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Ágrip
Í alþjóðlegri skólamálaumræðu hefur vegur þeirra sjónarmiða aukist, að
menntun nútímans ætti að fela í sér að efla getu nemenda til að búa til og nota
þekkingu í breytilegu samhengi og samsetningu. Samþætting námsgreina er
ein leið til að mæta þessum sjónarmiðum. Markmið þessarar rannsóknar er að
draga upp mynd af námi nemenda og starfi kennara í breyttum kennsluháttum
með samþættingu námsgreina og skoða hvaða breytingar, ávinning og
áskoranir samþættingin hefur falið í sér fyrir nám og kennslu.
Í rannsókninni er varpað ljósi á verkefni sem felur í sér samþættingu
fjögurra námsgreina í tveimur elstu árgöngum grunnskóla eins á höfuðborgarsvæðinu. Hefðbundið kennsluskipulag með greinaskiptri stundaskrá hefur
verið lagt til hliðar og námsgreinarnar alfarið samþættar í um það bil þriggja
vikna löngum kennslulotum með áherslu á heildstætt, hæfnimiðað nám. Gerð
var eigindleg tilviksrannsókn með hálf-opnum viðtölum. Tekin voru tvö
einstaklingsviðtöl við kennarana fjóra sem starfa við samþættinguna og þrjú
rýnihópviðtöl við nemendur 10. bekkjar, alls tólf nemendur.
Niðurstöður sýna að nemendur upplifa á jákvæðan hátt aukna ábyrgð og
sjálfstæði í náminu. Fjölbreytni í vinnulagi og aðferðum ásamt
merkingarbærum verkefnum virðast höfða til áhuga nemenda. Samfellan sem
fæst með auknum tíma gefur nemendum tækifæri til dýpkunar á viðfangsefnum og að taka þau jafnvel lengra en fyrirmæli segja til um. Aukin
einstaklingsmiðun er einhver mesti ávinningur samþættingarinnar að mati
kennara. Þeir lýsa jafnframt mikilli starfsþróun samfara umfangsmikilli
breytingu á kennsluháttum. Umræða kennarateymisins snýst um kennslufræði
og nám nemenda með það að markmiði að bæta eigið starf og nám nemenda.
Helstu áskoranir snúa að málfræðiþætti íslenskunnar, verklegri náttúrufræði og
lestri bóka. Almennt lýstu nemendur ánægju með samþættinguna en þau
sjónarmið heyrðust hjá nokkrum að þeir söknuðu hefðbundinna kennsluhátta.
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ástæðu til að líta á samþættingu námsgreina
sem raunhæfa nálgun við nám og kennslu til að svara kalli um menntun á 21.
öld.

Abstract
International emphasis in education includes enhancing students’ abilities to
make use of and connect knowledge and skills in different situations. Integrated curriculum is one way to approach learning. The aim of this research is
to find out what kind of changes, gain and challenges integrated curriculum
has for learning and teaching.
Project based approach involving interdisciplinarity of four subjects in the
teaching of fourteen and fifteen year old students in one compulsory school in
the capital area in Iceland is in focus of this thesis. Traditional schedule has
been put aside and all four subjects are integrated in an approximately three
week long periods with emphasis on holistic, competence based learning.
Qualitative case study method was used. Two individual interviews with
each of the four teachers involved and three focus group interviews with twelve
10th grade students were conducted.
The main findings indicate that the students are positive towards increased
responsibility and independence in their new way of learning. Student centered
learning with methodological diversity with meaningful projects seemed to
appeal to the students’ interests. Continuity provides students with further
opportunities to deepen their learning and even go beyond the provided
instructions. According to the teachers, student’s individual achievement is
one of the advantage of interdisciplinarity. The teachers’ own professional
development is one of the benfits reported by the teachers. Pedagogy and
students learning are central issues in the teachers’ discussions aiming to
improve teaching and learning. The main challenges involve the Icelandic
grammar, laboratory work in science and reading of books. The main findings
indicate that the students are positive towards their integrated learning
although some of them expressed their regret leaving the „old“ traditional
schedule approach behind. The findings indicate that interdisciplinarity is a
realistic approach in 21st century education.
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1. Inngangur
Í alþjóðlegri menntamálaumræðu, rannsóknum og námskrárskrifum á síðustu
árum og áratugum eru hugmyndir um 21. aldar nám, námsþarfir og hæfni
nemenda títt reifaðar. Aukist hefur vegur þeirra sjónarmiða að menntun
nútímans ætti að fela í sér að efla getu nemenda til að búa til og nota þekkingu
í breytilegu samhengi og samsetningu, ekki aðeins að styrkja nemendur til að
tileinka sér ævilangt nám heldur einnig til að efla hæfni og getu þeirra til að
taka ábyrgan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Slíkar áherslur má finna í íslensku
aðalnámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15 og 86–
87) sem og í skrifum t.d. Bolstads (2012, bls. 78), McPhail (2016, bls. 520) og
Partnership for 21st century skills (2016). Bolstad (2012, bls. 78–81) sagði
nám á 21. öld ekki bíða þess að verða fundið upp heldur sé það óðum að þróast
með tilliti til þeirra kenninga, þekkingar og reynslu sem nú þegar liggur fyrir
um það hvernig nám fer fram og að hverju skuli stefnt. Hún leggur áherslu á
þörfina fyrir að stefnumótunaraðilar, skólafólk, nemendur og í rauninni allt
samfélagið sameinist um að skilgreina upp á nýtt hverjar námsþarfir nemenda
eru og hvers vegna og hvaða kennsluhættir muni skila nemendum árangri til
að mæta óþekktum áskorunum flókinnar framtíðar.
Aukinn áhugi er víða um heim, í takt við tíðarandann, á því að víkka
sjónarhornið og taka tillit til stærra samhengis með heildstæðu námi (Bolstad,
2012, bls. 77; Husni og El Rouadi, 2016, bls. 39). Margir skólar, víðsvegar í
heiminum, eru stöðugt að endurskoða aðferðir sínar og breyta skipulagi náms
og kennslu í þeim tilgangi að mæta breyttum tímum (Donovan, Green og
Mason, 2014, bls. 161; Jacobs, 1989, bls. 4–6; McPhail, 2016, bls. 518).
Samþætting námsgreina, með heildstæðum verkefnum sem fela það í sér að
efla margháttaða lykilhæfni nemenda, hefur hlotið aukna athygli sem
áhugaverður valkostur í námi á 21. öld. Meðal lykilhæfni í námi, sem nefnd er
í námskrám ríkja víðast hvar í heiminum í dag, er að finna þætti sem mikilvægt
er talið að séu samofnir öllu námi eins og til dæmis tjáningu og miðlun, nýtingu
miðla og upplýsinga, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði, samvinnu og
samskiptahæfni og skuldbindingu við ævilangt nám (Husni og El Rouadi,
2016, bls. 35; McPhail, 2018, bls. 56; OECD, 2005, bls. 4–15).
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Hér á landi er sterk skírskotun með lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–91) til framangreindra
hugmynda um 21. aldar nám. Hún tekur á þeim hæfniþáttum sem rækta skal
með nemendum á öllum námssviðum til þess að stuðla að alhliða þroska og
efla getu þeirra til að nýta styrkleika sína til áframhaldandi náms og
starfsþróunar og jafnframt almennrar þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í
aðalnámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 51) er einnig
tiltekið að verkefni í samfélaginu séu yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð
heldur samofin mörgum þáttum. Því ætti að leggja áherslu á samþættingu
námsgreina þar sem verkefni hafa snertifleti við margar námsgreinar. Lítið er
til af íslenskum rannsóknum um samþættingu námsgreina, einkum á
unglingastigi en það vekur ekki undrun þar sem slíkir kennsluhættir eru lítt
iðkaðir í íslenskum unglingadeildum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 130–
131).
Umræðan um framsækni og þróun skólamála er hávær, breytingar eru í
farvatninu og æ fleiri eru að prófa sig áfram í átt að breyttum kennsluháttum. Í
aðalnámskránni má sjá atriði sem styðja við hugmyndina um samþættingu
námsgreina. Það er þó ekki algengt og þess vegna vekja verkefni sem byggja
á nýrri nálgun og þróun kennsluhátta athygli og eitt slíkt er viðfangsefni
þessarar ritgerðar. Það er verkefni sem hrint var í framkvæmd skólaárið 2017–
2018 með samþættingu fjögurra námsgreina í tveimur elstu árgöngum
grunnskóla eins á höfuðborgarsvæðinu. Námsgreinarnar eru íslenska,
náttúrufræði, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt auk tveggja
bóklegra valgreinatíma sem fléttaðir eru inn í samþættinguna. Hefðbundið
kennsluskipulag með greinaskiptri stundaskrá hefur verið lagt til hliðar og
umræddar námsgreinar eru alfarið samþættar í um það bil þriggja vikna
löngum verkefnalotum sem snúast um tiltekin viðfangsefni eða þemu.
Kennsluháttum hefur verið breytt, áhersla er á heildstætt nám sem byggt er á
lykilhæfni aðalnámskrár og áður miðlæg staða kennara við kennslu hefur
jafnframt breyst.
Þetta felur í sér nokkuð róttæka breytingu á kennsluháttum í unglingadeild
ef miðað er við yfirgripsmikla rannsókn á starfsháttum í íslenskum grunnskólum sem gerð var á árunum 2009–2011 (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014,
bls. 130–131). Þar kemur fram að áberandi algengastar séu hefðbundnar
aðferðir, að kennari sé í aðalhlutverki í skólastofunni og nemendur fylgi honum
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með því að fást við svipuð verkefni á sama tíma. Nemendamiðaðar aðferðir
sem draga kennarann úr sviðsljósinu og krefjast mestrar virkni og þátttöku
nemenda, svo sem sjálfstæð verkefni, þemaverkefni, hóp- og samvinna séu
mun minna notaðar. Starfsháttarannsóknin ber ekki mörg vitni um sjálfstæði
nemenda og ábyrgð á eigin námi, samvinnu, virkni og frumkvæði nemenda á
unglingastigi svo eitthvað sé nefnt (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir
og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 178–179). Í menntamálaumræðu og
rannsóknum bendir margt til þess að einmitt þeir þættir stuðli að umbótum á
námi nemenda eins og lýst er hér á eftir í fræðilegu umfjölluninni.

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Nýbreytni samþættingarverkefnisins sem þessi rannsókn fjallar um, fyrir
íslenskt grunnskólasamfélag, felst í umfangi samþættingar námsgreinanna og
svo viðamikilli breytingu náms og kennsluhátta í umræddum námsgreinum á
unglingastigi sem raun ber vitni. Það er mikilvægt að kafa ofan í það hvernig
nám og kennsla fer fram með þeim kennsluháttum og varpa ljósi á reynslu
nemenda og kennara til þess að byggja á við frekari þróun skólastarfs hér á
landi. Sjónarmið nemenda og kennara eru lögð til grundvallar í rannsókninni.
Spurningarnar sem leitast verður við að svara í þessari rannsókn eru:
•
Hvernig er námi nemenda og starfi kennara háttað með samþættingu
námsgreinanna og hvaða breytingar hefur samþættingin falið í sér fyrir
nám og kennslu?
•
Hvaða áskoranir og ávinning má greina af reynslu kennara og nemenda
af samþættingu námsgreinanna?
Markmiðið með rannsókninni er að draga upp mynd af námsferlinu,
ávinningi og áskorunum samþættingarinnar út frá orðum þátttakenda til þess
að draga megi af rannsókninni lærdóm til að byggja á við þróun íslensks
skólastarfs.

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar
Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur
efnisins reifaður og fengist við útlistun á samþættingu í tengslum við nýjar
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áherslur í menntamálum sem eiga sér stað á heimsvísu. Skoðaðar eru áherslur
í núgildandi aðalnámskrá á Íslandi, hæfnimiðað nám og grunnþættir menntunar
í skóla án aðgreiningar. Jafnframt er fjallað um nýjar eða nýlegar rannsóknir
sem tengjast samþættingu námsgreina og námi nemenda. Einnig er kafli um
teymisvinnu kennara og starfsþróun. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður sagt
frá rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun og
úrvinnslu ásamt því að siðferðileg mál sem tengjast rannsókninni eru rædd. Í
fjórða kafla er greint frá niðurstöðum viðtala og er þeim skipt eftir nokkrum
þemum. Í fimmta kaflanum er dregin fram umræða um niðurstöður og athyglisverða þætti sem þar komu fram. Í sjötta og síðasta kafla eru samantekt og
lokaorð.
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2. Fræðileg umfjöllun
Í þessum kafla er fjallað um samþættingu námsgreina í skólamálaumræðu og
námi á 21. öld. Þá eru skoðaðar áherslur í núgildandi aðalnámskrá á Íslandi og
síðan er samþætting sem nálgun í námi og kennslu reifuð og skoðuð í ljósi
rannsókna og annarra fræðilegra skrifa. Síðasti hluti kaflans varpar ljósi á
teymisvinnu kennara og starfsþróun, einkum í tengslum við breytingar á
kennsluháttum.

2.1 Samþætting námsgreina í skólamálaumræðu
Margir þekkja af eigin reynslu sundurklippta stundaskrá þar sem hver
námsgreinin tekur við af annarri eftir því sem klukkan býður. Fyrir rúmlega
fjörutíu árum lýsti Lawton (1975, bls. 6) áhyggjum sínum af þéttri stundaskrá
sem ekki gæfi svigrúm fyrir margskonar atriði og aðferðir sem ættu að vera í
námi barna. Fjórtán árum seinna skrifaði Jacobs (1989, bls. 3–4) um
brotakennda stundaskrá sem væri komin að þolmörkum og væri gerð úr
einingum sem yrðu æ smærri og berðust um tíma og athygli. Hún sagði
námskrárhöfunda og kennara stöðugt glíma við það hvað í hefðbundnu námi
nemenda mætti víkja fyrir nýju efni. Þetta er raunverulegt viðfangsefni
nútímans og það er ekki óalgengt að heyra það lagt til í umræðu hversdagsins
að málefni séu talin svo mikilvæg að taka þurfi þau upp sem námsgrein í
skólum. Dæmi um það eru til dæmis heimspeki, forritun, jóga og aukin áhersla
á að vinna sérstaklega með líðan barna og unglinga Jacobs (1989, bls. 3–4).
Í umræðunni um skólaþróun getum við dregið gagnlegan lærdóm af
sögunni. Mockler (2018, bls. 2–3) bendir á að rök fyrir samþættingu námsgreina megi finna allt aftur til hugmynda Deweys frá fjórða áratug síðustu aldar
þar sem hann setti nám nemenda í samhengi við námskrá og benti á takmörkun
sem fælist í einangruðum faggreinum. Það má færa nær okkur í tíma og setja í
samhengi við skrif Jacobs (1989, bls. 3–8) þar sem hún gerði að umræðuefni
sínu hina löngu hefð í skólastarfi fyrir greinaskiptri stundaskrá þar sem hver
kennari kenndi námsgrein samkvæmt ákveðnum tímamörkum. Hún sagði
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hverja námsgrein byggja á þekkingu greinarinnar, vinnulagi og aðferðum sem
tilheyri greininni sjálfri. Jacobs (1989, bls. 8–10) bar annars vegar saman
greinaskipt nám sem byggði á þekkingu greinarinnar og hins vegar
samþættingu námsgreina sem fæli fremur í sér tengingar og auðveldaði
nemendum að sjá viðfangsefni í samhengi. Nálgun væri heildstæð, tæki til
margra sjónarhorna og í brennidepli væru raunveruleg viðfangsefni. Hún benti
á að hugsa þyrfti upp á nýtt aðferðir við nám, skipulag kennslu og námskrárgerð og til þess þyrfti að rjúfa umgjörðina sem hefðbundin faggreinaskipt
stundaskrá skapaði skólastarfi.
Cook-Sather og Shore (2007, bls. 4–11) benda á að hefðbundin sýn á
faggreinaskipt nám nálgist viðfangsefnin út frá þröngu sjónarhorni faggreinarinnar. Þau benda á að sjónarhorn faggreina hafi víkkað samhliða skólaþróun 20. aldar en ekki dýpkað að sama skapi en tækifæri til dýpkunar liggi í
því að líta til fleiri faggreina og sviða í takt við þróun náms og námskrárskrifa.
Cook-Sather og Shore (2007, bls. 4–11) rekja hefðbundið greinaskipt nám til
agaðra fræða háskólastigsins, sem hafi áhrif á það hvernig faggreinar skuli vera
miðlægar á neðri skólastigum. Þau segja að það feli í sér endastöð vegna þess
að ekki sé tekið tillit til víðara samhengis í námi nemenda og námið sé of mikið
háð ákvörðunum faggreinakennara. Þess vegna hvetja þau til þess að rjúfa
hefðbundnar skilgreiningar og sýn á faggreinar, það skili sér í heildstæðu og
merkingarbæru námi nemenda.
Í samræmi við framansagt er eðlilegt að leitað sé nýrra leiða við skipulag
náms og rök hníga að samþættingu. Að sögn Cook-Sather og Shore (2007, bls.
4–5) eru ýmsar hugmyndir til um samþættingu námsgreina, sumar þeirra með
takmarkaða sýn á samþættingu sem nálgun í kennslu og þær hafa tilhneigingu
til að stjórnast af hefðbundinni faggreinaskiptingu. Mockler (2018, bls. 1)
bendir á það að í flestum eða öllum gildandi námskrám í heiminum í dag megi
finna grundvöll fyrir samþættingu námsgreina þrátt fyrir þá staðreynd að þær,
þar á meðal sú íslenska, séu skrifaðar út frá hefðbundnum faggreinum.
Dæmi eru um nýlegar íslenskar rannsóknir á samþættingu list- og
verkgreina innbyrðis og við bóklegar faggreinar (sjá til dæmis Helga J.
Baldursdóttir, 2012; Kristín Garðarsdóttir, 2013; Svanborg R. Jónsdóttir,
2013). Ljóslega má greina áhuga kennara á samþættingu námsgreina en
algengara mun vera að þeirri nálgun sé beitt á yngri stigum grunnskóla en í
unglingadeildum. Skipulagsskorður svo sem tími og stundaskrá virðast vera
hamlandi þættir þegar kemur að samþættingu námsgreina. Paula M. Pálsdóttir
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(2016) kannaði sýn tíu samfélagsgreinakennara á unglingastigi á samþættingu
námsgreina. Í rannsókn hennar fundust dæmi um kennara sem samþættu
námsgreinar en Paula komst að því að túlkun kennara á samþættingu við aðrar
námsgreinar beindist mestmegnis að samstarfi faggreinakennara um verkefni
út frá eigin faggrein. Svo virtist sem tími og niðurnegld stundaskrá réði því að
samþætting námsgreina færi fram með þeim hætti. Almennt tóku kennarar
undir áherslur aðalnámskrárinnar frá 2013 og sýndu áhuga á meiri samþættingu og fjölbreyttari kennsluaðferðum.
Kanadískar rannsóknir síðustu 30 ára hafa sýnt fram á nauðsyn sameiginlegs skilnings kennara á samþættingu og þeim náms- og kennsluháttum sem
samþætting námsgreina felur í sér (Lenoir og Hasni, 2016, bls. 2442). Þeir
Lenoir og Hasni (2016) segja mismunandi skilning kennara á
hugmyndafræðinni jafnvel geta leitt til óreiðu- og tilviljunarkennds náms
nemenda. Lenoir og Hasni (2016) ásamt Jacobs (1989, bls. 8) segja sýndarmennsku við samþættingu, sem til dæmis felst í forystu einnar faggreinar yfir
öðrum eða verkefnum sem fengist er við út frá sjónarhorni einstakra faggreina
dæmi um samþættingu sem ekki standi undir þeim kennslufræðilegu
sjónarmiðum sem eru í nútíma námskrárskrifum um samþætt heildstætt nám.
Í skólamálaumræðu á 21. öld er gengið út frá tvenns konar hugmyndum til
grundvallar samþættingu námsgreina. Fyrri hugmyndin felur í sér gagnkvæma
samþættingu (e.interdisciplinary) sem grundvallast á víxlverkun og samlegð
milli faggreina og þær styðja hver við aðra þegar fengist er við tiltekin
verkefni. Sú seinni, fjölsamþætting (e. transdisciplinary) leggur áherslu á
viðfangsefnin og leitar svo til námssviðanna í raunverulegu samhengi.
Verkefni byggja á stórum spurningum, þrautum eða hugmyndum sem sækja
svo aðferðir og leiðir til námssviðanna eftir eðli og þörfum verkefnisins.
(Drake og Burns, 2004, bls. 12; Jacobs, 1989, bls. 8; Mockler, 2018, bls. 1).
Á 8. áratug 20. aldar fékk samþætting námsgreina talsvert mikla umfjöllun
og náði inn í námskrárskrif víða um heim, þar á meðal á Íslandi, þar sem ný
námskrá var gefin út árið 1976. Námskráin byggði á nýjum hugmyndum um
nám og kennslu og var í henni getið um samþættingu námsgreina sem leið til
að takast á við þann ramma og aðgreiningu námsgreina sem greinaskipt
stundaskrá skapaði skólastarfi og gera námið heildstæðara en áður
(Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild, 1976, bls. 16–18 og 22). Breytt
viðhorf til náms og skólastarfs urðu til þess að margir íslenskir kennarar
spreyttu sig á kennsluháttum sem fólu meðal annars í sér samþættingu eða
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þemanám. Sumt festist í sessi, til dæmis tímabundin þemaverkefni og/eða
þemavikur sem víða þekkjast í skólum, en annað fjaraði að miklu leyti út (Lilja
M. Jónsdóttir, 1996, bls. 7–8). Síðan þá hefur samþætting námsgreina endurtekið komið upp í alþjóðlegri skólamálaumræðu um úrbætur og skólaþróun og
á síðustu áratugum má greina aukinn áhuga á þeirri nálgun við nám og kennslu
sem hugsanlegan valkost við 21. aldar nám (Jacobs, 1989, bls. 2–3; McPhail,
2018, bls. 56).

2.2 Áherslur í núgildandi aðalnámskrá
grunnskóla
Það er ekki ætlunin hér að rekja sögu og þróun námskrár heldur beina sjónum
að nýjustu aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
2013). Í inngangi hennar er tiltekið að viðmiðunarstundaskrá sýni hlutfallslegt
vægi milli námsgreina og námssviða og að hver grunnskóli ákveði hvort
námsgreinar og námssvið séu kennd aðgreind eða samþætt. Jafnframt skuli
þess gætt að námið verði sem heildstæðast (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 9). Námskráin styður því við hugmyndir um þá kennsluhætti sem felast í samþættingu námsgreina, kjósi skólar að haga starfinu á þann
máta. Hún felur í sér tækifæri fyrir skóla til að móta með skólanámskrá eigin
sýn á nám nemenda og hvers konar kennsluhætti þeir vilja viðhafa (Menntaog menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 65–67). Mockler (2018, bls. 8–10)
leggur áherslu á raddir kennara við gerð og framkvæmd námskrár, það efli
gæði skólastarfs að litið sé á kennara sem virka höfunda og framkvæmdaraðila
námskrár.
Í aðalnámskránni kveður við nýjan tón í takt við alþjóðlega þróun í
námskrárgerð (Gunnar E. Finnbogason, 2016, bls. 9) og lögð er áhersla á
hæfnimiðað nám. Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í aðalnámskránni.
Hæfni felur í sér þekkingu og leikni og er samofið siðferðilegum viðhorfum
nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 39). Aðalnámskráin felur einnig í sér ákvæði um að hver nemandi nái sem bestum árangri
miðað við eigin forsendur í skóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 42–43). Áherslur aðalnámskrár um lykilhæfni, grunnþætti
menntunar, hæfnimiðað nám og skóla án aðgreiningar gefa skýra möguleika
fyrir samþættingu námsgreina sem byggja á samhengi námsþátta fremur en
aðgreiningu (Cook-Sather og Shore, 2007, bls. 4–11; Mockler, 2018, bls. 7).

