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Ágrip		

Viðfangsefni	þessa	lokaverkefnis	er	samþætting	námsgreina	þar	sem	þemað	er	fjölmenning.	
Lokaverkefnið	samanstendur	af	greinargerð,	myndabók,	verkefnahefti	og	vef.	Greinargerðin	
fjallar	um	fjölmenningu,	samþættingu	námsgreina,	kenningar	helstu	fræðimanna	sem	
tengjast	efninu,	kennsluaðferðum	og	tengingu	fræðiefnisins	við	myndabókina	og	
verkefnaheftið.	Markmiðið	er	að	myndabókin	nýtist	sem	kveikja	í	samþættri	kennslu	um	
fjölmenningu	og	verkefnaheftið	sem	grunnur	að	fjölbreyttum	verkefnum	til	að	samþætta	
námsgreinar	undir	sama	þema.	Vefurinn	heitir	Láttu	ljós	þitt	skína	og	inniheldur	helstu	
upplýsingar	um	lokaverkefnið	ásamt	því	að	gera	myndabókina	og	verkefnaheftið	aðgengilegt.	
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Formáli	

Samþætting	í	kennslu	og	fjölmenning	hefur	verið	mér	hugleikin	í	gegnum	námið.	Því	kom	
ekkert	annað	til	greina	en	að	skrifa	um	samþættingu	í	kennslu	og	fjölmenningu	í	
lokaverkefninu	mínu.	Jafnframt	langaði	mig	að	samtvinna	þetta	við	námsefnisgerð	og	
kynnast	þeirri	vinnu	sem	liggur	þar	á	bakvið.		

Ég	vil	þakka	fjölskyldu	minni	fyrir	stuðninginn	og	yfirlesturinn	á	verkefninu,	Kristni	
Friðrikssyni	fyrir	aðstoð	við	skönnun	mynda	og	prentun	á	verkefninu.	Síðast	en	ekki	síst	vil	
ég	þakka	leiðbeinanda	mínum	Torfa	Hjartarsyni	fyrir	faglega	ráðgjöf	í	gegnum	verkefnið.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	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,	4.	maí	2016	
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1 Inngangur		

Hlutverk	skóla	gagnvart	nemendum	er	margbrotið	og	tekur	til	ýmissa	þátta.	Í	hugum	
margra	skiptir	mestu	það	hlutverk	skólans	sem	snýr	að	frammistöðu	nemenda	eins	og	
birtist	í	námsmati	samkvæmt	kröfum	um	þekkingu	og	færni	sem	settar	eru	fram	í	lögum,	
reglugerðum	og	námskrá.	Færri	leiða	hugann	að	því	hlutverki	skólans	að	búa	nemendur	
sína	undir	virka	þátttöku	í	samfélaginu	en	það	er	eitt	megin	markmið	skólagöngunnar	
(Ferguson,	Ralph,	Meyer,	Lester,	Droeger,	Hafdís	Guðjónsdóttir...Williams,	2012:	2).	
Mikilvægt	er	að	kennarar	geri	sér	grein	fyrir	að	það	hlutverk	krefst	ekki	bara	faglegrar	
þekkingar	heldur	þarf	að	beita	henni	innan	veggja	skólans.	Fagleg	þekking	kennara	ætti		
að	endurspeglast	í	fjölbreyttri	kennslu	þar	sem	markmið	og	hæfniviðmið	eru	skýr	og	mat	
tekur	mið	af	þeim	viðmiðum.	

Í	þessu	verkefni	mínu	til	B.Ed.-gráðu	í	kennslufræðum	vil	ég	taka	saman	og	leggja	fram	
samþætt	þemaverkefni	þar	sem	fengist	er	við	fjölmenningu.	Efni	til	grundvallar	
verkefnavinnunni	samanstendur	af	bók,	verkefnabanka	og	vef.	Viðfangsefni	verkefnisins	
er	að	fræða	nemendur	um	fjölmenningu	með	samþættingu	námsgreina.	Verkefnið	er	
hugsað	fyrir	börn	á	aldrinum	7–9	ára.	Bókinni	er	ætlað	að	kveikja	áhuga	nemenda	á	
viðfangsefninu	og	verkefnabankinn	á	að	gefa	nemendum	færi	á	að	kafa	dýpra	í	efnið	frá	
mismunandi	sjónarmiðum.	Vefsíðan	á	að	halda	utan	um	bókina	og	verkefnabankann	og	
auðvelda	aðgengi	að	verkefninu.	Í	þessari	greinargerð	leitast	ég	fyrst	við	að	skilgreina	
hugtökin	fjölmenningu	og	samþættingu	og	fer	yfir	þá	kennismiði	og	hugmyndafræði	sem	
helst	er	byggt	á	þegar	samþætta	á	námsgreinar.	Einnig	fjalla	ég	um	samþættingu	í	
þemanámi,	ræði	kennsluaðferðir	sem	þykja	henta	vel	í	þemanámi	og	stikla	á	helstu	
áherslum	í	aðalnámskrá	grunnskóla	um	þær	námsgreinar	sem	ég	ætla	að	samþætta.	Að	
því	búnu	geri	ég	grein	fyrir	vinnu	að	verkefninu	og	helstu	þáttum	þess,	ræði	hvernig	mér	
þótti	ganga	og	takast	til	við	hugmyndavinnu	og	efnisgerð	og	bendi	að	lokum	á	möguleg	
næstu	skref	við	frekari	þróun	ef	til	hennar	kæmi.	
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2 Fjölmenning		

Á	undanförnum	áratugum	hefur	orðið	fjölgun	innflytjenda	í	íslensku	samfélagi.	Með	
auknum	straumi	innflytjenda	til	landsins	hefur	skólasamfélagið	orðið	fjölbreyttara	og	
nemendum	með	mismunandi	menningarbakgrunn	fjölgað.	Má	því	segja	að	
skólasamfélagið	sé	orðið	fjölmenningarlegt	og	að	það	taki	sífelldum	breytingum	og	þróist	
eftir	samsetningu	nemendahópsins.	Guðrún	Pétursdóttir	varð	árið	1997	fyrst	til	að	nota	á	
íslensku	hugtakið	fjölmenning.	Hún	skilgreindi	þá	hugtakið	fjölmenningarlegt	samfélag	
sem	ákveðið	samfélagsform	þar	sem	fólk	af	mismunandi	þjóðerni	eða	etnískum	uppruna	
og	af	mismunandi	menningarsvæðum	býr	saman	í	einu	samfélagi	(Guðrún	Péturdóttir,	
1999:	8).	Síðar	talaði	Guðrún	um	að	hugtakið	fjölmenningarlegt	samfélag	hefði	öðlast	
víðari	merkingu	og	breiðari	skírskotun	en	þá	að	ná	aðeins	yfir	venjur	og	siði	ákveðinna	
þjóðernishópa.	Sagði	hún	að	hugtakið	fjölmenningarlegt	samfélag	næði	til	hæfni,	
áhugamála,	þekkingar,	getu,	efnahags,	menntunar,	lífsviðhorfa	og	gildismats	svo	eitthvað	
sé	nefnt	(Guðrún	Pétursdóttir,	2004:	15).	Skilgreining	á	fjölmenningu	hefur	því	breyst	og	
víkkað	en	í	íslenskum	grunnskólum	er	oft	horft	á	hugtakið	á	þröngan	hátt.	Nemendur	sem	
flytjast	til	Íslands	og	eru	af	erlendu	bergi	brotnir	tala	að	jafnaði	ekki	íslensku,	hafa	alist	
upp	við	aðra	þjóðmenningu	en	hér	þrífst,	og	hafa	á	sér	annað	yfirbragð	en	almennir	
íslenskir	nemendur.	Athyglinni	er	því	oft	á	tíðum	beint	að	því	sem	er	framandi	(Hanna	
Ragnarsdóttir,	Elsa	Sigríður	Jónsdóttir	og	Magnús	Þorkell	Bernharðsson,	2007:	161–162)	
og	þessu	hefur	verið	reynt	að	mæta	með	ýmsu	móti.		

Árið	2001	fór	af	stað	þróunarverkefni	í	Austurbæjarskóla	þar	sem	skólinn	átti	að	vera	
fjölmenningarlegur	grunnskóli.	Jafnframt	átti	að	safna	þekkingu	og	reynslu	til	að	takast	á	
við	fjölbreytileika	og	stuðla	að	bættu	skólastarfi.	Þannig	yrði	til	þekking	innan	
skólakerfisins	í	þessum	viðkvæma	málaflokki	(Hanna	Ragnarsdóttir,	o.fl.,	2007:	166).	Í	
þessu	þróunarstarfi	ákvað	skólinn	að	hafa	ákveðin	atriði	að	leiðarljósi:	

	

• Að	sérhvert	skólasamfélag	er	fjölmenningarlegt.	

