin styrkleika og veikleika til að ná fram árangri og breytingum. Hins vegar ættu 

aukin menntunartilboð ekki að vera baggi á kennurum, heldur ættu þeir að vilja sækja sér 

þekkingu að eigin frumkvæði til þess að viðhalda áhuga og færni í starfi. Fagstéttir geta 

aflað sér fróðleiks á ýmsan hátt t.d. á netinu, í gegnum námskeið, með lestri tímarita og 

bóka, í gegnum reynslu af þróunarverkefnum og starfsfélagar hver af öðrum (Rúnar 

Sigþórsson, 1999, bls. 65-77). 

Starfsþróun er þar að auki góð leið til að koma í veg fyrir stöðnun í starfi. Margir 

kennarar festast í að kenna alltaf eins, jafnvel eins og þeim sjálfum var kennt. Sökum örrar 

þróunar í samfélaginu verða þessar aðferðir fljótt úreltar og hafa jafnvel slæm áhrif á 

námsárangur og áhuga nemenda.  

Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 65-77) telur mikilvægt að kennarar meti reglulega gengi 

nemenda sinna út frá kennslunni. Gott gengi nemenda geti hvatt kennara til þess að halda 

áfram á sömu braut þegar aðferðir þeirra sýni árangur, en slæmt gengi nemenda geti bent 

til þess að þeir þurfi að breyta um kennsluaðferðir.  

Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og því henta ekki sömu aðferðir fyrir alla. 

Kennarar þurfa að geta beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum í starfi og metið hvað hentar 

hverju sinni. Þess vegna þurfa þeir að fá tækifæri til starfsþróunar og stuðning, t.d. með 

útgáfu námsefnis fyrir kennara og með niðurstöðum rannsókna um íslenskt skólakerfi. 
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3 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð er hugtak sem samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2013) er lýst sem 

athafnamynstri sem kennarar notast við, til þess að fá nemendur til að takast á við 

ákveðið námsverkefni. Þannig geti þeir náð markmiðum námsins. Kennsluaðferð hefur 

einnig verið lýst sem þeirri heildarmynd sem kennari hefur á kennslu sinni, bæði í 

námsefni og í samskiptum við nemendur í þeim tilgangi að þeir nái tilteknum markmiðum 

sem sett eru fram (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Þær aðferðir sem kennarar velja að nota í kennslu sinni geta skipt máli varðandi 

námsárangur og áhuga nemenda. Kennarar þurfa því stöðugt að fylgjast með þróun og 

nýjungum í kennsluaðferðum. Þannig fá nemendur tækifæri til að ná sem flestum 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013, bls. 48), þar sem markmið aðferðanna 

eru mismunandi. „Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður að miðast við þá 

skyldu grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. 

Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með 

nemendum áhuga og vinnugleði“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 48). Hægt er að 

beita nokkrum kennsluaðferðum í einni og sömu kennslustundinni þar sem það er 

mismunandi hvað hentar að beita þeim í langan tíma, allt frá nokkrum mínútum upp í 

margar klukkustundir. 

Á árunum 2007-2013 framkvæmdi Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar ytra mat 

á kennsluaðferðum í grunnskólum Reykjavíkur. Rannsakaðar voru rúmlega eitt þúsund 

kennslustundir í 43 grunnskólum (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 5). Samkvæmt 

heildarmatinu var algengast að nemendur ynnu að verkefnum undir beinni stjórn kennara 

sem ríkjandi aðferð, eða í rúmlega 37% kennslustunda. Markviss samvinna nemenda sást í 

12% kennslustunda og sjálfstæð vinna nemenda kom fram í 10% kennslustunda, sem 

megin kennsluaðferðir. Þau vinnubrögð sem fengu minnst vægi samkvæmt athuguninni 

voru þemavinna og tilraunir (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 5).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 89) er lögð áhersla á samvinnu nemenda, að 

nemendur geti unnið með öðrum og tekið þátt í samskiptum á jákvæðan hátt. Einnig er 

lögð áhersla á sjálfstæði þeirra í námi og að þeir geti sýnt frumkvæði. Þær kennsluaðferðir 

sem fela í sér möguleika á samvinnu og frumkvæði nemenda virðast þó fá lítið vægi 

samkvæmt ofangreindu ytra mati Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. 
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4 Samþætting námsgreina 

Samþætting námsgreina felst í því að tengja saman fleiri en eina námsgrein í heildstætt 

verkefni (Lake, 1994). Þá geta nemendur verið að læra um eitt ákveðið efni sem tvinnar 

saman margar greinar, t.d. samfélagsfræði, íslensku, leiklist og tónmennt. Samkvæmt Lilju 

M. Jónsdóttur (1995, bls. 52-53) krefst samþætting þekkingar og leikni við leit að lausnum 

og veröldin verður í samhengi, en það er tilgangurinn með samþættingunni. 