8

Lykilhæfni
Tilgreindir eru í aðalnámskránni fimm þættir lykilhæfni sem snúa að
nemandanum sjálfum. Lykilhæfni er ætlað að stuðla að alhliða þroska
nemandans og hún tengist öllum námssviðum. Með áherslu á lykilhæfni í
skólastarfi er markmiðið að rækta með nemendum hæfni til að nýta styrkleika
sína í komandi framtíð, til náms og starfa í því þjóðfélagi sem bíður þeirra og
meðal annars efla með þeim ábyrgðarkennd og samskiptahæfni (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–91).
Sá fyrsti af fimm þáttum lykilhæfni er tjáning og miðlun þar sem meðal
annars er lögð áhersla á hæfni nemenda til að nýta sér fjölbreyttar aðferðir við
að ræða um málefni og miðla þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum
og tilfinningum á skýran og viðeigandi hátt. Annar þáttur lykilhæfni er
skapandi og gagnrýnin hugsun sem felur meðal annars í sér hæfni nemenda til
að spyrja spurninga, skipuleggja áætlanir sínar við úrvinnslu verkefna,
skilgreina viðmið um árangur, taka upplýsta afstöðu og beita mismunandi
sjónarhornum. Áhersla er á skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og
úrvinnslu. Þriðji lykilhæfniþátturinn er sjálfstæði og samvinna sem felur í sér
hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Meðal
annars er tilgreind hæfni nemenda til frumkvæðis í námi og virkni og ábyrgðar
í samfélaginu. Einnig að nemendur hafi skýra sjálfsmynd og geti nýtt sér
styrkleika sína. Fjórði lykilhæfniþátturinn, nýting miðla og upplýsinga felur í
sér hæfni til að nýta fjölbreytta miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun á
ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. Fimmti og síðasti lykilhæfniþátturinn
er ábyrgð og mat á eigin námi sem felur í sér hæfni nemenda til að bera ábyrgð
á námi sínu og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. Í brennidepli er
skýr sjálfsmynd nemandans og geta hans til að nýta styrkleika sína á skapandi
hátt í námi.
Ljóst er að lykilhæfni tekur til fleiri þátta en hafa verið áberandi í
hefðbundinni námskrá, bæði hvað varðar aðferðir og viðfangsefni þar sem
lykilhæfnin er ekki bundin við einstakar námsgreinar heldur er henni ætlað að
vera fléttuð inn í allt nám. Í aðalnámskránni er lykilhæfninni ætlað að ná yfir
allt nám nemenda, fara dýpra en hæfni hinna hefðbundnu faggreina, búa
nemendur undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og efla getu þeirra til að
nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar til framtíðar
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86). Með því síðasttalda er
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vísað í skuldbindinguna við ævilangt nám sem er einn af þeim lykilhæfniþáttum sem lögð er áhersla á í alþjóðlegri umræðu um lykilhæfni (OECD,
2005, bls. 17).

Grunnþættir menntunar
Sex grunnþættir menntunar voru skilgreindir sem leiðarljós við gerð námskráa
fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla sem allar komu út um svipað leyti
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012a; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012b; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Grunnþættir
menntunar eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi,
jafnrétti og sköpun. Þær hugmyndir sem grunnþættirnir fela í sér eiga að vera
sýnilegar í skólastarfinu og endurspeglast í starfsháttum og skólabrag (Menntaog menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Með grunnþáttunum er samkvæmt
kynningarvef mennta- og menningarmálaráðuneytisins „lögð áhersla á að
rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu
einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í
jafnréttis- og lýðræðissamfélagi.“ (Mennta– og menningarmálaráðuneyti,
e.d.).
Grunnþættirnir mynda ramma um skólastarf og skólabrag og þá starfshætti
sem skólaumhverfið skal einkennast af. Lykilhæfni snýr að nemandanum
sjálfum, um nám hans og alhliða þroska. Saman mynda því lykilhæfnin og
grunnþættirnir umgjörð utan um skólagöngu nemenda á öllum skólastigunum
þremur, leik- grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
e.d.).

Hæfni einstakra námsgreina
Hér að framan hefur lykilhæfni verið lýst en hún skal tengjast öllum námssviðum. Í aðalnámskrá er hæfni nemenda fyrir hverja námsgrein eða námssvið
tilgreind eftir stigum þar sem þriðja og síðasta stigið á við lok grunnskóla.
Hæfni er skilgreind á þann hátt að hún feli í sér yfirsýn og getu til að hagnýta
þekkingu og leikni. Hæfni gerir meðal annars kröfur um ábyrgð, virðingu og
víðsýni, sköpun, siðferðisvitund og sjálfstæði. Hæfni felur í sér raunsæi
nemandans á eigin þekkingu og leikni, ályktunarhæfni og rökstuðning,
gagnrýna hugsun og faglega ígrundun. Þekking er bæði fræðileg og hagnýt og
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leikni er bæði vitsmunaleg og verkleg. Þetta felur í sér að nemendur afla
þekkingar og leikni og þeir greina og miðla hvoru tveggja á fjölbreyttan hátt
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 39).
Hæfniviðmið fela í sér þekkingu og leikni innan hverrar námsgreinar og sett
eru fram matsviðmið fyrir námsmat. Skólum er í sjálfsvald sett að móta leiðir
við námsmat en við lok grunnskóla er áskilið að gefa einkunnir í bókstöfunum
A, B+, B, C+, C og D (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 53–
56). Í matsviðmiðum einstakra námsgreina og námssviða við lok grunnskóla
má sjá rauðan þráð sem endurspeglar lykilhæfni og grunnþætti menntunar.
Þessi rauði þráður fléttast inn í matsviðmið námssviða svo að úr verður
samfella námsmats fyrir einstakar námsgreinar með vísun til lykilhæfni og
grunnþátta menntunar. Þar sem námsmat er samsett úr árangri nemenda í
einstökum hæfniviðmiðum námsgreina er ekkert því til fyrirstöðu að tengja
það kennsluháttum þeim sem hér eru til umfjöllunar, samþættingu námsgreina.

Skóli fyrir alla
Í aðalnámskránni er kveðið á um góðan skólabrag, sátt og samlyndi og virðingu
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45). Skólastefna hér á landi
er byggð á hugmyndum um skóla án aðgreiningar með áherslu á einstaklingsmiðað nám sem felur það í sér að allir nemendur eigi að fá nám við hæfi.
Aðalnámskráin gengur út frá því að borin sé virðing fyrir rétti allra til virkrar
þátttöku í námssamfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.
42–45). Athyglisvert er að samkvæmt skýrslu um menntun fyrir alla á Íslandi
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 54–56) er lítill sameiginlegur skilningur í íslenska menntakerfinu á því hvað skóli án aðgreiningar eða
skóli fyrir alla feli í sér. Það er samkvæmt skýrslunni nokkuð útbreitt álit í
skólasamfélaginu að hugmyndin um skóla án aðgreiningar leggi áherslu á
sérkennslu og að nemendur sem greindir hafa verið með sérþarfir gangi í
almenna skóla. Fram kemur að til dæmis nemendur með mikla námshæfileika
séu tæplega innifaldir í umræðu þeirra sem starfa í skólunum þegar rætt er um
skóla fyrir alla. Vissulega feli einstaklingsmiðað nám í sér að nemendur með
sérkennsluþarfir fái kennslu við hæfi en umræðan er sögð nokkuð bundin við
þann nemendahóp. Ekki síður skuli leggja áherslu á aðra nemendur, bráðgera
nemendur og þá sem ráða almennt vel við nám, nemendur sem hafi annað
móðurmál en íslensku, nemendur sem búa við félagslega erfiðar aðstæður og
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fleiri hópa (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 42–45). Í aðalnámskránni sést ekki áherslumunur, eins og í umræðum skólasamfélagsins, á
fjölbreytni nemendahópa þegar rætt er um jafnan rétt allra nemenda til þess að
fá nám við hæfi í skóla án aðgreiningar. Augljóslega er þó getið um nemendur
með sérþarfir og mögulega sérskóla en misjafnt getur verið milli grunnskóla
hvort nemendur fari út úr bekk til sérkennslu í tilteknum námsgreinum eða taki
þátt í námssamfélagi bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.
42–45).
Það liggur í eðli hugmynda um 21. aldar nám að fagna mannlegum
fjölbreytileika, læra á hann og taka tillit til hans (Bolstad, 2012, bls. 85–86). Í
sveigjanlegu námsskipulagi geta allir nemendur, með eða án sértækra námserfiðleika, notið góðs af breiddinni í nemendahópnum. Ef nemendur þurfa
sértækan stuðning í námi þá eru möguleikar á því að sérkennari komi inn í
kennarateymi og geti þannig nýst fyrir alla nemendur. Fjöldi rannsókna bendir
til þess að nemendur án námserfiðleika njóti ekki síður en nemendur með
námserfiðleika, góðs af því fyrirkomulagi sem hugmyndafræðin um skóla án
aðgreiningar felur í sér (Szumski, Smogorzewska og Karwowski, 2017, bls.
47).

2.3 Samþætting sem nálgun í námi og kennslu
Með samþættingu námsgreina eða þemanámi (e. interdisciplinarity, integrated
curriculum, thematic studies) eru skilin á milli námsgreina rofin og fengist er
við heildstæð verkefni sem ná til hæfniviðmiða fleiri námsgreina en einnar.
Þessi aðferð gerir meiri kröfur til nemenda um sjálfstæð og skapandi
vinnubrögð en hægt er að búast við í hefðbundnu námi (Ingvar Sigurgeirsson,
2013, bls. 199–200). Jacobs (1989, bls. 8) lýsir samþættingu á þann veg að hún
feli í sér aðferðir og tungumál frá fleiri en einni námsgrein til að kanna miðlægt
þema, málefni, þraut, viðfangsefni eða reynslu. Samþætting námsgreina felur
í sér tengingar sem auðvelda nemendum að sjá viðfangsefni í samhengi.
Nálgun er heildstæð, tekur til margra sjónarhorna og í brennidepli eru
raunveruleg viðfangsefni. Dowden (2014, bls. 17) skýrir samþættingu
námsgreina á svipaðan hátt og Jacobs en greina má hjá honum áherslu á
kennsluhættina og ívið nútímalegri sýn á nám. Hann segir samþættingu vera
samheiti yfir kennsluhætti sem einkennast af merkingarbærum verkefnum sem
séu hönnuð með því að rjúfa skilin á milli námsgreina og nýta sjónarmið
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tveggja eða fleiri námssviða í þeim tilgangi að hjálpa nemendum að búa til og
efla þekkingu og skilning.
Kennsluhættir þeir sem Dowden (2014) nefnir í skilgreiningu sinni um
samþættingu verða tæplega einangraðir við samþættinguna eina og sér í
kennslufræðilegum skrifum, heldur tengdir fjölbreyttri nálgun við nám
nemenda sem tengist hvers konar heildstæðum verkefnum (e. project based
approach) og nemendamiðuðu námi (e. student centred learning). Kennslufræðin felur í sér sveigjanleika og gefur tækifæri til meiri ábyrgðar og sjálfstæðis nemenda heldur en hefðbundnir kennsluhættir gera ásamt auknum
möguleikum til skapandi og gagnrýninnar hugsunar (Johnson, Adams Becker,
Estrada og Freeman, 2015, bls. 8).
Með mikið stýrðri kennslu er horft fram hjá sjónarmiðum nemenda og
kennari stýrir náminu á fyrirfram ákveðinn hátt með þeim aðferðum sem hann
hefur ákveðið (Bartholomew o.fl., 2018, bls. 59–60). Fram hefur komið í
ýmsum rannsóknum að með því að gera námið meira nemendamiðað og veita
nemendum tækifæri til sjálfstæðis í námi með heildstæðum og merkingarbærum verkefnum sé í auknum mæli höfðað til áhugahvatar þeirra. Með
auknum áhuga, sjálfstæði og í góðu samhengi aukist skuldbinding nemenda
við námið og jafnframt áræðni þeirra í náminu (Jang, Kim og Reeve, 2016, bls.
36–37).
Verkefnavinna sem byggir á samþættingu námsgreina eða heildstæðu námi
gerir í mörgum tilvikum meiri kröfur en annars á nemendur til samvinnu og að
þeir öðlist hæfni í samskiptum, hlusti á aðra og miðli upplýsingum. Þegar horft
er til 21. aldar náms er talin þörf á að leggja áherslu í námi á skapandi hugsun,
nýsköpun og hæfni til að beita fjölbreyttum aðferðum við lausn viðfangsefna
annars vegar og hins vegar á læsi á miðla, samskiptahæfni og hugvitssemi
(Wan Husin o.fl., 2016, bls. 3 og 12; Yadav, Hong og Stephenson, 2016, bls.
566).
DeSchryver og Yadav (2015, bls. 412–415) segja að ekki verði horft fram
hjá aðgengi nemenda að upplýsingum, enda séu þeir innfæddir netverjar, og að
námi án ríkulegs aðgengis að gögnum sé því kippt úr sambandi við
raunveruleikann. Læsi í nútímaþjóðfélagi setja þeir í vítt samhengi við ógrynni
upplýsinga sem nemendur þurfa að læra að fást við með rökvísi, alhæfingu,
túlkun og miðlun. Þeir segja skapandi hugsun í æ ríkari mæli rjúfa landamæri
faggreina og í henni endurspeglast ólík sjónarhorn. Þeir greina á milli skapandi
hugsunar og gagnrýninnar og segja að gagnrýnin hugsun sé mikilvægur þáttur
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í skapandi hugsun. Grein DeSchryvers og Yadavs (2015) er skrifuð með
áherslu á sköpun í námi og rökvísi í hugsanaferli. Samsvarandi hugmyndir má
greina í íslensku aðalnámskránni um upplýsinga- og tæknimennt (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 225–229) þar sem vísað er til skapandi og
gagnrýninnar hugsunar nemenda, mats og samþættingar við ýmsa þætti
annarra faggreina.
Husni og El Rouadi (2016, bls. 35–41) rannsökuðu samþætt verkefni sem
unnið var tímabundið í 7. bekkjum í tveimur líbönskum skólum. Samþætta
verkefnið var um jörðina og lengdarbauga þar sem tengd voru saman arabíska
(móðurmál), enska, landafræði og stærðfræði hjá nemendum í 7. bekk. Í
rannsókninni, sem var samanburðarrannsókn, var samþætting námsgreinanna
sett í samhengi við notkun upplýsingatækni og lögð áhersla á það að ekki
aðeins væri nemendum kennt að tileinka sér notkun miðla í náminu, heldur
einnig að kenna þeim að leggja mat á gæði upplýsinga og nýta þær á skapandi
hátt til eigin verka og túlkunar. Husni og El Rouadi (2016) komust að því að
með samþættum verkefnum í náminu efldist hæfni nemenda til að skoða, ræða
og meta á skapandi hátt þær upplýsingar sem tengdust viðfangsefninu.
Athyglisvert er að með samanburði við nemendahóp sem lærði um
lengdarbauga í landafræði og með hefðbundnum námsbókum, komust þau að
þeirri niðurstöðu að samþættingin og notkun upplýsingatækni bætti umtalsvert
námsárangur nemenda. Niðurstaða þeirra var að slík nálgun við nám efli
skapandi og gagnrýna hugsun nemenda auk þess sem nemendur í tilraunahópnum voru mun virkari og áttu mun meiri innbyrðis samskipti um námið en
nemendur í samanburðarhópnum. Kong (2014, bls. 167–169) skrifaði um
sambærilega niðurstöðu úr stóru, heildstæðu verkefni með unglingum í skóla
einum í Hong Kong. Notkun upplýsingatækni reyndist vera til þess fallin að
nemendur ræddu ítarlega sín á milli og í niðurstöðum sínum tengdi Kong
sterklega saman notkun miðla og upplýsinga og gagnrýna hugsun nemenda.
Tjáning og miðlun ásamt áherslu á samskipti og samvinnu skipa stóran sess
í námskrárskrifum og áherslum 21. aldar náms (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 87 og 89; OECD, 2005, bls. 5; Partnership for 21st
century skills, 2016, bls. 2). Lin o.fl. (2015, bls. 86 og 93–95) gerðu áhugaverða rannsókn á áhrifum félagatengsla í litlum samvinnuhópum þar sem 8–12
ára nemendur byggðu með markvissu samtali upp hugtakaskilning og getu til
að beita þekkingu. Með því að greina orðræðu nemenda í samhengi við
félagslega stöðu í bekknum komust Lin og félagar að þeirri niðurstöðu að þrói
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nemendur eigin hugmyndir í félagi við jafningja sé líklegt að nám þeirra og
uppbygging þekkingar fái aukna dýpt. Samskipti við aðra í nemendahópnum
hafi áhrif á nám og rökhugsun og því sé skynsamlegt að haga námsumhverfinu
með tilliti til þess. Niðurstöður þeirra benda einnig til þess að nemendur sem
eru vel staddir félagslega hafi jákvæð áhrif á umræður í nemendahópnum þar
sem allir hafa möguleika á að leggja til málanna. Hinn hlédrægi nemandi er
ekki líklegur til að vera ósammála umræðunni sem fram fer í hópnum og erfitt
að draga ályktanir um framfarir hans út frá orðræðunni, en í jákvæðu og
hvetjandi umhverfi er hann líklegri til að brjóta hefðina og leggja orð í belg.
McPhail (2016, bls. 519–523) hvetur til varkárni þegar kemur að þeim
breytingum sem fylgja hugmyndum um eðli 21. aldar náms. Þær hugmyndir er
víða að finna á heimsvísu og hann bendir á að lítið sé til af rannsóknum um
áhrif þeirra á nám nemenda. McPhail (2016) hefur rannsakað innleiðingu
kennsluhátta sem byggja á samþættingu fjögurra námsgreina í nýjum skóla í
Nýja-Sjálandi. Skólinn hefur starfað frá árinu 2014 og skólanámskráin einkennist m.a. af einstaklingsmiðuðu námi, heildstæðum verkefnum og samþættingu námsgreina en það síðastnefnda tekur til um það bil 44% af skólatíma
nemenda. McPhail (2016) bendir á að líta eigi á samþættingu námsgreina sem
viðbótartækifæri til að setja viðfangsefni námsgreina í vel skipulagt samhengi
fremur en að það sé ráðandi skipulag í skólanum. Með öðrum orðum að fyrst
sé grundvallarefni kennt í faggreinum sem síðan sé dýpkað með samþættum
verkefnum. McPhail (2016, bls. 526–530) sá í rannsókn sinni vísbendingar um
að kennarar horfi til hins hefðbundna skipulags faggreinakennslu til að tryggja
yfirferð í náminu. Út frá faggreinum og opinberri námskrá Nýja-Sjálands er
tengt á milli þemaverkefna og þeirra lykilhugtaka sem byggt er á í náminu.
Víðtæk rannsóknavinna og greinaskrif Dowden (2014, bls. 26) á sviði samþættingar í grunnskólum leggja grunn að því viðhorfi að breytingar séu vel
rökstuddar og í brennidepli sé áhersla á framfarir nemenda í námi (e. academic
success) sem nýtist til frekara náms. Dowden hvetur til þess að kennarar og
stefnumótunaraðilar leggist á eitt við að þróa raunhæfa nálgun við samþættingu
námsgreina og forðast samþættingu ef hún tryggir ekki grundvallarskilning í
hverri faggrein. Dowden (2014, bls. 25–26) tekur fram að sérfræðiþekking
kennara á faggreinum sem eru teknar undir hatt samþættingar styðji mjög við
námið og eigi þátt í að auðvelda nemendum að þróa djúpan skilning frá
mörgum sjónarhornum. Engu að síður geti sumar faggreinar krafist
sérhæfingar sem krefjist sérhæfðs samhengis innan greinarinnar sjálfar og þá
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sé heppilegra að kenna samkvæmt hefðbundinni stundaskrá til hliðar við
samþættingu annarra námsgreina.

