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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í starf samfélags-

greinakennara. Fá sýn þeirra á samþættingu samfélagsgreina og hvort og 

hvernig þeir beita samþættingu í sínu daglega starfi. Einnig var athugað hvar 

kennararnir staðsettu sig í fjórþættri nálgun til samþættingar (sbr. mynd 1). 

Rannsóknin var eigindleg. Tekin voru tíu hálfopin einstaklingsviðtöl í 

tveimur af fjórum fjölmennustu sveitarfélögunum á Íslandi. 

Niðurstöður benda til þess að kennarar virðast ekki þekkja stefnu eigin 

sveitarfélags sérstaklega. Þeir lýstu sjálfum sér gjarnan sem kennara sem 

notar aðallega beina kennslu, verkefnavinnu úr kennslubókum og hópavinnu 

inni á milli. Samstarf samfélagsgreinakennara virtist takmarkað við 

undirbúningsfundi í upphafi skólaárs og val nemenda virtist lítið. Fjölbreyttu 

námsmati var þó lýst og gefin voru dæmi um símatsverkefni, próf og 

jafningja- og sjálfsmat nemenda. Kennararnir virtust skilja samþættingu fyrst 

og fremst sem faggreinamiðaða nálgun (e. disciplinary) þar sem 

viðfangsefnið er unnið út frá ýmsum faggreinum, kennarinn er sá sem miðlar 

upplýsingum til nemenda sem eru aðallega í hlutverki viðtakenda. Hins vegar 

höfðu kennararnir áhuga að beita þverfaglegri nálgun (e. transdisciplinary) 

sem byggist ekki á neinni sérstakri faggrein, heldur viðfangsefni þar sem 

ýmsar faggreinar geta lagt af mörkum og áhugi og þarfir nemenda eru hafðar 

að leiðarljósi. Þegar bornar voru saman stefnur sveitarfélaganna og 

framkvæmdin sem kennarar lýstu virðast mörk milli faggreina skýrari í 

kennslunni en gert er ráð fyrir í stefnunum.  

Fátt kom á óvart í þessari rannsókn og virðist lítið hafa breyst í kennslu-

háttum miðað við fyrri íslenskar rannsóknir. Kennararnir lýsa hefðbundinni 

kennslu og takmarkaðri samþættingu en segjast vilja samþætta meira. Helstu 

skýringar fólust í ytri þáttum, þ.e. hjá öðrum en þeim sjálfum, t.d. í áhugaleysi 

samstarfskennaranna, að kennsla ætti að fara fram innan veggja tiltekinna 

rýma og ekki væri vilji kennara til að vinna þann aukatíma sem samþætting 

krefðist. 
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Abstract 

“The reality is not clear-cut“:  

Middle school teachers insight to integrating social studies  

The purpose of this masters research was to gain insight into the works of 

social studies teachers of teenagers in middle school. Attention was directed 

at whether and how they take advantage of the integration of subjects in 

their daily work. The research was qualitative. Ten semi-structured 

interviews were taken in two of the largest municipality in Iceland. 

Results indicate that teachers do not know the policy of their municipality, 

often characterize themselves as teachers who use mostly direct teaching, 

assignments from textbooks and teamwork in between. Cooperation 

between social studies teachers seems limited to preparatory meetings at 

the beginning of the school year and the students choice seems limited. 

Diverse assessment was however described and examples were given of 

continuous assessment assignments, tests and peer- and self- assessments 

of students.  

The teachers seem to understand integration first and foremost as a 

disciplinary based approach where the subject is worked from different 

disciplines, the teacher is the one who conveys information to the students, 

but they are mainly in the role of the recipients. Teachers, on the other hand, 

have a clear will to use a trans disciplinary approach that is not based on any 

particular profession, but challenges in which various disciplines can 

contribute and the students interests and needs are respected. A comparison 

of the municipality policies and the projects teachers describe seem to show 

that the boundaries between disciplines are clearer in teaching than the 

policies emphasize.  

Few things came as a surprise in this research and little seems to have 

changed in teaching methods based on previous Icelandic research. The 

teachers describe traditional teaching and limited integration but say they 

would like to integrate more. The main reasons were external factors, 

namely with others but themselves, for example, lack of interest in co-

teachers, that teaching should take place within certain spaces and the 

teachers lack of will to work that extra time that integration demands.  
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1 Inngangur 

Allt frá því að ég var í grunnskóla hef ég átt mér þann draum að verða kennari. 

Þó fékk ég hugmyndir í millitíðinni um að verða mannfræðingur eða læknir 

og meira að segja fiskvinnslukona eins og mamma mín. En innst inni fann ég 

alltaf fyrir því hvað löngunin í að starfa með börnum jókst. Ég ólst upp í Hrísey 

og þar var oft á tíðum skortur á kennurum og þeir kennarar sem komu voru 

misgóðir eins og þeir voru margir. Nokkrir stóðu uppúr og voru eftirminnilegir 

og þeir juku áhuga minn á kennarastarfinu. Ástæðan var líklega sú að þessir 

ákveðnu kennarar náðu vel til okkar í bekknum og gerðu kennsluna 

skemmtilega, hún var fjölbreytt. Þótt að við nemendurnir værum missterkir 

einstaklingar í einstökum námsgreinum þá gátum við unnið á okkar hraða að 

sameiginlegum markmiðum. Verkefnin voru ánægjuleg og fjölbreytt þar sem 

tengdar voru saman margar námsgreinar án þess þó að við nemendur 

gerðum okkur grein fyrir því. Þegar ég kom svo í kennaranám áttaði ég mig á 

þessari samþættingu og sá að þetta var eitthvað sem hafði virkað vel á mig 

og gæti því hentað öðrum nemendum.  

Samþætting er því höfundi þessa meistaraverkefnis (sem hér eftir er 

nefndur rannsakandi) afar kær og hefur áhuginn á samþættingu aukist jafnt 

og þétt frá því að námskeiðinu Samfélagsgreinakennsla 1 lauk, en því stýrði 

Lilja M. Jónsdóttir, lektor á Menntavísindasviði. Þar var samþætting höfð í 

hávegi og kenndar ýmsar aðferðir til að samþætta samfélagsgreinar öðrum 

námsgreinum.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að öðlast innsýn í starf samfélags-

greinakennara, sýn þeirra á samþættingu samfélagsgreina og hvort/hvernig 

þeir beita samþættingu í sínu daglega starfi. Að auki var skoðað hvort munur 

væri á kennurum í tveimur sveitarfélögum, Reykjavík og Akureyri, og hvernig 

þeir skildu hugtakið samþætting. 

Undir samfélagsgreinar falla nú námsgreinarnar saga, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði. Því 

fannst rannsakanda tilvalið að sjá hvernig starfandi samfélagsgreinakennarar 

takast á við þetta stóra hlutverk því að samfélagsgreinar fá úthlutað afar 

litlum „tíma“ af heildarkennslustundafjölda nemenda, eða einungis 11,46% 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52).  
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Þar sem rannsakandi kemur frá Hrísey, þar sem nemendur grunnskólans 

eru fáir, þá langaði hann að fá vísbendingar um hvort að samþætting virki 

jafnvel í litlum skóla úti á landi eins og hann hefur reynslu af og í stærri skólum 

á höfuðborgarsvæðinu og þéttbýlinu á Akureyri. Í því samhengi vill 

rannsakandi kanna hvaða ástæður kennarar gefa fyrir því að þeir velja eða 

velja ekki að nota samþættingu í sínu daglega starfi.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, er fjallað um val 

viðfangsefnis, markmið rannsóknar og uppbyggingu ritgerðar. Í öðrum kafla 

er fjallað um aðalnámskrá grunnskóla, bæði almenna hlutann og svo einnig 

samfélagsgreinahluta þar sem rannsakandi er á samfélagsgreina kjörsviði. 

Þar að auki er gerð grein fyrir menntastefnum sveitarfélagana tveggja sem 

urðu fyrir valinu.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er sagt frá nýlegum rannsóknum sem hafa 

verið gerðar á samþættingu í skólastarfi. Þá er í fjórða kafla fjallað um 

samþættingu út frá mismunandi sjónarhornum. Fyrst kemur umræða um það 

af hverju ætti að velja samþættingu, síðan er rætt um þemanám og hvernig 

greina megi muninn á þemanámi og samþættingu sem stundum er óljós. Í lok 

fjórða kafla er kynnt fjórþætt nálgun til samþættingar en það líkan var notað 

í rannsókninni. Nálgunin byggist annars vegar á áherslum í námskrá og hins 

vegar á hlutverki nemenda og kennara.  

Í kjölfar fræðilegrar umfjöllunar er rannsóknaraðferð lýst í kafla fimm. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem tekin voru háflopin viðtöl við tíu 

samfélagsgreinakennara á unglingastigi. 

Sjötti kafli hefur að geyma niðurstöður rannsóknarinnar sem kynntar eru 

eftir þemum sem komu í ljós við greiningu gagna. Í lokin er samantekt þar 

sem niðurstöðurnar eru dregnar saman og settar í fræðilegt samhengi. Í kafla 

sjö eru niðurstöðurnar ræddar.  

Í síðasta kafla ritgerðinnar, þeim áttunda, er að finna lokaorð en í kjölfar 

þeirra er heimildaskrá og viðauki. 
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2 Aðalnámskrá og menntastefna sveitarfélaga  

Aðalnámskrá myndar ramma um skólastarfið í heild og byggir á þeirri 

menntastefnu sem felst í grunnskólalögum (91/2008). Í þessum kafla verður 

almenni hluti aðalnámskrár frá 2011 skoðaður. Stuttlega verður fjallað um 

grunnþætti menntunar og birtingarmynd samþættingar. Því næst verður 

fjallað um kafla samfélagsgreina í aðalnámskrá grunnskóla, greinasviði 2013 

og að sama skapi verður rýnt í hver birtingarmynd samþættingar er innan 

samfélagsgreinanna. Að því loknu er rýnt í menntastefnur tveggja af fjórum 

fjölmennustu sveitarfélögum Íslands með samþættingu námsgreina í huga.  

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá er leiðarvísir að góðri kennslu sem starfsfólk grunnskóla styðst 

við. Hlutverk kennara eru afar mörg og ekki aðeins eiga þeir að miðla 

þekkingu sinni til nemenda heldur eiga þeir einnig að færa þeim þann 

möguleika að afla sér þekkingar og leikni, hvetja starfsgleðina hjá þeim og 

styrkja hugsun þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). 

Fagmennska kennara leikur stórt hlutverk í skólastarfinu. Trausti 

Þorsteinsson (2002) segir að starfskenning kennara sé undirstaða 

fagmennsku. Starfskenning kennara er sett saman úr fræðilegri þekkingu, 

reynslubundinni þekkingu, siðferðilegum viðmiðunum og ígrundun. Trausti 

nefnir einnig þrjú snið á fagmennsku kennara og kallar þau ósjálfstæða 

fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka fagmennsku (bls. 151). 

Ósjálfstæði fagmaðurinn vill að í námskrá standi það svart á hvítu svo allir viti 

hvað skuli kenna og hvenær. Sjálfstæði fagmaðurinn telur tilgang og markmið 

kennslunnar fólgið í þeirri þekkingu og menntun er fagmaðurinn hefur á valdi 

sínu. Samvirki fagmaðurinn lítur á sig sem leiðtoga og leitast hann við að gera 

foreldra og nemendur virka í öllu skólastarfinu ásamt samstarfi við 

samkennara (Trausti Þorsteinsson, 2002, bls. 151–152). 

Margt hefur breyst í kennslu og kennsluháttum hér á landi frá því 

barnakennsla og skólahald hófst 1908 (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 25), en 

það var með tilkomu fræðslulaganna frá árinu 1907. Til að mynda er 

skólaskylda hér á landi 10 ár og hefur verið frá því að lög nr. 49/1991 um 

grunnskóla voru sett. Nú á 21. öldinni er almenn menntun skilgreind út frá 

þörfum samfélagsins og einstaklingum þess og lögð áhersla á að fólk menntist 

ekki einungis í skólanum, heldur sé um ævilangt fjölbreytt ferli að ræða. Eða 
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eins og segir í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011: „Almenn menntun byggist á 

fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og samfélags“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15).  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 birtast sex grunnþættir menntunar 

sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). 

Þar segir einnig að grunnþættirnir eiga að „endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 17). Enn fremur kemur fram um grunnþættina að þeir eigi að 

snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja 

til að hafa áhrif og taka virkan þátt í samfélaginu sínu, breyta því 

og þróa það. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16) 

Ef litið er aðeins nánar á grunnþættina kemur í ljós að þeir skarast um 

margt. Til að mynda á lýðræðis- og mannréttindamenntun að byggjast á 

gagnrýninni hugsun og eiga nemendur að ígrunda um grunngildi 

samfélagsins. Í sjálfbærnimenntun eiga nemendur að geta tekist á við 

margvísleg álitamál og ágreiningsefni (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011, bls. 20–21). 

Hugmyndin með grunnþáttunum felur líka í sér að ekki eigi að móta nýjar 

námsgreinar heldur eiga grunnþættirnir að fléttast saman við daglegt 

skólastarf á fjölbreyttan hátt og höfða til sem flestra nemenda.  

Í umfjöllun um námsgreinar segir í aðalnámskránni að það sé val hvers og 

eins skóla hvort kenndar séu einstakar námsgreinar og námsvið sérstaklega 

eða hvort fengist er við samþætt viðfangsefni. Það sem þurfi að hafa að 

leiðarljósi sé að nám nemenda sé sem heildstæðast (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40). Hins vegar er minnt á að samþætt 

viðfangsefni sé góður kostur. 

Til að mynda eru verkefni í samfélaginu ekki sundruð og einangruð, því 

ætti að vera lögð áhersla á samþættingu námsgreina þar sem horft er til 

verkefna sem hafa snertifleti við margar námsgreinar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 51). 