Til þess að átta sig betur á hugtakinu samþætting er gott að skoða andstæðuna. Í 

ósamþættu námsumhverfi fara nemendur á milli námsgreina og átta sig lítið sem ekkert á 

þeim tengingum sem geta verið á milli þeirra (Russell-Bowie, 2009, bls. 4). Samþætting 

felst í að fella niður múra milli námsgreina. Hafa þarf í huga að allar námsgreinar hafi jafn 

mikið vægi, það er að engin námsgrein sé mikilvægari en önnur. Kennarar eiga það til að 

einblína einungis á þá námsgrein sem þeir kenna og hugsa um það eitt að hún fái 

nægilega athygli í samþættingu námsgreina sem er þvert á tilgang hennar (Berglind 

Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11). 

Samkvæmt Parkay (2006, bls. 30-31) er með samþættingu verið að reyna að skapa 

betri skilyrði fyrir nemendur til að ná dýpri skilningi á námsefninu, því hún sé nær þeirra 

náttúrulegu leið til að læra. Parkay (2006) segir að börn læri ekki í gegnum það að 

einangra ákveðið efni, sú hugmynd sé komin frá fullorðnum. Hann telur að börn læri 

betur í gegnum leik, þemavinnu og samþættingu. Samkvæmt Russell-Bowie (2009, bls. 4) 

þarf þó að huga að því að samþætta ekki aðeins til þess að samþætta, því þá er hætta á að 

kennslan og lærdómurinn missi öll heilindi (e. lose all integrity). Þar af leiðandi telur hann 

að samþætting án tilgangs endi á því að vera yfirborðskennd og geri lítið fyrir nemendur. 

Gott jafnvægi milli samþættingar og hefðbundinnar kennslu er því lykilatriðið (Russell-

Bowie, 2009, bls. 4). Þegar kennarar ákveða að samþætta námsgreinar ættu greinarnar að 

hafa tilgang hver fyrir aðra. Markmiðið ætti að vera að kennslan verði merkingarbærari og 

ýti undir dýpri skilning á námsefninu. 

Samkvæmt könnun (Parkay, 2006, bls. 31) sem gerð var árið 1995 á viðhorfi kennara 

til samþættingar námsgreina í bandarískum grunnskólum, kom í ljós að 89% kennara 

fannst áhrifaríkast að kenna námsefnið með samþættingu námsgreina. Þeir kusu það 

frekar en að fylgja nálgun flestra skóla sem kenna nemendum staðreyndir úr ákveðnum 

námsgreinum, einskonar utanbókarlærdóm, til undirbúnings fyrir stöðluð próf. 

Kennararnir töldu það náttúrulegra að notast við samþættingu í kennslu námsefnis. 
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Parkay (2006, bls. 32) bendir á að það séu margar stofnanir og aðilar sem koma að 

kennsluskipulaginu í skólastofunni, til dæmis má nefna mennta- og 

menningamálaráðuneyti, kennslubókahöfunda, lög í landinu og skólastjóra. Það séu þó 

kennarar sem hafa mikilvægasta hlutverkið (e.vital role) og vald til þess að stjórna því 

hvernig kennslan sé í raun og veru. Kennarar ráði sjálfir hvaða efni þeir kenna og hvernig 

þeir geri það, en upp að vissu marki, þar sem Aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá 

þess skóla sem þeir kenna í gera ákveðnar kröfur (Parkay, 2006, bls. 32). 

Við ályktum þar af leiðandi út frá orðum Parkay og annarra fræðimanna sem hér 

hefur verið greint frá, að kennarar hafi ákveðið frelsi um það hvernig þeir kenna 

námsefnið. Ef kennarar eiga t.d. að kenna um lífið á tímum seinni heimstyrjaldarinnar 

geta þeir samþætt samfélagsfræði meðal annars með myndmennt, leiklist og 

heimilisfræði. Þar sem þeir kenna söguna með leikrænni tjáningu, fá nemendur til að mála 

ákveðin augnablik og elda matinn frá þeim tíma. Á þennan hátt teljum við að nemendur 

læri á heilsteyptari hátt og námið verði merkingabærara og eftirminnilegra. Jafnframt 

teljum við að samþætting geti stuðlað að auknu samstarfi milli kennara, bætt starfsanda 

og líðan í starfi fyrir kennara og annað starfsfólk innan skólans. 
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5 Samvinna kennara 

Það að vera kennari er mikilvægt starf og því nauðsynlegt að það vaxi í takt við þá þróun 

sem á sér stað hvað varðar námsefni, námshætti og starfshætti hverju sinni. Algengt var 

hér áður fyrr að kennarar störfuðu einir eða hver og einn með sinn nemendahóp og sína 

námsgrein. Tilfinning okkar er þó að breyting hafi orðið á þessum þætti að hluta og erum 

við í æ meira mæli að sjá að kennarar vinni saman. Til dæmis sést þetta á því að í mörgum 

skólum funda umsjónakennarar í sama árgangi reglulega og bera saman bækur sínar. 