• Að	fjölbreytileiki	nemendahóps	er	styrkur	sem	ber	að	nýta.		

• Að	allir	hafa	jafnan	rétt	í	skólasamfélaginu,	óháð	uppruna,	trú,	kyni	eða	
stétt.	

• Að	allir	eru	góðir	í	einhverju	en	enginn	er	góður	í	öllu.	

• Að	við	erum	sterkari	þegar	við	vinnum	saman	en	þegar	við	vinnum	eitt	
og	eitt.	

• Að	erlendur	nemandi	er	aðeins	einn	þáttur	fjölbreytileikans.	

• Að	allir	eiga	að	hjálpast	að.	
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• Að	allir	eiga	að	hafa	fullan	aðgang	að	lærdómsferlinu.	

• Að	samvinna	stuðlar	að	víðsýni	og	umburðarlyndi.		

• Að	öllum	er	nauðsynlegt	að	hlusta	á	og	virða	skoðanir	annarra,	hugsa	og	
vinna	á	skapandi	hátt.		

(Hanna	Ragnarsdóttir,	Elsa	Sigríður	Jónsdóttir	og	Magnús	Þorkell	
Bernharðsson,	2007:	167)	

	

Austurbæjarskóli	vinnur	enn	undir	þeim	merkjum	að	vera	fjölmenningarlegur	
grunnskóli	og	byggir	á	þeirri	hugmyndafræði	að	hver	nemandi	búi	yfir	hæfileikum,	reynslu	
og	þekkingu	sem	gagnist	hópnum	í	heild.	Einnig	er	lögð	áhersla	á	samvinnu,	samkennd,	
sjálfsábyrgð,	víðsýni	og	jákvætt	viðhorf	(Austurbæjarskóli,	e.d.).	Í	ljósi	af	þeirri	fjölgun	
nemenda	sem	flutt	hafa	til	Íslands	á	seinustu	árum	hlýtur	að	teljast	skipta	miklu	máli	að	
vinna	að	fjölmenningarlegu	samfélagi	innan	skóla.	Þannig	er	hægt	að	veita	nemendum	
tækifæri	til	að	blómstra	og	nýta	sína	styrkleika.	Fagna	þarf	fjölbreytileikanum	en	ekki	
horfa	á	hann	sem	hindrun.	
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3 Skilgreining	samþættingar	

Í	skólastarfi	er	námsgreinum	yfirleitt	skipt	upp	þannig	að	hver	námsgrein	fær	sinn	tíma	
innan	stundaskrár	og	inntakið	afmarkað	samkvæmt	námsefni	og	námskrá.	Þetta	
fyrirkomulag	hefur	verið	gagnrýnt	fyrir	að	hætta	sé	á	að	námið	verði	sundurlaust	og	
ómarkvisst	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1981:	65–66).	Lítið	svigrúm	verður	til	að	efla	áhuga	
nemenda	á	námsefninu	og	erfitt	getur	reynst	að	tengja	námsefnið	við	raunverulegt	
umhverfi.	Af	þessu	getur	leitt	ósveigjanlegt	skólastarf	þar	sem	erfitt	reynist	fyrir	kennara	
að	taka	tillit	til	ólíkra	þarfa	nemenda	og	nemendur	þurfa	oft	allir	að	vinna	í	sömu	
viðfangsefnum	á	sama	tíma	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1981:	66).	Þá	getur	verið	hjálplegt	að	
kenna	námsefni	út	frá	nokkrum	námsgreinum	í	senn	til	að	nemendur	átti	sig	á	
mismunandi	sjónarmiðum	um	sama	efni	og	öðlist	víðari	skilning	á	námsefninu.	Markmið	
samþættingar	gengur	þó	ekki	út	á	það	að	tengja	saman	námsgreinar	eins	og	orðið	kann	að	
gefa	til	kynna	heldur	að	fást	við	ákveðið	viðfangsefni	og	skoða	það	frá	mörgum	hliðum.	
Nemendur	eiga	þá	að	safna	upplýsingum	um	efnið	og	gera	því	skil	óháð	því	hvaða	
námsgrein	efnið	fellur	undir	í	hefðbundnum	skilningi.	Einblínt	er	á	þær	aðferðir	og	
markmið	sem	á	að	nota	en	ekki	samþættinguna,	hún	á	helst	að	verða	eðlileg	afleiðing	af	
ferlinu	og	spretta	af	því	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1981:	66–67).		

Samþætting	er	oft	framkvæmd	í	gegnum	þemanám.	Hægt	er	að	lýsa	þemanámi	á	
marga	vegu	en	helstu	einkenni	þess	eru	þau	að	nemendur	glíma	við	heildstætt	
viðfangsefni	og	leggja	sitt	af	mörkum	í	hópum	og	sem	einstaklingar.	Nemendur	safna	
upplýsingum,	flokka	þær	og	skrá.	Þeir	miðla	svo	niðurstöðum	og	sýn	sinni	á	efnið	til	
annarra	nemenda	á	margvíslegan	máta.	Það	er	lögð	mikil	áhersla	á	að	nemendur	geri	
athuganir	og	glími	við	ákveðin	úrlausnarefni	til	að	öðlast	beina	reynslu.	Kennarinn	sér	um	
að	velja	hvaða	markmiðum	á	að	ná	með	verkefninu	og	leiðir	nemendur	í	gegnum	
verkefnið	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007:	9).	Þessi	vinnubrögð	endurspegla	kenningar	um	
félagslega	hugsmíðahyggju	sem	á	rætur	sínar	að	rekja	til	fræðimanna	eins	og	Dewey,	
Piaget,	Vygotsky	og	seinna	Gardner.	Til	að	átta	sig	á	gildi	samþættingar	fyrir	skólastarf	er	
mikilvægt	að	þekkja	kenningar	þessara	fræðimanna	og	helstu	atriði	félagslegrar	
hugsmíðahyggju	og	verður	það	umfjöllunarefni	næstu	kafla.	
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4 Félagsleg	hugsmíðahyggja	og	fræðimenn	sem	tengjast	henni	

Félagsleg	hugsmíðahyggja	byggir	á	því	að	nám	geti	ekki	farið	fram	án	tengsla	við	reynslu	
og	framkvæmd.	Einstaklingur	verður	að	vera	þátttakandi	í	námsferlinu	að	vita,	geta	og	
skilja	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005:	15).	
Reynsla	nemenda,	fyrri	færni	og	skilningur	hljóti	alltaf	að	liggja	til	grundvallar	námi	og	
nýrri	færni	eða	þekkingu.	

Félagsleg	hugsmíðahyggja	byggir	einnig	hugmyndir	sínar	á	að	félagsleg	samskipti	hafi	
áhrif	á	vitsmunaþroska	einstaklings	og	að	horft	sé	á	nám	sem	félagslega	athöfn	þar	sem	
samspil	og	samvinna	milli	einstaklinga	eru	í	forgrunni	(Halldóra	Haraldsdóttir,	2008).	
Einstaklingar	öðlast	eigin	skilning	á	því	viðfangsefni	sem	verið	er	að	læra	í	samskiptum	við	
félaga	sína	eða	kennara	með	því	að	prófa	og	skýra	frá	sínum	hugmyndum	um	efnið.	
Þannig	geta	einstaklingar	sagt	frá	sínum	hugmyndum,	hlustað	á	það	sem	aðrir	hafa	að	
segja,	skipst	á	skoðunum	og	gagnrýnt	hver	annan.	Aðalhlutverk	kennarans	er	að	skapa	
góðar	aðstæður	til	náms,	vekja	áhuga	á	efninu,	vekja	nýjar	spurningar	og	forvitni	
nemenda,	örva	gagnrýna	hugsun	og	leiða	nemendur	áfram	í	því	sem	verið	er	að	skoða	og	
skilja	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	o.fl.,	2005:	16).	