 

15 

Með breytingum á aðalnámskrá grunnskóla 2011, tilheyra nú fleiri náms-

greinar og efnisþættir til samfélagsgreina en áður hefur verið. Undir kennslu 

í samfélagsgreinum falla nú saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragða-

fræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði (Mennta- og menningamála-

ráðuneytið, 2013, bls. 194). Þær breytingar sem hafa átt sér stað frá síðustu 

gerð aðalnámskrár grunnskóla samfélagsgreina frá 2007 eru þær að þá til-

heyrðu faginu samfélagsfræði, landafræði, saga og þjóðfélagsfræði 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5).  

Í núgildandi námskrá segir að menntagildi samfélagsgreina sé fólgið í að 

þroska hæfni nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra. 

Kennsla í samfélagsgreinum er nú hugsuð út frá þremur rótum sem eru 

reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 195). Út frá þessum þremur rótum eru svo hæfnivið-

mið samfélagsgreina útbúin, en þau tengjast öll á einhvern hátt grunnþáttum 

menntunar. Vert er að taka fram að núgildandi námskrá byggir á 

hæfniviðmiðum, eða því sem nemandinn á að geta í lok 4., 7. og 10. bekkjar. 

Áður fyrr voru námskrárnar byggðar á markmiðum og voru þau grundvöllur 

námsmats í skólunum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 

Í kennslu samfélagsgreina er gert ráð fyrir að nýttar séu margar kennslu-

aðferðir og eru í námskránni, t.d. nefndar leitaraðferðir, bekkjarfundir og 

umræðu- og spurnaraðferðir. Lögð er áhersla á þemanám, heimildavinnu og 

vettvangsferðir í samfélagsgreinum. Þar kemur meðal annars fram að „við 

slík vinnubrögð hentar samþætting námsgreina og námssviða vel“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 203–205).  

Ingvar Sigurgeirsson (1999a) tekur fram í bók sinni Að mörgu er að hyggja 

að samþætting námsgreina sé mjög auðveld innan samfélagsgreinanna 

vegna þess að þar er unnið með marga þætti í einu og auðvelt að tengja aðrar 

námsgreinar eða eiga samstarf við aðra kennara (bls. 75).  

2.2 Menntastefnur  

Skoðuð voru þau stefnuskjöl Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar sem 

sveitarfélögin hafa sett fram í menntamálum. Valið var að skoða 

Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ til að hafa stærstu sveitarfélögin í þessum 

tveimur landshlutum. Menntastefnurnar voru bornar saman við það sem 

kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla en stefna hvors sveitarfélags er að 

sjálfsögðu unnin út frá henni. Í fyrstu eru dregin fram aðalatriði stefnanna 

tveggja þar á eftir verða þær skoðaðar með aðalnámskrá grunnskóla í huga.  
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2.2.1 Reykjavíkurborg 

Í stefnu og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur frá 2011 er það haft að 

leiðarljósi að börnum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og að þau öðlist 

uppeldi og menntun fyrir líf og starf. Allir hagsmunaaðilar komu að þróun 

stefnumótunar nýs menntaráðs sem ber heitið Tíu rauðir þræðir og einn 

grænn, en það er verkefnaáætlun Reykjavíkurborgar í menntamálum 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 5). 

Í framtíðarsýn stefnunnar kemur fram að listir og skapandi samstarf skuli 

vera samþætt í allar námsgreinar. Einnig að sköpun, gleði, leikur og gagnrýnin 

hugsun skuli vera í öndvegi (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 7). 

Í verkefnaáætluninni segir að með komu nýrrar aðalnámskrár (2011) verði 

stefnt að því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir og samþættingu í námi á 

næstu árum. Sérstaklega á að leitast við að samþætta fræðslu um 

mannréttindi, heimspeki, siðfræði og tjáningu í allt skólastarf (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 10).  

Að auki segir að skólastarfið eigi að stuðla að aukinni umhverfisvitund 

með því að auka útinám og útivist og samþætta umhverfismennt við aðrar 

námsgreinar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 14). 

 

2.2.2 Akureyrarbær 

Skólastefna Akureyrarbæjar er frá 2006 en rannsakandi fékk þær upplýsingar 

að ný og endurbætt útgáfa væri í bígerð. Það gæti því vel verið að margt sé 

búið að breytast vegna þess að það var gefin út aðalnámskrá grunnskóla sem 

tók í gildi árið 2011 og ætti stefnan að mótast af henni.  

Skólastefna Akureyrarbæjar byggist á fjórum hornsteinum. Þeir eru 

þekking, leikni, virðing og vellíðan (Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 8). 

Hlutverk skóla Akureyrarbæjar er að allir nemendur fái jafnan rétt til náms og 

að nemendur fái nám í samræmi við þroska sinn og áhugamál (Skóladeild 

Akureyrarbæjar, 2006, bls. 9).  

Eitt af helstu meginmarkmiðum skólastefnu Akureyrarbæjar er að skólar 

móti starf sitt í samræmi við þarfir nærsamfélagsins sem og þjóðfélagsins alls. 

Nemendur eiga að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, læra að vinna með og tjá 

tilfinningar sínar, tileinka sér sjálfsaga, efla frumkvæði og örva sköpunargleði. 

Í skólum Akureyrarbæjar á að ríkja gagnkvæmt samstarf milli heimila og skóla 

sem byggir á trausti og virðingu (Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 10).  
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2.3 Samantekt 

Það er margt sameiginlegt með skólastefnunum tveimur þrátt fyrir að hafa 

verið skrifaðar og gefnar út fyrir 2011.  

Samkvæmt þessum stefnuskjölum á nám að vera skapandi og einnig er 

sköpun gert hátt undir höfði í aðalnámskrá grunnskóla sem einum af 

grunnþáttum menntunar. Samstarf milli heimila og skóla er talinn mikilvægur 

þáttur í báðum stefnum og foreldrum er ætlað  að vera virkir í starfi barna 

sinna og vilja taka þátt í því. Skýrt er í báðum stefnum að nemendur eru settir 

í fyrsta sæti, þeir eiga rétt á einstaklingsmiðuðu námi, námi við sitt hæfi og 

þroska og eiga einnig að njóta fjölbreyttra kennsluaðferða. Því er óhætt að 

fullyrða að stefnur þessara sveitarfélaga séu í góðu samræmi við áherslur 

aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.  

Hugtakið samþætting er hins vegar aðeins einu sinni nefnt í riti 

Reykjavíkurborgar og þá í tengslum við samvinnu um uppeldi og menntun. 

Hugtakið samþætting er aftur á móti aldrei nefnt í riti Akureyrarbæjar. 
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3 Rannsóknir á samþættingu í skólastarfi 

Ekki hafa verið gerðar margar nýlegar rannsóknir á samþættingu innan 

samfélagsgreina hér á landi. Sú umfangsmesta er vafalítið rannsóknin 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, en hún var unnin á árunum 

2009–2011. Þar að auki verða niðurstöður minni rannsókna sem snerta 

samþættingu kynntar.  

3.1 Starfshættir í grunnskólum 

Í rannsókn um starfshætti í grunnskólum við upphaf 21. aldar voru skoðaðir 

margir pólar og þeir tengdir við aðalnámskrá grunnskóla þar sem við átti. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar komu mörgum á óvart vegna aukinnar 

opinberrar umræðu í samfélaginu um fjölbreytni, hvort sem átt er við í vali á 

kennsluaðferðum eða námsmati. Ljóst er í dag að nemendahópurinn er ekki 

eins einsleitur og áður og því þurfa kennarar að vanda val sitt á 

starfsaðferðum betur en áður. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið mikið 

ræddar í kennaranáminu undanfarin ár þar sem sumar þeirra stinga í stúf við 

það sem lögð er áhersla á. En í kennaranámi er áhersla á að nota fjölbreyttar 

aðferðir og hugsa út fyrir rammann. Skoðum nánar um hvað málið snýst. 

Í niðurstöðum, í kaflanum um kennsluhætti, kemur fram að kennarar 

virðist nota tiltölulega fáar kennsluaðferðir. Þær kennsluaðferðir sem voru 

oftast notaðar af kennurum var bein kennsla, fyrirlestrar og vinna í 

vinnubókum. Í rannsókninni var byggt bæði á vettvangsathugunum og 

spurningalista sem lagður var fyrir starfsfólk og nemendur skólanna til að fá 

fleiri en eitt sjónarhorn. Verklegar æfingar og tilraunir voru notaðar afar 

sjaldan (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 129–131).  

Þessar niðurstöður stinga í stúf við það sem talað er um í aðalnámskrá 

grunnskóla. Þar er nefndur fjöldinn allur af kennsluaðferðum sem mælt er 

með að leggja áherslu á í gegnum skólastarfið. Sem dæmi má nefna verklega 

kennslu, sköpun, samþættingu og þemanám. Út frá þessum niðurstöðum er 

hægt að velta því fyrir sér hvort að kennarar séu of fastir í sama farinu og vilji 

ekki fara nýjar leiðir í vali á kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, 

bls. 129–131).  

Vert er þó að taka fram að töluverður munur var á notkun kennsluaðferða 

eftir því hvaða aldursstig grunnskóla var rannsakað. Mesta fjölbreytnin var á 

yngsta stigi en þegar komið var upp á unglingastigið virðist að mestu beitt 

kennslu með samræðum við nemendur (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 

131–134). Þá er mikilvægt að taka fram að skólar sem byggja á teymiskennslu 
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komu betur út í fjölbreyttu vali á kennsluaðferðum heldur en hinn 

hefðbundni bekkjarkennsluskóli. Hægt er að túlka þær niðurstöður sem svo 

að ef kennarar með sömu faggrein vinni saman séu meiri líkur á að kennarar 

þori að framkvæma hugmyndir sínar sem og nýta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir (Gerður G. Óskarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín 

Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, Rúnar 

Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir, 2014, bls. 328). 

Í starfsháttarannsókninni var gerð sérstök athugun á list- og verkgreinum. 

Kannað var hvort samþætting ætti sér stað í list- og verkgreinum innbyrðis 

eða jafnvel við aðrar námsgreinar. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var mikið 

um slíkt. Í niðurstöðunum kom einnig fram að nokkrir bóknámskennarar 

nýttu sér myndræna túlkun og myndskreytingar í verkefnavinnu hjá sér, en 

það telst ekki sem mikil samþætting (Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. 

Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, Ingibjörg 

Kaldalóns, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa Kristín Júlíusdóttir og Sigrún 

Guðmundsdóttir, 2014, bls. 272).  

3.2 Aðrar rannsóknir  

Margir kennarar segja að þeir samþætti námsgreinar við sitt fag. Snyder 

(2001, bls. 34) bendir á að ekki sé það allt samþætting og tekur dæmi af 

kennara að kenna lestur. Þegar kennarinn er að kenna nemendum stafrófið 

auðveldar hann það með því að syngja lag undir. Hér er kennarinn ekki að 

samþætta við söng heldur að auðvelda og nýta sér eigin þekkingu segir 

Snyder.  

Kelly (2004) minnir á áherslu þess að það sem gert er í skólum verði að 

koma fram í námskrá þeirra. Til dæmis ef ákveðin námsgrein eða aðferð verði 

notuð í skólum sé mikilvægt eða jafnvel nauðsynlegt að það sé nefnt í 

formlegri námskrá skólanna (bls. 6). 

Í rannsókn á samfélagsgreinakennslu á unglingastigi komst Elín Árnadóttir 

(2014) að því að aðeins einn af þeim fjórum viðmælendum sem hún ræddi 

við notaði samþættingu í sinni samfélagsgreinakennslu. Þetta sé athyglisvert 

því samfélagsgreinar séu ein þeirra kennslugreina í grunnskóla sem henti vel 

til samþættingar með öðrum námsgreinum vegna þess að hún kemur inn á 

svo mörg svið kennslunnar (bls. 26).   

Í grein Birnu Sigurjónsdóttur (2015) kynnir hún rannsókn sem skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar hafði staðið fyrir og kennsluhættir skoðaðir í 

grunnskólunum. Í þeirra rannsókn kom meðal annars fram að algengast væri 

að kennarar notuðu verkefnavinnu undir sinni stjórn eða 57% af þeim 1066 

kennslustundum sem skoðaðar voru. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að 
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þemavinna var einungis notuð í 4% tilvika og sjálfstæð vinna nemenda í 10% 

tilfella. Það sem Birna segir að komi á óvart er að tiltölulega lítill munur er á 

kennsluháttum eftir aldri nemenda. Að sama skapi bendi hún á að kennarinn 

sé enn í aðalhlutverki, en mikið hefur verið talað um að kennarinn ætti að 

vera meiri leiðbeinandi og stýra nemendum á réttu brautina. Þannig benda 

niðurstöður Birnu til þess að ekki er stuðst við fjölbreytta kennsluhætti líkt 

og mælt er með í aðalnámskrá grunnskóla.  
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4 Samþætting 

Hugtakið samþætting er mörgum hugleikið sem starfa í skólum. Rannsóknir 

á skólastarfi hafa bent á að samþætt viðfangsefni séu líklegri til að hjálpa 

nemendum að vinna í hóp og skipuleggja vinnu sína (Lilja M. Jónsdóttir, 1995, 

bls. 15–17).  

En hvað þýðir samþætting í raun séð frá sjónarhóli kennara og nemenda? 

Hvernig skilja kennarar hugtakið samþættingu og hvernig birtist hún í vali á 

viðfangsefnum og verklagi?  

Hér á eftir verða skoðaðar skilgreiningar á samþættingu, kostir hennar og 

gallar, hvernig þemanám tengist hugtakinu, kynnt fjórþætt nálgun 

samþættingar og að lokum verður dregið saman mikilvægi samþættingar og 

aðalatriði nefnd. 

4.1 Af hverju samþætting? 

„Áhugaverð atriði í námsefni verða oft upphaf samþættra viðfangsefna“ 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1981, bls. 67).  