2.4 Teymisvinna kennara
Starfsþróun kennara
Mismunandi leiðir eru til við starfsþróun kennara en jafnan er mikil áhersla
lögð á hana í samhengi við þróun skólastarfs. Sem dæmi má nefna formlegt
nám, einstök námskeið sem kennarar sækja, námskeið og fræðslufundi á
vegum skóla eða skólasvæða, skólaheimsóknir og rannsóknir á eigin starfi
(Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 2016, bls. 3). Chiyaka,
Kibirige, Sithole, McCarthy og Mupinga (2017, bls. 21–24) greina frá því að
þörfin á faglegri starfsþróun kennara sé ólík eftir því við hverskonar greinasvið
og kennsluskipulag kennarar starfa en af rannsókn þeirra sést að kennarar meta
eigin aðgerðir við starfsþróun árangursríkar til að bæta eigin þekkingu og
kennsluhætti. Ætla má að þátttaka kennara, til dæmis í námskeiðum eða skólaþróunarverkefnum endurspeglist í skólastarfi með bættu námi nemenda.
Guskey (2002, bls. 46–51) varar við því einfalda sjónarmiði og setur sameiginlega ígrundun kennara um kennslufræði og nám nemenda í samhengi við
fræðslu og reynslu með það mikilvæga leiðarljós að umbætur verði í námi
nemenda. Hann segir að árangur sem felist í bættu námi nemenda sé grundvöllur þess að raunveruleg starfs- og skólaþróun hafi farið fram. Áætlun, framkvæmd og mat eru því lykilatriði en Guskey (2002) dregur einnig fram
mikilvægi þess að starfsþróunarverkefni þurfi að hafa skýran tilgang, vera vel
undirbúin og að þeim þurfi að ætla rúman tíma.
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara (2016, bls. 2–3) leggur
áherslu á þörf nútímaskólastarfs fyrir stöðuga starfsþróun kennara og þróun
skólastarfsins. Starfsþróun er af fagráðinu skilgreind á þann veg að hún sé
samfellt, meðvitað og mótað ferli sem leiði til umbóta og jákvæðrar þróunar.
Hún sé hluti af daglegu starfi kennara með nemendum, beintengd daglegu
starfi og vísað er í faglegt lærdómssamfélag. Starfsþróun feli í sér ákall um
framsækni og menningu fyrir námi auk þess sem hún hafi áhrif á starfsánægju
og þar með skuldbindingu við kennarastarfið. Áherslur fagráðsins um samfellt
ferli vísa til alþjóðlegrar áherslu um að menntun feli í sér ævilangt nám (sjá
t.d. OECD, 2005, bls. 17; UNESCO, 2015, bls. 9–11). Vísbendingar eru um að
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nútímaáhersla á ævilangt nám og starfsþróun meðal kennara hafi enn ekki náð
að festast í sessi þrátt fyrir að kennurum sé ljós þörfin fyrir sífellda starfsþróun.
Í skýrslu um úttekt á íslenska skólakerfinu út frá gildandi skólastefnu um
menntun án aðgreiningar, sem getið var um hér að framan, er megináhersla
lögð á námskeið og formlega endurmenntun kennara en sjónum lítt beint að
þeirri starfsþróun sem felst í því að leita inn á við í kennarahópinn með teymisvinnu. Í skýrslunni er þó kallað eftir meiri viðurkenningu á þeirri faglegu
starfsþróun kennara sem tengd er nýsköpun í skólastarfi (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2017, bls. 108–110).
Rannsóknir benda til þess að mikilvægt sé að kennarar stuðli að eigin
starfsþróun með því að ræða markvisst um reynslu sína og leita leiða til að
bæta eigin aðferðir til að gera nám nemenda betra (Allen, Hafen, Gregory,
Mikami og Pianta, 2015, bls. 483–485). Auk þess varpa þeir Abós, Sevil,
Martín-Albo, Julián og García-González (2018, bls. 50 og 57) ljósi á mikilvægi
jákvæðra og hvetjandi samskipta kennara og nemenda og þess hvaða væntingar
kennarar hafi til eigin starfs og árangurs nemenda. Þeir halda því fram að beri
kennari væntingar til góðs árangurs nemenda hafi það jákvæð áhrif á
námsárangur.
Starfsþróun kennara þarf vissulega að vera vel ígrunduð og leiðin vandlega
vörðuð en mikilvægt er jafnframt að huga að innri hvöt og aðbúnaði
kennaranna (Guskey, 2002, bls. 46). Ruiz-Alfonso og León (2016, bls. 174 og
185–186) gerðu yfirlitsrannsókn á brennandi áhuga (e. passion) í skólastarfi.
Þeir fundu tvö meginsjónarhorn á slíkri áhugahvöt, annars vegar áhuga
nemenda gagnvart námi sínu og viðfangsefnum og hins vegar brennandi áhuga
kennara gagnvart námi og kennslu sem og hinum fjölbreyttu hliðum kennarastarfsins. Þau fundu ýmsar birtingarmyndir á brennandi áhuga kennara, svo
sem skuldbindingu, þrautseigju, staðfestu og starfsánægju sem hefur ekki
aðeins áhrif á nám nemenda og velferð, heldur einnig á kennara sjálfa. Fleiri
vísbendingar finnast um að góður starfsandi, sjálfstæði kennara, áhugi og
viljinn til starfsþróunar efli starfsánægju og skuldbindingu þeirra við starfið.
Það hefur jákvæð og gagnkvæm áhrif á nám nemenda þeirra og áhugahvöt en
jafnframt á skólann sem heild og skólabraginn (Abós o.fl., 2018, bls. 60).
Harris og Muijis (2005, bls. 41–42) benda auk þess á að taki kennarar
sameiginlega forystu og frumkvæði varðandi þróun eigin starfshátta og
skólastarfs leiði það til aukins sjálfstæðis og ábyrgðar nemenda á eigin námi
og sé til þess fallið að auka gæði námsins.
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Tal, Dori og Keiny (2001, bls. 254–259) greina frá tilraunaverkefni í Ísrael
sem fólst í því að breyta kennsluháttum með því að samþætta að hluta til
námsgreinar á raungreinasviði og samfélagsfræði hjá nemendum á
unglingastigi sem svarar til elstu og yngstu árganga í íslenskum grunn- og
framhaldsskólum. Námsgreinarnar voru vísindi (e. science), tækni (e. technology) og umhverfisfræði tengd nútímasamfélagi (e. environment in modern
society). Grundvallarbreytingar á kennslufyrirkomulagi voru gerðar í fjórar
kennslustundir á viku, hefðbundin faggreinakennsla vék fyrir heildstæðum og
samþættum verkefnum og reglulegir teymisfundir kennara studdu við ferlið.
Breytingarnar tóku sinn tíma og mikil starfsþróun átti sér stað þó svo að hægt
færi framan af. Það var þegar kennsluhættir fóru að breytast og kennarar að sjá
að það sem gerðist í námi nemenda vakti upp spurningar sem þá langaði að
ræða í hópnum, sem teymisfundirnir fóru að snúast um raunverulega starfsþróun. Þó svo að fram hafi komið áhyggjur sumra kennara af eigin faggrein
merktu kennarar almennt aukið faglegt sjálfstæði, þeir fundu að þeir eignuðust
meiri hlutdeild í skipulagi náms og kennslu en áður og skuldbinding þeirra
jókst. Jafnframt jókst ábyrgð kennara á eigin starfsþróun og þeir urðu meðvitaðir um jákvæðar breytingar á eigin kennsluháttum. Kennarar töldu að með
þessari breytingu kennsluhátta næðist mun betur að einstaklingsmiða nám
nemenda og fleiri nemendur væru virkir í kennslustundum en í hefðbundinni
faggreinakennslu. Með breyttum kennsluháttum breyttust hlutverk og samband
nemenda og kennara í skólastofunni. Áhersla á hlutverk kennara sem miðlara
þekkingar minnkaði og kennarar fóru í auknum mæli að vinna og læra með
nemendum.
Kennarar sem kenna samþættar námsgreinar þurfa að hafa áhuga og vilja
til mikils og náins samstarfs við samkennara sína og vera óhræddir við
breytingar. Jafnframt þarf að gera ráð fyrir því að kennarar hafi til að bera ólíka
sérhæfingu í námsgreinum. Þeir þurfa að búa yfir hæfni og kennslufræðilegri
þekkingu til þess að samþættingin fari vel. Breytingar á kennsluháttum, eins
og breytingar frá hefðbundinni faggreinakennslu yfir í samþættingu, taka tíma,
krefjast mikils tíma og kalla á nýja hugsun og mikið samstarf kennara. Þá er
mikilvægt að kennurum sé ljóst að stuðning er að fá innan hópsins, að kennarar
læri saman og hverjir af öðrum (Al Salami, Makela og Miranda, 2017, bls. 78–
83).
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Teymiskennsla og teymisvinna
Teymiskennsla og teymisvinna snúast hvor um sig um samvinnu kennara. Í
teymiskennslu eru tveir eða fleiri kennarar sameiginlega ábyrgir fyrir
námshópi og kenna saman, að minnsta kosti að einhverju marki (Ingvar
Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017, bls. 3). Samkvæmt meistararitgerð Svanhildar M. Ólafsdóttur (2009, bls. 97–98) telja kennarar sameiginlega ábyrgð, gagnkvæman stuðning og vinnuhagræðingu vera helstu kosti
teymiskennslu og að með henni nái mismunandi styrkleikar kennara betur að
njóta sín. Í samantekt Svanhildar (bls. 15–16) á fyrri rannsóknum og ennfremur
í nýrri íslenskum rannsóknum (sjá t.d. Björn B. Benediktsson, 2014; Fríða Rún
Guðjónsdóttir, 2014) eru viðhorf og reynsla kennara af teymiskennslu almennt
jákvæð.
Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 2
og 16–18) voru skólar flokkaðir eftir því hvort þeir væru teymiskennsluskólar
eða bekkjarkennsluskólar. Þegar litið var til mismunandi starfshátta skóla
virtust jákvæð tengsl vera á milli teymiskennslu og öflugrar starfsþróunar
kennara, í teymiskennsluskólunum var fjölbreytni meiri í kennsluháttum og
greina mátti lýðræðislegri starfshætti. Ingvar og Ingibjörg (2017) sögðu að svo
afgerandi munur væri á þessum tveimur tegundum skóla varðandi aðferðir til
að bæta nám og kennslu að ekki yrði fram hjá því horft. Einnig kom fram að
teymiskennsluskólarnir virtust hafa ýmis einkenni lærdómssamfélags sem
Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls.41) segir skarast innbyrðis og hafa áhrif
hvert á annað.
Teymisvinna kennara er mikil í skólum hér á landi og kennarar vinna mikið
saman við undirbúning og skipulag kennslu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg
Kaldalóns, 2017, bls. 3). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 45) segir frá
rannsóknum sínum um efni og innihald teymisfunda íslenskra kennara. Hún
segir algengast að samvinna kennara snúist um skipulagsatriði og framkvæmd
á skólastarfi og vill kalla það samráð frekar en samvinnu. Hún vísar til Stoll og
Louis (2007, bls. 3) til stuðnings máli sínu um að til þess að teymisvinna
kennara skili árangri í námi nemenda þurfi fagleg ígrundun og gagnrýnin
umræða að fara fram auk þess sem samstarfið þurfi að beinast að félagslegum
eða námslegum þörfum nemenda. Það er því innihaldsríkt samtal um kennslufræði og nám nemenda sem eykur gæði teymisvinnu kennara en algengast er
að hún snúist um skipulag og yfirferð.
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Lærdómssamfélag
Fullan og Hargreaves (2016, bls. 12–17) beina sjónum að þeim mannauði sem
kennarar búa yfir. Þeir telja eina stærstu áskorun skólakerfa vera að efla hlut
fagmennsku kennara og gera hana miðlæga í umbótastarfi. Það sé best gert
með því að stuðla að lærdómssamfélagi þar sem sameiginlegt markmið allra
kennara sé að bæta aðferðir sínar í samvinnu við aðra kennara og draga
sameiginlegan lærdóm af reynslu. Þeir benda á að sameiginleg sýn kennara á
að þeir geti saman haft jákvæð áhrif á nám allra nemenda, sé einn stærsti
áhrifaþáttur í að bæta nám. Þetta sé öflugasta inngrip skóla og skólakerfa.
Áherslan sem þeir Fullan og Hargreaves leggja á sameiginlega ábyrgð allra
kennara á námi allra nemenda skólans kristallast í hugmyndinni um
lærdómssamfélagið. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 41) dregur upp
mynd af helstu einkennum lærdómssamfélags. Þau eru; dreifð og styðjandi
forysta, sameiginleg gildi og framtíðarsýn, faglegt samstarf sem felur í sér
starfsþróun og gagnvirkt nám, menning sem styður samstarf og að lokum tekur
það til skipulags starfs og vinnuvenja.
Lærdómssamfélag hefur verið áberandi í alþjóðlegri skólaþróunarumræðu
undanfarin ár eða jafnvel áratugi og sést þess æ víðar merki í íslenskum
skólum, t.d. í þróunarstarfi og rannsóknum (sjá t.d. Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35–37; Jónína Vala Kristinsdóttir, 2010). Anna Kristín (2013,
bls. 40) segir lærdómssamfélag samstarfsfélaga með ígrundun og endurspeglun eigin reynslu og annarra og markvissri umræðu um aðferðir og leiðir,
styrkja kennara í starfi. Það leiði til starfsþróunar sem skili sér í bættu námi
nemenda. Jónína Vala Kristinsdóttir (2010, bls. 10–11) komst að þeirri sömu
niðurstöðu með kennurum sem höfðu vanist því að vinna að sameiginlegri
starfsþróun í verkefni sem hún stýrði. Kennararnir í verkefninu fóru markvisst
á dýptina í samstarfi sínu með umræðum og ígrundun um nám og kennslu. Það
hafði mótandi áhrif á kennsluaðferðir þeirra og skilaði sér beint til nemenda
með bættum aðferðum við kennslu.
Í skýrslu Fagráðs um starfsþróun kennara til mennta- og menningarmálaráðherra frá árinu 2016 (bls. 18–19) má sjá áhersluna sem lögð skuli á
starfsþróun kennara með aðferðum lærdómssamfélagsins og að sú stöðuga
starfsþróun sem verði með sameiginlegri ígrundun með raunhæfum viðfangsefnum sem tengjast daglegu skólastarfi, sé vænlegust til árangurs. Jafnframt
kemur fram í skýrslunni sá skilningur að almenn þátttaka kennara í
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starfsþróunarverkefnum skóla skili meiri árangri inn í skólastarfið en einstök
námskeið sem einstaklingar sækja.

Lærdómssamfélag nemenda og kennara
Breyttu námsumhverfi nútímans og auknum áhuga á samþættingu námsgreina
fylgja breytingar á námssamfélaginu. Hér að framan hefur verið sagt frá
lærdómssamfélagi fagfólks í skólum og Wennergren og Blossing (2017, bls.
48–49) benda á það að rannsóknir og fræðigreinar um lærdómssamfélagið hafi
yfirleitt kennara í brennidepli. Það sé varla minnst á nemendur nema til
uppfyllingar orðræðunnar, sem hverfist eðli málsins samkvæmt um nám
nemenda. Í grein þeirra um fimm ára þróunarverkefni í sænskum grunnskóla,
sem þá var um það bil hálfnað, er lýst athyglisverðu lærdómssamfélagi
nemenda og kennara. Markmið þróunarverkefnisins var að bæta árangur
nemenda skólans og tóku allir kennarar þátt í því. Wennergren og Blossing
(2017, bls. 52–55) tóku viðtöl við þá kennara skólans sem sýndu hvað mestan
árangur í þróun námssamfélagsins innan skólastofunnar. Þessir kennarar höfðu
nemendur markvisst með í ráðum við markmiðssetningu og skipulag námsins
og lögðu mikið upp úr því að skapa jákvætt námssamfélag með samvinnu
nemenda, trausti og leiðsögn innan hópsins. Mikilsverður árangur á miðri leið,
að mati kennara, var sameiginleg skuldbinding nemenda og kennara við nám
nemenda og að innan nemendahópsins hefði þróast gagnkvæm virðing, traust
og áhugi auk þess sem nemendur áttuðu sig á því að innan hópsins væri
uppspretta þekkingar og færni sem jafnframt væri misjöfn eftir einstaklingum.
Fram kom að samtal nemenda og kennara um skipulag námsins hefði breytt
kennsluháttum og að kennarar og nemendur væru virkir saman í námsferlinu.
Það hafi svo reynst uppspretta fyrir lærdómssamfélag kennara, gefið tækifæri
til þess að deila reynslu og ígrunda saman.
Lærdómssamfélag nemenda og kennara með sameiginlegri skuldbindingu
við nám nemenda sem lýst er hér að framan er sprottið upp úr þróunarverkefni
um breytta kennsluhætti. Að mörgu leyti má sjá lærdómssamfélagið endurspegla sams konar einkenni á námi nemenda og samþætting námsgreina og
heildstætt nám hefur í för með sér, svo sem sjálfstæði nemenda, ábyrgð á eigin
námi og áhugahvöt.
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3. Rannsóknaraðferð
Í eftirfarandi kafla er lýst þeirri aðferð sem rannsóknin byggist á, framkvæmd,
úrvinnslu og siðferðilegum álitamálum. Um er að ræða eigindlega tilviksrannsókn á samþættingu námsgreina á unglingastigi í einum grunnskóla á
Íslandi. Rannsóknin byggir á einstaklingsviðtölum við kennara og hópviðtölum við nemendur.

3.1 Val á rannsóknaraðferðum og lýsing á
skólanum
Rannsókn er kerfisbundið ferli sem felur í sér söfnun og greiningu gagna með
það að leiðarljósi að auka þekkingu á viðfangsefninu (Creswell, 2012, bls. 3).
Í þessari rannsókn, sem er tilviksrannsókn (e. case study), var eigindlegri
aðferð beitt. Í eigindlegri rannsóknaraðferð felst viðleitni til að rannsaka
fyrirbæri út frá sjónarhóli þeirra sem hafa tiltekna reynslu. Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu vegna þess að spurt er um reynslu og hún gefur
tækifæri til þess að sjónarmið og áherslur viðmælenda hafi áhrif á gang
gagnaöflunar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–232) og jafnframt gefst
rannsakanda tækifæri til að bregðast við upplýsingum og spyrja nánar
(Creswell, 2012, bls. 218). Þess ber að geta að markmið aðferðarinnar er ekki
að geta alhæft heldur að öðlast skilning og auka þekkingu á fyrirbærinu sem
slíku (Creswell, 2012, bls. 206; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 281).
Viðfangsefni rannsóknarinnar er samþætting fjögurra námsgreina í tveimur
elstu árgöngum eins grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Skólinn er heildstæður
og samþættingarverkefnið sem hér er rannsakað nær á þessu fyrsta starfsári
sínu til tveggja elstu árganga skólans. Hvor árgangur inniheldur tvær bekkjardeildir en í samþættingarverkefninu eru allir nemendur árgangsins einn hópur
og ávallt tveir kennarar í teymiskennslu. Samþættu námsgreinarnar eru
íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt auk
tveggja stunda í bóklegu vali sem fléttað er inn í samþættinguna. Hefðbundið
kennsluskipulag með greinaskiptri stundaskrá hefur verið lagt til hliðar og
námsgreinarnar alfarið kenndar samþættar í um það bil 40% af vikulegum
skólatíma nemenda. Kennt er í verkefnalotum sem taka um það bil þrjár vikur

23

með ákveðið þemaheiti hverju sinni. Hæfniviðmiðum umræddra námsgreina
er ætlað að koma fram í námi nemenda og horft er til lykilhæfni aðalnámskrár
sem tengist öllu námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–
92). Samþættingarverkefnið átti sér nokkurn aðdraganda og áður var í
skólanum komin nokkur reynsla á nemendastýrða verkefnavinnu með samþættingu náttúru- og samfélagsfræði í einum árgangi á unglingastigi.
Ástæðan fyrir vali þessa skóla og rannsóknaraðferðar, er að samþættingarverkefnið sem hér er lýst felur í sér talsverða nýbreytni sé miðað við nýlegar
rannsóknir hér á landi (sjá t.d. Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Tilviksrannsókn
þykir gjarnan heppileg þegar rannsaka á félagsleg fyrirbæri og þá sé það gert
innan þess samhengis sem fjallað er um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls.
229). Ákveðið var að taka viðtöl við alla kennarana fjóra og þrjá fjögurra
manna hópa nemenda í 10. bekk, eldri árganginum í samþættingarverkefninu.
Þegar rannsóknaraðferð er valin þarf að taka mið af rannsóknarspurningu,
því sem rannsaka skal út frá markmiðum og efnistökum sem rannsakandinn
stefnir að. Hugmyndafræðileg aðferðafræði myndar rammann utan um rannsóknina og aðstoðar rannsakandann við að koma auga á mynstur hugtaka og
hugmynda út frá greiningu gagna (Reiter, Stewart og Bruce, 2011, bls. 35–36).
Í rannsókninni er leitast við að draga upp mynd af námsferlinu, ávinningi og
áskorunum samþættingar námsgreina út frá orðum þátttakenda með rannsóknarspurningum sem byggja á lýsingu nemenda og kennara á náminu ásamt
því að skyggnst er eftir reynslu þeirra. Hálfopin einstaklingsviðtöl við
kennarana voru talin öflugasta aðferðin við að öðlast þekkingu og skilning á
viðfangsefninu. Tekin voru tvö viðtöl við hvern kennara og viðtölin voru studd
með spurningaramma. Efni viðtalanna var ákveðið fyrirfram en áherslur í
samræðunum voru undir kennurunum komnar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.
137–143).
Rýnihópur var talinn heppilegri vettvangur fyrir unglinga en einstaklingsviðtöl þar sem það gæti skapað hvetjandi umgjörð fyrir unglingana til að fá
fram umræður og hugmyndir (Creswell, 2012, bls. 218) og líklegt var talið að
unglingarnir fyndu til öryggis innan hópsins (Sóley Bender, 2013, bls. 302).
Markmið rýnihópaviðtalanna var ekki að ná samstöðu um lokaniðurstöðu
heldur að fá fram skoðanir og sjónarmið til að dýpka skilning á viðfangsefninu
(Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 150).
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3.2 Þátttakendur
Einfalt var að ákvarða þátttöku kennaranna. Fjórir kennarar mynda kennarateymi samþættingarverkefnisins og var rætt við þá alla í hálfopnum
einstaklingsviðtölum sem voru hljóðrituð og síðan skrifuð upp. Vegna þess
hversu fáir kennararnir eru verður ekki greint nema að örlitlu leyti frá
bakgrunni þeirra og engin kynning gerð á einstaklingum. Aldursbil kennaranna
var 29–45 ár og kennslureynsla þeirra spannaði 3–20 ár. Kynjahlutföll í
kennarahópnum voru jöfn en til þess að minnka rekjanleika fengu þeir allir
gervinöfn, kvenmannsnöfn sem byrja á K til aðgreiningar frá nemendum;
Katla, Klara, Kolbrún og Kristín. Þessi nöfn fundust í gamalli símaskrá en til
hægðarauka var leitað að nöfnum sem ekki hljóma líkt.
Í upphafi var ákveðið að tala aðeins við nemendur í 10. bekk og réði þar
nokkru að nemendur í árganginum höfðu áður kynnst samþættingu námsgreina
að einhverju leyti eins og getið var um hér að framan. Mikilvægt var líka að
hægt var að benda nemendum á það í upphafi viðtala að rannsóknin kæmi ekki
út fyrr en þeir hefðu þegar hafið nám í framhaldsskóla og ættu því engra
hagsmuna að gæta varðandi námið í grunnskólanum. Val á nemendum í þrjá
fjögurra manna rýnihópa var gert með með því að láta tölvu raða nöfnum
nemenda í samþættingarverkefninu tilviljanakennt. Rannsakandi ákvað í upphafi að hafa kynjahlutfall jafnt í hverjum hóp fyrir sig í ljósi þess að kynjahlutfall var um það bil jafnt í árganginum og því var nemendum raðað í hópa
eftir tölvulistanum, en þó jafnt eftir kynjum, í þeirri röð sem nöfnin birtust. Að
því loknu var val á nemendum borið undir umsjónarkennara þar sem mikilvægt
var talið að fá í hópana nemendur sem var treyst til að tjá skoðanir sínar og
jafnframt fá fjölbreytni í nemendahópinn í ljósi þess að markmiðið var að fá
sem breiðasta frásögn nemenda af reynslu (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Það breytti engu um úrtak nemenda.
Þar sem fyrir lá að kynjahlutföll yrðu jöfn lá ljóst fyrir að stærð hvers
rýnihóps myndi innihalda slétta tölu sem fjölda þátttakenda og urðu fjórir fyrir
valinu. Algengast er að fjöldinn sé á bilinu fjórir til sex (Creswell, 2012, bls.
118) en rannsakanda þótti sex unglinga rýnihópur of stór til að ná vel utan um
umræður með tilliti til þess að fá alla þátttakendur til að tjá sig. Í eigindlegum
rannsóknum er jafnan talið misjafnt hversu marga einstaklinga þarf í viðtöl til
þess að mettun sé náð en almennt er talið að æskilegur fjöldi liggi á bilinu fimm
til fimmtán manns (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 284). Alls tóku tólf
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nemendur þátt í rýnihópunum. Allir nemendur fengu gervinöfn en kyni var
haldið réttu. Nöfn nemenda eru birt í töflu 1 og þar sést hvaða nemendur voru
saman í rýnihóp en númer hópsins gefur ekki til kynna röð viðtalsins af þessum
þremur. Til þess að forðast rugling byrja nöfn nemenda hvert á sínum bókstaf
og raðast í stafrófsröð en jafnframt byrjar ekkert nemendanafn á K sem er
upphafsstafur kennara. Öll nöfn nemenda voru fundin í Þjóðsögum Jóns
Árnasonar.
Tafla 1 Nöfn nemenda í rannsókninni
Númer
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4

Nafn
Auður
Bolli
Dagný
Einar
Fríða
Geir
Halla
Ingólfur
Jónas
Lára
Markús
Oddný

3.3 Framkvæmd og greining
Talsverður undirbúningur var nauðsynlegur áður en hægt var að hefjast handa
við rannsóknina. Hún var tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal 1) og samþykki fengust hjá yfirmanni fræðslumála í sveitarfélaginu sem og skólastjóra
skólans (fylgiskjöl 2 og 3). Kynningarbréf um rannsóknina var sent öllum
foreldrum nemenda í 10. bekk í tölvupósti þar sem greint var frá fyrirhuguðum
vettvangsheimsóknum og viðtölum (fylgiskjal 4). Netföng foreldra fengust
með leyfi skólastjóra, hjá skrifstofu skólans. Þegar kom að því að taka viðtöl
við nemendur var formlegt samþykki fengið frá foreldrum þeirra nemenda sem
höfðu lent í úrtaki og samþykkt að taka þátt, sem voru reyndar allir þeir sem í
úrtakinu lentu (fylgiskjal 5). Áður en viðtölin hófust skrifuðu þátttakendur
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undir samþykkisyfirlýsingu þar sem fram kom að fyllsta trúnaðar og
nafnleyndar yrði gætt og að þeir gætu hvenær sem er hætt þátttöku (fylgiskjöl
6 og 7).
Rannsakandi fór í þrjár vettvangsheimsóknir í kennslustundir í mars og
apríl og fylgdist í hvert skipti með í um það bil klukkustund (fylgiskjal 8).
Skráð var hvort tveggja, lýsandi athugasemdir á því sem fyrir augu bar og
athugasemdir um hugleiðingar sem kviknuðu (Creswell, 2012, bls. 215). Í
þessum kennslustundum voru mismunandi verkefnalotur yfirstandandi og á
mismunandi stigum, þ.e. við upphaf, miðju og lok. Sjónum var sérstaklega
beint að vinnulagi og viðfangsefnum nemenda, hvernig þeir báru sig að og
samskiptum við aðra nemendur og kennara. Þessum vettvangsathugunum var
ætlað að vera undirbúningur fyrir rýnihópaviðtöl við nemendur, stuðningur við
gerð viðtalsramma og auðvelda rannsakanda tilvísanir í námsumhverfið.
Viðtalsrammar fyrir fyrri viðtölin við kennarana og nemendaviðtölin
byrjuðu á opnum spurningum til þess að leiða viðtalið af stað og fá
viðmælendur til að segja almennt frá starfinu. Til þess að fá sem gleggsta
lýsingu á námi og kennslu í samþættingunni beindust síðari spurningarnar í
viðtalsrömmunum að því að fá þátttakendur til að lýsa fyrirbærinu, námi og
kennslu, hvernig það hefur farið fram og laða fram umræðu um
kennsluhættina. Spurningar viðtalsrammanna gáfu til kynna umræðuefnið
hverju sinni, sýndu hvað rannsakanda langaði til að leggja áherslu á og gáfu
kaflaskipti í viðtölin. Oft dvöldu viðmælendur við efnið, mislengi og misdjúpt.
Í viðtölunum fóru viðmælendur oft inn á fleti sem voru ekki undirbúnir, þess
var gætt að trufla aldrei frásögnina, heldur leyfa umræðunni að þróast og varð
þegar upp var staðið til þess að gefa rannsókninni aukið gildi.
Viðtöl við rýnihópa nemenda fóru fram í síðustu viku apríl og byrjun maí
og voru á bilinu 30 til 40 mínútna löng. Þau fóru fram í skólanum eftir að
skólatíma nemenda lauk. Í kynningu við upphaf viðtala var nemendum sýnt
veggspjald með lykilhæfni (Nám til framtíðar, e.d.) sem víða hangir uppi í
skólanum (sjá mynd 1), þeir höfðu séð það en hvorki skoðað það sérstaklega
né tengt eigið nám við hana. Þeim varð öðru hvoru litið á veggspjaldið meðan
á viðtölunum stóð og stundum vísaði rannsakandi í það til að tengja við orð
nemenda. Í nemendahópunum gekk orðið gjarnan, ekki þó þannig að allir yrðu
að taka til máls um allt efnið, heldur gripu nemendur orðið eftir tilefni. Fyrstu
spurningum viðtalsrammans var ætlað að opna umræðuna með lýsingum
nemenda á náminu í samþættingunni, fá fram umræður um námið og reynsluna
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af því að vera nemandi í hinum breyttu kennsluháttum. Seinni spurningarnar
beindust að einstökum þáttum námsins, til dæmis skyldu- og valverkefnum,
sjálfstæði og heimanámi (fylgiskjal 9).