	

4.1 John	Dewey	

Heimspekingurinn	og	fræðimaðurinn	John	Dewey	kom	til	Chicago	árið	1894	og	veitti	
heimspeki-	og	sálfræðideild	ásamt	kennslufræðideild	Háskólans	í	Chicago	forstöðu.	
Dewey	og	konan	hans,	Alice	Chipman,	settu	á	stofn	tilraunaskólann	The	University	
Elementary	School	í	tengslum	við	kennslufræðideild	háskólans.	Þetta	var	skóli	sem	ekki	
átti	að	þjálfa	kennaraefni	heldur	prófa	hugmyndir	Dewey	um	nám	og	kennslu	en	þær	voru	
mjög	frábrugðnar	hefðbundnum	hugmyndum.	Hugmyndir	Dewey	gengu	út	á	að	
nemendur	tækju	þátt	í	að	leita	að	sameiginlegri	lausn	að	verkefnum.	Nemendur	áttu	að	
læra	með	því	að	framkvæma	og	eiga	lýðræðisleg	samskipti.	Dewey	sá	skólann	alltaf	sem	
smækkaða	mynd	af	samfélaginu.	Hann	vildi	að	kennarinn	færi	úr	því	hlutverki	að	vera	
nokkurs	konar	einræðisherra	sem	matar	nemendur	á	svörum	(Dewey,	2000:	14–17).	
Kennarinn	átti	heldur	að	leiða	nemendur	áfram	í	hópastarfi	og	fá	nemendur	til	að	spyrja	
spurninga	sem	leiddu	til	menntandi	umræðu.	Það	skipti	miklu	máli	að	allt	sem	nemendur	
gerðu	væri	vel	skipulagt	og	markvisst	en	ekki	bara	hugsunarlaus	vinna	úr	einu	í	annað.	
Nemendur	áttu	að	leitast	við	að	gera	sér	grein	fyrir	tilgangi	vinnunnar	(Dewey,	2000:	14–
17;	Hafdís	Guðjónsdóttir,	o.fl.,	2005:	16).	Lykilhugtök	eða	grundvallaratriði	í	kennslufræði	
Dewey	voru	því	samfella	í	vinnubrögðum,	að	vekja	áhuga	nemenda,	að	virkja	nemendur	



12	

og	sjá	til	þess	að	þeir	yrðu	sér	út	um	reynslu	byggða	á	eigin	athugun	eða	könnun	og	að	
stuðlað	væri	að	þroska	þeirra	með	ýmsum	ráðum	(Dewey,	2000:	14–17).	Hugmyndafræði	
Dewey	endurspeglar	eða	kallast	á	við	félagslega	hugsmíðahyggju	þar	sem	hann	leggur	
mikla	áherslu	á	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	skapa	og	þróa	þekkingu	sína	með	því	að	
framkvæma	í	lýðræðislegu	samfélagi.	

	

4.2 Jean	Piaget	

Sálfræðingurinn	Jean	Piaget	rannsakaði	hugarstarfsemi	og	þroska	barna.	Hann	komst	að	
því	að	hugsanir	barna	lúta	ekki	sömu	formgerðum	og	hugsanir	fullorðinna.	Börn	fara,	að	
því	Piaget	taldi	og	þótti	sýna	fram	á	með	tilraunum	sínum,	í	gegnum	fjögur	þroskastig	sem	
taka	hvert	við	af	öðru.	Aftur	á	móti	er	mismunandi	hvenær	börn	flytjast	milli	þroskastiga.	
Jafnframt	er	þess	að	gæta	að	sama	barnið	getur	verið	á	einu	þroskastigi	með	sumt	en	á	
öðru	með	annað	(Aldís	Unnur	Guðmundsdóttir,	2013:	159–161).	

	

Tafla	1.	Þroskastigin.	Taflan	sýnir	þroskastig	barna	eftir	hugmyndum	Jean	Piaget.		

Þroskastig	 Lýsing	þroskastigs	

Skynhreyfistig	

(0-2	ára	að	meðaltali)	

Á	skynhreyfistigi	nota	börn	meðfædd	viðbrögð	og	lærða	hegðun	til	að	
kanna	heiminn.	Seinna	á	þessu	stigi	læra	börn	að	samtengja	

mismunandi	hegðun	og	viðbrögð.	Þegar	barn	nálgast	tveggja	ára	

aldurinn	er	það	svo	farið	að	geta	notað	hugann	til	að	herma	eftir	

fyrirmyndum	sem	eru	jafnvel	ekki	á	staðnum	(Aldís	Unnur	
Guðmundsdóttir,	2013:	159–161).	

Innsæis-	og	
hugboðsskilningur						(4-7	

ára	að	meðaltali)	

Á	stigi	innsæis-	og	hugboðsskilnings	byggja	börn	skýringar	og	ályktanir	á	
hugboðum	en	ekki	á	rökhugsun	(Charles,	1982:	1–4).	

Hlutbundin	rökhugsun		

(7-11	ára	að	meðaltali)	

Á	stigi	hlutbundinnar	rökhugsunar	eru	börn	farin	að	ráða	við	ýmis	
viðfangsefni	í	huganum	en	hugsunin	miðast	samt	alltaf	við	áþreifanlega	

hluti	en	ekki	við	óhlutstæð	hugtök	(Charles,	1982:	1–4).	

Formleg	rökhugsun			

(11-15	ára	að	meðaltali)	

Á	stigi	formlegrar	rökhugsunar	geta	börn	hugsað	í	óhlutstæðum	
hugtökum.	Þau	geta	einnig	myndað	sér	skoðanir	og	haft	áhuga	á	því	

sem	er	hugsanlegt	en	ekki	endilega	raunverulegt.	Hugsunarháttur	þeirra	
er	að	nálgast	fullorðinn	einstakling	(Charles,	1982:	1–4).	
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Þroski	barna	setur	því	ákveðnar	skorður	á	hvað	þau	geta	lært	á	ákveðnum	aldri	og	
hver	skilyrðin	þurfa	að	vera.	Piaget	talar	um	að	börn	læri	mest	af	hlutrænni	reynslu	og	að	
hugsun	spretti	af	athöfnum.	Þekking	barna	byggist	því	á	að	þau	uppgötvi	sjálf	þegar	þau	
eru	að	fást	við	viðfangsefni	og	að	endurmótun	hugsanaformanna	verði	svo	að	
raunverulegt	nám	geti	átt	sér	stað.	Þannig	verður	til	varanleg	þekking	(Charles,	1982:	1–
4).	Piaget	leggur	því	mikla	áherslu	á	að	nemendur	geti	byggt	á	fyrri	þekkingu	og	séu	virkir	
þátttakendur	í	sínu	námi.	Hugmyndafræði	hans	um	þroska	hugsunar	eru	oft	kenndar	við	
hugsmíðar	og	taldar	til	hugsmíðahyggju.	

		

4.3 Lev	Vygotsky	

Sálfræðingurinn	Lev	Vygotsky	taldi	að	tungumálið	væri	mikilvægasta	táknkerfi	
samfélagsins	og	þess	vegna	hlytu	þjóðfélagslegir	þættir,	svo	sem	saga	og	menning	að	
móta	hugsunina.	Þessum	þáttum	væri	haldið	til	haga	með	hjálp	tungumálsins.	Hann	taldi	
jafnframt	að	hugsun	og	tal	væru	sprottin	af	ólíkum	rótum	hjá	einstaklingum.	Í	fyrstu	væri	
tal	óháð	hugsun	og	ung	börn	að	endurtaka	orð	án	tengdrar	hugsunar,	hann	leit	svo	á	að	
hugsunin	hjá	þeim	væri	mállaus.	Eftir	þriggja	ára	aldur	fengi	talið	táknræna	merkingu	og	
barnið	færi	að	nota	málið	til	að	tjá	hugsanir.	Við	þetta	hverfast	einræður	barna	inn	á	við	
og	þau	þurfa	ekki	lengur	alltaf	að	hugsa	upphátt.	Vygotsky	var	ekki	á	því,	eins	og	Piaget,	
að	kennsla	ætti	að	miðast	við	þroskastig	barna.	Hann	taldi	að	kenna	ætti	börnum	ákveðna	
hluti	til	að	ýta	undir	þroska	þeirra	enda	væru	þroski	og	nám	tvær	hliðar	á	sama	ferli.	
Vygotsky	taldi	mikilvægt	að	nota	það	sem	hann	kallaði	nærþroskasvæðið	til	að	efla	þroska	
barna.	Þá	er	átt	við	að	nýta	aðstæður	sem	stuðla	að	þroska	þeirra	og	veita	mátulegan	
stuðning	(Aldís	Unnur	Guðmundsdóttir,	2013:	262–263).	Með	leiðsögn	og	stuðningi	af	
þroskaðri	einstaklingi	getur	þroskinn	aukist	og	barnið	orðið	fært	um	að	sýna	meira	af	
hæfileikum	sínum.	Það	er	því	ekki	alltaf	samhengi	milli	þess	sem	börn	eru	fær	um	að	sýna	
og	námsgetu	þeirra.	Það	skiptir	miklu	máli	að	bjóða	upp	á	samvinnu	og	leiðsögn	til	að	
stuðla	að	þroska	barna	enda	þurfa	börn	kjöraðstæður	til	að	þroskast	(Aldís	Unnur	
Guðmundsdóttir,	2013:	262–263;	Hafdís	Guðjónsdóttir,	o.fl.,	2005:	14).	Hugmyndir	
Vygotsky	leggja	grunn	að	félagslegri	hugsmíðahyggju	þar	sem	talað	er	um	að	samskipti	og	
samvinna	hafi	áhrif	á	vitsmunaþroska	barna.	
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4.4 Howard	Gardner	

Sálfræðingurinn	og	prófessorinn	Howard	Gardner	taldi	það	ekki	gefa	rétta	mynd	að	mæla	
greind	einstaklinga	með	því	að	láta	þá	leysa	verkefni	sem	þeir	hefðu	aldrei	leyst	áður	frá	
sínu	eðlilega	námsumhverfi.	Gardner	setti	fram	kenninguna	um	fjölgreindir	þar	sem	hann	
vildi	að	horft	væri	á	greind	í	víðara	samhengi	enda	næði	greind	yfir	breitt	svið	mannlegra	
möguleika.	Með	kenningu	sinni	vildi	hann	sýna	fram	á	takmarkanir	greindavístölunnar	
ásamt	því	að	sýna	þá	möguleika	sem	maðurinn	hefur	ef	litið	er	fram	hjá	þessum	
takmörkunum.	Hann	kortlagði	átta	flokka	eða	greindir.		