Samþætting námsgreina getur bæði verið formleg eða óformleg. Með 

formlegri samþættingu er átt við að kennarar vinni saman að viðfangsefninu, 

en þannig að námsgreinar þeirra haldist dálítið aðskildar þegar kemur að 

úrlausnum. En í þeirri óformlegu hverfa hin sýnilegu mörk námsgreinanna. 

Námsmarkmiðin og vinnubrögð nemenda verða að meginatriðum (Snyder, 

2001, bls. 34). Þegar kennarar ákveða að samþætta námsgreinar eru öll 

„landamæri“ námsgreina felld niður. Hver og einn kennari getur ekki haft 

hugann við sína námsgrein eða að námsgreinin hans fái ekki nægilega mikla 

athygli í samþættingunni (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og 

Sólrún Guðjónsdóttir, 2011). Til að koma í veg fyrir að vandræði verði þegar 

fella á niður landamærin milli námsgreina er gott að kennarar séu búnir að 

þjálfast í námskrárgerð og hafi góða yfirsýn á aðferðir sem hægt væri að nýta 

og hvernig best væri að kenna (Jacobs, 1989, bls. 9).  Lilja M. Jónsdóttir (1995) 

bendir einnig á að með samþættingu þurfa kennarar og nemendur að vinna 

saman að því að finna þekkingu og lausnir; hvað eigi að gera við þekkinguna, 

hvernig eigi að finna leiðir til að kynna hana og deila með öðrum (bls. 51–52). 

Tilgangur samþættingar er fjölbreyttur. Í samþættum verkefnum gefst 

nemendum kostur á að nálgast verkefnið frá fleiri en einu sjónarhorni. Slík 

vinna leiðir oftast nær til fjölbreyttra vinnubragða vegna þess að nemendur 

vinna þá verkefnin út frá sínum áhuga og getu (Menntamálaráðuneytið, 

1979, bls. 4). Nemendum er falið vald í eigin námi og er þar að auki falin sú 

ábyrgð og krafa að þeir skuli leggja sig fram og eigi að taka þeim ögrunum 
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sem felast í nýjum og framandi viðfangsefnum (Svanborg R. Jónsdóttir, 

Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). 

Að sama skapi nefnir Lilja M. Jónsdóttir (1995) að samþætting sé leið fyrir 

kennara sem og nemendur til að upplifa og sjá að heimurinn er ekki einsleitur 

og rammaður inn (bls. 51–52). Þrátt fyrir að nemendur velji verkefni eftir 

áhuga og getu þá þarf kennarinn að koma til móts við alla þá nemendur sem 

eru í bekknum. Hlutverk kennarans er því að velja verkefni við hæfi þeirra, 

verkefnin þurfa oft að henta persónuleika nemenda og kennarinn þarf einnig 

að þekkja vinnubrögð þeirra og hraða. Til að auðvelda kennaranum starfið 

þannig að verkefnið/námið nái til allra innan bekkjarins er tilvalið fyrir hann 

að styðjast við fjölþrepa (e. multilevel) verkefni. Í fjölþrepa verkefnum er 

tekið tillit til stöðu hvers og eins nemanda þegar þau eru valin. Hægt er að 

vinna með slík verkefni þegar samþætting námsgreina á sér stað (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

25). 

Kostirnir við samþættingu fyrir nemendur eru að þeim gefst kostur á að 

kafa dýpra í efnið, auka skilning sinn á því og færni, hafa meiri tíma til að vinna 

í verkefninu og það sem skiptir stundum miklu máli að hægt er að vinna í 

hópum ef komist er að sameiginlegri niðurstöðu (Menntamálaráðuneytið, 

1979, bls. 4). Með þessum hætti þjálfast nemendur í að skipuleggja vinnu sína 

og vinnu með öðrum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, bls. 9). Það skal þó tekið 

fram að samþætting námsgreina þýðir ekki að hópavinna nemenda eigi sér 

stað allan tímann, heldur geta nemendur unnið einir, í pörum og stundum er 

unnið þvert á aldursstig (Snyder, 2001, bls. 36). 

Ingvar Sigurgeirsson (1981) bendir á að samþætting geti að hluta til verið 

ruglandi hugtak, því að margir hugsa að meginmarkmiðið sé að tengja saman 

svið hinna ýmsu fræðigreina. En það er þó alls ekki svoleiðis. Þegar samþætt 

verkefni er skipulagt er miðað við ákveðin markmið, áhuga og þroska 

nemenda og hverjar eru aðstæðurnar sem unnið er við (bls. 67).   

Lilja M. Jónsdóttir (1995) segir að kostir þess að nota samþættingu í 

skólastarfi séu góðir vegna þess að kennarar „neyðast“ til að nota 

fjölbreyttari kennsluaðferðir og það skapar þann möguleika að nemendur 

taki virkan þátt í að undirbúa og skipuleggja verkefni sín (bls. 15). Í hefti um 

tilraunaverkefni um samþættingu kemur einnig fram að kennarinn nýtur líka 

góðs af slíkri vinnu, því hann getur aukið samstarf sitt við aðra kennara innan 

skólans og er því ekki lengur bundinn sinni greinakennslu. Skipulagsfærni 

kennara eykst og auðveldara verður fyrir þá að setja niður ákveðin heildar-

markmið í náminu (Menntamálaráðuneytið, 1979, bls. 4). Annar kostur sem 
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er mikilvægur fyrir kennara er sá að fleiri bera ábyrgð á kennslunni og það er 

miklu auðveldara að vera ekki einn (Berglind Axelsdóttir o.fl., 2011).  

Snyder (2001) bendir á fleiri kosti samþættingar en minnir á að 

samþætting námsgreina þróist með tímanum og nær ómögulegt sé að 

skipuleggja slíka kennslu einn. Samþætting krefst breytinga og býður upp á 

mikla möguleika og áskoranir fyrir kennara (bls. 70). Því er mikilvægt að 

kennarar starfi saman og ætti samstarf þeirra að byggjast á því að skipuleggja 

viðfangsefnið og kennsluna í sameiningu (Menntamálaráðuneytið, 1979, bls. 

4–5). Það er mælt með því kennarar miðli reynslu sín á milli og skipti með sér 

verkum til að gera starfið sem árangursríkast (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, 

bls. 14). Hlutverk kennarans í samþættum verkefnum er ekki að standa við 

töfluna og halda fyrirlestur um námsefnið, heldur að skipuleggja, verkstýra 

og leiðbeina (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, bls. 14). Hlutverk kennarans getur 

því verið breytilegt allt frá því að vera sérfræðingur og miðla þekkingu til 

nemenda sinna og að því að vera að læra með nemendum valið viðfangsefni 

(Snyder, 2001, bls. 26).  

Það eru þó alltaf einhverjir ókostir og ber hér að nefna nokkra slíka. Til 

dæmis eru alltaf einhverjir í kennarahópnum sem eru meiri foringjar og 

ákveðin hætta á að hugmyndir þeirra fái meiri athygli en hugmyndir annarra. 

Þá getur samvinna tekið á og verið snúin á köflum. Taka þarf tillit til margra 

sjónarhorna. Þá er samvinna tímafrek og því mikilvægt að gefa sér nægan 

tíma til undirbúnings og skipulags en þegar það hefur tekist einu sinni vel er 

hægt að nýta kennsluskipulagið aftur og aftur (Berglind Axelsdóttir o.fl., 

2011).  

4.2 Þemanám 

Þemanám er að vissu leyti líkt samþættingu, en þá er um að ræða heildstætt 

verkefni sem gefur nemendum tækifæri til að vera virkir þátttakendur í 

undurbúningi og mótun viðfangsefna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 8–9). 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005) er samþætting námsgreina og 

þemanám sett undir sama hatt og útskýrt á þann hátt að nemendur séu að 

vinna að fyrirfram ákveðnu viðfangsefni, eða þema, og það sé skoðað frá 

mörgum sjónarhornum. Þar kemur einnig fram að oftast sé um að ræða 

samþættingu nokkurra námsgreina en þemað getur líka tengst einungis einni 

námsgrein (bls. 41). Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 10) bendir á að í þemanámi 

er krafist fjölbreyttra kennsluaðferða og því um að ræða nám sem felur í sér 

fjöldann allan af tækifærum fyrir nemendur til að taka virkan þátt í 
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undirbúningi þess og í að móta viðfangsefnin. Nemendur fá þannig tækifæri 

til að nálgast viðfangsefnin út frá ólíkum sjónarhornum og kafa dýpra í efnið.  

 Ingvar Sigurgeirsson (1999b) bendir á í sínum skrifum að með þemanámi 

sé átt við umfangsmikil viðfangsefni sem skarast þvert á námsgreinar. 

Stundum er verkefnið ákveðið út frá ákveðinni námsgrein eða þá að 

verkefnið sjálft stjórni ferðinni og hvaða þekkingar sé aflað (bls. 150).  

4.3 Greining á þemanámi 

Jacobs (1989) bendir á í bók sinni hvernig hægt er að skipuleggja kennslu með 

samþættri námskrá út frá þemanámi. Hún skilgreinir stigskiptingu yfir þá 

námsmöguleika sem eru í boði. Þeir eru allt frá því að vera alveg lokaðir í átt 

til meiri og meiri samþættingar. Stigin sem hún kynnir í flokkun sinni eru (bls. 

14): Faggreinamiðuð (e. discipline based), námsgreinar sem kenndar eru hlið 

við hlið (e. parallel disciplines), fjölgreinamiðuð (e. multi-disciplinary), 

samþættar einingar (e. inter-disciplinary units/courses), samþættur dagur (e. 

integrated day) og heildstæð áætlun (e. complete program). Skoðum aðeins 

nánar hvað er átt við með hverju skipulagi fyrir sig.  

Í faggreinamiðun (e. discipline based) er ekki með neinum hætti reynt að 

samþætta námsgreinar, þvert á móti er reynt að forðast það eins og heitan 

eldinn. Hver og ein námsgrein fær sinn stað og tíma innan ákveðins ramma 

stundartöflunnar (Jacobs, 1989, bls. 14).  

Þegar við erum komin í námsgreinar sem kenndar eru hlið við hlið (e. 

parallel discipline) er námskráin samin þannig að kennarar geti samþætt að 

vissu leyti. Til dæmis ef fjalla á um seinni heimsstyrjöldina í samfélagsgreinum 

á vormisseri þá gætu íslenskukennararnir ákveðið að lesa bókina Mávahlátur 

eða Djöflaeyjuna ekki á haustmisseri heldur á vormisseri því þá er verið að 

fjalla um svipað málefni í báðum námsgreinum þótt að kennararnir vinni ekki 

saman að skipulaginu (Jacobs, 1989, bls. 15).  

Í fjölgreinamiðun (e. multi-disciplinary) er formleg samþætting, þar sem 

landamæri milli námsgreina eru felld niður og námsgreinar kenndar í 

sameiningu. Hér er námsefni af svipuðum toga kennt í sameiningu og 

námsgreinarnar aðskyldar heldur styðja þær hver við aðra (Jacobs, 1989, bls. 

16).  

Samþættar einingar (e. interdisciplinary units/courses) fela í sér 

samþættingu þannig að námsgreinar eða námsþættir sameinast og stuðla 

saman að tilteknum markmiðum skólanámskrárinnar sé náð. Þetta samstarf 

getur verið í nokkra daga, vikur eða jafnvel heilt misseri, allt eftir því hvernig 

kennararnir vilja hátta samstarfinu (Jacobs, 1989, bls. 16–17).  
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Þegar rýnt er í skilgreiningu á samþættum degi (e. integrated day) kemur 

í ljós að slíkur dagur byggir á þema og vandamálum sem eru í daglegu lífi 

nemenda. Viðfangsefni dagsins eru unnin út frá áhugamálum nemenda sem 

og spurningum þeirra á meðan önnur viðfangsefni eru sett til hliðar. 

Dagskipulagið og tíminn er skipulagður út frá þörfum nemenda frekar en að 

vera niðurnjörvaður eftir einhverjum tilmælum (Jacobs, 1989, bls. 17).  

Heildstæð áætlun (e. complete program) er endastöðin í samþættingu 

samkvæmt Jacobs. Nemendur eru virkir þátttakendur í skólakerfinu og taka 

þátt í að semja sína eigin námskrá út frá sínu daglega lífi. Hér er að mestu 

leyti allt samþætt og líf nemenda er í brennidepli í skólastarfinu. Þegar stuðst 

er við slíkt skipulag er stuðlað að sjálfstæði og nemendur verða meira 

meðvitaðir um sitt eigið nám (Jacobs, 1989, bls. 18). 

Með þessari flokkun geta kennarar valið og prófað nokkrar leiðir sem 

gætu hentað í þeirra kennslu og séð hvað það er sem virkar með þeirra 

nemendum og hvað ekki. Þegar kennarar hafa ákveðið að samþætta náms-

greinar er mikilvægt að hafa nokkur atriði í huga. Fyrir það fyrsta þurfa þeir 

að temja sér að vera sveigjanlegir og með sveigjanlega dagskrá, að það þurfi 

stuðning samstarfskennara og síðast en ekki síst er það námskráin, sú kennsla 

sem er skipulögð þarf að uppfylla kröfur sem settar eru fram í henni (Jacobs, 

1989, bls. 18–19).  

4.4 Fjórþætt nálgun samþættingar 

Auður Pálsdóttir (2014, bls. 45–46) gerir grein fyrir fjórþættri nálgun til 

samþættingar í skólastarfi í umfjöllun sinni um sjálfbærni sem námssvið í 

mótun á Íslandi.  