Mynd 1 Lykilhæfni
Tvö einstaklingsviðtöl voru tekin við kennarana fjóra í teyminu og fóru þau
fram í mars og seinni hluta maí 2018. Öll viðtölin fóru fram í skólanum. Fyrri
viðtölin voru á bilinu 38 til 60 mínútur að lengd. Seinni viðtölin voru heldur
styttri eða um það bil 20 mínútur. Í fyrri viðtölunum við kennarana var byrjað
á því að fá þátttakendur til að lýsa námi og kennslu í hinum breyttu
kennsluháttum og reynslu sinni af því. Sjónum var beint að áherslum og
breytingum í námi og kennslu. Til dæmis var spurt um áhugahvöt nemenda við
verkefnavinnu og einnig voru kennarar beðnir um að segja frá teymisvinnunni
og ræða starfsþróun sína (fylgiskjal 10). Í seinni umferð kennaraviðtalanna
beindust spurningar rannsakanda til dæmis að kennslufræðilegri sýn við
verkefnagerð, lykilhæfni og hæfniviðmiðum námsgreina auk þess sem
kennarar voru beðnir um að ræða sérhæfingu eigin faggreinar (fylgiskjal 11).
Seinni viðtölunum var einnig ætlað að gefa tækifæri til dýpkunar á því sem
rætt var í fyrri viðtölunum, eða kom ekki nógu vel fram þar og einnig til þess
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að spyrja kennarana nánar um það sem hafði komið fram í nemendaviðtölunum. Það kom reyndar á daginn að nemendur lögðu mikla áherslu á
tiltekna gerð verkefna sem þeir fengu að hanna sjálfir en kennarar höfðu ekki
rætt sérstaklega um í fyrri viðtölunum. Í seinni viðtölunum við kennarana var
stuðst við veggspjaldið um lykilhæfni. Vísað var til þess í upphafi viðtalanna
og litið á það eftir því sem við átti meðan á viðtölunum stóð (sjá mynd 1). Sem
dæmi um vísun í lykilhæfnina má nefna að þegar kennarar rýndu í kennslufræðilega sýn við gerð verkefnalota þá var gjarnan litið til lykilhæfninnar og
einnig bar hana títt á góma þegar rætt var um hugmynda- og undirbúningsstig
samþættingarinnar.
Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð nákvæmlega upp samdægurs. Þau voru
marglesin yfir og smám saman fóru að þróast þemu sem voru flokkuð með
litum og minnispunktar skráðir á litla gula miða. Á þessu stigi var mikilvægt
að staldra oft við og horfa á heildarmynd þemanna verða til. Með því að flokka
og endurraða efnisþáttum þróuðust yfirþemu smátt og smátt (Creswell, 2012,
bls. 237–239 og 243–246) og undir þau runnu önnur smærri í kræklótta mynd
greiningarlíkansins. Þetta var gert fyrir hvert viðtal fyrir sig, alls ellefu viðtöl.
Samkvæmt fyrirbærafræðilegri aðferð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls.
291) voru greiningarlíkön viðtala sameinuð, öll fyrri kennaraviðtölin með
samtals fimm yfirþemum og svo þau seinni, einnig með fimm yfirþemum og
sum þeirra var hægt að sameina þeim fyrri. Bæði heildargreiningarlíkönin úr
kennaraviðtölunum voru sameinuð í eitt stórt greiningarlíkan. Á sama hátt var
hvert nemendaviðtal fyrir sig greint og sett upp í líkan og þau öll sett upp í eitt
heildargreiningarlíkan með samtals sex yfirþemum. Að lokum voru heildargreiningarlíkönin tvö notuð til að leiða textaskrif og þá var aftur rýnt í
uppskrifuðu viðtölin til þess að leyfa orðum viðmælenda að njóta sín sem best.
Við úrvinnslu viðtala var mikilvægt að gæta þess að þó svo að fram kynnu að
koma viðhorf eins viðmælanda sem væru gagnstæð viðhorfum annarra, bar að
gæta þess að taka tillit til þeirra í niðurstöðum (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013, bls. 130).

3.4 Siðferðilegir þættir
Í réttmæti (e.validity) felst skoðun á því hversu rétt er mælt það sem við
höldum að við séum að mæla (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína
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Davíðsdóttir, 2013, bls. 217 og 223). Réttmætið hvílir á gæðum rannsóknarvinnunnar (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 246) og það styður við réttmætið
að viðtöl voru tekin við nemendur og kennara ásamt því að heimsækja
kennslustundir. Það gefur fleiri sjónarhorn á rannsóknarefnið. Gæði eigindlegrar rannsóknar felast ekki aðeins í því að setja fram sýn viðmælandans með
sjónarhorni rannsakandans heldur einnig því að rannsakandi sýni heiðarleika
við framsetningu niðurstaðna. Sama fyrirbærið er í brennidepli margra sjónarhorna sem öll eiga sama rétt á sér. Niðurstaðan er fræðilega byggð þar sem
rannsakandi tengir sínar niðurstöður við fræðin og gefur sértæka sýn á
viðfangsefnið. Ritunarferlið er þáttur í því að byggja fræðilega sýn á
þekkinguna sem fæst úr viðtölunum og gæði greiningar viðtala eru lykilatriði
í réttmæti og þeirri þekkingu sem verður niðurstaða viðtalanna með tilliti til
lesenda (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 267). Rannsakanda ber að nálgast
efnið af hlutleysi, vera meðvitaður um eigin fordóma eða fyrirfram mótaðar
hugmyndir og samræðan er lykilatriði til að komast að sem bestri niðurstöðu
(Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 242). Það eykur réttmæti eigindlegra
rannsókna að gæta vel að aðferðafræðinni við öflun gagna, greina rannsóknargögn um leið og þeirra er aflað og að vera viðbúinn því að fram komi
hugmyndir sem stangast á við þá þekkingu sem er um það bil að byggjast upp
(Normann, 2017, bls. 615; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir,
2013, bls. 233).
Með áreiðanleika (e. reliability) er fengist við stöðugleikann í rannsókninni
og það hvort hægt sé að endurtaka hana við aðrar aðstæður (Sigríður
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 219) þó svo að þessi einstaka tilviksrannsókn sé lítt til þess fallin að verða endurtekin vegna þess að
hún er gerð í einum skóla á fyrsta ári umfangsmikilla breytinga á kennsluháttum. Hún er þó vissulega unnin samkvæmt skýrum en þó sveigjanlegum
ramma aðferðafræðinnar og gæti mögulega verið endurtekin á öðrum
vettvangi. Vísindaleg gæði túlkunar rannsakandans ráðast af því að rétt sé farið
með skoðanir viðmælenda (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 74) og áreiðanleikinn liggur í margfaldlegri endurskoðun orðræðunnar (Kvale og Brinkmann,
2009, bls. 244).
Trúnaður við þátttakendur er grundvallaratriði (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Í ljósi þess að rannsóknin var framkvæmd í
einum skóla með fáum þátttakendum var farið varlega með niðurstöður með
tilliti til trúnaðar, sérstaklega hvað varðaði börnin í rannsókninni. Virðingar
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var gætt við viðmælendur og réttlætis- og skaðleysissjónarmið höfð í
forgrunni. Enn fremur þurfti að ganga úr skugga um það að þátttakendur væru
reiðubúnir til þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–74). Bréf vegna
upplýsinga og samþykkis fyrir þátttöku voru send foreldrum til samþykkis
þeirra og einnig skrifuðu nemendur sjálfir undir samþykki. Sömuleiðis
skrifuðu kennarar undir upplýsinga- og samþykkisbréf (Sigurður Kristinsson,
2013, bls. 84–85). Sérstaklega mikilvægt var að gæta varúðar og verndar þar
sem rætt var við börn undir lögaldri (Guðrún Kristinsdóttir, 2017, bls. 9) og
það er ástæða þess að í rannsókninni kemur ekki fram um hvaða skóla ræðir.
Allir þátttakendur fengu gervinöfn og í töflu 1 sést hvaða nemendur voru
saman í rýnihóp. Þar sem kennararnir voru fáir var gripið til þess ráðs til að
gæta nafnleyndar og trúnaðar að greina hvorki frá bakgrunni né starfsferli og
hafa þá alla kvenkyns við niðurstöðuskrifin þó svo að kynjahlutföll kennara
væru jöfn.
Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er valin eru nokkur meginatriði sem
rannsakandinn verður að hafa í huga. Eitt af þeim er sjálfskoðun. Rannsakandinn verður að gera sér grein fyrir því hver hann er og hvar hann er
staddur gagnvart rannsóknarefninu (Normann, 2017, bls. 616; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239). Ég hef starfað í grunnskóla í aldarfjórðung, lengst
af á unglingastigi og þar af nokkuð mörg ár sem deildarstjóri á unglingastigi. Í
hinu smávaxna íslenska skólasamfélagi eru alltaf líkur á því að maður þekki
mann, einn þekki annan og svo framvegis. Þar af leiðandi voru nokkrar líkur á
því að ég þekkti til þátttakenda, rannsóknarefnis eða einhverjum tengdum
þátttakendum. Ég þurfti því að vinna í hlutleysi mínu gagnvart skólaþróun og
áhugaverðum verkefnum sem víða er að finna í íslenskum grunnskólum núna
og tengjast alþjóðlegum straumum um skólaþróun (e. school reform), sérstaklega í ljósi þess að vera starfandi stjórnandi unglingadeildar í grunnskóla.
Ég þurfti að nálgast viðfangsefnið af varúð og virðingu líkt og gestur á
ókunnum stað og varast að spegla við eigin reynslu. Lestur greina um stöðu
rannsakanda og siðfræðileg málefni leiddu mig á þann áfangastað að geta horft
á viðfangsefnið gagnrýnum augum, meðvituð um að fyrirframhugmyndir
mínar gætu haft þar áhrif á (sjá t.d. Guðrún Kristinsdóttir, 2017; Milligan,
2016; Normann, 2017; Sigurður Kristinsson, 2013).
Milligan (2016, bls. 242) segir frá því að hafa, við vinnslu rannsóknar,
greint mismunandi sjálfsmynd sína og stöðu gagnvart nemendum og kennurum
sem rannsakandi og sú mismunandi staða kom ítrekað fram hjá henni við
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greiningu gagna eftir að rannsókn á vettvangi lauk. Hún leggur áherslu á að
íhuga það hvernig þátttakendur og samfélagið sjá rannsakandann á vettvangi
og gæta sérstaklega að því hvaða valdatengsl séu á milli rannsakanda og
þátttakenda. Undir það taka Kvale og Brinkmann (2009, bls. 3 og 75) sem
benda á það að rannsóknarviðtal er ekki samtal milli jafningja vegna þess að
rannsakandinn ræður för og skilgreinir umræðuna og að þau tengsl geti haft
áhrif á viðtölin.
Á rannsóknartímanum hafði enginn annar en rannsakandi aðgang að
gögnunum og þeim var öllum eytt að rannsókn lokinni. Rannsóknin var aðeins
gerð í einum skóla og á fyrsta starfsári samþættingar fjögurra námsgreina á
unglingastigi. Verkefnið var á viðkvæmu stigi og í mikilli þróun. Þar sem ekki
var rætt við alla nemendur í verkefninu gætu sjónarmið annarra nemenda
stangast á við það sem fram kom í rýnihópunum.
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4. Niðurstöður
Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðum viðtalanna og byggt á orðum nemenda
og kennara. Yfirþemu urðu sex talsins og þau stýra kaflaheitunum hér en
aðalköflum er skipt niður eftir áherslum eða undirþemum. Fyrsta þemað fjallar
um breytta náms- og kennsluhætti. Annað þemað er um hæfnimiðað nám en
nokkuð mikið var rætt um hæfniviðmið aðalnámskrár sem tengdust
verkefnum. Þriðja þemað fjallar um samfellu í náminu. Það vísar til þess að
hólfaskiptingin á milli námsgreinanna, sem áður voru rammaðar inn af
stundaskrá, var þurrkuð út. Inn í þetta þema fléttast margvísleg atriði sem
samþættingin hefur haft í för með sér fyrir nám nemenda, oftast jákvæð, sem
líta má á sem ávinning. Fjórða þemað segir frá þeim áskorunum sem reynslan
í vetur hefur varpað ljósi á samkvæmt þátttakendum. Fimmta þemað fjallar um
starfsþróun kennaranna í teymisvinnunni og sjötta og síðasta þemað er um
framtíðarsýn þátttakenda.

4.1 Breyttir náms- og kennsluhættir
Fjórar námsgreinar eru samþættar, íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og
upplýsingatækni. Að auki eru tvær valstundir tileinkaðar samþættingunni
þannig að samtals eru þetta 15 kennslustundir sem svarar til um það bil 40%
alls skólatíma nemenda í 10. bekk. Kennarar eru hver með bakgrunn í sinni
námsgrein og nokkurs konar málsvari hennar við verkefnagerð að sögn
kennara. Þeir sögðu misjafnt eftir verkefnum hversu mikið efni hver námsgrein
leggi til, mikil uppspretta sé af efni í samfélags- og náttúrufræði sem og í
íslensku en upplýsingatæknin leggi til vinnulag og aðferðir. Það sama megi
raunar segja um íslenskuna en hún komi víða við sögu. Framangreinda lýsingu
mátti greina jafnt út úr viðtölum við kennara og nemendur og Katla komst svo
að orði:
Íslenskan er að stórum hluta líka vinnutæki, . . . hún kemur með mikið
af vinnulagi og aðferðum og síðan er hún náttúrulega notuð bara. Á mjög
fjölbreyttan hátt. . . . Það er áhersla á að nota á markvissari hátt fjölbreytta vinnuferla til þess að vinna verkefni og nýta upplýsingatæknina
en samt halda inni efni námsgreinanna.
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Verkefni hafa verið ýmist einstaklings- eða hópverkefni og nemendur greindu
frá því að þeir tilheyri ávallt námshópum sem vinni saman og séu á sama svæði
hvort sem um sé að ræða einstaklings- eða sameiginleg skil á verkefnum. Að
sögn nemenda hafi verið algengt að skylduverkefni í hverri verkefnalotu séu
fimm og valverkefni sem beri að skila séu að lágmarki tvö en valið sé almennt
fjölbreytt og bjóði upp á meira sjálfstæði í efnistökum.
Fyrstu samþættingarverkefnum skólaársins var að sögn kennara ætlað að
kynna fyrir nemendum vinnulag og aðferðir sem námið í vetur skyldi byggt á.
Í kjölfarið komu svo tímabil þar sem tiltekin þemu hafi ráðið ferðinni með
ákveðnum hugtökum í grunninn og efnisþáttum námsgreina fléttað saman.
Lögð hefur verið áhersla á fjölbreytni við verkefnagerð og að sögn Klöru hefur
verið reynt að stuðla að því „að nemendum sé ljós tilgangurinn með hverju
verkefni.“ Kolbrún sagði einnig reynt að gæta þess að
verkefni séu í takt við tímann. Við reynum að finna viðfangsefni út frá
einhverju sem er að gerast í samfélaginu í dag. . . . reynum að hafa þau
eins fjölbreytt og við getum og skemmtileg. Þannig að þetta höfði til
krakkanna og . . . að þetta verið meira svona . . . [merkingarbær]
verkefni.

Kristín gerði jafnframt áhuga nemenda að umtalsefni sínu þegar hún ræddi um
nám nemenda í samþættingarverkefninu og taldi að nemendur hefðu verið að
skila betur ígrunduðum verkefnum en áður:
Þegar þau fá nægan tíma þá kafa þau mjög djúpt og þá er mjög gaman
að sjá afraksturinn vegna þess að þá sér maður metnaðinn hjá þeim af
því að þau hafa mikinn áhuga og vilja gera verkefnin vel.

Kristínu var, líkt og Kolbrúnu, umhugað um að verkefnin næðu að höfða til
nemenda:
Ég held að [þeir] hafi almennt meiri áhuga á verkefnunum núna heldur
en í hefðbundinni kennslu. Við leggjum okkur fram við að gera
spennandi og skemmtileg verkefni og ég held að það skipti mjög miklu
máli fyrir þau að við búum líka til verkefni sem eru . . . raunveruleg.
Þetta eru raunveruleg vandamál sem [þeir] þurfa að leysa. . . . En
verkefnin eru skemmtileg.

Fjölbreytni var orð sem kom oft og tíðum fram í umræðu nemenda jafnt sem
kennara og Bolli orðaði það á þann veg: „Það er skemmtilegt að vinna að
verkefnum af því að þetta er svona fjölbreytt afurð sem þú getur skilað af þér.“
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Í sama streng tók Oddný þegar hún sagði: „Þetta er orðið svo fjölbreytt og
skemmtilegt.“
Kennarar lýstu undirbúningi verkefna með því að hafa ákveðið yfirþema,
efnisþætti og hvaða hæfniviðmið skuli lögð til grundvallar. Annars vegar hafi
efnislegur þáttur verkefna verið ákveðinn og hins vegar hæfni, hugtakaskilningur og aðferðir. Hæfniviðmið hafi verið tengd aðferðum og efni en í
aðalnámskrá séu efni og þekking ekki sérstaklega tilgreind heldur sé sú hæfni
sem stefnt skuli að tíunduð og það stýri nálguninni. Kennarar sögðu að lögð
hafi verið áhersla á fjölbreytni í aðferðum og að þekking fylgdi með þegar
nemendur hafi fengist við tiltekin viðfangsefni með þeim leiðum sem
verkefnin hafa boðið upp á. Klara lýsti því að kennarar hafi lagt áherslu á að
nemendur áttuðu sig á því hvað þeir þyrftu að gera og hvernig til þess að
verkefnin enduðu þar sem nemendur vildu og að „innihaldið skipti alltaf máli.“
Að sögn Klöru hefur „mesti krafturinn [af hálfu kennara í vetur] farið í að
hanna samþættinguna í heild.“ Algengt hefur verið að eldri verkefni eða hefð
fyrir efnisþáttum séu lögð til grundvallar við undirbúning og þau útfærð með
tilliti til kennsluháttanna. Leitast hefur verið við að hver verkefnalota sé samþætt með tengingar við hæfniviðmið úr öllum námsgreinunum fjórum og að
nemendur væru að sögn Klöru „raunverulega að þjálfa hæfniviðmiðin á meðan
[þeir] eru að vinna“.
Í viðtölunum við nemendur kom fram að algengast væri að hver verkefnalota taki um það bil þrjár vikur. Kennarar sögðu að við upphaf nýs tímabils
með nýtt verkefni fengju nemendur yfirsýn yfir alla lotuna. Ávallt væri notuð
kveikja og svo væru tiltekin skyldu- og valverkefni en þau síðarnefndu fælu í
sér, að sögn kennara og nemenda, mikið sjálfstæði við úrvinnslu. Skylduverkefnin byggðu á undirstöðuskilningi eða grunni að sögn Kristínar og hún
gerði einstaklingsmiðun að umtalsefni sínu:
Ég held að stærsti ávinningurinn fyrir nemendur [sé] einstaklingsmiðunin. Við höfum miklu meiri tækifæri til þess að einstaklingsmiða
nám núna en við höfðum . . . áður, eða gerðum okkur kannski grein fyrir
að við höfðum . . . og þeir geta farið fjölbreyttar leiðir með sitt nám og
geta valið sig bæði út frá styrkleikum og áhuga gegnum verkefnin þrátt
fyrir að það séu einhver . . . skylduverkefni sem þeir þurfa að gera,
einhver hugtakaskilningur sem þarf að fara fram.

Fram kom í umræðum nemenda að skylduverkefni væru oftast meiri að
umfangi og fleiri en valverkefnin og Dagný lýsti því að með skylduverkefnum
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væri farið yfir ákveðin grunnatriði sem „eru nauðsynleg“ til að tryggja
ákveðinn grunn sem valverkefnin byggja á. Fram kom meðal nemenda að
sumum þeirra fyndist erfiðara að komast í gegnum skylduverkefnin en
valverkefnin. Þeir sögðu algengt að skylduverkefnin byggðu á sjálfstæðri leit
nemenda að skilgreiningum hugtaka eða upplýsingum sem túlkaðar væru af
nemendum og settar fram á þann máta sem tiltekinn hafi verið í verkefnalýsingu. Þetta var gjarnan kallað glósuvinna af nemendum, sumum þeirra hefur
reynst hún þung í skauti og sóst vinnan hægt samkvæmt Jónasi. Nemendum
var þó tilgangurinn almennt ljós eins og Dagný orðaði það: „Eftir að maður er
búinn að gera skylduverkefni þá skilur maður miklu betur hvað efnið snýst um
og þá getur maður gert valverkefnin – af því að þá skilur maður efnið.“
Almennt gerðu nemendur valverkefnum hærra undir höfði í umræðum en
skylduverkefnum. Þeir voru sammála um að valverkefnin væru fjölbreytt og
Fríða lýsti því sem dæmigert var í umræðunum, að þau væru „meira svona
áhugaverð . . . þá hefur maður alveg mörg verkefni að velja úr . . . þá velur
maður náttúrulega það sem maður hefur mestan áhuga á eða langar mest að
gera“. Við útfærslu valverkefna töldu nemendur sig almennt hafa meira
sjálfstæði en í skylduverkefnum og það fannst þeim áhugahvetjandi. Í einum
rýnihópnum fór samtalið á þennan veg:
Markús: Mér finnst miklu leiðinlegra að vinna skylduverkefni en
valverkefni . . . klára mig . . . gegnum skylduverkefnin og geri
svo skemmtileg valverkefni.
Oddný:

Já, sammála. Af því að um leið og maður fær að velja þá . . .
verð ég virkari, langar meira [til] að gera þetta á minn hátt
einhvern veginn.

Kennarar sögðu frá því að við lok hvers tímabils skiluðu nemendur sjálfsmati
og leggðu mat á það hvernig þeim hafi tekist til með einstaka efnisþætti
verkefnisins og hæfniviðmið. Í sjálfsmatinu hafi þeim einnig gefist tækifæri til
að koma skilaboðum og hugmyndum til kennara sem hafi „oftar en ekki“ nýtt
sér það við undirbúning verkefna að sögn Klöru. Hún ítrekaði í framhaldinu að
nemendur hafi „þannig getað haft áhrif“. Sem dæmi um það nefndi Klara að
um miðjan vetur hafi verið lagt fyrir nemendur skylduverkefni sem þeir skyldu
búa til sjálfir og það tókst svo vel, samkvæmt sjálfsmati nemenda og
viðbrögðum, að kennarar buðu í auknum mæli upp á það sem valverkefni í
verkefnalotum. Verkefni þetta nefnist Gerðu þitt eigið verkefni og felst í því
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að nemendur hanni sín eigin verkefni sem tengist lotuþemanu. Þeir velji efni,
efnistök og hæfniviðmið og ákveði námsferlið í skrefum. Þeir setji fram
hugmynd, tilgátu eða kenningu, kafi ofan í efnið, skrifi texta, svo dæmi séu
tekin, taki upp, framkvæmi rannsókn og svo komi út einhver afurð. Við þessa
lýsingu kennaranna bætti Geir því við að kennarar hafi aðstoðað nemendur,
sem á því þurftu að halda, við hugmyndavinnu, hönnun verkefna og val
hæfniviðmiða. Almennt töldu kennarar nemendur njóta sín við að gera sín
eigin verkefni þar sem „þeir gátu stýrt námi sínu mjög mikið . . . og unnið með
sitt áhugasvið og . . . sína styrkleika“ að sögn Kristínar.
Í öllum rýnihópum nemenda voru þessi valverkefni, Gerðu þitt eigið
verkefni, gerð að umtalsefni. Þau virtust höfða best til nemenda og þykja
skemmtilegust og það var á máli þeirra að skilja að sjálfstæði og áhugahvöt
verði þeim driffjöður sem efli metnað í náminu. Fram kom í máli Bolla að við
þær aðstæður „er búist við því að þú skilir mjög góðu verkefni af því að þú
fékkst að gera hvað sem þú vildir og hvernig sem þú vildir og þá áttu alltaf að
geta skilað mjög góðu verkefni.“ Nemendum fannst gott að fá þessi tækifæri
til að fást við verkefni að eigin vali og Ingólfur lýsti því sem dæmigert var í
umræðum nemenda: „Það eru skemmtilegustu verkefnin.“

4.2 Hæfnimiðað nám
Í þessum kafla er sagt frá því að lykilhæfni aðalnámskrár og hæfniviðmið
námsgreinanna eru lögð til grundvallar við nám og kennslu í samþættingunni.
Þá er sagt frá umræðum um íslenskuna en íslenskan sem námsgrein var mikið
rædd í viðtölunum, bæði af nemendum og kennurum. Loks er reifuð umræða
um þær breytingar sem samþættingin hefur haft í för með sér fyrir nám
nemenda.