Samkvæmt Thousand, Villa og Nevin (2006) er með hugtakinu samvinna kennara átt 

við það þegar tveir eða fleiri kennarar koma saman til að kenna hópi nemenda. Kennarar 

geta unnið saman með eina kennslustund (eða fleiri) eða tengt saman námsgreinar og 

kennt þær í sitthvoru lagi. Þannig veiti samvinna kennurum tækifæri til að nýta einstaka 

og fjölbreytta sérþekkingu hvers og eins. Því telja þeir að samvinna sé aðferð fyrir kennara 

til að vinna með fjölbreytta bakgrunna og fjölbreytt áhugamál. Þar að auki telja þeir að 

samvinna sé leið fyrir þá til að deila þekkingu og auka færni og þróa saman nýjar aðferðir 

til að styrkja einstaklingsmiðað nám (Thousand, Villa og Nevin, 2006, bls. 241). Í samvinnu 

koma oft saman einstaklingar með mismunandi bakgrunn og ólíkar hugmyndir. Þess 

vegna skiptir máli að hafa gott jafnvægi, að allir taki þátt og leggi jafnt á vogarskálarnar 

svo að samvinnan verði sem árangursríkust (Wu og Chen, 2014, bls. 39). 

Eitt helsta einkenni árangursríkra skóla er faglegt samtarf kennara. Það eflir skólann 

sem lærdómssamfélag, eykur færni og þekkingu kennara með þeim hætti að þeir læra 

hver af öðrum. Sú færni og þekking skilar sér til nemenda og ýtir undir stöðuga framþróun 

skólans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008, bls 13). Samvinnan gagnast ekki bara 

kennurunum sjálfum heldur gerir hún nemendum einnig kleift að upplifa og líkja eftir 

þeirri samstarfsfærni sem kennararnir sýna. Með auknum fjölda kennara eykst 

sveigjanleiki kennslunnar og nemendur upplifa minni biðtíma eftir athygli þeirra 

(Thousand, Villa og Nevin, 2006, bls. 241). 

Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 53-63) segir að samvinna kennara sé mikilvæg meðal 

annars til að auðvelda aðlögun nýrra kennara og til að koma í veg fyrir einangrun innan 

vinnustaðarins. Það skipulag sem algengast hefur verið innan skóla feli í sér mikið 

sjálfstæði hvers kennara. Þetta geti leitt til þess að lítið sem ekkert samræmi sé í 

vinnubrögðum milli kennara og orðið til þess að draga úr þeim áhrifum sem námið hafi á 

nemendur. Með samvinnu í kennslu eða undirbúningi hennar sé því hægt að yfirvinna 

þessa veikleika og tryggja þannig betri árangur í kennslu en annars væri (Rúnar 



10 

Sigþórsson, 1999, bls. 53-63). Við teljum að helsti kostur samvinnu kennara sé meðal 

annars að allir aðilar kennslunnar geti komið með jákvæða gagnrýni og ábendingar 

varðandi kennslu hvers annars. 

Samkvæmt Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2008) skilar samstarf mestum árangri þegar 

hvatning og stuðningur frá samstarfsfólki og skólastjórnendum er til staðar, einnig geti 

það aukið ánægju í starfi. Þegar kennarar breyta út af vananum og prófa nýjar aðferðir í 

kennslu séu þeir að taka mikla áhættu. Þeir gætu misst tökin á bekknum, til dæmis með 

því að nota kennsluaðferðir sem virka ekki fyrir nemendahópinn eða skila ekki þeim 

árangri sem aðferðin ætti að skila. Þá skipti stuðningur innan skólans máli svo kennarar 

guggni ekki og þori frekar að prófa sig áfram með nýjungar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2008, bls 14). 

Einn mikilvægur þáttur í því að veita kennurum stuðning er að skapa þeim aðstæður 

þar sem þeir hafi möguleika á að ígrunda eigin kennslu, svo kennarar nái sem mestum 

árangri og þrói fagmennsku sína í starfi. Kennarar þurfa að gagnrýna sjálfa sig, vinnu sína 

og leita eftir því sem betur má fara sem og að líta aldrei sem svo á að þeir séu fulllærðir í 

starfi. Í þessu ferli er samvinna góð aðferð til að afla sér upplýsinga um eigin kennslu, þar 

sem samkennarar hafa tækifæri til þess að meta kennslu hvers annars. Mikilvægt er að 

kennarar fái tækifæri til þess að ræða það sem fram fór, bæði það jákvæða og það sem 

þarf að laga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). 

Eins flókið og það ferli er að auka gæði náms og kennslu teljum við að mikilvægt sé að 

nýta endurgjöf frá samkennurum og sjá þannig hvað það er sem kennarar geta lagað. 

Einnig teljum við að það sé góður grundvöllur fyrir uppbyggjandi umræður um 

kennarastarfið. 