Nálgunin byggist annars vegar á áherslum í námskrá og hins vegar á 

hlutverki nemenda og kennara (sjá mynd 1). Í fyrsta lagi er faggreinamiðuð 

nálgun (e. dispiplinary) þar sem kennarinn er sá sem miðlar upplýsingum til 

nemenda, sem eru viðtakendur og óvirkir og skýr áhersla er á 

faggreinakennslu. Í öðru lagi er fjölþætt nálgun (e. multidisciplinary) sem 

gjarnan byggist á þemum, t.d. þemanu loftslag, en er þá með aðskildum 

viðfangsefnum eftir námsgreinum þar sem kennarinn skipuleggur hvað og 

hvernig er unnið. Í þriðja lagi eru samþætt eða samfagleg viðfangsefni (e. 

interdisciplinary) sem byggja á viðfangsefnum sem hafa margþættar rætur 

og eru undirbúin og unnin í samstarfi kennara. Í fjórða lagi er svo þverfagleg 

nálgun (e. transdisciplinary) sem byggir ekki á neinni sérstakri faggrein, 

heldur eru áhugi og þarfir nemenda hafðir að leiðarljósi og gerð er skýr krafa 

um samstarf kennara og nemenda. 
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Mynd 1. Fjórþætt nálgun til samþættingar (Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 45, 
þýðandi AP). 

Á mynd 1 er athyglinni beint annars vegar að ólíkum hlutverkum kennara 

og nemenda. Hins vegar er sjónum beint að inntaki námskrárinnar sem ýmist 

leggur áherslu á áhuga og þarfir nemenda eða að byggt er á grunni 

faggreinanna. Allir hlutar myndarinnar (hver fjórðungur) tákna ákveðna 

nálgun í skólastarfi sem hver um sig hefur tiltekna kosti en líka annmarka. Því 

má segja að hver fjórðungur um sig táknar ólíkar forsendur og nálgun 

samþættingar.  

Í samhengi vinnu með grunnþáttinn sjálfbærni í skólastarfi bendir Auður 

Pálsdóttir (2014, bls. 46) á að með hliðsjón af leiðbeiningum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbærnimenntun og þessum fjórum nálgunum er mikilvægt 

að öflun þekkingar byggi á þverfaglegum viðfangsefnum þar sem áhugi og 

þarfir nemenda eru drifkrafturinn og kennarinn er í hlutverki þess sem leið-

beinir og greiðir götu nemenda. 

Í bókinni Skapandi skólastarf fjallar Lilja M. Jónsdóttir (1996) um 

samþættingu í tengslum við kennsluaðferðir sem kallast leitaraðferðir. Í því 

samhengi fjallar hún um og skilgreinir þemanám sérstaklega. Þegar skoðuð 

er skilgreining Lilju á þemanámi kemur í ljós að  þemanám krefst ákveðinnar 

samþættingar viðfangsefna og skýr áhersla er á að nemendur hafi áhrif á 
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bæði efni og vinnulag í námi sínu. Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 10) leggur 

áherslu á að í þemanámi fái nemendur tækifæri til að nálgast viðfangsefnin 

út frá ólíkum sjónarhornum (t.d. fræðigreinum) og hlutverk kennarans sé að 

vera ráðgjafi, leiðbeinandi og verkstjóri. Í þessu felst að þemanám eins og 

Lilja skilgreinir það krefst samþættingar sem fellur hægra megin í mynd Auðar 

Pálsdóttur (2014), það sem þar er nefnd annars vegar fjölþætt nálgun eða 

hins vegar þverfagleg nálgun. Hlutverk kennarans og áhrif nemenda ræður 

þar mestu um.  

Greining Jacobs á þemanámi svipar mjög mikið til fjórþættar nálgunar til 

samþættingar, þar sem við erum fyrst og fremst með faggreinamiðaða 

þáttinn sem felur í sér það sama og átt er við í faggreinamiðuðu nálguninni. 

Heildstæð áætlun frá Jacobs og þverfagleg nálgun hjá Auði eru einnig 

svipaðar. Þar er ekki unnið eftir einni ákveðinni námsgrein og unnið er út frá 

áhuga og lífi nemenda.  

Þessar þrjár nálganir eru því frekar líkar ef horft er á ákveðna þætti þeirra, 

til dæmis með að samþættar einingar og með samfaglegri nálgun en þar 

sameinast kennarar og vinna að einu ákveðnu þema og unnið er eftir 

markmiðum skólanámskrárinnar.  

 

4.5 Samantekt 

Kennarar þurfa að huga að mörgum þáttum þegar skipuleggja á verkefni eða 

viðfangsefni með samþættingu. Margir þættir benda til þess að það sé betra 

að styðjast við teymisvinnu eða jafnvel teymiskennslu til að auðvelda starfið 

og dreifa álaginu. Nemendur vinna þar að auki verkefni sem stuðla að áhuga 

þeirra og þroska. Sé stuðst við samþættingu námsgreina í hinu daglega 

skólastarfi nemenda má vænta þess að nemendur verði fyrr tilbúnir að takast 

á við þau verkefni sem eru í okkar samfélagi.  

Erfitt getur verið að átta sig á því hvenær við erum í raun og veru að tala 

um þemanám og hvenær samþættingu. Miðað við það sem fram hefur komið 

hér að ofan eru hugtökin afar lík og getur verið erfitt að sundurgreina hvar 

mörkin liggja í raun og veru. Til að mynda er greining Jacobs á þemanámi lík 

fjórþættu nálguninni til samþættingar sem Auður kynnti og virðast 

áherslurnar vera að miklu leyti eins hugsaðar.  

Von rannsakandans er sú að kennarar sem taka munu þátt í rannsókninni 

staðsetji sig hægra megin í mynd Auðar Pálsdóttur (2014). En það eru 

þvergfagleg nálgun og fjölþætt nálgun. Ástæðan fyrir því er sú að í 

þverfaglegu nálguninni er markmiðið að nemendur læri að vera virkir 

borgarar framtíðarinnar og lögð er sérstök áhersla á nemendur auki skilning 



 

28 

sinn og merkingu þegar þeir fást við raunveruleg viðfagsefni (Drake, 1993, 

bls. 40–41). Hins vegar í fjölþættu nálguninni er verið skoða viðfangsefni í 

gegnum eina ákveðna námsgrein og tengja verkefnið svo við aðrar náms-

greinar (Drake, 1993, bls. 35) sem krefjast annars konar hæfni sem síður er 

haldið á lofti í aðalnámskrá. 
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5 Rannsóknin 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í starf samfélags-

greinakennara á unglingastigi. Fá sýn þeirra á samþættingu samfélagsgreina 

og hvort og hvernig þeir beita samþættingu í sínu daglega starfi. Einnig var 

athugað hvar kennararnir staðsettu sig í fjórþættri nálgun til samþættingar 

(sbr. mynd 1). 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina, þátttakendur, 

mótun viðtalsrammans, framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og 

siðferðileg álitamál. 

5.1 Aðferð 

Rannsóknir eru afar mikilvægar, þær skipta máli fyrir einstaklinga sem og 

samfélagið sem þeir lifa í. En af hverju eru þær mikilvægar? Ástæðurnar eru 

nokkrar; þær skipta máli fyrir þróun samfélagsins, fyrir hagvöxt og velferð 

(Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013, bls. 31).  

Í þessari rannsókn var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. Ástæðan fyrir 

valinu var sú að í eigindlegum rannsóknum er „leitast við að skila og lýsa 

tilteknum mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau svo eru“ (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239).  

Viðtöl er gagnasöfnunaraðferð sem felur það í sér að gagnanna er safnað 

með orðaskiptum. Viðtöl henta afar vel þegar skoða á reynslu fólks af námi 

og starfi (Helga Jónsdóttir, 20103, bls. 137). Með eigindlegum viðtölum er 

reynt að fá sem mesta dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið sem verið er að 

rannsaka frá nokkrum ólíkum sjónarhornum. En viðtöl geta verið afar 

misjöfn. Svörin eru sjaldan þau sömu og fara eftir viðmælendum og geta verið 

ólík dag frá degi, allt eftir því hvernig viðmælendur eru stemmdir. Þá geta 

rannsakendur einnig haft áhrif á svörun þeirra. Rannsakendur verða að hafa 

í huga þegar þeir taka viðtöl að hlusta vel á viðmælanda sinn, bregðast við 

svörum hans og aðstoða hann við að tjá sig ef eitthvað er óskýrt. Þar að auki 

skipta virðing, traust, einlægni og heiðarleiki afar miklu máli í viðtölum og eru 

það þau atriði sem rannsakandi þarf að hafa bakvið eyrað þegar hann hittir 

viðmælandann sinn (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145).  

Rannsakandi samdi spurningar fyrir viðtalsrammann sem hægt er að 

skoða í viðauka 2 (bls. 56). Reynt var að hafa spurningarnar opnar svo gott 

flæði yrði í viðtalinu, en virkar líka sem haldreipi fyrir rannsakandann svo 

hann geti stjórnað ferðinni að einhverju leyti (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75–

76). Það sem rannsakandi þurfti að hafa í huga þegar hann var að móta 

spurningarnar og skipulegga viðtalið var að hafa ekki of mikla festu vegna 
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þess að það getur hindrað viðmælendur í að tjá sig opið um málefnið. En aftur 

á móti er það góða við að hafa rammann að það getur gert gagnagreininguna 

auðveldari (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). 

 

5.2 Úrtak 

Til að velja úrtakið fyrir rannsóknina var ákveðið að nota einfalt slembiúrtak. 

Það var gert með þeim hætti að nöfn þeirra skóla sem uppfylltu skilyrði 

rannsóknarinnar voru skrifuð á blöð og síðan var dregið. Eftir að hafa dregið 

var haft samband við skólana símleiðis eða skólastjórum sendur tölvupóstur 

og athugað hvort möguleiki væri að taka viðtal við starfandi 

samfélagsgreinakennara. Ef það gekk ekki eftir var dregið aftur þar til næg 

þátttaka hafði fengist.  

Þátttakendur í rannsókninni voru tíu talsins úr níu grunnskólum frá báðum 

sveitarfélögum, sjö konur og þrír karlar. Þátttakendur voru starfandi 

samfélagsgreinakennarar á unglingastigi.  

Á Akureyri voru sjö almennir grunnskólar í þýðinu, en auk þeirra tilheyra 

tveir minni skólar í Grímsey og Hrísey og einn lítill sérskóli þessu sveitarfélagi. 

Tekin voru viðtöl í fjórum af grunnskólunum sjö. Í Reykjavík voru starfandi 39 

grunnskólar, þar af 21 með unglingastig. Tekin voru viðtöl í fimm af þeim 21 

sem voru í þýðinu.  

Allir viðmælendur eru kynntir í karlkyni hér á eftir til að forðast að þeir 

þekkist með einhverju móti, en karlkyn er valið með hliðsjón af kyni 

hugtakanna kennari eða viðmælandi.   

Menntun viðmælenda er fjölbreytt. Þrír höfðu lokið bakkalárnámi í 

sagnfræði, einn í landafræði, einn í viðskiptafræði, einn í uppeldisfræði, einn 

í félagsfræði og einn er tölvunarfræðingur. Allir höfðu þessir lokið 

kennsluréttindanámi. Tveir kennaranna höfðu lokið B.Ed. kennaranámi.  

Tveir viðmælendanna hafa starfað við kennslu skemur í en fimm ár. Tveir 

hafa starfað á vettvangi í sex til tíu ár. Tveir eru með reynslu sem nemur ellefu 

til fimmtán árum. Þrír viðmælendanna hafa starfað sem kennarar í sextán til 

21 ár og einn hefur starfað sem kennari í 30 ár. Þrír viðmælendanna höfðu 

reynslu af stjórnunarstöðu innan skólanna, en hún var frá tveimur árum og 

upp í fjórtán ár. Miðað við hve vel kennslureynsla viðmælenda dreifist og hve 

ólíka menntun þeir hafa þá telur rannsakandi úrtakið vera gott og geta gefið 

góðar upplýsingar.  
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5.3 Framkvæmd 

Framkvæmd þessarar rannsóknar byggðist upp á því að þegar 

viðtalsramminn þótti tilbúinn var hann rýndur og prófaður áður en gögnum 

var safnað en þau voru greind jafnóðum. 

5.3.1 Forprófun 

Viðtalsramminn var forprófaður áður en hann var notaður í viðtölum við 

viðmælendur. Haft var samband við starfandi kennara og hann beðinn um að 

taka þátt í forprófun sem hann samþykkti. Viðmælandinn var beðinn um að 

taka þátt í viðtali en jafnframt lesa viðtalsrammann yfir jafnóðum. Þá var 

hann beðinn um koma með athugasemdir og ábendingar um spurningarnar. 

Engar athugasemdir komu. Forprófun gekk vel og fannst viðmælandanum 

gott flæði vera og spurningar góðar til að segja frá eigin reynslu og upplifun 

á hans starfi. Því voru engar breytingar gerðar á viðtalsrammanum fyrir 

gagnaöflunina.  

5.3.2 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað dagana 25. febrúar 2016 til 17. mars 2016. Viðtölin fóru 

fram annað hvort á skrifstofum skólanna eða í kennslustofum kennara. Lengd 

viðtalanna var afar misjöfn en þau voru á bilinu 10 til 30 mínútur. Við upphaf 

viðtalanna fengu allir viðmælendur kynningu á uppbyggingu viðtalsins sem 

sýnd var á sérstöku blaði, rannsóknin var kynnt og þeir beðnir um leyfi til að 

taka viðtalið upp. Samþykki fékkst í öllum tilfellum og var stuðst við 

viðtalsrammann. Viðtölin gengur undantekningarlaust vel og skráði 

rannsakandi niður hjá sér mikilvæga punkta jafnóðum. 