Lykilhæfni og hæfniviðmið námsgreinanna
Að sögn kennara var lykilhæfni aðalnámskrár eins og rauður þráður í undirbúningsferlinu fyrir breytingu kennsluhátta yfir í samþættingu. Lykilhæfnin
stýrði því hvernig verkefnaloturnar voru byggðar og væri nú orðin „hluti af
vinnuferlinu“ eins og Kolbrún orðaði það. Fyrir kennurunum var „lykilhæfnin
undirliggjandi í öllu“ sagði Kristín. Katla horfði á plakatið um lykilhæfni á
meðan hún þuldi upp og staðfesti alla hæfniþætti þess og nefndi að það gæti
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verið mismunandi eftir verkefnum hvaða áhersla er lögð á undirþætti
lykilhæfninnar. „Lykilhæfni er það sem samþættingin á að reyna á. Stóru
línurnar eru þarna.“ Katla vísaði jafnframt til tengsla lykilhæfni aðalnámskrár
við hugmyndir um 21. aldar nám: „Þetta er það sem við erum búin að vera að
horfa á í nokkur ár. . . . Þetta er það sem við höfum haft fyrir framan okkur.
Alltaf. Við erum með 21. aldar hugsunina sem [lykilhæfnin] er teng[d].“ Fram
kom í máli Kötlu og fleiri kennara að ef grannt væri skoðað ofan í lykilhæfniviðmiðin væru ekki alltaf allir þættir þeirra undirliggjandi í verkefnunum en í
stórum dráttum liggi þau til grundvallar og sum þeirra séu stöðugt í gangi allan
veturinn. Katla fær aftur orðið: „Sumt af þessu er alltaf í gangi, af þessari
lykilhæfni . . . við erum að reyna að þjálfa [mikið af lykilhæfni] gegnumgangandi um allt.“ Klara lýsti jafnframt hugmyndavinnunni við verkefnagerð
og sagði stefnt að því að nemendur öðlist
grunnfærni og svo sé þetta lína sem þau [nemendur] fara yfir með því að
búa til þekkinguna sjálf og geta verið gagnrýnin og skapandi. Þeim mun
opnara sem verkefnið er þeim mun líklegra er að það reyni á þessa
lykilhæfni.

Veggspjaldið um lykilhæfni reyndist vera góður byrjunarreitur inn í viðtölin
við rýnihópa nemenda en þeir voru yfirleitt sammála um að hafa ekki skoðað
lykilhæfni ítarlega þó svo að sumir könnuðust við að hafa séð hana. Eftir því
sem viðtölunum vatt fram voru einstakir þættir lykilhæfni nefndir af
nemendum, einn af öðrum og sumir þeirra alloft, en það var ekki markvisst
gert í samhengi við veggspjaldið. Aftur á móti voru hæfniviðmið námsgreinanna nemendum töm í umræðunni, sérstaklega í tengslum við þá ábyrgð
sem nemendur hafa tekið á námi sínu. Nemendur og kennarar lýstu því
samhljóða að í upphafi hverrar verkefnalotu hafi nemendur fengið yfirsýn yfir
verkefni og þau hæfniviðmið námsgreina, sem kennarar teldu viðeigandi, væru
tengd námslotunum og notuð við námsmat. Nemendur sögðust fylgjast vel með
þeim hæfniviðmiðum sem unnið væri með hverju sinni og geta hagrætt verkefnum ef þeir vildu bæta við hæfniviðmiðum. Oddný lýsti því að geta
reynt að haka við hæfniviðmið úr öðrum fögum meðan maður er í
náttúrufræðiverkefni. . . . Stundum er það þannig að [ég] vil haka við
einhver hæfniviðmið . . . í [til dæmis] upplýsingatækni eða vil ná betri
framförum í [henni], þá get ég unnið skýrsluna inn á [til dæmis] i-movie.
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Lára tók undir orð Oddnýjar og sagði nemendur geta fléttað saman og bætt við
hæfniviðmiðum á „eðlilegan“ hátt í námsferlinu. Samþættingin með þeim
námsaðferðum sem nemendur hafa tileinkað sér „býður upp á að þú getur sýnt
fram á hæfni þína á ótrúlega mismunandi vegu en ekki bara gera verkefni sem
kennarinn gefur þér og fara svo í próf “, að mati Láru.
Í upphafi skólaársins og við undirbúning samþættingarinnar horfðu
kennarar til nokkurs fjölda hæfniviðmiða í íslensku og upplýsingatækni sem
væru undirliggjandi í öllum verkefnum. Þessi hæfniviðmið voru greind á þann
hátt að þau snerust að lokum um góðar venjur og siði, viðurkenndar aðferðir
við beitingu tungumáls, öflun og úrvinnslu upplýsinga, samskipti, samvinnu
og ábyrgð. Framangreint hefur sterka skírskotun til lykilhæfni aðalnámskrár
og hugmynda um 21. aldar nám að sögn Kötlu.
Við gerð verkefna hefur að sögn kennara verið lögð áhersla á raunverulega
samþættingu námsgreinanna og grandskoðað hvar hæfniviðmið sköruðust. Ef
verkefni hafði eina námsgreinina sem yfirþema þá var jafnframt farið vandlega
yfir samlegðarflöt við hinar námsgreinarnar og þess gætt að tiltaka hæfniviðmið hverrar námsgreinar í verkefnalýsingu þannig að nemendur áttuðu sig
ávallt á því hvað unnið væri með. Í upphafi var ákveðið að hverfa frá því
misvægi milli námsgreina sem fólst í viðmiðunarstundaskrá um fjölda
kennslustunda í hverri grein. Allar námsgreinarnar og allir kennararnir komu
jafnt að borði samþættingar, eins og lýst var framar í þessum kafla, og töldu
kennarar mikilvægt að ekki væri slagsíða á vægi námsgreina eða kennara.
Katla lýsti þróuninni:
Greinarnar höfðu mismikinn tíma í stundatöflu, upplýsingatækni ekki
neitt, [hún] var bara orðin samþætt. Samfélags- og náttúrufræði höfðu
mismikinn tíma eftir árum, voru aðeins byrjaðar að samþættast [á
unglingastigi]. Íslenskan hafði mestan tíma í stundatöflu en við erum . .
. að nálgast þetta þar sem allar þessar fjórar greinar koma jafnar inn og
allir fjórir kennararnir. Við ákváðum að taka ábyrgð hvert á sínu fagi
inni í samstarfinu þó [að] við tökum saman ábyrgð á öllu. Við komum
algerlega jafnt að borðinu þannig að það er ekkert vesen um [skiptingu
kennslumagns á milli námsgreina eða kennara]. Það þurrkar út það að
eitt sé mikilvægara en annað, en [áhersla er á að] allt sé mikilvægt.

Vefkerfið Mentor er notað í skólanum. Það er opið nemendum og geta þeir
fylgst með framvindu námsins jafnóðum. Hver verkefnalota hefur samkvæmt
lýsingu kennara verið skráð í kerfið sem kennsluskipulag og þau hæfniviðmið
námsgreina sem unnið hefur verið með hverju sinni verið tengd við það. Innan
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kennsluskipulagsins hafa einstök verkefni verið skráð og við hvert þeirra tengd
viðmið úr heildarlotunni í smærri einingum. Eftir því sem námi hefur undið
fram hafa safnast upplýsingar á hæfnikort nemandans í kerfinu þar sem sést
yfirlit yfir stöðu nemandans. Foreldrar hafa jafnframt aðgang að Mentor.
Nemendum og kennurum bar saman um að þeir fyrrnefndu hefðu í auknum
mæli, eftir því sem liðið hafði á veturinn, skoðað hæfnikort sín í Mentor og
kennarar hefðu jafnframt hvatt nemendur til þess að stækka verkefni, bæta
jafnvel við hæfniviðmiðum og gera að sínum. Oddný lýsti sjálfstæði sínu með
því að geta oft, í valverkefnum „reynt að haka við hæfniviðmið úr öðrum
fögum meðan [ég] er í verkefni. . . . Ég get [til dæmis] fléttað einhvers konar
samfélagsfræði inn í náttúrufræði.“ Í þeim valverkefnum sem nemendur
hönnuðu sjálfir, Gerðu þitt eigið verkefni, völdu þeir hæfniviðmiðin í samráði
við kennara og unnu svo verkefnin út frá því. Allir nemendur voru sammála
um að þetta væru bestu og skemmtilegustu verkefnin sem þeir hafi fengist við.
Þá hafi þeir notið mikils sjálfstæðis og gert jafnvel auknar kröfur til sín um góð
verkefni eins og Bolli orðaði: „Þá áttu alltaf að geta skilað mjög góðu verkefni.“
Nemendur sögðust fylgjast með námsmati í Mentor eftir því sem námi hafi
undið fram, en þar hafa kennarar merkt við hæfniviðmið hvers verkefnis þar
sem sést hvort viðmiði hafi verið náð eða ekki og hvort það var gert á viðunandi
hátt eða framúrskarandi. Sumum nemendum fannst þetta mikið að fylgjast með
og þótti skorta yfirsýn vegna fjölda hæfniviðmiða en mörgum fannst námsmatið gott og upplýsandi og að þeir vissu nokkurn veginn stöðu sína í náminu.
Jónas bar stöðuna undir vorið saman við námsgengi sitt fyrst í vetur, orðaði
framfarir sínar og nefndi að hann hefði lært að vinna hraðar en áður: „Ég er
alveg kominn á grænan.“ Þarna vísar Jónas til lita sem notaðir eru við
skráningu námsmats, en grænn litur þýðir að hæfni er náð.

Námsþættir íslensku – framfarir í ritun
Íslenskan sem námsgrein hefur breyst mikið og er núna stór þáttur í öllum
samþættum verkefnalotum. Fá yfirþemu hafa verið sótt beint til íslensku og
upplýsingatækni, eitthvað þó og nemendum fannst að sækja mætti meiri
efnivið til íslenskunnar. Auður lýsti því: „Við erum bara búin að fara í tvær
vikur í íslensku bara allt þetta ár, sem mér finnst alveg leiðinlegt og skrítið.“
Nemendur gerðu sér þó grein fyrir því hversu stórt hlutverk íslenskan skipaði
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í samþættri verkefnavinnunni og ítrekað kom fram að nemendur fyndu miklar
framfarir í íslensku, sérstaklega í ritun. Einnig vísuðu nemendur gjarnan til
þess að hægt væri að flétta saman hæfniviðmiðum nokkurra námsgreina. Þeir
nefndu einnig hvernig verkefnin hafi reynt á ýmsa þætti og vinnulag námsgreinanna. Auður sagði að íslenskan væri dálítið falin í verkefnavinnunni þó
að hún væri alls staðar:
Ég hugsa að við séum að læra alveg jafnmikið [og í íslensku í fyrra] en
við gerum okkur ekki jafnmikla grein fyrir því. Af því að við vorum að
læra í bók í 9. bekk. . . . Þá var þetta meira svona bara fyrir framan mann,
nú er íslenskan svolítið falin í verkefnunum.

Íslenskan er alls staðar, í öllum verkefnum og unnið á fjölbreyttan hátt með
texta og áhersla á góð vinnubrögð og vinnuferla að sögn Kötlu. Hún taldi
miklar framfarir hafa orðið á ákveðnum sviðum en ekki var að sjá að nemendur
væru endilega meðvitaðir um það hversu yfirgripsmikill þáttur íslenskunnar
hefur verið í samþættingunni.
Ritun er sá þáttur íslenskunnar sem nemendur töldu að tekið hefði hvað
mestum framförum í vetur. Orð Dagnýjar voru nokkuð lýsandi fyrir heildina:
„Ef ég myndi skoða rökfærsluritun sem ég gerði í byrjun árs, þá get ég . . .
skrifað miklu betri rökfærsluritun núna af því að við erum alltaf að æfa okkur
í því.“ Aðrir nemendur nefndu heimildaleit og meðferð heimilda, heimildaskrá
og öguð vinnubrögð við ritun. Kennarar gerðu ritun jafnframt hátt undir höfði
í viðtölunum og Katla tengdi orð sín hefðbundnum kennsluháttum á málfræði
og stafsetningu þegar hún setti ritun í samþættingunni í samhengi við almenna
málnotkun:
Það er rosalega mikil ritun og við erum miklu meira að þjálfa þau í að
nota þær bjargir sem þau hafa til að skila frá sér rétt skrifuðum og góðum
texta. . . . Hvort sem það er málfræðilega réttur texti eða rétt stafsetning.
. . . Við gerum alltaf þessa kröfu, að í ræðu og riti séum við að nota
íslensku á góðan hátt og vanda okkur eins vel og við getum.

Orð Dagnýjar hér að framan varðandi ritunarþáttinn voru dæmigerð fyrir álit
flestra eða allra nemenda á framförum sínum í ritun og náminu í samþættingu
almennt. Þau sjónarmið heyrðust þó líka að hefðbundið skipulag hentaði
viðkomandi einstaklingum betur eins og fram kom hér að framan. Einar lýsti
skoðun sinni: „Ef við værum í venjulegu þá gæti alveg verið að við værum líka
að skrifa svona ritanir.“ Í heildina endurspegluðu orð Einars ekki endilega
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skoðun margra þátttakenda, heldur einkenndist umræða nemenda fremur af
heildrænni sýn á samþættinguna og námið. Nokkrir nemendur töldu sér ganga
mun betur í vetur en áður vegna breyttra kennsluhátta. Dagný lýsti reynslu
sinni af því að námið í vetur hafi reynst henni vel þar sem hún átti áður erfitt
uppdráttar í íslensku miðað við náttúru- og samfélagsfræði: „Mér finnst þessi
[verkefnavinna] miklu betri fyrir íslenskuna, alla vega fyrir mig.“
Umræðu um læsi er haldið á lofti meðal kennaranna í teyminu og sumir
drógu í viðtölunum fram hugleiðingar á tilteknum þáttum sem hverjum þeirra
var hugleikið hvort sem það var í ljósi ávinnings af starfsháttunum eða
áskorana til umbóta. Að sögn kennaranna höfðu nemendur lesið mjög mikið í
vetur og unnið með fjölbreyttan texta á margvíslegan hátt. Katla taldi læsi í
víðu samhengi í góðum farvegi og að lesskilningur væri þjálfaður á fjölbreyttan
hátt. Hún lagði áherslu á það markmið að nemendur öðlist „góða tilfinningu
fyrir“ málnotkun og að þeir „geti bæði talað og skrifað . . . mismunandi gerðir
af textum . . . [og geti] beitt mismunandi málsniði eftir því hvað er viðeigandi
miðað við aðstæður.“

Fyrsta árinu í samþættingunni fylgdu miklar breytingar
Í umræðum rýnihópa nemenda bar gæði námsins oft og tíðum á góma og hér
að framan hefur verið greint frá ýmsum vangaveltum nemenda varðandi
námið, kosti náms í samþættingunni og einnig það sem betur mætti fara.
Breytingu kennsluhátta fylgdi óneitanlega gagnger breyting á námsskipulagi
nemenda eins og sást af eftirfarandi samtali í einum nemendahópnum:
Lára: [Ég er] mikið á báðum áttum, kostir og gallar hjá mér. Ég get ekki
sagt að samþættingin sé betri en ég get heldur ekki sagt að hún sé
eitthvað mikið verri.
Markús: Verkefnin sem ég hef gert í samþættingunni eru miklu betri en
ég hefði gert og hefði bara hvarflað að mér að gera í einföldum
náttúrufræðitíma áður.
Lára hélt áfram: Já, ég held líka að með því að gera þetta þá festast
upplýsingarnar betur í hausnum þínum. Ekki bara skrifa þetta og
svo um leið og þú ert að fara í próf . . . safna öllum upplýsingunum saman . . . fara í prófið og svo gleymir þú því.
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Í rýnihópunum kom jafnframt fram að þær námsaðferðir sem nemendur hafa
tileinkað sér í samþættingunni hafi nýst nemendum vel í öðrum námsgreinum.
Þegar litið var á heildarumræður rýnihópanna mátti draga ályktun um ánægju
nemenda með fjölbreytni, ábyrgð og sjálfstæði í náminu sem samþættingin
hefur haft í för með sér þó svo að sumir nemendur sakni fyrri kennsluhátta.
Orð Kristínar lýstu skilningi á þeim viðhorfum:
Auðvitað eru nemendur inn á milli sem þykir þægilegra að læra eftir
einhverjum ákveðnum reglum, einhverri fyrirframhugmynd um það
hvernig skóli á að vera en það eru nemendur sem eru samt . . . jákvæðir
efasemdarmenn . . . eru alls ekki á móti þessu heldur átta sig á því að
þau þurfa bara að læra að læra öðruvísi.

Katla ræddi það að nemendur hefðu átt misauðvelt með breytinguna í vetur, að
sumir nemendur hafi átt
erfiðara með að aðlaga sig [að breyttum náms- og kennsluháttum] . . .
og finnst mjög þægilegt að fá . . . verkefni sem byggir á eyðufyllingu
eða taka rétta svarið við spurningunni hérna [úr námsbók] og setja það
á réttan stað“.

Katla sagði þá nemendur þurfa talsverða aðstoð kennara til að „halda sér
gangandi“ í verkefnavinnunni. Hún orðaði sýn sína á fyrirkomulag námsins
svo:
Mín trú á þessi vinnubrögð er orðin það sterk að ég held að nemandanum
sé fyrir bestu að hann nái að aðlaga sig eða við hjálpum honum til að
aðlaga sig að þessu í staðinn fyrir að hleypa honum í vinnulagið sem var.

Fram kom í máli Klöru að hún teldi nemendur þurfa ákveðið sjálfstraust til
þess að velja að gera það verkefni sem hefur boðið upp á einna mest sjálfstæði
nemenda, Gerðu þitt eigið verkefni. Klara taldi það henta sterkum nemendum
vel en að einnig væri þá nemendur að finna í hópnum sem finnist „óþægilegt
að vera með opin verkefni og ekki mjög stýrð“ og þeir veldu þá síður að gera
sín eigin verkefni. Þetta álit Klöru sem sett var í samhengi við Gerðu þitt eigið
verkefni, fékkst ekki staðfest í viðtölunum við nemendur um nákvæmlega þau
verkefni. Samhljóm við orð Klöru mátti hins vegar greina í skoðunum fáeinna
nemenda í heildarumræðu um námsfyrirkomulagið.
Einar lýsti því að þrátt fyrir að hópvinna sé stundum ágæt, hafi mikil áhersla
á námshópa og breytingin á kennsluháttum haft ákveðna þreytu í för með sér
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fyrir hann: „Þú ert alltaf að gera eitthvað sem er fyrir utan þinn þægindaramma,
þá ertu aldrei að gera það sem þú ert góður í og inni í þínum ramma. . . . Þá
færðu aldrei að rækta það.“ Ingólfur nefndi að það geti verið þægilegt að koma
inn í hefðbundna kennslustund og fá skýrt afmörkuð verkefni hjá kennara,
hann sagði þetta hafa verið erfiðan vetur: „Þetta er alveg gaman sko, gaman og
erfitt.“ Ingólfur lýsti því hve krefjandi og erfitt honum hefur fundist fyrirkomulagið í samþættingunni, þó svo að það hafi verið skemmtilegt: „Það er
bara þægilegra að vera alltaf bara í venjulegum tímum bara, vera í prófum,
kaflaprófum.“ Fleiri nemendur tóku undir þessa skoðun Ingólfs í rýnihópnum
eða voru nokkuð hlutlausir gagnvart breytingu kennsluhátta en algengara var,
sérstaklega í hinum rýnihópunum, að nemendur mætu mikils gildi námsins í
samþættingunni, fjölbreytni, sjálfstæði og ábyrgð. Orð Kötlu um að „koma í
veg fyrir að nemendur festist inni í einhverjum þægindaramma“ voru
dæmigerð fyrir lýsingar kennara á hefðbundnum kennsluháttum miðað við
hina breyttu kennsluhætti samþættingarinnar. Í ljósi þess að rýnihópaviðtölin
voru tekin á lokaspretti skólaársins í lok apríl og byrjun maí, benti Ingólfur á
að skólaþreytu væri farið að gæta: „Við erum orðin svolítið þreytt núna.“
Þrátt fyrir að greina mætti söknuð eftir fyrri kennsluháttum meðal sumra
nemenda, ríkti jákvæðni í nemendahópnum gagnvart breyttum kennsluháttum
og þeim áhrifum sem samþættingin hefur haft á framvindu námsins. Fram kom
að nemendur hafi flestir sett einhver spurningamerki við samþættinguna og
breytt náms- og kennslufyrirkomulag í upphafi. Til dæmis veltu margir þeirra
fyrir sér ástæðu þess að byrja á samþættingunni núna, þegar þessi árgangur
væri á lokaárinu í grunnskóla og hefði áður verið í fremur hefðbundnu námi.
Nemendur töldu það líklegt að nám í framhaldsskóla yrði meira í líkingu við
hið hefðbundna faggreinaskipta skipulag sem einkennt hefur skólagöngu þeirra
fram til þessa. Segja mátti að nemendur hafi svarað þessu sjálfir þar sem þeir
töldu þegar allt kom til alls að vinnubrögðin myndu nýtast þeim til framtíðar.
Oddný ræddi um líðan sína gagnvart skólagöngunni í vetur:
Þetta var mjög óþægilegt í byrjun, í haust. Þá voru margir sem skildu
ekki alveg hvað við værum að gera. . . . Af því að það var hægt að skila
á svo marga vegu. En núna í vor . . . það hefur bara þróast . . . og við öll
getum bara skilað á svo marga vegu. Þetta er orðið svo fjölbreytt og
skemmtilegt þannig að ég held að við höfum lært rosalega mikið af
þessu. Bara, einmitt á því að skila á svo marga vegu.
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Oddný hélt svo áfram að ræða um upplifun sína af hinum breyttu kennsluháttum og sagði að það hafi stundum verið óþægilegt að tilheyra fyrsta
nemendahópnum í hinum breyttu kennsluháttum. Það hafi verið erfið tilhugsun
í upphafi um að fara í gegnum svo miklar breytingar: „Þá fannst mér þetta
rosalega óþægilegt en núna fíla ég þetta rosalega mikið.“ Samhljóma lýsingar
mátti heyra í hinum rýnihópunum.
Nemendur ræddu ekki sérstaklega um kennara í samþættingunni. Vert er
samt að geta þess að kennarateymið bar á góma í umræðu eins rýnihópsins.
Eitthvað bar á mismunandi fyrirmælum kennara við upphaf skólaársins en það
hafði greinilega slípast til og kennararnir hafa orðið samstilltari eftir því sem
liðið hefur á veturinn og Markús sagði: „Ég held að þau hafi lært ótrúlega mikið
af okkur, hvernig þau ættu að gera [samþættinguna].“ Enn fremur kom fram
að nemendur töldu þetta vera heppilega blöndu af kennurum.
Samþættingin var kynnt á fundi fyrir foreldra í haust sem margir sóttu, ekki
allir, en fram kom hjá nemendum að foreldrar hafi fylgst með náminu í vetur
og spurst fyrir um það hjá kennurum, einkum til þess að átta sig betur á því
hvernig hæfniviðmið og lituð tákn væru notuð við námsmatið. Samtöl sem
sumir foreldrar leituðu eftir og fengu við kennara leiddu til aukins skilnings,
að því er kennarar töldu og líklega jákvæðs viðhorfs en þeir töldu langflesta
foreldra hafa verið ánægða með fyrirkomulagið. Ína færði það í orð: „Alltaf
þegar maður hefur tekið þessa umræðu þá hefur það endað þannig að við erum
svolítið á sömu blaðsíðu.“ Samþættingin hafði í för með sér miklar breytingar
á námi og margir foreldrar áttu erfitt með að átta sig á því hvernig námsmatinu
væri háttað. Það mátti draga þá ályktun af viðtölunum við kennara að foreldrar
og nemendur hafi meira velt fyrir sér breyttu námsmati með hæfniviðmiðum
og hæfnikorti heldur en beinlínis kennsluháttunum sjálfum. Orð Kristínar lýstu
því:
Foreldrar taka líka velflestir mjög vel í þetta. Og við höfum fengið bara
töluvert jákvæða pósta um okkar verkefni og okkar vinnu í þessari
[samþættingu]. Það er kannski helst að foreldrar eigi erfiðara með að átta
sig á námsmatinu heldur en samþættingunni. . . . Þeir eiga erfiðara með
breytinguna úr tölustöfum yfir í hæfni og bókstafi. [Þeir] átta sig kannski
verr á því. En varðandi samþættinguna og breytinguna á stundatöflu og
verkefnum erum við að fá mjög jákvæð viðbrögð.

Nemendur voru spurðir að því hvort þeir hafi rætt námið í samþættingunni í
vetur við foreldra sína. Það höfðu flestir eða allir gert. Langflestir nemenda
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töldu foreldra jákvæða gagnvart hinum breyttu kennsluháttum, þeir væru ýmist
ánægðir af því að námið væri spennandi, henti þeirra unglingi og jafnvel
ánægðir þó svo að unglingurinn væri ekki of hrifinn. Best fer á því að láta orð
nemenda sjálfra lýsa hvernig þeir telja að foreldrum lítist á námið í vetur:
„Skrítið, ótrúlega spennandi, óljóst, fínt“ og „þeir eru farnir að skilja þetta
aðeins betur núna“. Vert er að ljúka þessu á því að vitna til orða Markúsar sem
var ákaflega ánægður sjálfur með námið í samþættingunni og fannst hann hafa
tekið miklum framförum. Hann viðurkenndi þó jafnframt að þegar liðið hefði
að lokum verkefnalotanna hafi hann oftast unnið síðustu verkefnin heima,
undir álagi og með aðstoð foreldra: „Ég er búinn að vera frekar neikvæður með
þetta við þau þannig að ég held að þau séu komin með svolítið svona rangt álit
á þessu.“

4.3 Hólfaskiptingin er þurrkuð út
Í þessum kafla er sagt frá vinnulagi og aðferðum í samþættingunni en aukinn
tími og samfella hefur breytt miklu um verkefnavinnu nemenda miðað við nám
samkvæmt hefðbundinni stundaskrá áður. Sagt er frá aukinni einstaklingsmiðun, ábyrgð, sjálfstæði og fjölbreytni sem breyting kennsluhátta hefur haft í
för með sér en þau hugtök risu hátt í umræðum bæði nemenda og kennara.