5.1 Mismunandi aðferðir í samvinnu kennara 

Thousand, Villa og Nevin (2006) skilgreina samvinnu sem vítt hugtak, en það sé hægt að 

framkvæma hana á fjölbreytilegan hátt. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvað felst í 

hugtakinu og nýta sér samvinnu á fleiri en einn veg. Fjórar helstu aðferðir við samvinnu 

kennara eru: stuðningskennsla (e. supportive teaching), samhliða kennsla (e. parallel 

teaching), viðbótarkennsla (e. complementary teaching) og teymiskennsla (e. team 

teaching). Aðalatriðin í þessum fjórum aðferðum eru samkvæmt Thousand ofl. (2006, bls. 

243-244): 

 Stuðningskennsla: einn kennari tekur forystuna meðan hinn (eða hinir) aðstoða 

nemendur eftir þörfum. 
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 Samhliða kennsla: samvinnukennarar vinna með mismunandi hópa á mismunandi 

stöðum innan kennslustofunnar. 

 Viðbótarkennsla: samvinnukennarar gera eitthvað til að ýta undir eða bæta við 

kennslu hins eða hinna. 

 Teymiskennsla: samvinnukennarar vinna í sameiningu að áætlun, kennslu og 

kennslumati. Þeir bera sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum í kennslustofunni. 

Þegar ákvörðun er tekin um hvaða aðferð eigi að nota í tiltekinni kennslustund, er 

markmiðið ávallt að bæta námsreynslu og námsárangur nemenda gegnum valda 

samvinnuaðferð, segja Thousand o.fl. (2006, bls. 243-244). Þeir benda á að margir 

kennarar byrji á stuðnings- eða samhliða kennslu þar sem þessar aðferðir krefjist minnst 

skipulags og samhæfingar milli samvinnukennara. Þegar kennarar séu orðnir vanari 

samvinnukennslu og samband þeirra á milli orðið sterkara geti þeir bætt við 

viðbótarkennslu og teymiskennslu. Þær aðferðir krefjist meiri tíma, samhæfingar, 

þekkingar á hinum aðilunum sem og trausts á hæfni hvers annars (Thousand o.fl., 2006, 

bls. 243-244). 

Þegar verið er að velta fyrir sér samvinnu kennara þarf að skoða bæði kosti hennar og 

ókosti. Það að hafa góðan samkennara sér við hlið gefur ákveðið öryggi, styrk og 

hvatningu, auk þess sem kennarar læra hver af öðrum. Þessir þættir styrkja kennara og 

gera þá betur búna til kennslu. Berglind Axelsdóttir o.fl. (2011, bls. 11-12) telja einn helsta 

ókost þess að samkenna vera það að sumar hugmyndir verða fyrir valinu á meðan aðrar 

verða undir og geta jafnvel gleymst. Einnig telja þær að erfitt geti verið að þurfa að taka 

tillit til annara þar sem við höfum ólík viðhorf og markmið til kennslu. En til að samvinna 

gangi eftir verði að taka sjónarmið allra til athugunar. Ef svo sé ekki gert sé hætta á að 

flosni upp úr samvinnu. 

Við teljum kostina vega þyngra en ókostina þar sem gott samstarf milli kennara veiti 

öryggi og meiri gleði í starfi, sem skilar sér út í kennsluna og geti leitt af sér betri árangur 

nemenda. Þótt svo að einstaklingur sé sterkur einn og sér getur hann eflt sig og farið 

dýpra með eigin hugmyndir. Með samstarfi fær einstaklingurinn nýtt sjónarhorn frá 

samstarfsaðilum og jafnvel nýjar hugmyndir byggðar ofan á sínar eigin. Þannig geta 

einstaklingar þróað hugmyndir í sameiningu og skilað af sér betri afurð heldur en þeir 

myndu gera einir. 
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6 Leið til kveikju 

Spilið Leið til kveikju er lokaafurð hópsins, en því er ætlað að stuðla að samvinnu kennara 

og samþættingu námsgreina. Í fyrstu munum við fjalla um hugmyndina á bak við spilið og 

síðan munum við greina frá tilgangi spilsins. Næst á eftir kemur kafli þar sem útskýrt er 

hvernig hægt er að nota spilið (leiðbeiningar). Því næst segjum við frá spilastokkunum og 

að lokum segjum við frá ferlinu á bakvið gerð spilsins. 

6.1 Hugmyndin 

Hugmyndin að spilinu Leið til kveikju kviknaði á fundi heildarhóps Skapandi hópverkefnis 

þar sem verið var að ræða mikilvægi þess að kennarar vinni saman og þess að fá stuðning 

og hvatningu frá umhverfinu til samvinnu. Hópurinn taldi að það þyrfti að opna hug 

kennara og breikka sýn þeirra á þær greinar sem hægt er að tengja saman. Mikilvægt væri 

að kennarar þyrðu að tengja saman allar þær greinar sem kenndar væru og fyndu efni 

sem hægt væri að vinna með.  

6.2 Tilgangur spilsins 

Leið til kveikju er spil sem ætlað er faglærðum kennurum sem og öðru faglærðu starfsfólki 

skóla, til aðstoðar við að fá hugmyndir að samvinnu kennara og samþættingu námsgreina. 