5.3.3 Greining gagna 

Aðferðir grundaðrar kenningar (e. grounded theory study) voru hafðar til 

hliðsjónar þegar greining gagna hófst, sem gerðist samhliða gagnaöflun. Strax 

að loknum viðtölum skráði rannsakandi hjá sér hvernig viðtalið hafði gengið, 

hvert flæðið hafði verið og annað sem hann taldi að gæti haft áhrif á 

framvindu viðtalsins og greiningu gagnanna seinna meir. Því næst voru öll 

viðtölin afrituð á tölvutækt form og skrifaði rannsakandinn þau upp eftir 

upptöku.  

Er afritun gagna var að baki voru viðtölin lesin í þaula, því næst voru dregin 

saman svör af svipuðum toga, en einnig var leitað eftir endurtekningum og 

lykilorðum. Við gagnagreininguna var stuðst við rannsóknarspurningarnar en 

líka opna lyklun (e. open coding) sem er tiltækt úrvinnsluform við greiningu 
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eigindlegra rannsókna (Flick, 2009, bls. 133). Þegar stuðst er við opna lyklun 

er auðveldara að finna rauða þráðinn og sameiginlegar niðurstöður úr 

viðtölunum. Þegar rauði þráðurinn hefur verið fundinn er mun aðgengilegra 

að flokka sameiginlegu niðurstöðurnar í flokka sem rannsakandi skipti síðan 

upp í þemu (Flick, 2009, bls. 307). En það er ætíð í höndum rannsakanda að 

túlka niðurstöður viðtalanna eftir bestu samvisku og kunnáttu.  

5.4 Góð rannsókn eður ei 

Eins og Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 232) bendir á er mikilvægt að hægt 

sé að dæma hvort rannsóknin sé góð.  

Viðmið um gæði rannsókna er hægt að túlka út frá trúverðugleika, 

yfirfærslugilda, traustleika og möguleika á staðfestingu. Með trúverðugleika 

er átt við að það þurfi að vera hægt að sýna fram á að niðurstöður standist 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). Rannsakandi getur ekki  búist við því 

að niðurstöðurnar sem hann setur fram geti yfirfærst á aðra hópa eða aðrar 

aðstæður. Þeir sem lesa rannsóknina munu þurfa að dæma það sjálfir hvort 

þeirra aðstæður séu það líkar þeim aðstæðum sem verið er að rannsaka og 

að niðurstöðurnar gætu yfirfærst á hann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

233). Í megindlegum rannsóknum er fjallað um áreiðanleika, en þá er átt við 

að ef rannsóknin yrði framkvæmd aftur yrðu niðurstöðurnar svipaðar. 

Eigindlegar nálganir gera þó ekki ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama hátt í annað skipti og það er því ekki raunhæft að 

tala um traustleika rannsókna á sama skilningi og áreiðanleika (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 233).  

Til að fá traustleika í rannsóknina var stuðst við viðtalsramma og 

niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við fyrri rannsóknir. 

5.5 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðislegar kröfur. Siðferði leitast við að svara 

spurningum um rétt og rangt (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161). Fjórar 

meginreglur liggja til grundvallar, það eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163). 

Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) segir að 

rannsakandi skuli bera virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Gerð 

er krafa um upplýst samþykki viðmælanda (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 

163).  

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) snýst um að 

rannsóknir megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur og 
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staðreyna þarf að rannsóknin muni samrýmast hagsmunum þátttakenda 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164). 

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) kveður á um skylduna 

að láta sem best af sér leiða og velja til þess þær leiðir sem minnstu fórna 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164).  

Réttlætisreglan (e. the principle of justice) kveður á um sanngirni í 

dreifingu gæða og byrða og að hver einstaklingur skuli fá það sem hann á 

skilið. Reglan um réttlæti felur líka í sér kröfuna um að vernda þá sem hafa  

veika stöðu fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164). 

Rannsakandi hafði þessar höfuðreglur í huga þegar viðtalsramminn var 

mótaður og er val á þátttakendum stóð yfir. Upplýsingar og niðurstöður ættu 

ekki að vera rekjanlegar en einungis skólastjórnendur og þeir kennarar sem 

viðtölin voru tekin við vita af þátttöku sinni. Skólarnir verða ekki nafngreindir 

í niðurstöðum og ekki heldur viðmælendur.  

Í viðtölunum við þátttakendur var þeim gert grein fyrir því að einungis 

rannsakandi og leiðbeinandi hans hefðu aðgang að gögnunum. 

Þátttakendum var gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og þeir mættu 

hætta við þátttöku ef þeir vildu. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í 

mars 2016. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar í sjö hlutum 

sem hver um sig fjallar um eitt þema. Þemun eru sérstaða skólanna, 

menntastefna sveitarfélaganna, tími og skipulag, námsefni, kennsluaðferðir 

og námsmat, samþætting og loks er kafli um hvernig kennarar sjá eigin 

hugmyndir og vinnubrögð í samhengi við fjórþætta nálgun til samþættingar.  

Eins og áður sagði verður ekki gerður greinamunur á viðmælendum eða 

þeir nefndir á nafn heldur verður talað um þá í karlkyni, það er hann, 

kennarinn eða viðmælandinn. 

6.1 Sérstaða skólanna 

Þegar skoðaðar eru heimasíður skólanna kemur í ljós að allir grunnskólarnir 

vinna eftir skólanámskrá og stefnu síns sveitarfélags og margir þeirra hafa 

freistað þess að marka sér sérstöðu.  

Aðspurðir um hvort skólinn hefði einhverja sérstöðu eða hvort starfað 

væri eftir einhverri tiltekinni hugmyndafræði komu fram ólík svör 

kennaranna og áhugaverð. Margir skólanna virðast vinna með læsi, hvort 

sem það er almennt læsi, fylgt er verkefnunum Byrjendalæsi eða Orð af orði, 

en kennararnir nefndu þessi hugtök tengd læsi í samtölunum. Einn kennarinn 

sagði til að mynda: „Núna er verið að einblína mikið á læsi, eins og svo margir 

eru í rauninni að gera“. 

Viðmælendur nefndu líka stefnu skóla sinna í agamálum. Sem dæmi má 

nefna jákvæðan aga sem er stefna frá Bandaríkjunum og SMT-kerfið. Nokkrir 

skólanna vinna eftir Olweusar-áætluninni. Þá virðast meira en helmingur 

skólanna leggja áherslu á umhverfismál og voru nokkrir skólanna búnir að 

flagga Grænfánanum og telja þá áherslu endurspeglast í öllu skólastarfinu.  

Einn kennarinn talaði um hugmyndafræði sem leggur áherslu á 

heildstæða móðurmálskennslu og tiltók einkum ritunarþjálfunina. Það virðist 

hafa hjálpað nemendum í skólastarfinu og þá sérstaklega strákum. Hann 

sagði: 

Það er verið að vinna í tengslum við hann Morris sem er í 

London. Það eru margir skólar hér í sveitarfélaginu sem hafa 

unnið eftir þessu. [...] við reynum að hafa þetta svona sjónrænt, 

[...] útbúum veggspjöld og þá eru markmiðin sem nemendur 

vinna með á spjöldum. [...] Þetta hefur hjálpað alveg rosalega 

mikið, sérstaklega strákunum. Mér finnst þetta góð stefna til að 

vinna eftir.  
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Ekki greindu fleiri viðmælendur frá annarri hugmyndafræði sem lægi 

skólastarfinu til grundvallar á einhvern hátt.  

6.2 Menntastefnur sveitarfélagana 

Menntastefnur sveitarfélaga eiga að hafa áhrif á gerð skólanámskrár og þar 

með skipulag kennslu kennaranna. Viðmælendur voru spurðir að því hvort og 

hversu vel þeir þekktu menntastefnu síns sveitarfélags og hvort stefnan hefði 

verið kynnt fyrir þeim í skólanum. 

Ef marka má svör viðmælenda virtust þeir ekki þekkja vel inntak stefnu 

síns sveitarfélags, sama í hvoru sveitarfélaginu þeir störfuðu.   

Fjórir viðmælendur af tíu þekktu menntastefnu sveitarfélagsins að 

einhverju leyti og þrír þeirra höfðu fengið sértaka kynningu á henni í 

skólanum. Fram kom í máli viðmælanda sem ekki sagðist þekkja stefnu 

sveitarfélagsins að það væri á ábyrgð einstakra kennara að kynna sér 

stefnuna og fara eftir henni en hún lægi frammi fyrir þá sem hefðu áhuga. 

Hann sagði: 

Það hefur verið sagt á kennarafundum að „plaggið“ sé á 

kennarastofunni og aðeins vísað í það, en ekkert meira en það. 

Í öðrum skóla úr sama sveitarfélagi virðist annar háttur vera á notkun 

stefnuskjala sveitarfélagsins. Í þeim skóla er í upphafi hvers skólaárs 

breytingar á skólanámskránni kynntar fyrir öllu starfsfólkinu og farið yfir 

hverjar áherslurnar eiga að vera komandi vetur. Þá er einnig farið yfir 

samræmi milli aðalnámskrár grunnskóla og menntastefnu sveitarfélagsins og 

rætt hvernig hægt sé að vinna eftir því sem fram kemur.  

Þeir fjórir viðmælendur sem þekktu menntastefnu síns sveitarfélags voru 

spurðir um hvort áhersla væri lögð á stefnuna í skólanámskránni. Þeir voru 

hikandi í svörum sínum og virtust ekki vissir í sinni sök. Dæmigert svar var á 

þessa leið: „ég vona það, eða ég meina, ég held það“.  

Af framangreindu má álykta að stefnur sveitarfélaganna virðast almennt 

ekki ofarlega í huga kennaranna sem talað var við þótt dæmi um markvissa 

notkun stefnanna hafi komið fram.  

6.3 Tími og skipulag 

Viðmælendur voru sammála um að lítill tími væri gefinn til undirbúnings og 

mótun kennsluskipulags, sama hvort sem um samþættingu námsgreina væri 
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að ræða eður ei. Undirbúningur samþættra viðfangsefna væri afar tímafrekur 

og tíminn oft naumur. 

Einn viðmælandinn benti þó á að hægt væri að nýta skipulag ár frá ári eins 

og til að mynda kennsluáætlanir en að það þyrfti alltaf að yfirfara í upphafi 

skólaárs og lagfæra. Með því átti hann við að það þurfti að athuga hvað gekk 

upp á síðasta skólaári og hvað ekki, hvernig væri hægt að breyta því og gera 

það betra. Sex viðmælendanna tóku einnig fram að þeir noti sama skipulag 

ár frá ári en betrumbæti það út frá athugasemdum fyrri nemenda og öðrum 

þáttum.  

Einn kennarinn lýsti þessu nokkuð vel en hann sagðist aldrei kenna eins, 

gæti einfaldlega ekki kennt það sama aftur og aftur eins, hann færi alltaf 

eitthvað annað þrátt fyrir að bókin væri sú sama ár frá ári. Ástæðuna fyrir 

þessu telur hann vera að honum finnist hann geta gert betur og vilji ekki fá 

leið á námsefninu. Áður hafði hann kennt í opnum skóla þar sem var mikið 

um samþættingu en á nýja starfsvettvangnum væri vettvangur vinnu hans 

meira innrammaður, hann væri einn með sinn bekk í ákveðinni stofu og í 

dagskipulaginu fengju samfélagsgreinar afar takmarkaðan tíma. Því væri afar 

erfitt að sinna hæfnivimiðum námskrárinnar ef að kennarar nýttu ekki 

samþættingu.  

Aðrir viðmælendur voru sama sinnis um tímafjölda samfélagsgreina en 

voru meira uppteknir af magni námsefnis og kennslubókum sem þyrfti að 

komast yfir. Þeir sögðu að fyrir lægi viðamikið námsefni sem kenna þyrfti á 

stuttum tíma og að erfitt væri að sjá fyrir sér hvernig best væri að skipuleggja 

kennsluna og koma aðalatriðunum til skila. Einn kennaranna sagðist nota 

samþættingu að einhverju leyti til að koma öllu námsefninu fyrir innan 

tímarammans, en það væri afar erfitt, því kennslubækurnar sem væru í 

notkun eru allar miðaðar við ákveðna námsgrein og hann nefndi að erfitt væri 

að nota fleiri en eina bók í einu því það myndi rugla sig og nemendur einnig.  

Aðspurðir um hvernig viðmælendurnir skipuleggja kennsluna komu afar 

misjöfn svör. Tekin voru dæmi um að kennari þurfti að skipuleggja kennslu 

fyrir yfir 100 nemendur, á meðan aðrir höfðu tækifæri til að vinna í teymi þar 

sem önnin var skipulögð og síðan hittust þeir reglulega á teymisfundum þar 

sem farið var yfir stöðuna og skipulaginu breytt eftir þörfum. Einn kennarana 

lýsti þessu á þá leið: 

Í upphafi skólaárs hittumst við öll og förum yfir kennsluáætlanir 

frá seinasta ári, hver og einn segir hvað gekk vel, hvað ekki og 

hverju hann vill breyta. Síðan skoðum við verkefnin sem lögð 

voru fyrir og hvort við viljum breyta þeim eitthvað og þá hvernig. 
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Svo reynum við að hittast að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

og tökum stöðuna, [hvort] þyki þörf á því að breyta einhverju 

eins og staðan er á þeim tímapunkti. [...] En þegar kemur að 

dagskipulagi og hvernig ég skipulegg hverja og eina 

kennslustund er undir sjálfum mér komið og það fer algjörlega 

eftir því hvað ég er að kenna.  

Viðmælendur tilgreindu óspurðir mikilvægi þess að vera með góðar 

kveikjur í upphafi viðfangsefna og að gleyma ekki uppbroti í kennslu, hvort 

sem það fæli í sér að sýna myndband, taka smá pásu, fara í leik eða taka fyrir 

nýtt verkefni. Átta viðmælendur tilgreindu kveikjur og uppbrot í kennslu 

sérstaklega og einn kennarinn sagði svona frá því: 

Núna erum við að byrja á nýrri bók og var fyrsti tíminn í dag. Við 

byrjuðum á því að horfa á mynd [...] og út frá því ræðum við 

síðan. Ég spyr þau allskonar spurninga og við veltum þessu 

svolítið fyrir okkur [...] fæ þau svolítið til að hugsa [...] Þannig 

kveikju hef ég fyrst á nýju efni. 