Heildstætt nám – fjölbreytni í aðferðum
Fram kom hjá nemendum og kennurum að miklar breytingar hafi orðið á námi
og vinnuferlum, einkum í íslensku og upplýsingatækni, en áður höfðu orðið
nokkrar breytingar í svipaða átt í náttúrufræði og samfélagsfræði. Kennarar
lýstu því að nemendur hafi haft nokkuð mikið sjálfstæði varðandi úrvinnslu og
afurðir. Reynt hafi verið að vekja áhuga nemenda og haga verkefnum þannig
að nemendur hefðu töluvert um það að segja í hvaða átt verkefnavinna þeirra
færi að sögn Kristínar. Þegar rýnihópaviðtölin hófust og nemendur voru beðnir
um að segja almennt frá náminu með samþættum námsgreinum í vetur voru
þeir yfirleitt snöggir að útskýra fyrirkomulagið og fljótlega skutu lýsingarorð
eins og „fjölbreytt“ og „skemmtilegt“ upp kollinum. Það var samhljómur
meðal nemenda og kennara gagnvart fjölbreytni í aðferðum sem nemendur
hafa valið sjálfir eða verið skilgreindar af kennurunum.
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Með samþættingu sameinast námsgreinarnar um aðferðir í vinnu og
vinnulag. Unnið hefur verið meira og skipulegar en áður með vinnuferla við
verkefnavinnu og nemendur hafa haft tækifæri og tíma til að kafa dýpra í efnið
eftir áhuga eins og fram kom hjá bæði nemendum og kennurum. Klara orðaði
í því samhengi að það hafi skemmtileg verðmæti orðið til vegna þess hversu
djúpt nú væri hægt að fara í verkefnavinnunni og það hafi meðal annars skilað
sér í meiri hæfni nemenda til að taka þátt í innihaldsríkum samræðum.
Kolbrún lýsti því hvernig vísindaleg aðferð við námið einkenndi nálgun
nemenda miðað við fyrri kennsluhætti.
[Nemendur] fá verkefni, þeir eiga að finna [og skilgreina] vandamálið,
koma með tillögu að lausn, leysa [vandamálið] og komast svo að
einhverri niðurstöðu. Þetta er svona miklu eðlilegra ferli en ef við erum
búin að segja þeim hvert vandamálið er og þeir fari bara í það að finna
niðurstöðuna. . . . Það er allt þetta ferli sem er miklu eðlilegra þegar þú
ert að undirbúa þig, bara fyrir lífið.

Í verkefnalotunum hafa nemendur fengist við heildstætt nám í námsgreinunum
fjórum auk nokkurs vals og samhljómur var í orðum kennara og nemenda um
að þeir síðarnefndu hafi áttað sig á því hversu mikla ábyrgð þeir þurftu að taka
á námi sínu. Í verkefnavinnunni hafa verið viðhöfð fjölbreytt vinnubrögð sem
ýmist hafa byggt á einstaklings- eða samvinnu. Kristín taldi nemendur vita við
hverja áskorun sem þeir mættu, að verkefnið tæki til margra námsþátta og
enginn yrði slitinn úr samhengi við annan. Upplýsingatækni hefur verið
gegnumgangandi í öllum verkefnum og mikil áhersla lögð á gagnrýna notkun
miðla og heimilda. Nemendur sögðu aðgengi að upplýsingum hafa batnað til
muna eftir að þeir fengu hver sína spjaldtölvu til notkunar. Oft hafi fyrirmæli í
skylduverkefnum verið tengd lestri upplýsinga úr bókum, til dæmis
námsbókum, en nemendur sögðust lítið nota námsbækur. Þeir sögðu að þeir
veldu frekar aðrar heimildir og hefðu lært að meta gildi upplýsinga sem þeir
fyndu á Internetinu. Lára lýsti því:
Mér finnst líka stundum . . . upplýsingarnar, sem ég þarf á að halda, bara
ekki koma fram nógu vel í þessum bókum . . . ég stundum bara svona
les þetta en sé samt ekkert [það sem ég] er að leita að lengur.

Með því að hver nemandi hafi sína spjaldtölvu til afnota við námið sögðu
nemendur skipulag eigin gagna gott og aðgengilegt og töldu þeir það ótvíræðan
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kost fyrir nemendur framtíðarinnar að safna öllum gögnum saman á einum
stað.
Kennarar töldu langflesta nemendur stunda námið af kostgæfni og að
margir þeirra hefðu jafnvel lagt aukna alúð í það miðað við fyrri kennsluhætti.
Klara taldi jafnframt eignarhlut nemenda í verkefnum mikils virði: „Þetta er
þeirra sköpunarverk, liggur við að maður segi.“ Þó svo að nemendur séu ekki
alltaf með hugann við hæfniviðmið eða lykilhæfni hafa þeir að sögn Kristínar
„áttað sig á því hvað er gott verkefni og [að] gott verkefni þarf að innihalda
mjög margt“.
Kolbrún gerði sjálfstæði og ábyrgð nemenda að umtalsefni sínu:
Áður var maður oft með einhverja kveikju í byrjun tíma. . . . Við
kveikjum alltaf áður en við byrjum á verkefni, kveikjum áhuga. . . . En
það er kannski meira í þeirra höndum [núna] að viðhalda þessari kveikju
[áhuga] út verkefnið.

Aukin ábyrgð nemenda undirstrikar mikilvægi eignarhalds nemenda á
verkefnavinnunni en það skein í gegn í viðtölum við kennara og nemendur að
langflestir nemendur hafi tekið þessum breyttu kennsluháttum vel og nýtt vel
aukin tækifæri til að sýna fram á hæfni í námi. Katla sagði að nú hefðu
nemendur miklu ríkulegri tækifæri til þess en áður að sýna fram á framúrskarandi hæfni á fjölbreyttan hátt:
Við erum búin að þurrka út þakið fyrir toppnemendurna okkar. Sem þeir
bara fóru upp í og gerðu síðan ekki meir. . . . Við sjáum nemendur fara
fáránlega langt. . . . Til dæmis gat ég ekki með góðri samvisku verið að
gefa A í [minni námsgrein] einfaldlega vegna þess að lýsingin á
hæfninni sem er í námskránni var þannig að ég var ekki með tækifæri til
þess að láta allan hópinn reyna á alla hlutina. Það eru svo margir búnir
að sýna mér fram á framúrskarandi hæfni í [minni námsgrein] í vetur
einfaldlega vegna þess að þeir fá verkefni þar sem þeir fá tækifæri til
þess og verkefnin koma aftur og aftur og þeir geta bætt sig og bætt sig
og bætt sig. . . . Þetta er spírall sem liggur upp á við.

Það kom einnig ítrekað fram hjá kennurunum að meðalnemandinn, ef hann er
til, hafi sýnt að hann geti nýtt sér þá fjölmörgu kosti, sem námið í sam-þættingu
í vetur, hefur haft upp á að bjóða. Samkvæmt kennurunum hafi margir
nemendur lagt óheyrilega mikla vinnu og metnað í verkefni sín og farið miklu
lengra með þau en til var ætlast en svo væru til þeir nemendur sem þurft hefði
að hjálpa af stað og halda við vinnu. Hinn aukni tími sem fengist hafi í nám og
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kennslu hafi þá haft í för með sér aukin tækifæri fyrir kennara til að veita
nemendum stuðning eins og þeir hafi þurft á að halda.

Nemendur fá tíma og tækifæri til að kafa dýpra en áður í námið
Kennarar töldu hinn rúma tímaramma sem fæst með samþættingu
námsgreinanna jákvæðan fyrir nám nemenda. Þeir sögðu nemendur geta stýrt
tíma sínum og áherslum meira en áður og að meiri samfella væri nú í námi
þeirra. Orð Klöru voru dæmigerð fyrir þær skoðanir kennara sem fram komu í
viðtölunum: „Við erum að ná mjög mörgum miklu lengra af því að . . .
[nemendur] fá svo mikinn tíma.“
Nemendur og kennarar lögðu mikla áherslu á það hversu mikilvægur tíminn
væri í samþættingunni. Þeir báru gjarnan kennsluhætti og nám í samþættingu
saman við eldra skipulag þar sem hver námsgrein hafði ákveðinn tímafjölda á
viku. Tímarnir voru afmarkaðir af skólabjöllu og svo gátu liðið nokkrir dagar
þar til aftur var hægt að taka upp þráðinn. Jafnframt var áður mikið misræmi
milli þess vikulega tíma sem námsgreinunum var ætlaður þar sem tímamagn
íslenskunnar var um það bil tvöfalt á við náttúru- og samfélagsfræði auk þess
sem upplýsingatækni var ekki á stundaskrá áður, heldur fléttaðist inn í aðrar
námsgreinar. Katla lýsti því hvernig samfellan í náminu nyti góðs af auknum
tíma: „Hólfaskiptingin milli greinanna er algjörlega þurrkuð út. Alveg
algjörlega. Og sá rammi er nýttur til fullnustu hjá okkur . . . [nemendur] fá tíma
og tækifæri til að kafa dýpra [en áður] í efnið.“ Af samræðum nemenda í
rýnihópunum sást að margir nemendur mátu samfelluna almennt mikils og
þeim fannst kostur að þurfa ekki að klippa á verkefnavinnuna í miðju kafi,
heldur geta skipulagt tíma sinn sjálfir. Í orðum nemenda kom oft fram
samhljómur við þessi orð Kötlu, Einar sagði: „Já þú kemst dýpra í efnið finnst
mér“ og Auður var á sömu skoðun:
Við erum . . . í ákveðnu efni alla [samþættingar-] tímana í þessari viku,
þá að gera þetta ákveðna. Þannig að maður er ekki að byrja að læra
eitthvað eitt og setja það á pásu og byrja að læra eitthvað annað og koma
svo aftur að því [síðar]. Við erum að gera það allan daginn . . . [ég] kemst
alveg lengra með [því að vera í samþættingunni]. Það er kostur.

Í öllum rýnihópunum var tíminn gerður að umtalsefni. Í skólanum er
mælieiningin 40 mínútur sem er einföld kennslustund á stundaskrá. Algengast
er að kennslulotur í samþættingunni séu 80 mínútur í senn en tvisvar í viku eru
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fjórfaldar vinnulotur sem eru þá 160 mínútur. Þær hafa reynst nemendum
erfiðar og úthaldið strangt, einkum í erfiðum verkefnum. Nokkrir nemendur
sýndu þreytumerki þegar rætt var um langar vinnulotur. Ingólfur lýsti því:
„Þegar maður fer í fjórfaldan tíma þá er maður alveg búinn.“ Þá hefur reynst
gott að hafa nokkuð yfir tíma sínum að ráða, nemendur hafa þurft að halda
áfram með verkefnin en getað hvílt sig inn á milli ef þeir hafa kosið svo. Oddný
benti á að þá væri góður kostur að fá sér göngutúr og halda svo áfram. Einnig
kom fram hjá nemendum að þegar þreyta gerði vart við sig hafi verið gott að
geta skipt um verkefni eftir hentugleika.
Nemendur litu engu að síður jákvæðum augum á samfelluna þó svo að
stundum hafi lengstu vinnuloturnar getað verið þreytandi og erfitt að halda
áfram. Í einum rýnihópnum skapaðist nokkur umræða um að lengstu vinnuloturnar hefðu reynt á þolrifin og erfitt gat verið að viðhalda orkunni eins og
Halla færði í orð: „Manni líður [stundum] eins og maður sé alltaf í
[samþættingunni].“
Fríða hélt áfram með þessa umræðu og svaraði:
Ef þú ert í leiðinlegu verkefni og ferð í fjórfaldan tíma . . . þá er það
mjög þreytandi en ef þú ert eins og [til dæmis] að gera verkefni að eigin
vali þá er fjórfaldur tími mjög góður þegar þú veist að þú þarft ekki að
stoppa. Þá nærðu bara að halda áfram.

Í vetur var ein vinnulota samþættingarinnar aðeins 40 mínútna löng. Allir
nemendur voru sammála um það að hún hafi nýst illa og Lára tók djúpt í árinni
með það: „Það tekur því ekki fyrir mig að byrja [á neinu].“ Um það þarf ekki
fleiri orð að hafa en þar sem samþættingin hefur verið daglega á stundaskránni
var stungið upp á því í einum rýnihópnum að hafa einn vikudag án hennar og
dreifa tímunum betur, jafnvel hafa þá alla þrefalda með 120 mínútna
vinnulotum ef hægt sé.

Námshópar
Allur árgangurinn er einn hópur í náminu og þeim er ávallt skipt í tiltekna
námshópa. Oftast vinnur hópurinn saman að verkefnum hvort sem þau eru
einstaklings- eða hópverkefni. Klara sagði nemendur
vinna saman þannig að þau hafi gagn hvert af öðru og það er nú líka eitt
af því sem mér finnst skipta mestu máli . . . að þau átti sig á því að þau
eru líka uppspretta þekkingarinnar og þú hefur virkilega gagn af því að
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hafa . . . námsfélaga . . . rökræða við einhvern, fá aðstoð, fá upplýsingar,
fletta upp hvert í öðru.

Skipting nemenda í námshópa þvert á bekki hefur gert það að verkum að
nemendur hafa blandast saman innan árgangsins og í viðtölunum kom fram að
þeim fannst það öllum jákvætt og til þess fallið að styrkja tengsl innan hópsins.
Dagný færði það í orð: „Við erum alltaf að vinna með öllum.“ Nemendur
sögðust vinna saman og hafa lært að meta gildi samvinnunnar og stuðnings
sem fengist innan hópsins, þó svo að um einstaklingsverkefni geti verið að
ræða. Oddný lýsti því að hver hafi getað verið „að vinna í sínu“ en útfærslan
og verkefnaskil geti verið mismunandi. Markús sagði til útskýringar: „Við
gerum kannski öll sömu tilraunina [jafnvel sameiginlega] en kannski skilar
einn myndbandi, annar skýrslu . . . allt það sama efnislega en öðruvísi svona.“
Dagný kunni að meta gildi samvinnunnar þar sem hún sagði „fínt að vinna í
hóp [þegar ég er að fást við] eitthvað sem mér finnst flókið. Þá get ég leitað
[eftir] meiri hjálp til hópsins“.
Þetta fyrirkomulag, að vinna að verkefnum í námshóp þó að um
einstaklingsverkefni hafi verið að ræða, hefur gert það að verkum, að mati
flestra eða allra nemendanna, að tími, aðferðir og þekking hafi dreifst betur.
Þegar bið hafi verið eftir kennara, jafnvel sérfræðikennara, „og allir með stórar
spurningar“ eins og Lára orðaði það, sást á umræðunni í rýnihópnum hennar
að nemendum fannst það hjálplegt að „leita til hópsins“ og fá samræðuna við
samnemendur og „allir hjálpast að“ botnaði Oddný. Sambærileg skoðun kom
fram í báðum hinum rýnihópunum og Auður reifaði þetta umtalsefni: „Þá eru
ekki allir að gera nákvæmlega eins, þá eru allir að koma með sína útgáfu en
samt að vera . . . að gera rétt.“
Í hópverkefnum þar sem nemendur hafa skilað sameiginlegri afurð lýstu
nemendur því að allur gangur hafi verið á því hvernig þeim hafi tekist að dreifa
vinnu og verkefnum innan hópsins. Samstarfið hafi getað verið krefjandi og
Fríða sagði: „Maður lendir stundum með einhverjum sem vinnur allt öðruvísi
en maður sjálfur.“ Nemendur sögðu frá því að ábyrgð og vinna hafi átt það til
að lenda á fáum einstaklingum í hópnum og Oddný lýsti vandamáli sem margir
þekkja úr skólastarfi þegar hún sagði það geta „farið eftir því með hverjum
maður lendir í hóp“ hvernig hópvinnan gengi.
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Einstaklingsmiðun
Sú umræða skapaðist í einum rýnihópnum að skipulag námsins með samþættingu námsgreina hefði jafnað út misjafnt gengi einstakra nemenda í
námsgreinum. Nemendur hafa getað ráðið áherslum nokkuð sjálfir og farið
misdjúpt í efnið eftir áhuga og styrkleikum og þau Dagný og Bolli ræddu mismunandi styrkleika sína, annars vegar í íslensku og hins vegar í náttúru- og
samfélagsfræði. Þau voru sammála um að námið í vetur hafi hentað þeim betur,
samfellan hafi gert það að verkum að námið hafi orðið áhugaverðara og það
hafi verið auðveldara og skemmtilegra að fást við það. Í samræðu annars
rýnihóps kom fram að skylduverkefni hafi á stundum getað reynst erfið eftir
mismunandi styrkleikum eða áhugasviði nemenda og Oddný komst svo að
orði: „En auðvitað koma [verkefni] sem maður hefur bara engan áhuga á. . . .
Þá er rosalega erfitt að ýta á eftir sér að halda áfram, klára verkefnin, ef maður
á til dæmis erfitt með að lesa náttúrufræði.“ Markús greip þá orðið:
En þá er líka þægilegt, þú ferð bara misdjúpt í allt. Ef ég hef engan áhuga
á náttúrufræði þá fer ég bara ekkert sérstaklega djúpt í það og svo í næsta
verkefni erum við kannski í samfélagsfræði og þá kemst ég bara ótrúlega
djúpt í það - af því að það hentar mér miklu betur. . . . Þú ert kannski að
gera verkefni um spænsku veikina og þá getur þú skrifað um hvernig
spænska veikin hafði áhrif á mannkynið . . . hvernig það þróaðist. Þetta
hljómar svona eins og maður sé að troða þessu inn. En þegar þetta er
komið þá verður þetta bara frekar eðlilegt.

Undir þetta tók þriðji nemandinn, Lára: „Þú gerir það sem eru fyrirmæli [um]
og svo ræður þú hvort þú takir það lengra eða ekki.“
Allir kennararnir voru sammála um það að einn helsti kostur
samþættingarinnar fyrir nám nemenda væri einstaklingsmiðun. Náminu hafi
undið fram á fjölbreyttan hátt þar sem hver og einn hefur haft talsvert mikið
um námsferli og afurð að segja. Það sem hér að framan hefur verið sagt á
mestmegnis við um nám þeirra nemenda sem geta nýtt sér almenna kennslu,
hafa átt gott með að aðlagast nýjum aðferðum og tileinka sér þá breyttu hugsun
sem kennsluhættirnir hafa haft í för með sér. Auk þess sögðu kennarar marga
nemendur, sem einhverra hluta vegna hafi ekki náð sér á strik í hefðbundnu
námi, stokkið á vagninn og tekist, með stuðningi kennara, að stunda nám sitt
af kostgæfni og alúð. Hins vegar mátti greina áhyggjur kennara af þeim nemendum sem ættu í námserfiðleikum, ættu erfitt með að lesa og koma frá sér
texta svo dæmi séu tekin. Katla nefndi að henni fyndist bilið vera að breikka á
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milli þeirra nemenda sem ættu erfitt með nám og þeirra sem tækju flugið. Það
var greinilegt af viðtölunum að öðrum kennurum var það líka hugleikið.
Kennarar tiltóku að reynslan hafi verið dýrmæt varðandi einstaklingsmiðunina,
að því er varðaði alla nemendur, ekki aðeins þá sem erfitt ættu með nám heldur
líka þá sem hafa sýnt framúrskarandi hæfni í náminu í vetur. Og allt þar á milli.

Ábyrgð – „Þú verður sjálfur að ákveða“
Fram kom hjá kennurum að með því að fá rúman tíma og yfirsýn yfir hverja
verkefnalotu hafi nemendur fengið tækifæri til að ráða ferðinni að miklu leyti
sjálfir. Nemendur og kennarar sögðu samhljóma að val í hverju verkefni hafi
gert það að verkum að nemendur hafi getað valið sína leið og áherslur út frá
styrkleikum og áhuga. Kennarar sögðust jafnframt hafa hvatt nemendur til þess
að taka verkefnalýsingar í hvoru tveggja, skyldu- og valverkefnum lengra og
breyta þeim, sérstaklega eftir því sem leið á veturinn og nemendur urðu
öruggari í vinnulaginu. Greina mátti staðfestingu nemenda á þessu í rýnihópaviðtölunum.
Í öllum rýnihópum nemenda var rætt um það að vinnuálag hafi verið mikið
í samþættingunni í vetur. Hvort það hafi verið meira en í hefðbundnum
kennsluháttum skal ósagt látið en þess ber að geta að nemendur greindu frá
litlu álagi við heimavinnu og ítrekuðu almennt mikilvægi þess að halda vel
áfram og nýta tímann vel í skólanum. Nemendur sögðu mikla breytingu hafa
orðið á vinnulagi og ábyrgð nemenda. Þeir fái nú yfirsýn yfir allt tímabil
verkefnalotu og hafi þurft að taka ákvarðanir og skipuleggja sig vel. Halla
ítrekaði mikilvægi þess: „Þú verður sjálfur að ákveða, . . . skipuleggja þig
svolítið.“ Ef það hafi ekki verið gert gat orðið mikil vinna undir lok verkefnis
og að ástæðan gat verið sú að tíminn í skólanum hafi ekki verið nýttur nógu
vel. Einar lýsti því að hafa einhverju sinni lent í mikilli vinnu og tímahraki
vegna þess að hann hafi ekki unnið nógu vel í skólanum. Hann virtist hafa lært
af því vegna þess að síðar í viðtalinu sagði hann: „Maður þarf náttúrulega
aðeins að flýta sér [að byrja að vinna í kennslustundum], þú veist, að reyna að
klára fyrir réttan tíma.“
Vegna aukins tíma sem fylgt hefur samþættingunni í skólanum og sjálfstæðis, hafa nemendur ráðið nokkuð miklu um það hvernig þeir hafa hagað
verkefnavinnunni og þar með talið heimanáminu. Fram kom hjá nemendum að
þeir sem vinni almennt hægt í náminu eða fari seint í gang með verkefni hafi
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stundum lent í miklu vinnuálagi við lok verkefnalota. Þá hafi verkefnavinnan
flust heim og það hafi verið nokkurn veginn eina heimavinnan sem nemendur
sögðust vinna í samþættingunni. Fram kom að þeir hafi þá gjarnan notið
aðstoðar foreldra við heimanámið.
Nemendur töldu að yfirsýn kennara hafi minnkað miðað við það sem áður
var. Auður sagði: „Við erum öll á mismunandi stöðum . . . það er ekki verið að
fylgjast jafn mikið með okkur.“ Nú hefur ábyrgðin á náminu þar af leiðandi
verið í auknum mæli á herðum nemenda og þeir hafa ekki skorast undan ábyrgð
á eigin vinnu og verkefnum. Flestir hafa kunnað því vel að fá yfirsýn og fagnað
fjölbreytni námsins og Bolli sagði: „Mér finnst bara skemmtilegt að taka svona
mikla ábyrgð á náminu . . . að þurfa að sjá um að byrja öll verkefnin sjálfur.“
Fleiri en Bolli voru ánægðir með námið, raunar átti það við um meirihluta
nemenda í rýnihópunum. Lára taldi nemendur hafa „lært alveg fullt“ í vetur og
að öllu samandregnu sást að fyrirkomulag námsins hentaði mörgum nemendum vel, þeir hafi tekið miklum framförum í námi að eigin mati, gert auknar
kröfur til sín og hafi orðið öruggari í vinnuaðferðum eftir því sem leið á
veturinn. Oddný sagði um sitt vinnulag þegar hún vísaði til ábyrgðar sinnar og
framfara: „Mér finnst ég vinna hraðar, miklu hraðar. . . . Ég vinn hratt og vel.
Mér finnst það alveg merkilegt sko.“ Fríða taldi námsfyrirkomulagið henta sér
vel og Jónas vísaði til framfara sinna í námi þegar honum fannst hann almennt
„alveg betri.“

4.4 Námið - áskoranir
Nemendum og kennurum fannst yfirleitt námsgreinarnar fjórar vera heppileg
blanda námsgreina til að samþætta. Verkefni þóttu fjölbreytt, finna mátti
ánægju nemenda og kennara með námið en þó mátti greina áhyggjur af
minnkandi áherslu á ákveðna námsþætti, bæði meðal kennara og nemenda.

Breyttir kennsluhættir
Hjá nemendum og kennurum kom fram að kennsluhættir hafi breyst mikið og
í námsferlinu fari nemendur misdjúpt í efni og aðferðir. Þemun fyrir verkefnaloturnar eru mörg hver sótt til náttúru- og samfélagsfræði og í viðtölunum við
kennara kom fram að þeir töldu þær námsgreinar hafa vaxið við þessa
breytingu kennsluhátta og í rauninni hlotið aukið vægi í námi nemenda.