Með spilinu viljum við hvetja til samvinnu á milli kennara, sem felst í því að samþætta 

námsgreinar í þeim tilgangi að námið verði merkingarbærara fyrir nemendur. Kennarar og 

kennaranemar geta notað spilið til að fá hugmyndir að óhefðbundnum nálgunum í 

kennslunni. Leið til kveikju er ekki hugsað sem lausn á verkefnaskorti, heldur kveikja fyrir 

þá kennara sem velja að nota spilið til verkefnagerðar. 

Oft er talað um að kennarar og kennaranemar detti í ákveðið far, að þeir kenni eins og 

þeim var kennt og ef til vill er eitthvað til í því. Þetta spil er hannað til þess að koma í veg 

fyrir stöðnun, veita kennurum hvatningu til þess að þora að breyta út af vananum, vekja 

hjá þeim áhuga og löngun til þess að prófa sig áfram með nýjar aðferðir. Einnig á spilið að 

víkka þá sýn sem kennarar hafa á samþættingu námsgreina, vekja hjá þeim hugmyndir um 

samþættingu greina sem yfirleitt eru ekki settar saman og vinna í samvinnu við aðra 

kennara með þemu eða efni þvert á námsgreinar. 

Þar sem Skapandi hópverkefni er þríþætt er einnig hægt að sjá útfærðar hugmyndir 

að samþættingu námsgreina og samvinnu kennara hjá hinum undirhópunum. Afurðir 
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hinna undirhópanna eru: Vefsíða með kennsluhugmyndum: með áherslu á samþættingu 

námsgreina og samvinnu kennara og skáldsagan Ævintýri Gunnu. 

6.3 Leiðbeiningar um notkun 

Hægt er að vinna með spilið á marga mismunandi vegu, eftir því hvað hentar hverju sinni. 

Möguleikar spilsins eru því margvíslegir. 

Í spilinu eru fjórir stokkar. Þeir eru: Hugtök, Kennsluaðferðir, Námsgreinar og 

Lykilhæfni. Notkunarmöguleikar spilsins eru opnir og getur sá sem dregur ákveðið að 

draga eitt, tvö, þrjú eða fjögur spil allt eftir því hverju hann hefur áhuga á hverju sinni. Í 

spilinu eru engar reglur um fjölda spila sem dregin eru, eða tímamörk á framkvæmd þess 

sem spilin stinga upp á. Kennarar ráða því alfarið sjálfir hversu lengi þeir vinna með hvert 

viðfangsefni. Hægt er að vinna út frá spilunum í lengri eða styttri tíma, allt frá hluta úr 

kennslustund upp í viku eða jafnvel lengur. Hér á eftir koma nokkur dæmi um notkun, en 

listinn er þó ekki tæmandi. 

Ein útfærsla er að tveir kennarar sem hafa ákveðið að vinna saman (t.d. dönsku- og 

samfélagsfræðikennari) draga eingöngu spil úr hugtaka stokknum til að fá hugmynd að 

nýju viðfangsefni til að vinna með í báðum greinum. 

Önnur útfærsla væri síðan að kennari ákveður að hann langi í samstarf með öðrum 

kennara en hefur engan ákveðinn í huga. Hann dregur því t.d. námsgreina- og hugtakaspil 

og ræðir síðan við kennara þeirrar námsgreinar sem hann dró. Þá getur hann athugað 

hvort sá kennari hafi áhuga á að vinna með sér að því hugtaki sem dregið var. 

Einnig getur kennari ákveðið að vinna einn að ákveðnu verkefni og getur hann þá valið 

að draga spil úr lykilhæfni- og hugtaka stokknum til að fá hugmynd að nýju viðfangsefni. Í 

framhaldinu gæti hann bætt við spili úr kennsluaðferða stokknum, þ.e. ef hann vantaði 

hugmyndir að kennsluaðferð til þess að nota við kennslu viðfangsefnisins. 

Enn önnur útfærsla við notkun spilsins er að nota hugtaka stokkinn til að skapa 

umræðu innan bekkjarins, t.d. ef verkefni tímans er lokið og smá tími er þar til tíminn 

klárast. Þá er spil dregið og kennari hvetur nemendur til að hefja málefnalega umræðu út 

frá hugtakinu, til dæmis með því að spyrja þá spurninga út frá því. 

Alltaf má draga ný spil ef það sem dregið var hentar ekki, til dæmis ef búið er að 

kenna hugtakið. Einnig er hægt að vera búinn að ákveða efni sem mann langar að vinna 

með, en draga síðan kennsluaðferða-, námsgreina-, eða lykilhæfnispil og vinna síðan út frá 

því.  
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6.4 Stokkarnir 

Spilastokkarnir eru fjórir; Hugtök, Kennsluaðferðir, Námsgreinar og Lykilhæfni. Í næstu 

fjórum undirköflum munum við útskýra hvern stokk og koma með dæmi að spilum úr 

hverjum stokki. 