Fjórir aðrir kennarar voru á sama máli. Þeir sögðust nota kveikjur þegar byrja 

ætti á nýju námsefni og þá helst á myndformi, síðan væri farið í umræður. 

Einn kennarinn sagðist athuga núverandi vitneskju í bekkjunum sínum um 

námsefnið áður en lagt væri af stað og fengi þannig yfirlit yfir hvað þeir vissu 

og síðan hvað þeir vildu vita meira um það.  

Rökin sem viðmælendur færðu fyrir því að notast við kveikjur og uppbrot 

í kennslu væru að einbeitning og áhugi nemenda væri betri og að þeir væru 

ánægðari með afraksturinn og vinnuna.   

Í hnotskurn virðist lítill tími til undirbúnings og mótun kennsluskipulags 

vera kennurum ofarlega í huga, sama hvort um samþættingu námsgreina 

væri að ræða eður ei. Undirbúningur samþættra viðfangsefna þykir 

tímafrekur og tíminn til slíkrar skipulagsvinnu naumur og tímafjöldi sem 

samfélagsgreinar fá úthlutað í stundatöflu virtist vera þröskuldur í 

skipulaginu. Þá virðast kennarar almennt uppteknir af magni námsefnis og 

kennslubókum sem þyrfti að komast yfir en enginn nefndi hæfniviðmið 

námskrár sem mælistiku á hvernig kennslan gengi. Þá virðast góðar kveikjur 

í upphafi kennslu og vinnu viðfangsefna vera mikilvægar viðmælendum sem 

og skipulagt uppbrot í kennslu til að viðhalda áhuga og einbeitingu nemenda. 
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6.4 Námsefni 

Í viðtölunum var spurt um hvernig kennararnir nýttu námsefni í kennslunni 

sinni og hvaða áhrif það hafði á kennsluna. Ef marka má svör viðmælenda 

virðast kennslubækur hafa mikil áhrif á hvað er gert og hvernig. 

Meirihluti kennaranna styðjast mikið við kennslubækur og sögðust átta 

kennaranna nota bækur mikið í sinni kennslu. Þeir sögðu hins vegar að áhrifin 

af námsefninu væru misjöfn, kennslubækur gætu verið stýrandi en líka geta 

nýst sem uppflettirit. 

Tveir kennaranna sögðust ekki nota neinar námsbækur í sinni kennslu 

nema til að fletta upp í og skoða hvað þar er og hvernig best væri að kenna. 

Annar þeirra styðst mikið við veraldarvefinn og lætur nemendur hjálpa sér að 

finna efni. Hann lýsir þessu svo: 

Bókin sem ég er að kenna þeim (nemendunum) í samfélagsfræði 

núna finnst mér leiðinleg, svo ég læt þau aldrei lesa heima í 

henni en ég nota hana... þannig að ég hafi eitthvað til að vísa í, 

eins og til dæmis svarti dauði og les smá klausu og spyr svo 

bekkinn, „eigum við að tékka á google?“ 

Hér virðist kennarinn losa sig við þann vanda sem bækurnar geta skapað, að 

fjalla takmarkað um einstök mál og gjarnan frá einu sjónarhorni. Í svipaðan 

streng tók annar viðmælandi sem kenndi þjóðfélagsfræði á haustmisseri en 

þá notaði bekkurinn bókina einungis sem uppflettirit og henni ekki beint fylgt 

skipulega eins og gjarnan er með námsbækur.  

Fjórir viðmælendur sögðu að bókin eða bækurnar sem þeir kenna væru 

frekar stýrandi og það væri ekki endilega að trufla þá heldur að það væri 

einskonar stoð sem þeir gætu stuðst við. Einn kennarinn útskýrði þetta 

svona: 

Ég styðst mjög mikið við kennslubækur núna, mér finnst það 

voðalega gott. Ég nota þær í samræmi við markmiðin sem ég 

ætla að ná. Þetta er svona hækja fyrir mig, að geta haldið í 

eitthvað af því að það er bara svo gott.  

Sami viðmælandi sagðist lesa bókina með nemendum svo að þeir þyrftu ekki 

að lesa í henni heima og færi síðan yfir efnið og efnistökin. Annar viðmælandi 

var sama sinnis, sagðist gera það vegna þess að nemendur lesa oft ekkert 

heima þótt það væri sett í heimavinnu og að allir væru vanir þessu skipulagi, 
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hann stoppar lesturinn inn á milli og útskýrir hugtök og ákveðna efnisþætti 

fyrir nemendum.  

Af orðum viðmælenda má dæma að námsefni sé mikilvægur þáttur í 

skólastarfinu, það hafi víða nokkuð stýrandi áhrif en misjafnt er hvort 

kennarar hafi það til hliðsjónar í skipulagi kennslu sinnar eða leyfi námsefninu 

að taka yfirhöndina.  

6.5 Fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsmati 

Eins og áður kom fram er mikilvægt að nota fjölbreyttar aðferðir í kennslu 

barna og námsmati. Þegar viðmælendur voru spurðir út í kennsluaðferðir, 

námsmat og kennslustundir komu fjölbreytt svör.  

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa dæmigerðri kennslustund hjá sér og 

komu svör þeirra á óvart. Enginn sagðist geta lýst hinni dæmigerðu 

kennslustund og ástæðurnar voru að engin kennslustund væri eins, það væri 

alltaf eitthvað sem kæmi upp og þá þyrfti að breyta skipulaginu.  

Þrír kennaranna nefndu að í samfélagsgreinakennslu þyrftu þeir að vera 

opnir fyrir því að breyta kennsluskipulaginu, nemendur væru duglegir að 

velta fyrir sér málefnum líðandi stundar og þá væri tilvalið að skapa umræður 

um þau málefni. Einn þessara kennara tiltók dæmi um fjölmenningarkennslu 

og að hann hefði breytt heillri lotu í kennslunni hjá sér til að undirbúa 

nemendur undir komu nýrra nemenda í skólann sem væru flóttamenn. Einn 

viðmælandinn sagði samfélagsgreinar kjörinn vettvang til að tengja námsefni 

bókanna við það sem er að gerast í samfélaginu til að hjálpa nemendum að 

tengja betur við það sem þeir eru að læra og setja sig í réttar aðstæður.  

Aðspurðir um helstu kennsluaðferðir sem þeir beittu var samhljómur í 

svörum þeirra. Þrátt fyrir að viðmælendurnir noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir voru margir þeirra sem sögðust nota beina kennslu og 

fyrirlestra mikið í kennslu sinni. Ástæðuna sögðu þeir vera að þeir vildu að 

nemendur sínir myndu ná aðalatriðunum í efninu og fá ákveðna 

grunnþekkingu. Tveir kennaranna sögðu að nemendum sínum þætti gott að 

fá fyrirlestra inn á milli og þess vegna kysu þeir að hafa kennsluna þannig.  

Þegar rætt var um hvers konar verkefni nemendur ynnu kom í ljós að 

verkefnin virðast ekki fjölbreytt. Hjá sjö af tíu kennaranna miðast 

verkefnavinnan við það sem er í bókinni, sem eru oftar en ekki spurningar 

sem svarað er skriflega eða umræðuefni.  

Meiri fjölbreytni virðist vera í námsmati en megináhersla virðist vera á að 

gefa einkunnir. Endurgjöf kemur annars vegar frá kennara en nemendur 

virðast víða þjálfaðir í jafningjamati og sjálfsmati.  
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Viðmælendurnir styðjast flestir við samskiptakerfið Mentor, en þar eru 

skráðar einkunnir í svokallaða verkefnabók og hver þáttur fær ákveðið vægi. 

Einn kennarinn lýsir námsmatinu í kennslunni sinni á þessa leið: 

Það er bara breytilegt, við erum bæði með kynningar þar sem 

þau vinna annað hvort sem einstaklingar eða í hópum og við 

höfum verið með kaflapróf, svo hafa verið ritgerðir og við nýtum 

vinnubók líka. Vegna þess að þar koma inn ýmsar hugleiðingar 

nemenda. [...] En við leitum ýmissa leiða, samvinnuverkefni og 

svona.  

Aðrar leiðir sem viðmælendurnir nota í námsmati voru jafningjamat og 

sjálfsmat, það kom á óvart þegar einn viðmælandinn lýsti því hversu vel 

nemendur væru orðnir þjálfaðir í því að gefa sér og öðrum í hópnum 

einkunnir. Hann sagði frá því á þessa leið: 

Ég er sem sagt alltaf með jafningjamat og sjálfsmat [...] ef þau 

eru í hópavinnu þá þurfa þau að meta allan hópinn og þau eru 

ótrúlega hreinskilin [...] og þau þurfa að færa rök fyrir matinu og 

þau gera það. 

Þegar viðmælendur voru spurðir nánar út í námsmat, bæði símat og 

lokamat, kom í ljós að lokapróf virðast á undanhaldi og teikn voru um að próf 

gætu aðeins mælt minnisatriði og gæfu ekki færi á frekari lærdómi. 

Enginn viðmælendanna sagðist vera með lokapróf í lok misseris. Þeir 

sögðust nota kaflapróf ef þeir vildu athuga þekkingu nemenda með prófi. Þrír 

viðmælendanna sögðust þó algjörlega á móti prófum. Til að mynda sagðist 

einn þeirra ekki nota próf í samfélagsgreinakennslu. Aðalástæðan fyrir því 

væri sú að hann trúir ekki á gildi prófa og finnst þau hvorki kenna né kanna 

neitt. Það sama hafði annar þeirra að segja; hann hélt því fram að próf væru 

ekkert annað en páfagaukalærdómur og að ekki væri hægt að fá rétta mynd 

af stöðu nemenda með þeim hætti.  

Fjórir viðmælendanna fjölluðu sérstaklega um einkunnakerfið sem kynnt 

er í aðalnámskrá frá 2011 og ætlast væri til að notað sé. Nemendur eiga að 

fá námsmat í bókstöfum A-B-C-D en ekki tölustöfum frá 1 og upp í 10. Einum 

af þessum fjórum viðmælendum líst vel á þetta nýja einkunnakerfi og sagði 

frá því á þessa leið: 

Það er náttúrulega komið þetta nýja námsmat í 10. bekk og ég 

er að kenna samfélagsfræði þar og mér líst bara svolítið vel á 
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það og finnst þetta rosalega sniðugt. Ég held að það eigi eftir að 

verða mikið skýrara á milli kennara og nemenda hvers sé ætlast 

af nemendum. 

En um þetta eru greinilega skiptar skoðanir og greina mátti óöryggi um 

hvað í þessu felist í framkvæmd en ljóst væri að breytinga væri krafist. Einn 

kennarinn sagðist til dæmis þurfa að breyta öllu kerfinu hjá sér og það væri 

mikil óánægja með kerfið innan skólans og meðal annara kennara sem hann 

hafði heyrt í.  

6.6 Samþætting 

Nokkrar spurningar í viðtalsrammanum sneru að samþættingu (sbr. viðauki 

2). Spurt var til dæmis hvort viðmælendur legðu fyrir samþætt verkefni og 

hvernig það hefði gengið. Þá voru viðmælendur spurðir hvort mikið væri um 

samþættingu í skólanum þeirra og hvert viðhorf nemenda og annarra 

kennara til samþættra viðfangsefna væri almennt.  

Allir viðmælendur sögðust nota samþætt viðfangsefni í kennslu sinni. 

Sumir hefðu gert það í tilraunastarfsemi með annarri námsgrein, aðrir 

samþætta eins og þeir geta innan samfélagsgreina og svo voru kennarar sem 

kenna samfélagsgreinar auk annarra námsgreina og reyna að samþætta milli 

þeirra. Einn viðmælendanna sem kennir íslensku samhliða samfélagsgreinum 

sagði til dæmis: 

... eins og ég skil samþættingu þá er það helst þannig að ég 

samþætti við íslenskuna af því að við notum einhverja tíma sem 

við erum að vinna í einhverju svona heimildaverkefni og svo 

reynum við að vinna þetta eitthvað saman. 

Fleiri viðmælendur sögðust hafa verið með verkefni af svipuðum toga. 

Einn hafði samþætt verkefni með enskukennaranum sem enskukennararnir 

tóku alveg seinna yfir. Þetta hafi verið tilraunaverkefni sem hafi gengið vel, 

en hann sá þó eftir því að hafa leyft enskukennurunum að taka það alveg yfir. 

Einn viðmælandinn talaði um að í skólanum hans sé reynt að samþætta 

eins mikið og kostur er og tók dæmi af þemavikum sem haldnar eru á hverju 

skólaári. Oftast sé búið að ákveða þema sem nemendur nálgast á þann hátt 

sem þeir vilja. Dæmi um slíkt þema nefndi hann ártalið 1968, en þá unnu 

nemendur það sem þeir vildu tengt þessum tíma. Nemendur héldu til dæmis 

tískusýningu, skrifuðu ritgerðir og horfðu á bíómyndir frá árinu. Annar 

kennari talaði um að í skólanum hjá honum hafði verið reynt að halda svipaða 
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þemaviku og lýst er hér að ofan en það hafi ekki gengið nógu vel og því hafi 

þá verið hætt. Ástæðuna telur hann vera óskipulag og áhugaleysi.  

Aðspurðir um hvernig kennararnir skilji hugtakið samþættingu komu 

svipuð svör frá öllum viðmælendum. Algengt var að talað var um að 

samtvinna, flétta saman, tengja saman hinar ýmsu greinar eða jafnvel heilu 

verkefnin. Einn kennarinn sagði: „ ... þá eru í rauninni ekki þessi skil á milli 

námsgreina“. Annar viðmælandi sagði að samþætting fæli í sér að þræða 

saman námsgreinar og draga áherslur þeirra að hverju verkefni en það geti 

verið flókið. Hann sagði: 

Í rauninni á að samþætta eins vel og kostur er þessar 

námsgreinar, auðvitað er þetta rosalega breitt þannig að það er 

mjög flókið að samþætta frá A til Ö. Og það þarf pínulítið að 

hugsa hvernig best sé að taka ákveðnar greinar fyrir sig. 