Flokkarnir	eru:	

• Málgreind	

• Rök-	og	stærðfræðigreind	

• Rýmisgreind	

• Líkams-	og	hreyfigreind	

• Tónlistargreind	

• Samskiptagreind		

• Sjálfsþekkingargreind	

• Umhverfisgreind	
	

Einnig	útlokaði	hann	ekki	að	til	væru	fleiri	greindir	og	setti	meðal	annars	fram	tilgátur	
um	andlega	greind	og	tilvistargreind.	Þetta	byggði	Gardner	allt	á	ýmissi	þekkingu	á	
heilastarfsemi	og	fræðilegum	stoðum	þar	sem	hver	greind	fór	í	gegnum	ákveðin	
grunnpróf	og	varð	að	standast	þau	til	að	geta	kallast	sjálfstæð	greind.	Margir	myndu	túlka	
sumar	af	þessum	greindum	sem	hæfileika	en	ekki	greind	en	Gardner	var	með	þessu	að	
reyna	að	fá	fólk	til	að	sjá	að	það	eru	til	margar	greindir	og	ekki	okkar	að	setja	eina	greind	
framar	annarri.	Gardner	talar	um	það	í	kenningu	sinni	að	allir	einstaklingar	búi	yfir	öllum	
greindunum	og	flestir	nái	að	þróa	hverja	greind	á	ásættanlegt	getustig.	Greindirnar	starfa	
jafnframt	alltaf	saman	í	öllu	sem	við	gerum	(Aldís	Unnur	Guðmundsdóttir,	2013:	177–180;	
Armstrong,	2001:	13–21).	Dæmi	um	þetta	er	þegar	nemandi	vinnur	að	leikriti	með	
samnemendum,	þá	reynir	það	á	málgreind	að	flytja	textann,	samskiptagreind	að	geta	
unnið	með	hóp	í	verkefni	eins	og	leikriti	og	rýmisgreind	að	vita	hvar	á	að	vera	á	sviðinu	
hverju	sinni.	Greindirnar	starfa	saman	flókinn	hátt	og	styrkur	einstaklings	getur	verið	
mismunandi	eftir	sviðum.	Þannig	getur	nemandi	verið	ólæs	en	samt	með	góða	málgreind	
því	hann	hefur	góðan	orðaforða	og	getu	til	að	segja	frábærar	sögur.	Fjölgreindakenningin	
byggir	því	á	að	fólk	geti	sýnt	marga	hæfileika	á	fjölbreyttan	hátt	sem	jafnramt	byggja	á	
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mismunandi	greindum.	Í	kenningunni	felst	þó	einnig	að	nemendur	geti	haft	veikleika	og	
styrkleika	innan	sömu	greindar	(Armstrong,	2001:	21).	 	
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5 Samþætting	námsgreina	–	Þemanám	

Samþætting	námsgreina	er	oft	útfærð	með	þemanámi.	Nemendur	fá	þá	að	jafnaði	
tækifæri	til	að	taka	virkan	þátt	í	eigin	námi	og	jafnvel	hafa	áhrif	á	mótun	viðfangsefnisins.	
Nemendur	vinna	sem	einstaklingar	og	í	hópum	og	nálgast	viðfangsefnið	frá	mörgum	
sjónarhornum	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	o.fl.,	2005:	41;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007:	10).	Þeir	
eiga	möguleika	á	að	kafa	djúpt	í	efnið	og	fá	þá	yfirleitt	svigrúm	til	að	velja	viðfangsefni	
eftir	getu	og	áhugasviði.	Þemanám	krefst	fjölbreyttra	kennsluaðferða	og	kallar	á	fjölbreytt	
vinnubrögð	nemenda.	Það	má	notast	við	skapandi	ritun,	fjölbreytilegan	lestur,	leikræna	
tjáningu	og	fleira.	Nemendur	eiga	að	læra	af	þeirri	fjölbreyttu	reynslu	sem	þeir	öðlast	í	
samvinnu	við	aðra	nemendur.	Samvinna	gefur	nemendum	tækifæri	til	að	vinna	að	
félagslegum	markmiðum	sem	þeim	er	ætlað	að	ná	í	sínu	námi.	Nemendur	læra	að	sýna	
sanngirni,	miðla	málum,	hlusta	á	skoðanir	annarra	og	taka	mark	á	þeim,	að	geta	tekið	
uppbyggilegri	gagnrýni	og	gagnrýnt	aðra	á	uppbyggilegan	hátt	ásamt	því	að	taka	ábyrgð	á	
verkefnavinnunni	og	leiðbeina	öðrum	nemendum	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007:	10).	
Þemanám	gefur	kennurum	jafnframt	tækifæri	til	að	eiga	samvinnu	við	aðra	kennara.	Þeir	
geta	þá	lært	hver	af	öðrum	og	skipulagt	námið	í	víðara	samhengi	eða	á	breiðari	grunni	en	
annars	væri.	Einnig	er	gott	fyrir	kennara	að	fá	að	vera	leiðbeinandi	og	sjá	hvaða	hlutverk	
nemendur	ráða	við	og	hvar	áhugi	hvers	nemanda	liggur	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007:	10;	
Sigrún	Björk	Cortes,	Björgvin	Ívar	Guðbrandsson,	Margrét	Hugadóttir	og	Torfi	Hjartarson,	
2016:	31–33).	Þemanám	er	því	áhugaverð	leið	til	að	brjóta	upp	hefðbundna	kennslu	og	fá	
inn	meiri	fjölbreytni	í	skólastofuna.	

	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	er	lagt	upp	úr	því	að	nemendur	öðlist	fjölbreytta	
hæfni	með	því	að	fást	við	ólík	viðfangsefni	sem	hægt	er	að	tengja	daglegu	lífi.	Markmið	
skólastarfs	er	ekki	eingöngu	að	kenna	námsgreinar	heldur	að	mennta	nemendur	til	
nokkurs	þroska.	Nemendur	fást	við	mismunandi	viðfangsefni	og	aðferðir	í	mismunandi	
námsgreinum	en	í	samfélaginu	eru	viðfangsefni	ekki	einangruð	og	sundurgreind	heldur	
samofin	af	ýmsum	þáttum.	Þetta	ber	að	hafa	í	huga	í	skólastarfi	og	leggja	áherslu	á	
verkefni	sem	koma	að	fleiri	en	einni	námsgrein	og	stuðla	að	samþættingu	námsgreina.	
Þannig	verður	námið	merkingarbærara	fyrir	nemendur	og	þeir	ná	að	tengja	fræðigreinar	
við	samfélagið	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	51).	Í	þemanámi	skiptir	einnig	miklu	máli	
að	kennari	hugi	vel	að	markmiðum	með	kennslu	sinni,	hvaða	hæfniviðmiða	er	verið	að	
horfa	til	og	hvort	beitt	er	fjölbreyttum	kennsluaðferðum.	Í	næsta	kafla	ætla	ég	því	að	fara	
yfir	þær	námsgreinar	sem	ég	samþætti	í	mínu	verkefni	og	hvaða	markmið	Aðalnámskrá	
grunnskóla	fyrir	hverja	námsgrein	liggja	þar	til	grundvallar.	Einnig	ætla	ég	að	fara	yfir	
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kennsluaðferðir	og	þá	flokka	innan	kennsluaðferða	sem	henta	vel	í	þemanámi.	Loks	
verður	litið	á	námsmat	sem	er	hægt	að	styðjast	við	eða	beita	í	verkefninu.	