6.4.1 Hugtök 

Þessi stokkur inniheldur ýmis orð sem hægt er að túlka á mismunandi máta. Þessi stokkur 

er undirstaða spilsins Leið til kveikju og er gerður til þess að vekja upp hugmyndir að 

kennsluverkefnum hvort sem er í samvinnu, samþættingu eða jafnvel hvoru tveggja. 

Meðal hugtaka eru: litirnir, ýmis lönd, sögu- og menningartengd hugtök og hugtök tengd 

skólastarfi svo sem reglur, bekkjarandi og skólabragur. 

6.4.2 Kennsluaðferðir  

Þessi stokkur inniheldur helstu kennsluaðferðir sem hægt er að nýta í samvinnu og 

samþættingu. Kennari eða annar fagaðili innan skóla getur nýtt þennan stokk til að fá 

hugmyndir að því hvaða kennsluaðferð hann vill nota við kennslu sína. Meðal 

kennsluaðferða eru: fyrirlestrar, vettvangsferðir, verkleg kennsla, bókleg kennsla, 

námsleikir og leitaraðferðir. 

6.4.3 Námsgreinar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls 51) segir að námsgreinar séu mikilvægur hluti 

skólastarfs en ekki markmið í sjálfu sér. Það er ekki hlutverk skóla að kenna námsgreinar 

heldur að mennta nemendur og koma hverjum og einum til nokkurs þroska.  

Kennarar geta dregið spil í þessum stokki og unnið svo með þeim sem kennir þær 

greinar sem dregnar eru. Á námsgreinaspilunum eru tvær eða þrjár námsgreinar settar 

saman, sem markmiðið er að samþætta. Meðal námsgreina sem eru saman eru: tónlist og 

lífsleikni; danska og heimilisfræði; trúarbragðafræði, stærðfræði og textílmennt og 

náttúrufræði, enska og myndmennt. 

6.4.4 Lykilhæfni 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og nemendum er ætlað að vinna 

að því að ná lykilhæfni. Nemendur þurfa í gegnum nám sitt meðal annars að öðlast hæfni í 

tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu. Einnig þurfa 

þeir að læra að nýta miðla, sem og að bera ábyrgð á og meta eigið nám (Aðalnámskrá, 

2013, bls. 86). Lykilhæfnistokknum er ætlað að stuðla að því að kennarar og aðrir fagaðilar 

hafi í huga þá hæfni sem nemendur þurfa að öðlast í gegnum nám sitt. Meðal lykilhæfni 

eru: tjáning, rökræður, nýting miðla, jákvæðni og samskiptahæfni. 
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6.5 Ferlið 

Þetta árið tóku fimmtán kennaranemar þátt í Skapandi hópverkefni. Eftir umræður á 

fundum heildarhópsins var ákveðið með rafrænni kosningu að vinna með yfirheitið 

Samþætting námsgreina og samvinna kennara. Í framhaldinu var farið í hugmyndavinnu 

um hvað hægt væri að gera út frá þessum tveimur yfirhugtökum. Niðurstöður 

hugmyndanna voru eftirfarandi: kveikjuspil, útfærðar hugmyndir (hugmyndir til kennslu), 

og hreyfileikir. Hver og einn nemandi valdi sig í undirhóp eftir því hvar áhugasvið þeirra lá. 

Nemendurnir skiptu sér niður í þrjá hópa og byrjuðu að vinna að verkefnunum. 

Hugmyndir hópanna þróuðust töluvert á tímabilinu og úr því urðu hóparnir þrír: 

spilið Leið til kveikju, Vefsíða með kennsluhugmyndum: með áherslu á samþættingu 

námsgreina og samvinnu kennara og skáldsagan Ævintýri Gunnu. 

6.5.1 Hópurinn okkar 

Í undirhópnum Leið til kveikju voru fimm nemendur. Hópurinn ákvað strax að vinna 

skipulega að þessu verkefni, því var ákveðið að setja niður tíma í stundaskrána og hittast 

tvisvar sinnum í viku alla önnina. Miðvikudagar og fimmtudagar urðu fyrir valinu. Fyrstu 

dagana sem við hittumst var farið í að skoða fræðilegar heimildir tengdar yfirheitinu 

Samþætting námsgreina og samvinna kennara. Eftir það fór hugmyndaferli í gang í átt að 

Leið til kveikju. 

Fljótlega kom í ljós að hópurinn myndi eiga góða tíma framundan því samvinnan var 

góð frá upphafi. Allir voru ólmir í að vinna að settu markmiði. Hugmynda- og útlitsvinnan 

gekk hvað best og var hópurinn fljótur að ná samkomulagi um útlit og annað sem viðkom 

afurðinni sjálfri. Þegar kom að því að setja fræðin saman sem tengdust verkefninu, í 

greinargerð hægðist aðeins á okkur og það kom upp smá kvíði í hópnum. Vinna og skrif 

við greinargerðina var tímafrek og skapandi hluti verkefnisins fékk að sitja á hakanum í 

svolítinn tíma.  