Hann var þó ekki viss um hvernig hann ætti að fara að því innan 

samfélagsgreina, þar sem honum finnst greinarnar ná yfir svo víðfeðmt efni 

og fleiri tóku í sama streng.  

Þegar sjónum var beint að helstu hindrunum sem stæðu samþættingu 

fyrir þrifum voru flestir viðmælendanna sammála um að það erfiðasta við 

samþættingu væri tíminn, það svigrúm sem þyrfti og skipulagið sem 

samþætting krefðist. Það væri erfitt að gefa sér þann tíma sem slík verkefni 

krefjast. Einn kennarana sagði frá svona: 

Kannski þessi tími sem maður er að reyna að samþætta og ég 

þarf að tala við aðra kennara um það og að finna tíma með þeim. 

Til þess að búa verkefnið til og almennilega undirbúa verkefnið 

til þess að það gangi vel. 

Þá komu fram vísbendingar um að krafa stjórnenda hefði þarna talsverð 

áhrif. Einn kennarinn kom með þá uppástungu að ef skólastjórnendur myndu 

setja þau fyrirmæli fram um að hver og einn kennari þyrfti að skipuleggja 

samþætt verkefni með öðrum kennara úr annarri námsgrein til dæmis tvisvar 

sinnum á skólaárinu myndu kennarar þjálfast í þessum vinnubrögðum. Hann 

sagðist sjálfur vera tilbúinn í það en fannst hann þurfa meiri eftirfylgni.  

Tveir aðrir kennarar tóku í sama streng um að hlutverk skólastjórnenda 

væri mikilvægt í þessu samhengi. Skólastjórnendur væru ekki að veita 

samþættingu og vinnu af svipuðum toga mikla athygli því önnur málefni væru 

frekar í brennidepli. Annar þeirra benti síðan á að þetta felst kannski meira í 
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áhugaleysi hjá kennurum eða þá að þeir teldu sig hafa nú þegar nóg að gera 

með sitt efni og vilji ekki vera að bæta einhverju öðru við.  

Þrír kennaranna beindu sjónum að hindrunum sem sneru að nemendum 

og töluðu um að nemendur væru ekki tilbúnir í þær breytingar sem 

samþætting krefðist. Sjónarmið þessa þriggja var í andstöðu við svör hinna 

sjö sem sögðu að nemendur væru ekki að velta því fyrir sér hvort verið væri 

að samþætta námsgreinar. Þrír þessara sjö sögðust yfirleitt ekki kynna 

verkefnin sem samþætt verkefni fyrir nemendum sínum, sögðu bara að þetta 

væru verkefni sem ætti að vinna með öðru sniði. Einn lýsti viðhorf nemenda 

til slíkra verkefna þannig: 

Þeir eru nú bara oftast ánægðir með svona verkefni, þarna fá 

þeir að ráða ferðinni og hvernig þeir vilja skila þeim af sér. Þeir 

fá að vinna í hóp eða einir eftir því sem hentar hverjum og einum 

og þurfa ekki að hlusta á mig tuða yfir þeim. Strákarnir í einum 

bekknum sem ég kenni sögðu meira að segja um daginn við mig 

hvort að þeir fengju ekki fljótlega aftur svona 

afslöppunarverkefni. En þá voru þeir einmitt að tala um 

samþætt verkefni. Þeim finnst þetta skemmtilegt og njóta sín vel 

í þeim. 

Af svörum viðmælendanna má dæma að samþætting viðfangsefna 

nemenda væri eftirsóknarverð og talin vísbending um vandaða starfshætti. 

Þá virðast kennararnir sem talað var við skilja hugtakið samþættingu á 

svipaðan hátt. En hins vegar komu fram nokkuð skýr teikn um hindranir sem 

væru í veginum. Þær helstu virðast vera tíminn sem slík vinnubrögð kerfjast. 

Þá þykir hlutverk skólastjórnenda víða þurfa að vera ákveðnara og að þeir 

ættu að hafa skýrari stefnu sem feli í sér meiri kröfu um samþættingu. 

Nemendur þykja hins vegar almennt jákvæðir og ánægðir með samþætt 

viðfangsefni, en þó heyrðust raddir sem sögðu nemendur ekki vana slíkum 

starfsháttum og því ekki tilbúna í breytingar sem í slíku vinnulagi fælist. 

6.7 Fjórþætt nálgun til samþættingar 

Síðasta spurningin í viðtalinu var með þeim hætti að viðmælendum var sýnd 

mynd af fjórþættri nálgun til samþættingar (sjá mynd 1). Meginhugtök og 

ásar myndarinnar voru útskýrðir stuttlega og viðmælendur beðnir um að 
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staðsetja sig á myndinni út frá kennslunni sinni að meðaltali og útskýra af 

hverju. 

Allir viðmælendurnir þurftu að hugsa sig vel um þegar spurningin var borin 

upp og hikuðu í fyrstu við að staðsetja sig á einhverjum fjórðungum 

myndarinnar sem kynnir ólíkar nálganir samþættingar. Flestir sögðust 

„flakka“ á milli nálgana og voru því ekki alveg staðráðnir í hvar þeir ættu 

heima. Allir virtust þeir hins vegar á því að eftirsóknarverðasti staðurinn væri 

að tilheyra þverfræðilegu nálguninni. En eftir smá stund og umhugsun kom 

yfirleitt skýrt svar. Niðurstöðuna á því hvar viðmælendur staðsettu sig má sjá 

á mynd 2 en hver viðmælandi er táknaður með stjörnu.  

Kennurunum fannst það talsverð áskorun að staðsetja sig eftir ásunum á 

myndinni. Þeim þótti nokkuð erfitt að tilgreina hvar kennsla þeirra væri „að 

meðaltali“. Dæmi voru tekin um að vinna þeirra væri að mestu þverfagleg, 

en þegar þeir væru með innlagnir og fyrirlestra þyrftu þeir að staðsetja sig í 

faggreinamiðuðu nálguninni.  

Dreifing á því hvar kennararnir staðsettu sig er fróðleg og staðsettu þessir 

tíu viðmælendur sig í öllum fjórðungum myndarinnar. Einn taldi sig eiga 

heima í þverfaglegu nálguninni. Hann rökstuddi svar sitt á þessa leið:  

Mynd 2. Staðsetning viðmælenda á fjórþættri mynd sem aðgreinir ólíkar 
forsendur samþættingar 
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Ég er hér, í þessari þverfaglegu nálgun. Af því að ég leyfi 

nemendum að ráða og leiðbeini þeim á rétta braut. Svo er ég 

ekki beint að nota kennslubækur, þær eru bara þarna, eins hef 

ég alltaf markmiðin frá aðalnámskrá grunnskóla til hliðsjónar 

þegar ég er að skipuleggja verkefni. 

Annar kennari sem taldi sig eiga heima ofarlega í samfaglegu nálguninni 

sagði: 

Ég vil vera í þverfaglegu nálguninni en hef ekki ytri stuðning eða 

það er ekki aðstaða til þess. En ég hef þó í samstarfi við nokkra 

kennara náð að samþætta og verið í samstarfi, eins samþætti ég 

alla þá kennslu sem ég kenni. Ég veit líka að þeir vilja hjá 

skólastjórnendum fara hingað (þverfaglega) en það hefur ekki 

alveg náðst. 

Sex viðmælendanna staðsettu sig í eða rétt við faggreinamiðuðu 

nálgunina. Þeir sem töldu sig eiga heima þar vildu það í raun ekki og töluðu 

um að þeir ætluðu að bæta úr því. Til að mynda sagði einn kennarinn að hann 

væri búinn að vera í miklu samstarfi við aðra kennara og ætlaði að halda því 

áfram á næstu árum og þá myndi kennslan hans jafnast og verða meira 

samþætt.  

Kennarinn sem staðsetti sig á lárétta ásnum milli þverfaglegu og fjölþættu 

nálgunarinnar var ákveðinn í að hann ætlaði að leggja sig allan fram til að 

komast upp í þverfaglegu nálgunina en eins og staðan væri í dag væri hann 

þar mitt á milli.   

Sjö viðmælendanna töluðu um það að þeir vildu vera í þverfaglegu 

nálguninni, það væri þeirra draumasýn og að sama skapi að námskrá og 

umræðan í samfélaginu ætlaðist til af þeim að þeir myndu starfa samkvæmt 

því. Einn kennarinn orðaði það svo: „Annars held ég að allir vilji vera hérna 

svona eins og í Mekka“. Þannig virtist það vera draumur flestra að vera í 

þverfaglegu nálguninni en þangað væri erfitt að komast, það sem hindraði 

væri til dæmis skortur á ytri stuðningi, ekki nógu skýr skilaboð frá 

skólastjórnendum og að kennarar og skólastjórnendur væru of fastir í 

kassanum og væru ekki tilbúnir að taka skrefið.  

Allir kennararnir töluðu um að í skólanum hjá þeim væri mun meira um 

samþættingu á yngsta- og miðstigi en í starfi með unglingum. Fjórir þeirra 

nefndu að það væri mun meira um teymisvinnu og samstarf milli kennara á 

yngri stigum og að kennarar á unglingastigi í þeirra skóla væru „alltof fastir í 
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sínum kassa“ og mátti í máli eins kennarans greina tón ákveðinnar uppgjafar 

til að breyta þessu: 

Það er sko erfiðara að koma þessu inn hjá unglingakennurum 

sko, þeir eru svo fastir í þessum ramma. Og [...] það er eiginlega 

bara samþætting í fyrsta til sjöunda bekk. Það er ekki einu sinni 

reynt að fá kennara á unglingastigi til að taka þátt.  

Af þessum niðurstöðum má dæma að öllum kennurum virðist fljótt á litið 

eftirsóknarverðast að kennsla þeirra og starfshættir flokkuðust undir 

þverfræðilegu nálgunina. Námskráin krefðist slíkra vinnubragða, þrýstingur 

væri utan úr samfélaginu og það væri líka það rétta að þeirra mati. Skýrari 

kröfur virðist hins vegar þurfa frá skólastjórnendum sem fela í sér fyrirmæli 

og eftirlit. Þá komu fram vísbendingar um að munur væri á verklagi eftir 

aldursstigi nemenda og meiri samþætting væri eftir því sem nemendur væru 

yngri.  
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7 Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í starf samfélags-

greinakennara, fá sýn þeirra á samþættingu samfélagsgreina og hvort og 

hvernig þeir beita samþættingu í sínu daglega starfi. Einnig var athugað hvar 

kennararnir staðsettu sig í fjórþættri nálgun til samþættingar (sbr. mynd 1). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við tíu kennara sem 

kenna samfélagsgreinar á unglingastigi í tveimur af stærstu sveitarfélögum 

Íslands. Niðurstöðurnar gefa því aðeins innsýn í starf þeirra og hugmyndir um 

það hvernig kennslunni sé háttað hjá þeim. Hins vegar gefa niðurstöðurnar 

vísbendingar um starfshætti í þessum skólum sem ekki er ólíklegt að tíðkist á 

fleiri stöðum.  

Á óvart kom að kennararnir þekktu ekki hvort og þá hver væri sérstaða 

skólanna sem þeir starfa í. Dæmi voru tekin af áherslu á læsi, að unnið væri 

með agamál eftir tiltekinni stefnu og að starfað væri eftir hugmyndafræði um 

heildstæða móðurmálskennslu. Hvort þetta ber vott um skort á yfirsýn yfir 

skólastarfið í hverjum skóla er ekki ljóst en þegar tekið er mið af því hversu 

vel kennararnir þekktu skólastefnu síns sveitarfélags varð þessi skortur á 

yfirsýn nokkuð sýnilegri – en þó ekki algildur. Þetta virðist benda til þess að 

víða megi vinna markvissar með skólastefnu sveitarfélagsins, skoða hvað gert 

er í skólanum hverju sinni og hvort stefnunni sé fylgt. Hins vegar er mikilvægt 

að halda því til haga að í stefnum sveitarfélaga er samþættingu námsgreina 

ekki gerð sérstök skil. Í stefnu Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2011) er mælt 

með ýmiskonar samþættingu grunnþátta við skólastarf og áhersla virðist á að 

þræða list- og verkgreinar í vinnu annarra námsgreina. Í stefnu 

Akureyrarbæjar (Skólastefna Akureyrarbæjar, 2006) sem er orðin nokkuð 

gömul er samþættingu ekki gerð sérstök skil og hugtakið ekki sýnilegt í 

áherslum þeirra. Einnig er hægt að velta því fyrir sér hvort að skólastefnan 

sem er á Akureyri sé lifandi plagg, þar sem hún er orðin 10 ára gömul. Hins 

vegar má á sömu nótum velta fyrir sér hvort skýr áhersla á samþættingu 

námsgreina hefði einhver afgerandi áhrif á skólastarfið þar sem kennarar í 

þessari rannsókn virðast lítið þekkja það sem í stefnum sveitarfélaganna 

stendur. Ef til vill hefði mátt gefa þætti menntastefnanna meira vægi í 

rannsókninni og þá hefði verið hægt að spyrja hvort kennarar hefðu á sínum 

tíma komið að stefnumótuninni en mikilvægt er að skólar og sveitarfélög 

rækti lærdómsmenningu sem byggist á sterku faglegu tengslaneti, 

samstarfsmenningu og trausti meðal aðila skólasamfélagsins. 

Ekki kom á óvart hvað tímaskortur var kennurum ofarlega í huga. 