54

Sömuleiðis töldu nemendur sig almennt á góðu róli í þeim námsgreinum, gátu
um framfarir í upplýsingatækni og að þeir kynnu vel að meta þær fjölbreyttu
leiðir sem þeir hafa haft til að vinna verkefni og gera þeim skil. Hinar
námsgreinarnar tvær, íslensku og náttúrufræði, töldu kennararnir hafa vaxið á
ákveðnum sviðum og þá mikilvægum. Þær hafi hins vegar hvor um sig
efnisþætti eða aðferðir sem hafi ekki passað alveg nógu vel inn í kennsluhætti
samþættingarinnar og litið var á það sem verkefni sem finna þyrfti lausn á. Að
hluta til mátti greina samhljóm hjá nemendum varðandi námsþætti sem betur
hefði mátt gera skil eins og fram kemur hér á eftir.
Dæmigerðir starfshættir í samþættingunni hafa verið þannig að eftir að nýrri
verkefnalotu hefur verið ýtt úr vör hafa nemendur yfirleitt unnið sjálfstætt að
verkefnunum, hver á sínum stað og leiðsögn kennara verið nokkuð
einstaklingsmiðuð. Hefðbundin kennsla eða samræða við bekk frá töflu þar
sem kennarinn kemur sínu efni og aðferðum að í kennslustund fyrir framan
allan bekkinn var lítið notuð í samþættingunni í vetur að sögn Kolbrúnar. Hún
gerði að umtalsefni að stundum hafi lítilsháttar söknuður eftir hefðbundnum
kennsluháttum gert vart við sig þegar hún hafi ekki náð að koma sínum
útskýringum og dæmum að, eins hún var vön áður. Hún sagði sjálfstæði
nemenda þó vega þyngra á vogarskálunum og það að þeim gefist kostur á að
fara lengra með verkefnin: „Þá myndi ég alltaf kjósa það frekar . . . [það] verður
alltaf að sleppa einhverju og græða eitthvað annað í staðinn.“ Fleiri kennarar
gerðu stöðu kennara, samræðu við nemendahópinn eða stutta fyrirlestra að
umtalsefni sínu í viðtölunum og sögðu að rætt hafi verið um það innan
teymisins að fjölga slíkum tækifærum þegar við ætti.

Námsþættir íslensku
Sá námsþáttur íslenskunnar sem bæði nemendur og kennarar nefndu að þeir
hefðu áhyggjur af, var málfræðin. Ekki hafi tekist að flétta henni inn í
verkefnaloturnar þannig að nemendur og kennarar séu ánægðir með það. Fram
kom hjá nemendum að þegar málfræði hafi ekki verið reglulega á stundaskrá
hafi liðið óþægilega langur tími á milli þess sem unnið var í málfræði og fennt
hafi yfir grundvallaratriði. Mörgum nemendum fannst þeir vera að missa af
einhverju í málfræðinni og greina mátti óöryggi gagnvart því. Þeir sáu það vel,
eins og einnig kom fram í viðtölum við kennarana, að ekki hefði tekist að gera
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málfræði viðunandi skil innan samþættingarinnar og töldu gjarnan að betur
færi á að sinna henni reglulega með kennslu, glósum og æfingum.
Nokkuð var um hugleiðingar nemenda í sambandi við íslenskunámið og
sumir nefndu söknuð eftir íslenskutímum á stundaskrá. Einari var umhugað um
íslenskunám sitt, málfræðihlutann sérstaklega og í umræðum um málfræðiþáttinn orðaði hann það svo: „Ég held að íslenskan í fyrra hafi hentað mér mun
betur en hún hefur gert þetta ár. En það er kannski bara af því að við erum búin
að vera svo lítið í henni núna.“ Þessar vangaveltur Einars voru dæmigerðar
fyrir skoðun fleiri nemenda gagnvart einmitt þeim námsþætti, málfræðinni.
Allir kennararnir höfðu svipaðar hugrenningar og nemendur varðandi
málfræðina og þótti hún ekki falla inn í kennsluhætti samþættingarinnar á jafn
skapandi hátt og aðrir námsþættir. Klara færði það í orð: „Okkur hefur . . . ekki
lukkast að framkvæma þann hluta íslenskunnar þannig að við höfum verið sátt
við það, bæði við kennarar og nemendur.“ Kristín velti fyrir sér kennslu á
nýjum atriðum í málfræði sem fleiri kennarar gerðu einnig að umtalsefni:
„[Kennsla] á hugtökum og [efnisþáttum] er svolítið sérstök eða sérstæð og
passar illa inn í annað.“ Málfræðin var kennurum hugleikin og nefnd olnbogabarnið þar sem hún þarfnaðist annarrar nálgunar í kennslu en annað í samþættingunni. Kennarar höfðu greinilega velt þessu mikið fyrir sér og helst
komist að þeirri niðurstöðu að málfræðina þyrfti að kenna á greinandi hátt áður
en hægt væri að nota hana inn í samþættinguna. Það kom enda fram í seinni
viðtölum við kennarana að einmitt þennan þátt, málfræðina, var fengist við
undir vorið á annan og hefðbundnari máta en önnur viðfangsefni samþættingarinnar. Styrkur teymisins skein í gegn í öllum viðtölunum þegar rætt
var um málfræðina. Kennararnir litu á þetta sem áskorun og voru fullir
sjálfstrausts þegar þeir sögðu að teymið myndi finna lausn á þessu. Klara á
lokaorðin um þessa tilteknu áskorun: „Við náttúrulega játum okkur ekki sigruð
með eitt né neitt.“
Fram kom í máli Kristínar að áhersla á lestur bóka hefði mátt vera meiri í
námsferlinu í vetur og taldi það ekki í eins markvissum farvegi og áður: „Við
hefðum mátt lesa meira með öllum bekkjum og krakkarnir tala líka svolítið um
það að þau sakni þess - bara að vera með lestrarstund.“ Kristín sagði kennarana
í teyminu hafa rætt það að tengja lestur bóka við verkefnalotur og enn fremur
kom fram í máli Klöru að hún hefði viljað leggja meiri áherslu á yndislestur.
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Verkleg náttúrufræði
Fram kom í viðtali við kennara að vægi verklegra verkefna í náttúrufræði hafi
heldur minnkað eftir að hætt var að kenna náttúrufræði sem sérstaka námsgrein. Skylduverkefni hafi innifalið verklega náttúrufræði en framan af vetri
voru fleiri slík verkefni helst lögð fyrir sem valverkefni og áttu kennarar von á
því að verkleg náttúrufræði myndi fléttast auðveldar inn í samþætta verkefnavinnuna heldur en raun varð á. Það kom smám saman í ljós að nemendur völdu
verkleg náttúrufræðiverkefni sjaldan eða of tilviljanakennt að mati kennara og
ástæðan talin liggja í sjálfstæði nemenda þegar kæmi að efnistökum í valverkefnum. Sumt af því náttúrufræðinámi sem fram fari á verklega sviðinu sé
flókið og þá þurfi nemendur mikla aðstoð frá kennara, en nemendur hafi
kunnað því vel, að eigin sögn og kennara, að ráða ferðinni sjálfir í
valverkefnum. Til þess að bregðast við þessu voru verkleg verkefni í auknum
mæli sett inn í skylduverkefni þegar leið á veturinn.

Nemendur með námserfiðleika
Kennarar hafa löngum glímt við að mæta þeim nemendum sem þurfa á
sérstakri athygli og aðstoð að halda. Það var engin breyting á því hjá kennurum
samþættingarverkefnisins. Í fyrra skipulagi, með hefðbundinni stundaskrá
voru venjulega nokkrir nemendur að miklu leyti í námsveri í íslensku. Ekki var
algengt að nemendur með námsvanda væru í námsveri í náttúrufræði eða
samfélagsfræði en þeir höfðu þá gjarnan fundið sína leið með kennara til þess
að taka þátt í kennslustundum, til dæmis að hlusta og fylgjast með, fá styttri
verkefni og stundum aðlöguð. Í samþættingunni hafa allir nemendur verið með
hópnum. Í samþættri kennslustund eru alltaf tveir kennarar og nemendafjöldinn er á bilinu 40 til 50. Þeir nemendur sem þurft hafa á mikilli
einstaklingsaðstoð að halda, hafa fengið umtalsverðan tíma annars kennarans
á meðan hinn sinnir öllum hinum í nemendahópnum. Til þess að mæta þessu
hafa sumir nemendur fengið aðlöguð verkefni eða einfölduð og jafnvel nokkuð
stýrð en fram komu hjá kennurum hugleiðingar um að styrkja kennarateymið
með því að fá í það sérkennara sem gæti lagt til meiri þekkingu á kennslu
nemenda með námserfiðleika.
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Sérhæfing kennara
Kennararnir bera sameiginlega ábyrgð á öllum kennslustundum þó svo að
viðkomandi faggreinarkennari taki ákveðið frumkvæði og beri aukna ábyrgð
gagnvart sinni námsgrein. Kristín sagði nemendur fljóta að lesa í sérfræðiþekkingu kennara: „Þau vita hvaða kennara á að spyrja að hverju“ og Markús
lýsti því á þann hátt að ef hann ætti að velja á milli tveggja kennara til að fá
aðstoð, velji hann sérfræðikennarann enda „allir með stórar spurningar“ sem
mikilvægt sé að fá aðstoð með. Jónas nefndi í þessu samhengi að þá geti verið
gott að leita til samnemenda. Í þessum umræðuhópi dvaldist nemendum um
stund við umræðuna um aðstoð kennara út frá sérfræðiþekkingu á efni og
námssviðum. Markús bar það saman við það að fá hjálp frá kennara í hefðbundinni greinaskiptri kennslu, þá sé tilefnið afmarkað og samtalið við kennara
styttra.
Fram kom meðal kennara að ólíkur bakgrunnur kennaranna eða fjarvera
faggreinarkennara í einstaka kennslulotum hafi leitt til þess að nemendur hafi
þá þurft að kafa aðeins dýpra til að skilja betur og átta sig og það hafi orðið
„eiginlega betra en við bjuggumst við“ að sögn Kolbrúnar. Sérhæfing
faggreinarkennara eða skortur á þekkingu annarra kennara í teyminu var
nefndur af kennurum í sambandi við einn námsþátt náttúrufræðinnar, rafmagnsfræði. Í viðtölum við kennara var að heyra að aðrir kennarar en náttúrufræðikennarinn hafi átt erfitt með að undirbúa og framkvæma kennsluna vegna
skorts á þekkingu. Þetta var eini veikleikinn sem kennarar nefndu vegna
sérhæfingar faggreinar í samþættingunni. Katla hugleiddi í því samhengi hvort
stundum gefist tækifæri til að skipuleggja tíma kennara í námslotum sem
innihalda flókið og sérhæft efni, þannig að faggreinarkennari sé við kennslu í
samþættingunni og annar kennari geti þá leyst hann af ef hann á að vera annars
staðar í kennslu.
Katla gerði að umtalsefni tilhneigingu til að leggja áherslu á sérhæfingu
kennara í faggreinum. Það sé ekki neikvætt út af fyrir sig, það sé gott að
sérfræðiþekking sé til staðar en hún taldi tímabært að kennarar skilgreini sig
með víðara sjónarhorni. Katla sagði margs konar seinni tíma viðbætur við hina
hefðbundnu faggreinaskiptu stundaskrá, svo sem útinám, upplýsingatækni,
forritun, jóga og aukið val hafa þrengt að skólastarfi. Hún sagði að á undanförnum árum eða áratugum hafi stundaskrá nemenda að einhverju leyti
stækkað með auknum skólatíma en hins vegar hafi viðbótum verið bætt inn á
kostnað þeirra faggreina sem voru fyrir á stundaskránni: „Við skerum niður
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náttúrufræðina, við skerum niður samfélagsfræðina . . . af því að við þurfum
að koma [viðbótum] fyrir.“ Með því að samþætta námsgreinar og gera til
dæmis „val innbyggt í aðferðirnar sem við erum að nota“ er hugsuninni snúið
við og „það er þessi galdur við samþættinguna. Það verður pláss án þess að
maður sé að skerða eitthvað . . . . Það er mikilvægt atriði.“ Hún benti á að
kennarar búi yfir kennslufræðilegri færni sem geri þeim kleift að setja sig inn
í hugtakaheim og aðferðir annarra námsgreina en sinna eigin, það sé því ekki
fyrirstaða fyrir samþættingu námsgreina.

4.5 Starfsþróun
Breyttum kennsluháttum fylgir breytt staða kennarans í kennslu. Mikil
starfsþróun hefur farið fram í teymisvinnu kennaranna og þeir sögðu frá
aukinni starfsánægju með tilliti til hvors tveggja, teymisvinnunnar og breyttra
kennsluhátta. Þeir sögðust rökræða og komast að niðurstöðu um nám og
aðferðir.

Breytt staða kennara
Hlutverk kennara hefur breyst mikið með innleiðingu nýrra kennsluhátta.
Klara sagði að hennar staða hafi áður verið miðlæg í kennslustundum og „[ég
var] alltaf að stjórnast í þessu.“ Hún sagðist hafa talið í upphafi að hún myndi
ekki geta gert eins mikið og markvisst og hún var vön að gera í hefðbundnum
kennslustundum en svo „áttaði ég mig á því að [nemendur] fóru bara lengra
með þetta, þeir höfðu meiri tíma og ég var . . . bara of truflandi.“ Klara ræddi
um námsferli nemenda í samþættingunni, ferlið væri „skapandi ferli eða
vísindaleg aðferð . . . einhver rannsókn“ og hún taldi kennarateymið með
breyttum kennsluháttum „oftar hafa náð [nemendum] í gegnum þetta ferli en
áður.“ Aðrir kennarar töluðu á sömu nótum og töldu reynsluna í vetur sýna að
nemendur hafi verið að gera miklu betri verkefni en áður, þeir hafi tekið meiri
ábyrgð á námi sínu, sýnt frumkvæði og fundið sjálfir fjölbreyttar aðferðir við
verkefnaskil, þegar það hefur verið í boði.
Kolbrún velti líka fyrir sér breyttri stöðu kennarans í kennslustundum. Hún
hafði áður

59

frá svo mörgum dæmum að segja . . . til að tengja við daglegt líf. Það
náttúrulega skilar sér ekki [til allra nemenda] þegar þeir eru sjálfir að
afla sér upplýsinga. En að sama skapi voru þeir ekki að gera það áður. .
. . Það verður alltaf að sleppa einhverju og græða eitthvað annað í
staðinn.

Kolbrún sagðist tvímælalaust velja sjálfstætt nám nemenda á kostnað sinnar
beinu kennslu og samtals við allan bekkinn í einu. Hún sagði sumu sleppt en í
annað væri kafað enn dýpra í heldur en áður og margir, jafnvel flestir
nemendur, færu nú í gegnum námsferli sem hún taldi að skilaði þeim ekki síður
innihaldsríku námi en áður, jafnvel betra.

Lærdómsrík teymisvinna
Hugmyndin um samþættingu námsgreinanna fjögurra á uppruna sinn í
kennarahópnum og í því töldu kennarar að fælist lykillinn að velgengni
teymisins. Hugmyndin dafnaði innan teymisins og kennurunum var treyst fyrir
framkvæmdinni. Mikil vinna hefur fylgt því að breyta kennsluháttum og
kennararnir hafa þurft að takast á um málefni og aðferðir og ræða sig saman
að niðurstöðu. Þó svo að hópurinn hafi náð vel saman höfðu allir kennararnir
orð á því að þeir væru ólíkir og með mismunandi bakgrunn eftir námsgreinum
en þeir töldu það styrk teymisins. Katla komst svo að orði: „Við erum að nýta
okkur það að vera hópur með mismunandi hugmyndir . . . úr mismunandi áttum
. . . við getum nýtt okkur [það] alveg gríðarlega vel . . . við þurfum að ræða
okkur saman.“
Kennararnir mátu allir mikils gildi þess að læra hverjir af öðrum og spegla
hugmyndir sínar í þeim hugmyndum sem aðrir kennarar hafa. Kristín tilgreindi
að kennararnir kenni hver öðrum „um aðferðir og leiðir til að ná okkar
sameiginlegu markmiðum,“ sem stuðli að þróun eigin starfs. Klara taldi
kennarahópinn vera góða fyrirmynd fyrir nemendur að því er gildi samvinnu
varðaði, nemendur hafi séð að kennarar treysti á samstarfið og meti það mikils.
Klara hélt áfram: „Þetta samstarf er eiginlega starfsþróun. Þetta er eins og lítil
. . . starfendarannsókn.“ Klara og Kolbrún töluðu báðar á svipuðum nótum um
kennarahópinn með því að nefna það að verkefni verði svo miklu betri þegar
hópurinn vinnur saman að þeim og fleiri sjónarhorn fái rödd og Kolbrún orðaði
það svo; „Það er svo gott að fá leiðsögn frá hinum, fá samtalið.“
Kennarar gerðu fleiri sjónarhorn með teymisvinnunni gjarnan að umtalsefni
sínu í viðtölunum. Þeir töldu sameiginlega ígrundun kennara á stöðu nemenda
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og framvindu námsins dýpka mat og gefa kennurum víðtækari sýn. Kristín
komst svo að orði: „[Ég] ræði meira um nemandann og hvað hann getur og
hvað hann kann og hvað hann hefur sýnt, en áður.“ Í sama streng tók Kolbrún
þegar hún ræddi um að hafa áður vantað „þetta samtal . . . og þó svo að maður
hefði [haft] alveg fullt af fólki til að ræða við þá var enginn inni í málunum
eins og maður sjálfur“. Kolbrún tók jafnframt fram að þetta samtal teymisins
væri einna besta reynsla sín sem kennari í samþættingunni.
Þó svo að Klara hafi nefnt í dæminu hér að framan að hugmyndin um
starfendarannsókn væri ekki formleg, var greinilegt að kennarar töldu hina
breyttu starfshætti og teymisvinnuna hafa í för með sér mikla starfsþróun.
Kennurum fannst teymisvinnan jafnframt draga úr einangrun sem stundum
fylgir faggreinakennslu á unglingastigi og að þeir styrktust í starfi með því að
vera vel heima í námskrám annarra námsgreina en sinni eigin. Með því hafi
þeir öðlast breiðari yfirsýn og fleiri sjónarhorn á nám nemenda. Hver hefur haft
sína hugmynd að leiðum í hinum breyttu kennsluháttum og það hafa falist
áskoranir í því að ræða mismunandi sjónarmið og sameina hugmyndir. Katla
lagði áherslu á það hversu dýrmætt það hefur verið fyrir teymið að kynnast
áherslum hvers annars og aftur líkti hún faggreinaskiptingunni við hólf. Í
hólfaskiptingunni var hver kennari „inni í sínu hólfi með sína nemendur“ og
var ekkert endilega að „vísa í það sem aðrir voru að gera af því að [viðkomandi
kennari] var ekkert meðvitaður um það.“ Katla hélt áfram að ræða gildi
samvinnu: „Það er kannski stóri munurinn“ að kynnast áherslum samkennara,
geta dregið af því lærdóm til að byggja á og „flétta sínu saman við það, það er
ofboðslega mikill styrkur“. Katla sagði hólfin þurrkuð út og til verði eitt stórt
hólf sem „hópurinn af kennurunum sér um að skipuleggja inn í. . . . Við vitum
[núna] miklu meira um aðrar greinar en þær sem við höfum verið að kenna og
þau viðmið sem verið er að reyna að ná fram þar.“
Það skein í gegn hversu ánægðir kennararnir voru í teymisvinnunni, þeim
fannst hún mun skemmtilegri en fyrri starfshættir og enginn þeirra vildi snúa
til baka í vinnubrögðum. Mikið var rætt um starfsánægjuna en jafnframt um
gæði verkefna sem Kolbrún telur meiri: „Verkefnin [sem við leggjum fyrir
nemendur verða] miklu dýpri, fjórir hausar sem vinna saman, vinna miklu
betur en einn.“ Fram kom í viðtölum við kennarana að vinnuálag hafi verið
mikið í vetur og þeir töldu að teymisvinnan hafi tekið meiri tíma en hefðbundnir starfshættir áður. Yfirleitt var þess getið í samhengi við starfsánægjuna
og þá sannfæringu að vegferðin stuðli að jákvæðri þróun skólastarfsins. Horft
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var til framtíðar varðandi teymisvinnu og að róðurinn verði léttari næsta vetur
þegar fyrsta árið er að baki og þá gefist tími til að þróa verkefni og aðferðir enn
frekar. Jafnframt mátti greina af viðtölum við kennarana að þeim fyndist
teymisvinna og teymiskennsla æskilegt form á starfsháttum og að þeir óski
öðrum kennurum þess að kenna í teymi. Kolbrún sagði: „Ég myndi alveg alltaf
frekar vilja vinna í teymi með öðrum heldur en ein eins og ég gerði áður. Í
fyrsta lagi er það bara miklu skemmtilegra.“
Svo veltu kennarar fyrir sér aðferðum til þess og hugleiddu gæði teymisvinnu. Hún sé aðeins góð ef allir séu á sömu blaðsíðu en það ætti að vera hagur
skólans að koma á teymisvinnu kennara. Katla komst svo að orði: „Hvernig
sáir maður fræjum? Hvernig kemur maður hugsuninni í gang? Við höfum . . .
leitað eftir [samtali] við fólk sem við vitum að er að hugsa á svipaðan hátt í
öðrum skólum.“
„Þau hafa öll svo mikinn áhuga,“ voru orð sem Oddný lét falla um
kennarana í teyminu og þann áhuga mátti greina af viðtölunum við kennarana.
Kristín sagði frá því að kennararnir töldu „ástæðu til að breyta“ kennsluháttum.
Þau orð Kristínar voru dæmigerð fyrir lýsingu annarra kennara á aðdraganda
og undirbúningi samþættingarinnar. Kennarar sögðu frá því hvernig breytingin
á kennsluháttum og teymisvinnan hafi orðið til þess að þeir hafi í enn ríkari
mæli en áður þurft að rökstyðja kennsluna og þau hæfniviðmið sem unnið hafi
verið með í hverri námsgrein fyrir sig. Klara orðaði það svo:„ Það gerir það að
verkum að það er þá allavega búið að fara í gegnum það ferli. Það er einhver
ástæða fyrir því að það er inni í verkefnunum.“ Það sem kennarar töldu gefa
þessari tilteknu teymisvinnu dýpt var samtalið um kennslufræði og leiðir að
markmiðum. Umræðan hafi snúist um nám nemenda og aðferðir við það. Fram
kom hjá fleiri en einum kennara fyrri reynsla af teymisvinnu þar sem
hugmyndafræðin náði ekki slíkri dýpt heldur snerist fyrst og fremst um
skipulagsmál og framkvæmd án þess að kennarar deildu kennslu á skólatíma
nemenda.
Hér hefur einkum verið sagt frá teymisvinnu kennaranna fjögurra í samþættingarteyminu. Fram kom í viðtölunum við þá að viðbrögð innan skólans
hafi verið góð, teymið hafi notið stuðnings og trausts frá stjórnendum skólans
og kennarar á öðrum aldursstigum hafi sýnt samþættingunni áhuga og fylgst
með framvindunni. Kennararnir í teyminu hafa kynnt verkefnið fyrir aðilum
innan skólans sem utan og sögðust fagna tækifærum sem gefist til umræðu um
kennslufræði, námskrá og námsmat.
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4.6 Horft til framtíðar
Í þessum kafla er litið fram á veginn. Breyttir kennsluhættir með samþættingu
námsgreina, höfðu þegar rannsóknin fór fram, staðið yfir í tæpt skólaár. Með
reynslunni þennan fyrsta vetur hefur orðið mikil þróun á verkefnum og námi
og kennarar og nemendur hafa margvíslegar hugmyndir um nánustu framtíð
samþættingarinnar. Til dæmis má nefna samþættingu fleiri námsgreina að einhverju leyti, þátttöku sérkennara og breytingu á kennslu og verkefnum.