18	

6 Tenging	við	kennslu	

6.1 Íslenska		

Skólinn	stendur	ásamt	heimilinu	að	máluppeldi	barna	og	unglinga	og	íslenska	hefur	af	
þeim	sökum	ákveðna	sérstöðu	í	skólastarfinu.	Kennsla	í	íslensku	sem	námsgrein	er	
margbrotin.	Nemendur	þurfa	að	kynnast	máli	og	bókmenntum	þjóðarinnar	og	verða	
handgengin	þeim	menningararfi	á	breiðum	grunni.	Kenna	þarf	nemendum	að	tjá	sig	á	
skapandi	hátt	í	bæði	töluðu	og	rituðu	máli	og	gera	þeim	kleift	að	kynnast	mætti	málsins	á	
öllum	greinasviðum.	Þetta	eflir	nemendur	í	samskiptum	og	miðlun	á	skoðunum	og	nýju	
efni	bæði	í	tal-	og	ritmáli.	Huga	þarf	að	því	að	nemendur	með	annað	mál	en	íslensku	eigi	
kost	á	að	læra	íslensku	það	vel	að	þeir	nái	að	taka	fullan	þátt	í	menningunni	og	
samfélaginu	öllu.	Það	sama	á	við	heyrnarskert	börn	þar	sem	táknmál	er	lykill	að	virkri	
þátttöku	í	samfélaginu	á	sama	hátt	og	íslenska.	Það	þarf	því	að	vera	samstaða	innan	
skólanna	um	áherslu	á	mál	og	málnotkun	og	skýr	stefna	um	máluppeldi	barna	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	97).	

	

6.2 List-	og	verkgreinar	

Listir	og	handverk	eru	stór	hluti	af	okkar	daglega	lífi,	oft	án	þess	að	við	tökum	eftir	því	eða	
þeim	áhrifum	sem	þessar	greinar	hafa	á	okkur.	Þegar	talað	er	um	listir	og	handverk	er	ekki	
eingöngu	um	að	ræða	sýningar,	listviðburði	og	annað	í	þeim	dúr	heldur	er	umhverfið	
okkar	allt	mótað	af	listum	og	handverki.	Kennsla	í	listgreinum	auðveldar	nemendum	að	
gera	sér	grein	fyrir	hvað	í	þeim	felst	og	hvar	áhugi	þeirra	á	þeim	greinasviðum	liggur	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	140).	Listgreinar	hafa	sérstöku	hlutverki	að	gegna	hvað	
það	snertir	að	styðja	við	nemendur,	gera	þeim	kleift	að	þróa	hugmyndir	sínar	og	læra	
verklag	sem	grípa	má	til	eftir	því	sem	best	hentar	og	hæfir	viðfangsefninu	hverju	sinni.	
Nemendur	fá	þá	þjálfun	í	að	vera	greinandi,	túlkandi	og	skapandi	í	sínum	vinnubrögðum	
hvort	sem	unnið	er	í	hópi	eða	sem	einstaklingur.	Þannig	er	lagður	grunnur	að	því	að	
nemendur	öðlist	færni	og	styrk	til	að	þróa	verk	sín	og	vinnubrögð	með	auknum	aldri	og	
þroska	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	139–166).		

	

6.3 Samfélagsgreinar	

Samfélagsgreinar	fjalla	um	menningu	og	samfélög	á	gagnrýnan	og	upplýsandi	máta.	
Nemendur	læra	um	gildi	og	þýðingu	þeirra	fyrir	farsælt	líf,	lýðræði,	jafnrétti,	virðingu	og	
umhyggju	fyrir	öðrum	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Samfélagsgreinar	hjálpa	nemendum	að	gera	
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sér	grein	fyrir	eigin	ábyrgð	á	þeim	leiðum	sem	þeir	velja	sér,	hjálpa	þeim	að	fóta	sig	í	
samfélaginu	og	bregðast	við	áskorunum	í	félagi	við	annað	fólk.	Nemendur	þurfa	að	eiga	
innihaldsrík	samskipti	við	aðra	nemendur	til	að	öðlast	aukinn	þroska	og	þróa	með	sér	
færni	í	samskiptum.	Þeir	efla	einnig	skilning	sinn	á	grundvallargæðum	mannlegs	lífs	og	
ýmsum	gildum	sem	varða	skiptingu	þeirra	í	mannlegu	samfélagi,	réttindum	og	skyldum	
sem	eru	þýðingamiklir	þættir	í	siðferðilegum	og	félagslegum	veruleika	okkar	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	195).		

	

6.4 Stærðfræði	

Stærðfræði	er	óhlutbundin	námsgrein,	einskonar	alþjóðlegt	tungumál	sem	notað	er	til	að	
miðla	og	vinna	úr	hugmyndum	og	upplýsingum.	Helstu	áherslur	með	kennslu	í	stærðfræði	
er	að	nemendur	öðlist	hæfni	til	að	beita	henni	í	ólíkum	aðstæðum	og	fjölbreyttum	
tilgangi.	Hæfni	í	stærðfræði	felst	í	því	að	hafa	skilning	á	stærðfræði	og	geta	haft	af	henni	
margvíslegt	gagn.	Nemandi	þarf	að	geta	notað	tungumál	og	verkfæri	stærðfræðinnar	og	
spurt	og	svarað	með	henni.	Nemendur	þurfa	einnig	að	ná	tökum	á	að	leysa	og	setja	fram	
viðfangsefni,	ígrunda	líkön	og	ólíkar	aðferðir	sem	nýtast	þeim	við	úrlausnir	og	leggja	mat	á	
niðurstöður.	Það	skiptir	jafnframt	miklu	máli	að	nemendur	hafi	trú	á	eigin	getu	og	geti	
þróað	jákvætt	viðhorf	til	stærðfræði	og	að	viðhorfið	endurspegli	þá	afstöðu	að	stærðfræði	
sé	nytsamleg	og	skynsamleg	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	209).		

	

6.5 Upplýsinga-	og	tæknimennt	

Með	upplýsinga-	og	miðlalæsi	er	átt	við	þá	getu	sem	einstaklingur	hefur	til	að	leita	að	
upplýsingum,	greina	þörf	fyrir	upplýsingar,	leggja	gagnrýnt	mat	á	þær,	auka	við	þekkingu	
sína	og	beita	henni	með	hjálp	ýmissa	miðla	til	að	ná	ákveðnu	markmiði.	Einnig	að	geta	
fundið	upplýsingar	og	notað	á	siðferðilegan	hátt	með	tilliti	til	höfundarréttar.	Ef	nemandi	
nær	að	tileinka	sér	upplýsinga-	og	miðlalæsi	hefur	hann	öðlast	hæfni	í	að	umskrifa,	skapa	
og	miðla	þekkingu	á	fjölbreyttan	hátt	og	getur	beitt	þeirri	hæfni	í	takt	við	það	stafræna	
umhverfi	sem	er	til	staðar	hverju	sinni	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	224).	Helstu	
áherslur	í	upplýsinga-	og	tæknimennt	er	að	efla	upplýsinga-	og	miðlalæsi	hjá	nemendum	
svo	þeir	geti	aflað	sér	og	náð	í	upplýsingar,	greint,	metið	og	flokkað	þær	og	unnið	úr	þeim	
á	gagnrýninn	og	skapandi	hátt.	Einnig	að	öðlast	góða	almenna	færni	í	tæknilæsi	sem	felur	
í	sér	að	geta	nýtt	tæknibúnað	til	að	afla	sér	þekkingar	og	miðla	henni	áfram	og	tæknifærni	
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sem	felst	í	að	geta	nýtt	sér	tæknibúnað	og	fjölbreyttar	úrvinnsluleiðir	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2013:	225).	

	

6.6 Kennsluaðferðir	

Kennsluaðferðir	má	greina	og	flokka	með	ýmsu	móti	og	þarf	kennari	að	vanda	vel	valið	á	
kennsluaðferðum	við	undirbúning	á	kennslu	því	það	val	getur	verið	afdrifaríkt.	Engin	
kennsluaðferð	er	fullkomin	og	hafa	þær	allar	sína	kosti	og	galla.	Þær	eru	byggðar	á	ólíkri	
hugmyndafræði,	markmiðin	geta	verið	mismunandi,	þær	má	flétta	saman	og	þær	er	hægt	
að	útfæra	á	ólíka	vegu.	Kennsluaðferðir	henta	líka	nemendum	misvel	því	nemendur	eru	
jafn	ólíkir	og	þeir	eru	margir.	Það	skiptir	því	miklu	máli	að	nemendur	geti	fengið	tækifæri	
til	að	læra	með	mismunandi	aðferðum.	Kennarar	þurfa	jafnframt	að	hafa	í	huga	að	
kennsluaðferðir	geta	hentað	þeim	misvel	því	styrkleikar	kennara	eru	mismunandi.	Það	er	
því	hægt	að	segja	að	ólíkar	kennsluaðferðir	auki	fjölbreytni	og	líkur	á	að	sem	flestir	
nemendur	geti	notið	sín	í	námi	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011:	67).		