Undirbúningur samþættra viðfangsefna þykir tímafrekur og tíminn til slíkrar 
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skipulagsvinnu þykir naumur og rúmast ekki innan þess tímafjölda sem 

samfélagsgreinar fá úthlutað í stundatöflu. Þetta kallar á frekari rannsókn á 

því hvort kennarar treysti sér síður til að breyta um vinnulag af því breytingar 

krefjast aukinnar vinnu á meðan þær standa yfir, eða hvort þeir telji 

raunverulega samþættingu eins og Jakobs (1989), Lilja M. Jónsdóttir (1995) 

og Auður Pálsdóttir (2014) lýsa þeim almennt vera tímafrekara vinnulag og 

slíkt krefjist meiri tíma en rúmast innan þeirra vinnutíma. 

Athygli vakti að enginn nefndi hæfniviðmið aðalnámskrár sem mælistiku 

á hvernig kennslan gengi eða hversu vel nemendum færi fram eins og 

aðalnámskrá grunnskóla (2011) gerir ráð fyrir. Kennarar í þessari rannsókn 

virðast flestir uppteknir af magni námsefnis og kennslubókum sem þurfi að 

komast yfir og er það í samræmi við fyrri rannsóknir hérlendis á starfsháttum 

í grunnskólum þar sem fram kemur að þessir starfhættir þykja fábreyttir og 

skýr munur virðist vera eftir aldri nemenda á því hvernig er unnið. (Elín 

Árnadóttir, 2014; Ingvar Sigurgeirsson ofl., 2015; Gerður Óskarsdóttir ofl., 

2015).  

Þegar rætt var um hvers konar verkefni nemendur ynnu kom í ljós að 

verkefnin virðast ekki fjölbreytt. Áhersla virðist á verkefnavinnu sem byggir á 

því sem er í kennslubókum og kemur það vel heim og saman við samantekt 

Birnu Sigurjónsdóttur (2015) um hvers konar viðfangsefni nemendur tókust 

almennt á við í kennslustundum.  

Hins vegar kom ákveðið ósamræmi í ljós á milli þess hvernig kennarar í 

þessari rannsókn lýstu kennsluháttum sínum og því hvernig þeir lýstu 

námsmatinu. Þótt áhersla virðist vera á að gefa einkunnir voru skýrar 

vísbendingar um að endurgjöf komi annars vegar frá kennara og hins vegar 

frá nemendum sem virðast víða þjálfaðir í jafningjamati og sjálfsmati. Slík 

vinnubrögð gefa vísbendingu um fjölbreytt verklag sem aftur var stutt með 

lýsingu kennara á því að lokamat í formi lokaprófa virðist á undanhaldi. Í 

þessu samhengi þykir mikilvægt að rannsaka frekar það viðhorf til prófa sem 

fólk sér að próf gætu aðeins mælt minnisatriði og gæfu ekki færi á frekari 

lærdómi. Slíkt er í mótsögn við það sem próffræði kennir og aðalnámskrá 

(2011). 

Einn veigamesti þátturinn sem rannsakandinn tók eftir var þegar 

viðmælendurnir sögðust samþætta með því að nýta þekkingu úr íslensku í 

samfélagsfræði. Samkvæmt Snyder (2001) eru kennararnir ekki að samþætta 

í þessari merkingu heldur að auðvelda námið fyrir nemendum sínum svo að 

þeir eigi auðveldara með að læra. Í þessu ljósi gæti verið gagnlegt að ræða 

betur við kennarana um hvað er samþætting og nýta betur verkfæri eins og 
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fjórþættu nálgunina sem Auður Pálsdóttir (2014) kynnir eða Jacobs (1989). 

Þá fengist skýrari mynd á því hvað kennarar telji samþættingu. 

Ekki kom á óvart að viðmælendurnir vildu nýta meiri samþættingu í 

kennslunni sinni. Sýn þeirra á hvað er rétt að gera í skólastarfi og mikilvægt 

fyrir nemendur er í samræmi við áherslur aðalnámskrár (2011, 2013) og þótti 

viðmælendum mikilvægt að nám nemenda væri ekki sundurslitið heldur sem 

heildstæðast og tengt daglegu lífi nemenda. Í þessu samhengi þykir 

samþætting námsgreina augljós kostur og mikilvæg leið. En ef skoðaðar eru 

hindranirnar sem kennararnir tilgreina sem þröskulda fyrir því að þeir 

skipuleggi starfið meira í samþættum viðfangsefnum virðast þær hníga að því 

sem Trausti Þorsteinsson (2002) kallar ósjálfstæða fagmennsku. Tilgreindar 

voru ytri ástæður sem meginhindranir, eitthvað sem kennararnir ráða lítið 

við og staðan sé því ekki þeim að kenna. Skýrasta dæmið er líklega það þegar 

viðmælendur tilgreindu að þeir þyrftu skýrari kröfur frá skólastjórnendum 

sem fela í sér fyrirmæli og eftirlit. Hins vegar þegar betur er að gáð virðist fátt 

í raun vera til þess fallið að hindra breytt verklag því kennarinn hefur valdið 

þegar kemur að skipulagi kennslunnar og hans er að taka ákvörðun um hvað 

er gert inni í kennslustofunni og hvernig. 

Hér er þó mikilvægt að taka fram að nokkrir af viðmælendunum samþætta 

námsgreinar og hafa gert í einhvern tíma, svo ekki er hægt að alhæfa um að 

alla kennara skorti tíma og betra skipulag. Hér virðist skipulag samvinnu 

kennara ráða miklu eins og niðurstöður úr rannsókninni Starfshættir í 

grunnskólum í upphafi 21. aldar (Gerður Óskarsdóttir, ofl., 2014) hafa bent 

til, en þar kemur fram að í þeim skólum þar sem byggt er á teymiskennslu séu 

almennt viðhafðar fjölbreyttari kennsluaðferðir en í öðrum hefðbundnari 

skólum. 

Allir viðmælendur virðast hafa þá sýn að hið rétta sé að samþætta 

námsgreinar og gildir þá einu hvers konar skilningur liggur að baki því hugtaki. 

Þegar þeir höfðu rýnt í myndina af fjórþættu nálguninni (Auður Pálsdóttir, 

2014) voru þeir undantekningarlaust á því að hið rétta væri að vinna innan 

þverfræðilegu nálgunarinnar, en aðeins einn kennari mat það sem svo að 

störf hans yrðu skilgreind þar. Þá hlýtur maður að spyrja af hverju staðan er 

svo, af hverju gera kennarar ekki það sem þeir telja réttast og námi nemenda 

mikilvægt? 

 Með lærdóminn af þessari rannsókn í huga virðist brýnt að skoða hvers 

konar stuðning kennarar unglinga þurfi til að þeir verði áræðnari í að gera 

það sem þeir telja réttast og best. Þá þarf að skoða hlutverk stjórnenda í 

þessu samhengi.  
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8 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í starf samfélagsgreina-

kennara, sýn þeirra á samþættingu, hvort og hvernig þeir beita samþættingu 

í sínu daglega starfi sem og að fá viðmælendur til að staðsetja sig á mynd af 

fjórþættri nálgun samþættingar.  

Hugtakið samþætting hefur verið mér hugleikið síðan ég hóf nám við 

Menntavísindasvið og draumur minn er sá að það muni spila stærra hlutverk 

í skólastarfinu á komandi árum.   

Ég tel að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi vissu ljósi á sýn 

unglingakennara til samþættingar og að hún geti nýst kennurum, 

skólastjórnendum, fræðsluyfirvöldum sveitarfélaga og þeim sem sinna 

endur- og símenntun skólafólks til að bæta og styrkja starf þeirra og þar með 

skólastarfið. Mikilvægt er að rýna í hvað er samþætting og þannig átta sig 

betur á gildi hennar. Hins vegar er líka mikilvægt að muna að falla ekki í þá 

gryfju að halda að samþætting námsgreina sem lausn við öllu. Samþætting 

þarf að vera ein af fjölbreyttu verklagi sem nemendur þjálfist í.  

Þessi rannsókn náði aðeins til tíu kennara og alhæfingargildi hennar nær 

því einvörðungu til þess hóps. Áhugavert væri því síðar að rannsaka efnið 

frekar með upplýsingum frá fleiri kennurum en bæta þá við 

vettvangsathugunum og jafnvel viðtölum við nemendur, en þá fengist 

hugsanlega betri mynd af raunveruleikanum frá fleiri sjónarhornum. En það 

bíður betri tíma. 
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Viðauki 1 – Um viðmælanda 

 

 

Um viðmælandann 

____ Karl 

____ Kona  

 

Kennslureynsla í árum _________ 

Stjórnunarreynsla í skóla? _________ 

 

Menntun:  

 _____ BA, BS próf. Grein: ____________ 

 _____ Kennsluréttindi (hvaðan:______) 

 _____ B.Ed próf í KHÍ/HÍ/HA/HR Valgrein/ar:____________ 

 

Önnur menntun: 

__________________________________________________________ 
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Viðauki 2 – Viðtalsramminn 

Markmiðið með þessari rannsókn er að öðlast innsýn í starf samfélags-

greinakennara, sýn þeirra á samþættingu samfélagsgreina og hvort/hvernig 

þeir beita samþættingu í sínu daglega starfi.   

 

1. Hefur skólinn einhverja sérstöðu  
Er starfað eftir hugmyndafræði eða tekið þátt í verkefnum sem 
setja mark sitt á starf skólans? 
 

2. Þekkirðu menntastefnu Akureyrarbæjar/Reykjavíkurborgar og 
hvað þar segir um samþættingu námsgreina? 

a. Hefur stefnan verið kynnt sérstaklega í skólanum? 
b. Hvernig er unnið eftir henni? 
c. Leggur skólanámskráin áherlsu á menntastefnuna? 

 
3. Hvernig lýsir þú sjálfum þér sem kennara? 

a. Á hvað leggur þú mesta áherslu í þinni kennslu? 
b. Geturðu lýst dæmigerðri kennslustund hjá þér? 
c. Hverjar eru algengustu kennsluaðferðirnar sem þú notar í 

kennslu? 
d. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í þinni eigin kennslu? 
e. En í kennsluháttum skólans? 

 
4. Hvernig undirbýrð þú kennsluna? 

a. Vinna samfélagsgreinakennarar saman að undirbúningi? 
b. Gera nemendur eigin áætlanir? 

 
5. Hvernig er námsmati háttað í samfélagsgreinum? 

 
6. Hvernig notar þú námsefni í þinni kennslu? 

a. Hvaða áhrif hefur námsefnið á kennslu? 
b. Er munur á því eftir greinum? 
c. Hvaða námsefni líkar þér best við (en síst)? 
d. Er eitthvað annað sem þú notar sem hjálpartæki í kennslu? 

 
7. Hvernig skilur þú hugtakið samþætting? 

a. Er mikið um samþættingu í skólanum? 
b. Ef nei, myndir þú vilja breyta því? Ef já, hvernig var það? 
c. Er samþætting námsgreina nefnd í skólanámskránni? 
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8. Samþættir þú námsgreinar? 
a. Hvernig? 
b. Geturðu nefnt dæmi um samþættingu sem þú hefur skipu-

lagt eða tekið þátt í? 
Hvernig gekk það í framkvæmd með nemendum? 
Hvað hefur reynst þér auðveldast og/eða erfiðast við sam-
þættingu í samfélagsgreinum? 

c. Hvert finnst þér vera viðhorf nemenda til samþættra við-
fangsefna? 
Eru þeir ánægðir með slíkt kennslufyrirkomulag? 

d. En hvert er viðhorf annarra kennara sem þú vinnur með (til 
samþættra viðfangsefna)? 

 

Hér sérðu fjórþætta mynd sem aðgreinir ólíkar forsendur samþættingar – 

útskýra ásana og hugtök 

Hvar myndir þú staðsetja þig (svona að meðaltali)? Af hverju? 

 

 

Þá er þetta bara komið hjá mér. 

Er það eitthvað sem þú vilt spyrja um? 

Þakka þér fyrir samtalið. 
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Viðauki 3 – Uppbygging viðtalsins og fjórþætt nálgun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

Viðauki 4 – Beiðni um þátttöku í rannsókn 

Reykjavík febrúar 2016  

Ágæti kennari, 

 

Ég heiti Paula Maria Pálsdóttir og er að ljúka meirastaranámi við Mennta-
vísindasvið Háksóla Íslands. Í lokaverkefni mínu er ég að rannsaka sam-
þættingu námsgreina innan samfélagsgreina. 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina mun ég taka viðtöl við 6-8 samfélags-
greinakennara á unglingastigi í tveimur af stærstu sveitarfélögunum á Íslandi. 
Viðtölin eru hálfopin og stuðst er við viðtalsramma en leitast verður við að 
láta viðmælendur ræða um eigin þekkingu og reynslu.  

Meðferð gagna verður vönduð og fyllsta öryggis gætt. Tryggt verður að 
upplýsingar um skóla og nöfn þátttakenda verða ekki rekjanleg og því verður 
í öllum skrifum nöfnum þátttakenda breytt sem og nafni vinnustaðar. 
Rannsóknin er ekki leyfisskyld en verður tilkynnt til Persónuverndar þar sem 
unnið er með persónuleg gögn.  

Ég væri þakklát ef þú vildir taka þátt í þessari rannsókn með því að leyfa mér 
að tala við þig.  

Leiðbeinandinn minn í þessari rannsókn er Auður Pálsdóttir kennari við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Netfang hennar er audurp@hi.is. 

 

 

Með þökk og góðri kveðju, 

Paula M. Pálsdóttir 

Netfang: pmp2@hi.is  

Sími: 862-8825 

 
____________________________________________________________ 
 
Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn Paulu Mariu Pálsdóttur um samþættingu 
viðfangsefna á unglingastigi grunnskóla. 
 
Nafn:____________________________________ 

Dagsetning:_______________________________ 

 

Undirskrift 
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