6.5.2 Hugmyndavinnan 

Þegar kom að hugmyndavinnunni á bak við Leið til kveikju var margt sem hafa þurfti í 

huga. Fyrir það fyrsta var að ákveða hvaða stokka spilið ætti að innihalda.  

Við sem hópur vorum strax sammála um að spilið ætti að innihalda stokkinn Hugtök 

þar sem það er grunnur upphaflegu hugmyndarinnar. Hugtökin veita marga möguleika á 

samþættingu námsgreina. Til að mynda hugtakið Salsa, merking þessa orðs er margþætt 

og margar hugmyndir sem koma upp með þessu eina orði, t.d. danskennsla, tónlistar- og 

matargerð.  
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Eftir hugtökin fannst okkur rökréttast að hafa næsta stokkinn Námsgreinar. Í 

stokknum Námsgreinar ákváðum við að samþætta allar námsgreinar sem kenndar eru í 

grunnskólum tvær eða þrjár námsgreinar saman á hverju spili. Samþætting námsgreina 

getur veitt möguleika á fjölbreyttri kennslu sem við teljum að veiti meiri dýpt í 

viðfangsefnið.  

Þriðji stokkurinn varð svo Kennsluaðferðir, þar sem við vildum að kennarar og aðrir 

sem nýtt gætu spilið fengju hvatningu til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þær 

kennsluaðferðir sem urðu fyrir valinu henta öllum stigum í grunnskóla. Þó eru þar nokkrar 

kennsluaðferðir sem kennari gæti þurft að útfæra að erfiðleikastigi bekkjarins,  t.d. 

einfalda flóknari aðferðir svo þær henti yngsta stigi eða þyngja einfaldari aðferðir svo þær 

henti á eldri stigum. Ef sú aðferð sem dregin var hentar ekki þeim aldurshópi sem kenna á, 

getur kennari einnig dregið nýtt spil. 

Síðast en ekki síst fannst okkur mikilvægt að vinna með lykilhæfni og varð það því 

fjórði stokkurinn. Lykilhæfni er sá stokkur sem er hvað mikilvægastur, þar sem hún fléttast 

inn í svo margt hvort sem um ræðir verklag í kennslu eða nemendurna sjálfa 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 51). Megintilgangur lykilhæfni er að stuðla að alhliða 

þroska nemenda sem gagnast þeim jafnt í námi sem og í lífinu sjálfu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 86). 

6.5.3 Samstarfið 

Mikilvægt er þegar unnið er saman í hópi að allir hafi rödd. Það varð svo þegar kom að 

verkefninu Leið til kveikju. Við vorum allar sammála um að vilja skila af okkur afurð sem 

væri áþreifanleg, eitthvað sem hentaði inn á kennarastofur landsins. Við byrjuðum á því 

að velta fyrir okkur nafni spilsins og var það nafnið Kveikjuspil sem var eins konar 

vinnuheiti verkefnisins. Nafnið Kveikjuspil fannst okkur þó ekki nógu lýsandi fyrir 

verkefnið, þar sem þetta er í raun ekki spil þó við tölum um það sem slíkt. Ýmsar aðrar 

hugmyndir komu upp en á endanum urðum við sammála um að Leið til kveikju væri rétta 

nafnið. Nafnið Leið til kveikju er mjög lýsandi fyrir sýn okkar á verkefnið, en þetta er 

einmitt það, leið fyrir kennara til að finna kveikju að kennsluverkefnum.  

6.5.4 Útlitshönnun 

Við hittumst einn miðvikudagsmorgun og ákváðum að nýta þann daginn í hönnun á útliti 

spilsins. Með blýanta og krassblöð við hönd var hafist handa. Til að byrja með var hver og 

ein okkar í sínu horni að útfæra hugmyndir sínar að útlitinu, síðan skoðuðum við hvað 

hver hefði gert og settum saman í eina hugmynd, þannig varð kennimark (e. logo) 

verkefnisins til. Á þessum miðvikudagsmorgni ræddum við einnig hvernig við vildum 



17 

tengja útlit spilsins við grunnskóla. Eftir nokkrar umræður og hugmyndir var ákveðið að 

vinna með litina gulan, rauðan, grænan og bláan þannig að hver stokkur hefði sinn lit. Við 

vorum allar sammála um að þessir fjórir litir væru einhvers konar tákn um nám, þótt þeir 

væru hvergi skráðir sem slíkir. 

Með þessar hugmyndir fórum við af stað til að funda með grafískum miðlara sem var 

fenginn til þess að yfirfæra okkar hugmyndir að heildarútliti afurðarinnar á tölvutækt 

form, svo hægt væri að senda afurðina í prent. Hópurinn hafði samband við nokkrar 

prentsmiðjur til þess að fá hugmyndir að því hvernig hægt væri að framkvæma 

hugmyndina og til að fá tilboð í verkið. Niðurstaðan varð sú að samstarf var hafið við 

Háskólaprent, sem tók að sér alla prentun tengda afurðinni. Við fengum öll mál send frá 

prentsmiðjunni sem við fórum svo með til grafíska miðlarans. Gott samstarf var á milli 

allra aðila. Allar okkar hugmyndir fengu að standa og vorum við með í ráðum í hverju 

skrefi ferlisins.  