Þemanám	krefst	fjölbreyttra	kennsluaðferða	eins	og	nefnt	var	hér	að	framan	og	ætla	ég	
að	fara	yfir	nokkra	flokka	kennsluaðferða	sem	þykja	hæfa	vel	fyrir	það.	

	

• Þulunám	og	þjálfunaræfingar		

Þessi	flokkur	kennsluaðferða	nær	yfir	mismunandi	aðferðir	og	tekur	á	þekkingu	
nemenda	og	hjálpar	þeim	að	leggja	á	minnið	og	þjálfa	vinnubrögð.	Aðferðir	af	þessum	
toga	eru	oft	notaðar	samhliða	bókarkennslu.	Dæmi	um	kennsluaðferðir	í	þessum	
flokki	eru	endutekningaræfingar,	skriflegar	æfingar,	vinnubókarkennsla,	
vinnublaðakennsla,	námsleikir,	þjálfunarforrit	og	töflukennsla	(Ingvar	Sigurgeirsson,	
2011,	70–71;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	87–106).		

	

• Hópvinnubrögð	

Þetta	er	samheiti	yfir	ýmsar	kennsluaðferðir	sem	eiga	það	sameiginlegt	að	verkefni	
eru	unnin	í	hópavinnu	en	ekki	hver	nemandi	fyrir	sig.	Markmið	með	hópavinnu	er	að	
stuðla	að	samvinnu,	liðsheild,	að	hver	læri	og	hafi	stuðning	af	öðrum,	að	nemendur	
læri	að	vinna	sjálfstætt,	hjálpast	að	og	skipta	með	sér	verkum.	Hópavinna	gefur	
nemendum	tækifæri	til	að	tjá	hugmyndir	sínar	við	hópfélaga,	ræða	sín	á	milli	um	
námsefnið	tengt	verkefninu	og	dýpka	þannig		skilning	sinn	á	efninu.	Nemendur	fá	
tækifæri	til	að	tjá	sig,	hlusta	á	aðra	og	vinna	saman	að	lausnum.		Þeir	þjálfast	í	
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samstarfi	og	lýðræðislegum	samskiptum	og	æfa	það	að	bera	virðingu	fyrir	skoðunum	
annarra	(Hafdís	Guðjónsdóttir	o.fl.,	2005:	69;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	178–181).	

	

• Þrautalausnir		

Aðferðir	í	flokki	þrautalausna	eru	aðallega	notaðar	til	að	þjálfa	nemendur	í	rökhugsun	
og	að	leysa	mismunandi	vandamál.	Þegar	nemendur	takast	á	við	þrautalausnir	læra	
þeir	að	leita	ólíkra	leiða	og	takast	á	við	viðfangsefni	í	víðu	samhengi.	Þetta	er	góð	leið	
til	að	þjálfa	nemendur	í	rökhugsun	og	eflir	þá	í	að	geta	vegið,	metið	og	leyst	jafnt	stór	
og	smá	vandamál	sem	geta	komið	upp	á	hverjum	degi	innan	skóla	sem	utan.	(Ingvar	
Sigurgeirsson,	2011,	73–74;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	139).	

	

• Útlistunarkennsla		

Aðferðir	í	þessum	flokki	kennsluaðferða	er	hægt	að	nota	þegar	kennari	þarf	að	deila,	
upplýsingum,	útskýra	eða	tala	um	ákveðið	efni	og	sýna	það	frá	nýju	sjónarhorni	eða	
kynna	nýja	aðferð	við	nálgun	að	því	efni.	Algengar	aðferðir	sem	falla	undir	
útlistunarkennslu	eru	fyrirlestrar	og	sýnikennsla	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	66).	

	

• Verklegar	æfingar		

Góð	verkleg	kennsla	byggist	á	að	blanda	saman	verklegum	æfingum	með	öðrum	
kennsluaðferðum	og	beita	þeim	með	markvissum	hætti	ásamt	því	að	skapa	áhuga	hjá	
nemendum.	Aðferðir	sem	hægt	er	að	nýta	með	verklegri	kennslu	eru	til	dæmis	
sýnikennsla,	stuttir	fyrirlestrar,	gagnvirkir	fyrirlestrar,	myndskoðun,	vettvangsferðir	
og	svo	framvegis	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011:	71;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	108).		

	

• Umræðu	og	spurnaraðferðir		

Þessi	flokkur	kennsluaðferða	byggir	á	því	að	kennari	spyr	nemendur	spurninga	og	
beitir	öðrum	aðferðum	til	að	fá	af	stað	umræður	um	ákveðið	viðfangsefni.	Markmiðið	
með	þessum	aðferðum	getur	meðal	annars	verið	að	auka	áhuga	nemenda,	að	vega	og	
meta	mismunandi	málefni,	rökræða	og	skiptast	á	skoðunum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	
2011:	71–71;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	114–118).	Aðferðir	sem	falla	undir	umræðu	
og	spurnaraðferðir	eru	til	dæmis	samræðuaðferð,	spurnaraðferð	og	umræður	í	
hópum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	114–118).	
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• Innlifunaraðferðir	og	tjáning		

Þetta	er	kennsluflokkur	sem	krefst	þess	af	nemendum	að	þeir	lifi	sig	inn	í	þær	
aðstæður	sem	eru	hverju	sinni	og	tjá	sig	með	einhverju	móti.	Af	aðferðum	sem	falla	
undir	þennan	flokk	kennsluaðferða	má	nefna	sagnalist,	sjónsköpun	(að	sjá	í	
huganum),	hugarflug	með	leiðsögn	og	leikræna	tjáningu	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011,	
72;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	122).		

	

• Sjálfstæð	og	skapandi	viðfangsefni		

Þessi	flokkur	kennsluaðferða	byggist	aðallega	á	því	að	nemendur	vinna	stór	og	
umfangsmikil	verkefni	sem	gera	miklar	kröfur	til	nemenda	um	skapandi	og	sjálfstæð	
vinnubrögð.	Viðfangsefnin	eru	yfirleitt	valin	af	nemendum	og	þeir	ákveða	einnig	í	
stórum	dráttum	hvernig	staðið	er	að	umræddum	verkefnum.	Hlutverk	kennarans	er	
aðallega	að	vera	þeim	innan	handar	og	leiðbeina.	Þessi	verkefni	eru	yfirleitt	
þemaverkefni	sem	samþætta	námsgreinar	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011,	76–77;	Ingvar	
Sigurgeirsson,	2013:	199–214).	Aðferðir	sem	falla	undir	þennan	kennsluflokk	eru	
þemanám,	sviðsetning,	söguaðferðin,	landnámsaðferðin,	þátttöku-	og	þjónustunám	
og	raunveruleg	viðfangsefni	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013:	199–214).		

	

6.7 Námsmat	

Námsmat	er	reglubundinn	þáttur	í	skólastarfi	þar	sem	hæfni	og	framfarir	nemenda	eru	
metnar.	Námsmat	á	að	vera	leiðbeinandi,	hvetjandi,	örva	nemendur	til	framfara,	hjálpa	
þeim	að	ná	markmiðum	og	hæfniviðmiðum.	Það	á	einnig	að	vera	mælitæki	til	að	aðstoða	
þá	sem	þurfa	á	sérstakri	aðstoð	að	halda.	Námsmat	á	ekki	bara	að	vera	fyrir	nemendur	
heldur	jafnframt	fyrir	foreldra,	kennara	og	aðra	sem	koma	að	námi	barnsins	til	að	hjálpa	
þeim	við	skipulag	frekara	náms.	Það	skiptir	því	máli	að	þeir	matskvarðar	og	þau	
námsmatsviðmið	sem	eru	notuð	við	matið	séu	skiljanleg	og	upplýsandi	fyrir	alla	aðila.	Það	
þarf	einnig	gæta	þess	að	koma	til	móts	við	nemendur	með	sérþarfir	og	sértæka	
námsörðugleika.	Kennari	þarf	jafnframt	að	hafa	í	huga	að	námsmat	sé	bæði	fjölbreytt,	
hæfi	hæfniviðmiðum,	endurspegli	áherslur	í	kennslu,	sé	óhlutdrægt,	sanngjarnt,	
áreiðanlegt	og	heiðarlegt	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:	54–57).		