18 

7 Sýning 

Tekin var ákvörðun á fundi heildarhóps að halda sýningu þann 4. maí 2016 á 

lokaverkefnum kennaranema í Skapandi hópverkefni 2016. Skipaðar voru fjórar nefndir 

fyrir sýninguna til að skipuleggja og halda betur utan um undirbúning hennar og völdu 

nemar sig í nefnd eftir því hvar áhugi þeirra lá. Hver hópur átti fulltrúa í hverri nefnd. 

Nefndirnar voru: móttökunefnd, kynninga- og auglýsinganefnd, bakkelsisnefnd og 

sýningarsvæðisnefnd.  

Hlutverk móttökunefndar var að ákveða hvernig taka ætti á móti fólki og hvort leiða 

ætti fólk sérstaklega í gegnum sýninguna eða hvernig því væri háttað. Í móttökunefnd 

fyrir hönd Leið til kveikju hópsins var Eva María. 

Hlutverk kynninga- og auglýsinganefndar var að ákveða hvar ætti að auglýsa 

sýninguna og hvernig. Nefndin útbjó viðburð á Facebook ásamt því að hafa samband við 

þá sem sjá um auglýsingar á Uglunni og boða hópinn í myndatöku fyrir Uglu. Í kynninga- 

og auglýsinganefnd fyrir hönd Leið til kveikju hópsins voru Ólöf og Agnes. 

Hlutverk bakkelsisnefndar var að ákveða hvaða veitingar ætti að bjóða upp á á 

sýningunni og deila út hlutverkum tengdum veitingunum á heildarhópinn. Í 

bakkelsisnefnd fyrir hönd Leið til kveikju hópsins var Ásdís. 

Hlutverk sýningarsvæðisnefndar var að ákveða hvernig sýningarsvæðið ætti að líta út 

og hafa yfirumsjón með skreytingum á svæðinu. Í sýningarsvæðisnefnd fyrir hönd Leið til 

kveikju hópsins var Arianna.  

Sýningin var haldin í Skála í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands við 

Stakkahlíð. Hver hópur var með hreyfanlegt skilrúm og borð þar sem ýmsar upplýsingar 

og myndir tengdar verkefnum hvers hóps voru settar upp. Móttökunefndin ákvað þemalit 

fyrir sýninguna og varð appelsínugulur fyrir valinu. Liturinn fékk að njóta sín í skreytingum 

á sal, veitingum og klæðnaði kennaranema. Þess má geta að einnig var sett á laggirnar 

tónlistanefnd, sem sá um að semja texta og taka upp myndband sem var lýsandi fyrir 

samvinnu kennaranema og það verkefni sem þeir höfðu unnið að undanfarna mánuði. 

Myndbandið var notað til að auglýsa sýninguna og þar að auki var það spilað á meðan á 

sýningu stóð. Sýningin gekk vel og mætti fjöldi fólks til að skoða afrakstur Skapandi 

hópverkefnis 2016.  
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8 Lokaorð 

Verkefnið Leið til kveikju var gert með það í huga að búa til afurð sem hvetti kennara og 

kennaranema til samvinnu og samþættingar námsgreina. Með afurðinni vonumst við til 

þess að kennarar eigi auðveldara með að fá hugmyndir að verkefnum sem henta vel til 

samvinnu og samþættingar og noti við framkvæmd þeirra fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Þegar kemur að undirbúningi verkefna fyrir kennara þá er það oft hugurinn sem hindrar 

frekar en viljinn. Leið til kveikju er hugsað sem kveikja fyrir kennara og kennaranema, til 

að ýta undir þeirra eigið hugarflug og ímyndunarafl. 

Það að kennarar vinni saman leiðir það af sér að þeir læra hver af öðrum, þeir deila 

álagi og ábyrgð og minni líkur eru á að þeir einangrist innan vinnustaðarins. Samvinna 

leiðir einnig til aukins öryggis og gleði í starfi. Við teljum að starfsgleði kennara skili sér í 

bættum námsárangri nemenda og einnig að samstarf milli kennara gagnist nemendum að 

því leyti að kennslan verði fjölbreyttari og að nemendur fái sýn á námsefnið frá fleiri en 

einu sjónarhorni.  

Þótt svo að engin reynsla sé komin á Leið til kveikju teljum við að hægt verði að nýta 

spilið til þess að hvetja kennara til að nýta samþættingu, þar sem spilið vekur athygli á 

ýmsum möguleikum til þess. Einnig býður Leið til kveikju upp á að kennarar vinni saman, 

hvort heldur sem er á bak við tjöldin við undirbúning kennslu eða í kennslunni sjálfri.  
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