Þegar	kemur	að	verkefnum	eins	og	þemanámi	þar	sem	námsgreinar	eru	samþættar	
og	unnið	er	mikið	í	hópavinnu	þarf	að	huga	að	fjölbreyttu	námsmati.	Kennari	þarf	þá	að	
huga	að	þeim	markmiðum	og	hæfniviðmiðum	sem	hann	setur	með	þemaverkefninu.	Ef	
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hluti	af	markmiðum	er	að	æfa	samvinnu,	ábyrgð,	skipulagshæfni,	hjálpfýsi,	meta	
hugmyndir	annarra	og	taka	gagnrýni	þá	reynir	hópavinna	mikið	á	það.	Þá	gæti	verið	gott	
fyrir	kennara	að	fylgjast	með	hópunum	og	skrá	niður	athugasemdir	um	hópana	í	heild	og	
hvern	einstakling	fyrir	sig.	Einnig	væri	hægt	að	halda	umræðufundi	með	hverjum	hóp	fyrir	
sig,	ræða	við	hann	hvernig	starfið	í	hópnum	gangi	og	skrá	niðurstöður	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	
2007:	49–54).	Einnig	er	hægt	að	fá	nemendur	til	að	meta	eigin	vinnu	og	annarra	með	
matsblaði.	Nemendur	gefa	oft	raunhæfa	mynd	af	sjálfum	sér	þó	að	sumir	eiga	til	að	
ofmeta	eða	vanmeta	sjálfan	sig.	Í	lokin	á	þemaverkefnum	þurfa	nemendur	oft	að	miðla	
þeirri	þekkingu	sem	þeir	hafa	aflað	til	kennara	og	annarra	nemenda.	Kennari	þarf	að	meta	
niðurstöður	hópanna	og	þá	getur	verið	gott	að	styðjast	við	matsblað	sem	unnið	er	út	frá	
markmiðum	og	hæfniviðmiðum	verkefnisins	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2007:	49–54;	Sigrún	Björk	
Cortes	o.fl.,	2016:	96–97).	Það	getur	líka	verið	hvetjandi	og	hjálplegt	fyrir	nemendur	að	sjá	
í	upphafi	hvernig	lagt	verður	mat	á	verkefnið	og	gott	getur	verið	að	minna	á	það	á	meðan	
á	verkefnavinnunni	stendur.	Hægt	er	að	vera	með	fjölbreytt	námsmat	í	einu	verkefni	til	að	
fá	nóg	af	upplýsingum	sem	að	auðvelda	mat	á	hæfni	nemenda,	sjá	hvar	þeir	standa	og	til	
að	auðvelda	skipulag	á	frekara	námi	tengt	viðfangsefninu	og	þeim	hæfniviðmiðum	sem	
unnið	var	eftir.	
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7 Verkefnið	

7.1 Kynning	á	verkefninu	

Verkefnið	byggir	á	myndskreyttri	barnabók,	verkefnahefti	og	vefsíðu.	Verkefnið	í	heild	
snýst	um	samþættingu	námsgreina	um	þema	bókarinnar.		Verkefnin	í	verkefnaheftinu	eru		
unnin	út	frá	þemanu	og	miða	að	því	að	samþætta	mismunandi	námsgreinar.	Vefsíðan	er	
svo	hugsuð	til	að	auðvelda	aðgang	að	efninu.	Í	heild	er	efninu	ætlað	að	auka	fjölbreytni	í	
kennslustofunni	og	auka	víðsýni	nemenda	um	fjölmenningu	sem	er	þema	verkefnisins.		

	

7.2 Bókin	

Bókin	er	gerð	fyrir	nemendur	í	öðrum	til	þriðja	bekk.	Hún	fjallar	um	sjö	ára	stelpu	sem	
flytur	til	Íslands	og	viðbrögð	tveggja	bekkjasystra	þegar	hún	kemur	ný	í	bekkinn.	Flestir	
nemendur	hafa	upplifað	að	vera	í	nýjum	aðstæðum.	Einnig	er	stór	hópur	sem	hefur	byrjað	
í	nýjum	skóla	og	sumir	jafnvel	flutt	á	milli	landa	og	byrjað	þar	í	nýjum	skóla.	Allar	slíkar	
breytingar	taka	á	og	geta	verið	enn	erfiðari	ef	illa	gengur	eða	ef	móttökurnar	eru	slæmar.	
Einnig	reynist	sumum	nemendum	erfitt	að	fóta	sig	innan	skólasamfélagsins	og	þola	illa	
breytingar	og	hafa	áhyggjur	að	missa	sína	stöðu	innan	bekkjarins	til	dæmis	þegar	nýir	
einstaklingar	bætast	í	hópinn.	Ég	vildi	því	sýna	hve	viðbrögð	nemenda	andspænis	því	
óþekkta	geta	verið	mismunandi	og	í	sumum	tilfellum	vakið	upp	fordóma	og	alið	á	
hræðslu.	Bókin	er	hugsuð	sem	kveikja	fyrir	þemaverkefni	um	fjölmenningu	og	
áframhaldandi	verkefnavinnu	um	efnið.	Hugmyndin	er	að	fá	nemendur	til	að	fagna	
fjölbreytileikanum	og	sjá	þann	styrk	sem	í	honum	býr.	Bókin	er	myndabók	og	geymir	á	
hverri	síðu	myndir	sem	eiga	að	auðvelda	nemendum	að	upplifa	söguna.	Hæfilega	mikill	
texti	er	á	blaðsíðunni	þannig	að	myndirnar	fái	að	njóta	sín.	Myndirnar	eru	gerðar	með	
vatnslitum	og	hafa	engan	ákveðinn	stíl	heldur	er	um	frumraun	höfundar	í	myndskreytingu	
og	persónulegt	handbragð	að	ræða.		

	

7.3 Verkefnaheftið	

Verkefnaheftið	er	hugsað	út	frá	þemanu	fjölmenning.	Því	er	ætlað	að	samþætta	
mismunandi	námsgreinar	s.s.	íslensku,	stærðfræði,	sjónlistir,	samfélagsfræði	og	
upplýsingatækni.	Heftið	býður	nemendum	þannig	upp	á	fjölbreytt	verkefni	þar	sem	allir	
geta	fundið	verkefni	þar	sem	þeir	njóta	sín	og	nýta	sína	styrkleika.	Námsefnið	byggir	
einnig	á	þeim	hæfniviðmiðum	sem	aðalnámskrá	setur	í	hverri	námsgrein	fyrir	þennan	
aldurshóp	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Verkefnin	sem	eru	í	heftinu	eru	af	ýmsum	
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toga	en	öll	krefjast	þau	þess	að	nemendur	hafi	samskipti	hver	við	annan,	sýni	hver	öðrum	
virðingu	ásamt	því	að	þeir	hlusti	á	skoðanir	og	hugmyndir	annarra.	Einnig	krefjast	
verkefnin	samvinnu	en	jafnframt	sjálfstæðis	nemenda.	Verkefnin	taka	mið	af	
Aðalnámskrá	grunnskóla	þar	sem	markmið	og	hæfniviðmið	í	hverju	fagi	er	til	hliðsjónar	
hverju	verkefni	ásamt	því	að	notast	er	við	fjölbreyttar	kennsluaðferðir.	Eitt	af	
verkefnunum	í	heftinu	er	verkefnið	Að	breyta	rétt	sem	er	unnið	út	frá	íslensku.	Þar	er	lögð	
áhersla	á	að	nemendur	fái	að	tjá	sig	á	skapandi	hátt	bæði	skriflega	og	munnlega	út	frá	efni	
bókarinnar	Nýr	vinur.	Nemendur	vinna	spurningar	tengdar	bókinni	eftir	að	hafa	rætt	um	
hana	við	hópmeðlimi.	Einnig	þurfa	nemendur	að	semja	nýjan	endi	á	söguna	þar	sem	
breytt	er	rétt	og	flytja	fyrir	samnemendur	sína.	Þetta	verkefni	nýtir	kennsluaðferðir	á	við	
hópavinnubrögð,	umræður,	tjáningu	og	skriflegar	æfingar	sem	fjallað	var	um	hér	að	
framan	í	kaflanum	Kennsluaðferðir.	Önnur	verkefni	í	heftinu	reyna	einnig	á	hópavinnu	og	
enn	önnur	á	paravinnu.	Einnig	eru	fleiri	kennsluaðferðir	notaðar	eins	og	
vinnublaðakennsla,	sýnikennsla,	gagnvirkir	fyrirlestrar	og	verklegar	æfingar.	
Verkefnaheftið	innheldur	einnig	fjölbreytt	mat	til	að	nýta	með	verkefninu.	Reynt	var	að	
hafa	matið	skiljanlegt,	leiðbeinandi	og	hvetjandi	og	endurspegla	markmið	og	hæfniviðmið	
verkefna.	Þetta	skiptir	máli	við	gerð	námsmats	eins	og	fjallað	var	um	hér	að	framan	í	
kaflanum	Námsmat.		Heftið	er	um	40	blaðsíður	og	hægt	að	nálgast	á	vefsíðunni	Láttu	ljós	
þitt	skína	sem	heldur	utan	um	bókina	Nýr	vinur	og	verkefnaheftið.	Einnig	er	hægt	að	
nálgast	það	í	sérstöku	hefti.		

	

7.4 Vefsíðan		

Vefsíðan	Láttu	ljós	þitt	skína	er	hugsuð	til	að	halda	utan	um	bókina	og	verkefnabankann.	
Vefsíðan	er	einföld	í	sniðum	og	inniheldur	síður	sem	heita	Heima,	Um	síðuna,	Verkefni	og	
Hafðu	samband.	Heima	tekur	á	móti	þér	þegar	komið	er	inn	á	vefsíðuna	og	geymir	myndir	
af	vinnslu	bókarinnar.	Um	síðuna	inniheldur	upplýsingar	um	verkefnið,	vefsíðuna,	bókina	
og	verkefnaheftið.	Einnig	er	neðst	á	þeirri	síðu	skemmtilegar	vangaveltur	um	
samþættingu	í	námi.	Á	síðunni	Verkefni	er	svo	hægt	að	nálgast	bókina	og	verkefnaheftið	á	
pdf-formi.	Hafðu	samband	gefur	svo	þeim	sem	fer	um	vefsíðuna	tækifæri	til	að	hafa	
samband	og	koma	á	framfæri	spurningum	ef	einhverjar	eru.	Vefsíðan	er	höfð	í	björtum	
litum,	bakgrunnurinn	gefur	birtu	og	er	því	í	anda	vefslóðarinnar	sem	er	
http://www.lattuljosthittskina.com/.	Letrið	er	haft	létt	og	skemmtilegt	og	notast	er	við	
fjólubláan	lit	að	miklu	leyti	sem	er	fyrir	mér	litur	sem	táknar	fjölbreytni.	Veraldarvefurinn	
er	gott	tól	til	að	auðvelda	aðgang	að	kennsluefni.	Með	því	að	búa	til	síðu	fyrir	þetta	
verkefni	auðveldar	það	kennurum	og	öðrum	að	nálgast	efnið.	Í	framtíðinni	væri	mögulegt	
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næsta	skref	að	kennarar	gætu	sett	fram	athugasemdir	um	sína	reynslu	af	verkefnunum	og	
einnig	væri	hægt	að	setja	inn	fleiri	samþætt	þemaverkefni	og	bækur.		

	

7.5 Markmið		

Í	nútímasamfélagi	er	í	auknum	mæli	gerðar	kröfur	til	einstaklinga	um	að	búa	yfir	færni	til	
samskipta	við	aðra,	til	samvinnu,	til	að	geta	fundið	upplýsingar,	greint	þær	og	unnið	úr	
þeim.	Menntun	þarf	að	búa	nemendur	undir	sköpun	og	samvinnu.	Kröfur	um	að	
nemendur	öðlist	hæfni	í	lýðræðislegum	vinnubrögðum	og	taki	meiri	ábyrgð	á	eigin	námi	
hafa	aukist.	Fyrirmyndir	nemenda	eru	kennarar	og	skiptir	því	máli	að	þeir	leggi	línurnar	
fyrir	kennslu	sem	eykur	skapandi	hugsun,	frumkvæði	nemenda,	góða	samvinnu	og	
ánægjuleg	samskipti	þvert	á	greinasvið	og	aldur	nemenda.	Það	skiptir	miklu	máli	að	
framlag	og	sérþekking	bæði	nemenda	og	kennara	fá	að	njóta	sín	sem	mest	í	skólastarfi	
(Sigrún	Björk	Cortes	o.fl.,	2016:	6).	Markmiðið	með	þessu	verkefni	er	að	auka	hæfni	
nemenda	á	ýmsum	sviðum,	auka	skilning	þeirra	á	fjölmenningu,	að	þeir	fái	tækifæri	til	að	
vinna	á	fjölbreytilegan	hátt	og	nota	styrkleika	sína.	Einnig	að	stuðla	að	áhuga	nemenda,		
góðri	samvinnu,	auka	ánægjuleg	samskipti	þeirra	sín	á	milli	og	fá	þá	til	að	leita	upplýsinga	
og	kafa	ofan	í	viðfangsefnið	og	tengja	við	eigin	reynslu.	Vinna	verkefnisins	gekk	ágætlega	
þó	tímaramminn	setti	strik	í	reikninginn.	Ferli	verkefnisins	var	mjög	gefandi	og	
lærdómsríkt.	Ýmislegt	gekk	vel	en	margt	var	erfitt	og	mætti	bæta.	Það	gekk	til	dæmis	vel	
að	safna	upplýsingum	og	vinna	úr	þeim	og	einnig	gekk	vel	að	vinna	verkefnaheftið	og	
vefsíðuna.	Tíminn	gerði	þó	að	verkum	að	ekki	var	hægt	að	vinna	myndirnar	fyrir	bókina	
nógu	vel.	Það	gafst	ekki	nógu	mikill	tími	til	að	skissa	hverja	mynd	aftur	eða	gera	nokkrar	
útgáfur	heldur	varð	að	vinna	með	það	sem	gafst	á	þessum	tíma.	Jafnframt	gat	verið	erfitt	
að	skipta	athyglinni	milli	þessa	verkefnis	og	annarra	námskeiða	á	önninni.	Það	sem	mætti	
gera	betur	eða	vinna	frekar	í	er	að	endurgera	bókina	og	vinna	betur	í	henni	ásamt	því	að	
prófa	verkefnaheftið	í	bekk	og	sjá	betur	hvað	virkar	og	hvað	ekki	og	ígrunda	það	betur.	
Næsta	mögulega	skref	væri	því	að	prófa	verkefnaheftið,	fínpússa	það	og	gera	fleiri	
verkefni	innan	sama	þema	og	jafnvel	fleiri	samþætt	verkefni	með	öðru	þema.	
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8 Niðurlag	

Við	gerð	þessa	verkefnis	skoðaði	ég	félagslega	hugsmíðahyggju	og	rætur	hennar	í	
kenningum	fræðimanna.	Samþætting	námsgreina	byggir	mikið	á	félagslegri	
hugsmíðahyggju	og	þótti	því	við	hæfi	að	rannsaka	lítillega	þann	grunn.	Þar	sem	ég	vann	
verkefnið	með	þemanám	að	leiðarljósi	og	tók	fyrir	fjölmenningu	skipti	mig	máli	að	skoða	
hugtakið	fjölmenningu	og	þróun	þess,	skoða	vel	þær	námsgreinar	sem	ég	vildi	tengja	því	
viðfangsefni	og	benda	á	kennsluaðferðir	sem	þykja	henta	vel	við	samþættingu.	Einnig	
hugaði	ég	að	námsmati	á	þessum	grunni.	Þannig	tel	ég	mig	hafa	náð	markmiðum	mínum	
og	lagt	grunn	að	verkefni	sem	hægt	er	að	nota	til	að	brjóta	upp	hefðbundna	kennslu	og	
vekja	áhuga	nemenda	um	fjölmenningu.	Ég	tel	að	verkefnið	í	heild	hafi	orðið	til	að	bæta	
við	þekkingu	í	farteskið	mitt	og	það	verði	til	þess	að	hjálpa	mér	að	þróast	í	námi	og	starfi.	
Kennarastarfið	er	alltaf	að	þróast	og	ekki	síður	á	tækniöld	þar	sem	þungamiðja	
kennslunnar	er	ekki	lengur	að	miðla	þekkingu	heldur	kenna	nemendum	að	verða	sér	út	
um	hana	með	því	að	afla	upplýsinga	og	gæta	vel	að	uppruna	þeirra,	ígrunda	gæði	þeirrar	
þekkingar	sem	þannig	aflast	eða	verður	til	og	miðla	henni	á	markvissan	hátt	til	annarra	
(Sigrún	Björk	Cortes	o.fl.,	2016:	6).	Ég	tel	mig	nú	hæfari	til	að	takast	á	við	það	
fjölmenningarlega	samfélag	sem	við	búum	við	í	nútíma	námsumhverfi.	Eftir	gerð	þessa	
verkefnis	hef	ég	öðlast	aukinn	skilning	á	því	hversu	gríðarleg	vinna	liggur	að	baki	því	að	
þróa	nýtt	kennsluefni	og	hvernig	það	fær	kennara	til	að	ígrunda	kennsluaðferðir	og	
hvernig	þeir	miðla	efni	til	nemenda	sinna	á	sem	skýrastan	hátt.		
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