Reynslan og þróun starfshátta
Kennararnir í teyminu horfast í augu við áskoranir og vinna sig saman að lausn
viðfangsefna. Þeim fannst öllum breytingin á kennsluháttum komin til að vera.
Katla og Kolbrún voru sammála um að teymiskennslan bjóði þær faglegu
starfsaðstæður sem séu eftirsóknarverðar fyrir alla kennara. Kennararnir
sögðust jafnvel sjá fyrir sér að kennarateymið stækki og fleiri námsgreinar
verði teknar inn í samþættinguna. Flestir nefndu áhuga á því að bæta
íþróttakennara inn í teymið og að hreyfing yrði helst dagleg en aðrar námsgreinar voru einnig nefndar, að þær geti til að mynda lagt til efni og hæfniviðmið í samþættinguna í ákveðnum verkefnum. Jafnframt töldu kennarar að
æskilegt væri að færa starfshættina neðar í aldri nemenda, til dæmis í næstu
tvo árganga sem yrðu þá 7. og 8. bekkir.
Í umræðum um samþættinguna og samanburð við fyrri kennsluhætti með
hefðbundinni faggreinaskiptingu og stundaskrá, voru nemendur almennt
jákvæðir, fannst námið hafa gengið vel og námsgreinarnar eiga vel saman. Í
einum rýnihópnum kom upp umræða um fleiri námsgreinar inn í samþættingu
en það þótti nemendum ekki góð tilhugsun, þeir töldu betra fyrir þá að blanda
saman faggreinaskiptingu og samþættingu í bóklegum námsgreinum eins og
verið hefur. Stærðfræði og erlendu tungumálin, danska og enska eru nú kennd
sem faggrein með afmarkaðan tíma í stundaskrá og nemendur virtust kunna vel
við að blanda kennsluháttum saman innan vikuskipulagsins. Álagið og vinnuaðferðir hafa þannig dreifst til skiptis, á báða bóga. Jónas orðaði það svo: „Ég
er alveg þreyttur á [verkefnavinnu í samþættingunni] stundum, en hún er rosa
skemmtileg.“
Kennurum var hugleikið að bæta við teymið á næsta skólaári kennara sem
hefur þekkingu á sérkennslu og námserfiðleikum. Sá kennari hafi meiri innsýn
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en almennir kennarar á námsþörfum og styrkleikum nemenda sem áður fóru út
úr bekk í sérkennslu. Með því myndi skapast svigrúm til að sinna meira og
betur þeim nemendum sem á stuðningi þurfa að halda eins og fram kom í
kaflanum um einstaklingsmiðun hér að framan. Kristín gerði þetta að umræðuefni sínu:
Vil ég að sérkennarinn . . . komi meira að samningu verkefnanna. Að
við búum til verkefnin [fyrir alla nemendur] út frá því efni sem er verið
að taka fyrir. Að það sé gert á svona einstaklingsmiðaðri hátt í samstarfi
við sérkennarann.

Að fá þriðja kennarann með í teymið yrði „draumastaða” en einnig var nefnt
að stuðningsfulltrúi myndi verða til mikilla bóta ef ekki fengist kennari.
Nemendur gerðu sér ljósa grein fyrir því að samþættingin var á fyrsta
starfsári og hafði verið að þróast og breytast eftir því sem á skólaárið leið.
Nemendum og kennurum teymisins bar saman um það að teymið hafi með
tímanum orðið samstilltara en í upphafi skólaársins. Í einum rýnihópnum kom
fram að nemendum þótti haustið fara nokkuð rólega af stað og of mikill tími
hafa farið í það í upphafi að læra á vinnuaðferðir. Horft var til tímans sem
nemendum þótti illa nýttur og að sá tími hefði verið vel þeginn til viðbótar við
stórar verkefnalotur seinna á skólaárinu. Nemendur töldu þetta verða betra
næsta skólaár fyrir nemendur sem nú eru í 9. bekk og það sé einnig mikils virði
fyrir þá að hafa þegar lært vinnubrögðin og námsferlið verði orðið þeim
eðlilegt. Oddný gerði það að umtalsefni: „Og vera bara tilbúin og vita hvernig
þetta er . . . búin að læra hvernig hægt er að skila á mismunandi vegu.“
Vert er að nefna að lokum húsnæðismálin, en þau bar á góma í viðtölum
við bæði kennara og nemendur. Skólahúsnæði unglingadeildar var byggt fyrir
meira en 40 árum, skólastofur eru lokaðar og hver þeirra ætluð einum bekk. Þó
svo að þær séu almennt rúmgóðar er erfitt að koma öllum hópnum fyrir í einu
rými þegar kennarar taka allan hópinn saman. Jafnframt eru vinnusvæði
unglinganna, þegar þeir eru við verkefnavinnu, dreifð um nokkrar álmur
skólans og talsverðar vegalengdir á milli þannig að yfirsýn kennara hefur verið
takmörkuð og þeir hafa verið á sífelldum þönum á milli svæða. Það staðfesti
Oddný þegar hún lýsti því að nýta tækifærin til þess að tala við kennarana þegar
þeir eru á ferðinni með því að segja við þá: „Ég skal labba með þér og tala við
þig.“ Kolbrún lýsti dreifðum vinnusvæðum:
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Það truflar okkur aðeins hvernig við erum hólfuð niður í stofur og að
unglingadeildin er í rauninni á þremur stöðum í húsinu. Við erum í
kjallaranum og við erum uppi [á næstu hæð] og svo erum við í rauninni
hvergi.

Með hvergi, átti Kolbrún við nokkur fleiri svæði, til dæmis bókasafn og lausar
kennslustofur á skólalóð.

Veganesti
Nemendur voru þegar viðtölin fóru fram um það bil að ljúka grunnskólagöngunni og í rýnihópunum var rætt um það hvernig þeir teldu námið í
skólanum hafa undirbúið þá fyrir áframhaldandi nám. Almennt voru nemendur
sallarólegir yfir því og töldu sig ágætlega undirbúna í öllum námsgreinum, ekki
bara þeim sem tilheyra samþættingunni og vera að minnsta kosti á pari við
nemendur úr öðrum grunnskólum varðandi undirbúning. Auður nefndi gildi
þess að hafa tamið sér sjálfstæði í vinnu og hún hafi lært mikið af því að „gera
svo mikið af stórum verkefnum“ og Dagný í sama rýnihóp vísaði til ábyrgðar,
sjálfstæðis og fjölbreytni í samþættingunni sem hún taldi vera gott veganesti
úr grunnskólanum. Nemendur í rýnihóp Láru tóku undir orð hennar þar sem
hún lýsti gildi þess vinnulags sem hún hefði lært: „Ég held að út frá [samþættingunni] þá er [ég] kannski meira undirbúin að taka þessi stóru verkefni
og vinna þau vel en hratt.“ Bolli og Einar botna hér umræðuna um námið. Bolli:
„Ég held að ég sé bara ágætlega undirbúinn.“ Og að lokum Einar sem nefndi
kennarana: „Ég held að þeir séu búnir að undirbúa okkur vel fyrir
framhaldsskólana.“
Málfræðin var nefnd af öllum, nemendur höfðu af því áhyggjur að þá
vantaði eitthvað inn í hana sem nemendur í öðrum grunnskólum hafi lært.
Dagný sló á þær áhyggjur með því að benda á að „Þá komum við líka með fullt
sem aðrir skólar hafa kannski ekki gert“.
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5. Umræða
Í þessum kafla er umræða um niðurstöður rannsóknarinnar og túlkun á þeim.
Lagt var af stað með rannsóknarspurningu í tveimur hlutum með það að
markmiði að draga upp mynd af námsferlinu með orðum bæði nemenda og
kennara af námi og kennslu á fyrsta ári samþættingarverkefnisins skólaárið
2017–2018. Samþættu námsgreinarnar eru íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt auk tveggja valstunda sem fléttaðar eru
inn í verkefni.
Rannsóknarspurningarnar voru:
• Hvernig er námi nemenda og starfi kennara háttað með samþættingu
námsgreinanna og hvaða breytingar hefur samþættingin falið í sér fyrir
nám og kennslu?
• Hvaða áskoranir og ávinning má greina af reynslu kennara og nemenda
af samþættingu námsgreinanna?
Fyrst er dregin upp mynd af námi og starfsháttum í samþættingunni. Svo er
umræða um hæfnimiðað nám og því næst um einstakar faggreinar. Þá kemur
kafli um aukinn tíma og samfelluna sem hann hefur í för með sér. Þar næst er
fjallað um áhugahvöt, ábyrgð og sjálfstæði nemenda sem og um einstaklingsmiðun. Að lokum er umræða um starfsþróun kennara í teyminu. Í
kaflanum er leitast við að svara rannsóknarspurningunum og flétta saman
umræðu um ávinning og áskoranir.

5.1 Breyttir náms- og kennsluhættir
Verkefnalotur taka að jafnaði um tvær til þrjár vikur og algengt er að nemendur
vinni fimm skylduverkefni og tvö valverkefni. Eftir að verkefni hefur verið ýtt
úr vör með kveikju ráða nemendur talsvert miklu um það hvernig þeir skipuleggja tíma sinn. Verkefni eru ýmist hóp- eða einstaklingsverkefni en
nemendur tilheyra ávallt námshópi sem er ætlað að hjálpast að við námið.
Miðað við skrif þeirra Drake og Burns (2004, bls. 12) er fengist við
samþættingu sem grundvallast á víxlverkun og samlegð milli faggreinanna og
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þær styðjast hver við aðra þegar fengist er við tiltekin verkefni (e. interdisciplinary approaches). Kennarar leitast við að hafa verkefni í takt við
tímann, tengja þau því sem gengur og gerist í samfélagi nútímans, er að gerast
í dag, en með því er samhljómur við hugmyndir Frasers (2013, bls. 21) sem
segir samþættingu taka til sérstaks málefnis og byggja á þeim greinum sem eru
í samþættingunni. Kennarar reyna að haga verkefnum þannig að þau séu
merkingarbær, áhersla er lögð á fjölbreytni í aðferðum og helst að höfða til
áhuga nemenda. Lýsingar nemenda og kennara á námi og kennslu í samþættingunni endurspegla skilgreiningu Dowden (2014, bls.17) sem tilgreind
var í 2. kafla um að kennsluhættir samþættingar einkennist af merkingarbærum
verkefnum sem hönnuð séu með því að rjúfa skil á milli námsgreina og nýta
sameinuð sjónarmið þeirra í þeim tilgangi að hjálpa nemendum að búa til og
efla þekkingu og skilning.
Í samþættingunni hefur verið lögð áhersla á að nemendur tileinki sér
vinnulag og aðferðir til þess að fást við heildstæð verkefni á fjölbreyttan hátt
og enn fremur að verkefnin höfði til áhuga nemenda með því að viðfangsefni
tengist daglegu lífi og séu sem raunverulegust. Spjaldtölvur sem nemendur
fengu til afnota í upphafi skólaársins hafa líkast til átt þátt í því hversu jákvæð
reynsla er af samþættingunni meðal bæði nemenda og kennara. Aðgengi að
gögnum hefur verið ríkulegt og nemendur vísuðu til þess að nota útgefnar
námsbækur takmarkað við að leita að upplýsingum. Það er í samræmi við
niðurstöður Husni og El Rouadi, (2016, bls. 41–42) um að samþætting námsgreina og notkun tölvu- og upplýsingatækni leiði af sér verulega bætt aðgengi
nemenda að upplýsingum, sem svo leiði til betri námsárangurs.
Þegar verkefni eru undirbúin grandskoða kennarar hvar sé að finna samlegðarflöt á milli námsgreinanna. Þeir leita eftir því hvaða hæfniviðmið skarast
og ef verkefnalota hefur efni úr einni námsgreininni sem yfirþema þá er
raunveruleg samþætting höfð að leiðarljósi og reynt að sameina efni, aðferðir
og/eða hæfniviðmið úr hinum námsgreinunum. Það er misjafnt eftir verkefnum
hversu mikið af efni og aðferðum er sótt til námsgreinanna. Mikið af efni er
sótt til náttúru- og samfélagsfræði og einnig íslensku en hún er jafnframt notuð
og mikið af vinnulagi og aðferðum falla undir íslenskuna sem námsgrein, sem
og upplýsinga- og tæknimenntina.
Það yrði engin samþætting ef engar væru námsgreinarnar og kennarar telja
mjög mikilvægt að allar námsgreinarnar komi á jafnræðisgrunni inn í samþættinguna. Viðmiðunarstundaskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
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2013, bls. 52) sem gefur til kynna hvernig skipta skuli tíma nemenda á milli
námsgreina sýnir hversu mikið tímamagn er hægt að setja inn í samþættinguna
út frá gefnum forsendum um námsgreinar. Viðmiðunarstundaskrá getur ekki
lagt línur um stærð og umfang námsgreinanna inni í samþættingunni. Hólfaskiptingin er þurrkuð út í samþættingarverkefninu eins og fram kemur í
niðurstöðum og það skyti skökku við að ætla íslenskunni til dæmis tvöfalt vægi
á við náttúru- og samfélagsfræði. Kennararnir lýstu því að þetta hafi verið
ákveðið í upphafi og lýsir það sameiginlegum skilningi þeirra á samþættingu
sem er nauðsynlegur byrjunarreitur. Ef ein námsgrein nýtur yfirráða eða fær
meira vægi en aðrar í samþættum verkefnum eða ef einn kennari tekur til sín
meira pláss en aðrir ógnar það samþættingunni sjálfri (Dowden, 2014, bls. 21;
Lenoir og Hasni, 2016, bls. 2442).

5.2 Hæfnimiðað nám
Í niðurstöðum hér að framan kemur fram að kennarar horfa til grundvallarhugtaka í námsgreinunum og sækja til faggreinanna til þess að tryggja yfirferð.
Leitast er við að hver verkefnalota sé samþætt, að hæfniviðmið úr öllum námsgreinunum fjórum tengist inn í verkefnin og að nemendur séu raunverulega að
þjálfa þau hæfniviðmið. Lykilhæfni aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–91) er lögð til grundvallar í uppbyggingu námsins, kennarar eru meðvitaðir um hana og hún var mjög til umræðu á hugmyndaog undirbúningsstigi samþættingarinnar. Nemendur hafa ekki velt lykilhæfninni sérstaklega fyrir sér en þeir eru mjög vel með á nótunum þegar kemur
að hæfniviðmiðum sem fengist er við hverju sinni.
Nemendur fá ávallt yfirsýn yfir alla verkefnalotuna í upphafi nýs tímabils
og öll hæfniviðmið sem unnið er með hverju sinni, eru vandlega útlistuð frá
kennurum. Nemendum er tamt að ræða um hæfniviðmið í tengslum við námið
og þeir virðast ávallt meðvitaðir um það við hvað er fengist, hvers vegna og
vita að hverju er stefnt. Þeir njóta umtalsverðs sjálfstæðis í náminu og ráða eftir
aðstæðum nokkuð miklu um það hvernig þeir haga vinnuferlinu og hvernig
þeir gera verkefnum skil og geta jafnvel bætt við hæfniviðmiðum ef þeir hafa
kosið svo. Nemendur hafa fylgst vel með því hvernig námsmat á hæfnikort
safnast upp í vefkerfinu Mentor og dæmi eru um að nemendur geti jafnvel bætt
hæfniviðmiðum við verkefni sín ef þeir vilja fara í aðra átt með verkefni en
kennarar höfðu gert ráð fyrir.

69

Lykilatriði er að kennarar séu viðbúnir hinu óvænta þegar nemendum er
veitt sjálfstæði í námi sínu og stundum fer nám nemenda ekki þá leið sem
kennarar höfðu undirbúið þrátt fyrir vandlegan undirbúning og rökstuðning.
Það getur verið jákvætt en þó ekki endilega (McPhail, 2018, bls. 69). McPhail,
2018, bls. 64) varar við hættunni á því að mikilvægar hugmyndir geti orðið
brotakenndar og áætlaður dýpkunarþáttur nái ekki lengra en sem nemur
almennri þekkingu. Fram kom í niðurstöðukaflanum að áður miðlæg staða
kennara, með kennslu frá töflu þar sem kennari talaði yfir bekk, hafi breyst
mikið með breyttum kennsluháttum og séu nemendur mun virkari en áður í
náminu. Við það fækkaði tækifærum fyrir kennara til að koma til allra nemenda
í einu margs konar tengingum og staðreyndum, litlum og stórum atriðum sem
notuð voru til að auðga námsyfirferð. Það verður ekki bæði sleppt og haldið og
ítrekað komu fram þær skoðanir kennara að sjálfstæði nemenda og sú ábyrgð
sem þeir hafi axlað á náminu sé umtalsverður kostur fram yfir hefðbundna
kennsluhætti og að þeim gefist aukin tækifæri, sem þeir hafa nýtt vel, til að
fara lengra með verkefni sín og sýna aukna hæfni í námi. McPhail (2018, bls.
71) vill stíga samþættingarskrefið varlega og mælir með því að á unglingastigi
sé samþætting námsgreina ekki ráðandi skipulag heldur séu faggreinarnar
kenndar með þeirri sérhæfingu sem þær fela í sér og svo gefist tækifæri til
dýpkunar og samhengis með samþættum verkefnum. Hugmyndafræðilegur
grunnur samþættingarverkefnisins í þessari rannsókn er mun víðfeðmari en
sjónarhorn McPhail gefur til kynna þó svo að hann sé í grundvallaratriðum
sammála því að hefðbundið fyrirkomulag faggreinakennslu uppfylli ekki
skilyrði fyrir nútímalegt nám og að samþætting sé áhugaverð nálgun í námi.
McPhail (2018, bls. 71–72) ítrekar mikilvægi þess að hugsa ekki um
faggreinarnar sem stöðugar og óbreytanlegar uppsprettur staðreynda heldur
geti nemendur sótt í þekkingarbrunn þeirra og aðferðir en hann hvetur til
varkárni og að vandlega sé hugað að inntaki og dýpt faggreina við samþættingu.
Umfang breytinga á kennsluháttum er mikið og í upphafi var ákveðið að
taka skrefið til fulls og samþætta námsgreinarnar alfarið og vera ekki með
hefðbundna kennslu í faggreinum við hlið samþættingarinnar. Námsferli
nemenda er, af kennurum, líkt við vísindalega aðferð, nemendur skilgreina
vandamál, afla sér upplýsinga á margvíslegan hátt, gera tillögu að lausn og
komast svo að niðurstöðu. Ýkt andstæða við vísindalega nálgun væri að
kennari segði nemendum hver væri spurningin, nemandinn fyndi svarið
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(niðurstöðuna) og kæmi henni fram á viðeigandi hátt, eftir tilsögn kennara.
Vísað var til þess að nemendur hafi ekki áður verið jafn virkir í náminu heldur
meira að taka við þeim upplýsingum sem kennarar færðu þeim en það mun enn
vera algengasta form á kennsluháttum í unglingadeildum hér á landi (Ingvar
Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130–131).
Kennarar endurskoða stöðugt aðferðir sínar, ræða um kennslufræði og
rökstyðja ákvarðanir með það í brennidepli að bæta nám nemenda. Það er
grundvöllur þess að raunveruleg skólaþróun fari fram og skili tilætluðum
árangri, sem er bætt nám nemenda eins og Guskey (2009, bls. 46–51) bendir
á. Samþættingin var vandlega undirbúin, rökstudd og drifin áfram af kennurum
sem töldu ástæðu til að breyta því sem áður var að mestu hefðbundið greinaskipt nám. Það átti sér nokkurn aðdraganda og áður höfðu verið tekin í
skólanum mikilvæg skref í átt til breyttra kennsluhátta í náttúru- og
samfélagsfræði í einum árgangi unglingadeildar, sem höfðu gefið góða raun.
Mockler (2018, bls. 7–10) bendir á að treysta beri fagmennsku kennara við
gerð kennsluáætlana og skólanámskrárskrifa og að þeir hafi næga kennslufræðilega þekkingu til þess að haga námi með tilliti til þess að nemendur nái
sem bestum árangri. Á því byggðu kennararnir samþættingarverkefnið, þeir
tóku sameiginlega forystu um umfangsmikla breytingu kennsluháttanna af
faglegum ástæðum og þeim var treyst fyrir framkvæmdinni. Athyglisvert er að
setja það í samhengi við skrif Harris og Muijs (2005, bls. 41–42) sem hafa
tengt sameiginlega forystu kennara um þróun skólastarfs við aukið sjálfstæði
og ábyrgð nemenda á eigin námi og að það sé fallið til þess að auka gæði náms.

5.3 Faggreinarnar
Kennarar og nemendur eru sammála um það að nálgunin með samþættingunni
henti vel fyrir námsgreinarnar fjórar og þær sameinist á velheppnaðan hátt um
vinnulag og aðferðir. Dowden (2014, bls. 18) bendir einmitt á mikilvægi þess
að faggreinar falli saman í samþættingu á eðlilegan hátt og að sumar greinar
geti verið óheppilegar til samþættingar. Hann nefnir félags- og umhverfismál
ásamt vísindum sem dæmi um faggreinar sem henti vel til samþættingar sem
er í góðu samræmi við reynsluna af samþættingarverkefninu. Íslenskan leggur
til mikið af vinnulagi og er notuð við verkefnavinnuna. Námi í íslensku hefur
undið fram í samþættingunni á allt annan hátt en í hefðbundinni greinaskiptingu. Framfarir í ritun og hvers konar textavinnu í fjölbreyttu samhengi
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eru umtalsverðar að mati þátttakenda og nemendur nefndu hversu mikið þeim
hefur farið fram í heimildavinnu og meðferð heimilda.
Einnig kom fram að samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt hafa
vaxið á öllum sviðum með breyttum kennsluháttum að því er kennarar telja og
það sama mátti greina úr viðtölum við nemendur. Í viðtölunum var mun meira
rætt um náms- og kennsluhætti í heild heldur en einstakar námsgreinar undir
hatti samþættingarinnar. Samþættingin hefur orðið til þess að nemendur hafa í
auknum mæli fengið tækifæri til þess að sýna fram á hæfni sína þar, jafnvel
framúrskarandi hæfni, en áður töldu kennarar sig hafa haft takmarkað svigrúm
til þess. Það kom fram í viðtölunum að báðar þær námsgreinar hafi nú fengið
mjög svo aukna hlutdeild og tíma í námi nemenda en áður var samfélagsfræði,
eins víðtæk og hæfniviðmið hennar eru, úthlutaður mjög knappur tími í stundaskrá nemenda. Upplýsinga- og tæknimennt var ekki á stundaskrá sem
námsgrein heldur ætlað að fléttast saman við aðrar námsgreinar.
Í íslensku eru námsþættir sem bæði kennarar og nemendur hafa velt fyrir
sér að vinna mætti með á annan hátt að einhverju leyti. Eins og fram kom í
niðurstöðum hefur ekki tekist nógu vel til með kennslu íslenskrar málfræði.
Hún hefur ekki þótt renna auðveldlega saman við annað í samþættingunni og
krefjist annarrar nálgunar en lagt hefur verið upp með. Kennarar töluðu um að
sigrast á þeirri áskorun og breyta fyrirkomulaginu að fenginni reynslu. Í
náttúrufræði hefur verklegt nám ekki verið eins markvisst í samþættingunni og
áður en kennarar hafa hugmyndir um að bæta úr því. Þriðja birtingarmynd
efnisþáttar sem bæði kennarar og nemendur vildu hafa lagt meiri áherslu á er
lestur bóka. Að því sögðu hafa verið reifaðar allar helstu áskoranir námsþátta
innan samþættingarinnar sem dregnar voru fram í viðtölunum. Vert er þá að
líta til skrifa McPhail (2018, bls. 63) sem ítrekar að rækilega þurfi að ígrunda
hvernig fengist er við grundvallarhugtök faggreina og forðast beri að
samþættingin feli í sér málamiðlanir þegar kemur að grundvallarþekkingu og
leikni. Eins og Dowden (2014 bls. 16–17) bendir á er þekking á samþættu námi
og aðferðum við það ennþá brotakennd og til þess að bæta úr því segir hann
rannsóknir þurfa að beinast að kennslufræðilegum hugmyndum kennara um
framkvæmd samþættingar og því hvernig viðunandi árangur náist í hugtökum
og
aðferðum
hverrar
faggreinar
fyrir
sig.
Kennararnir
í
samþættingarverkefninu telja sig búa yfir kennslufræðilegri þekkingu sem
gerir þeim kleift að setja sig inn í hugtakaheim námsgreinanna.
Sérfræðiþekking sú sem þeir búa yfir, hver um sig, styður við námið og er í
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samræmi við það álit Dowden (2014, bls. 25–26) að sérfræðiþekking kennara
eigi þátt í að auðvelda nemendum að þróa djúpan skilning út frá mörgum
sjónarhornum. Athyglisvert er að setja það í samhengi við þá niðurstöðu sem
fram kom hér að framan að nemendur lesi í sérfræðiþekkingu kennara og velji
að leita til kennara eftir tilefni.

5.4 Aukinn tími
Allir þátttakendur í rannsókninni gerðu aukinn tíma að umtalsefni sínu og það
var jafnan talinn kostur að samþættingin sé daglega á stundaskránni. Með því
að rjúfa skilin á milli námsgreinanna hefur að vissu leyti verið sigrast á þeim
skorðum sem sundurklippt stundaskrá hefur sett námi nemenda með öllum
þeim seinni tíma viðbótum sem þekkjast í skólastarfi og Jacobs (1989, bls. 3–
8) gerði að umtalsefni sínu. Nemendur kunna vel að meta samfelluna sem hinn
aukni tími færir þeim í náminu, þó með þeim fyrirvara að verði vinnulotur of
langar sé erfitt að halda sér að verki. Alla jafna er vel þegið af nemendum að
nýta tímann til verkefnavinnu og þeir telja sig komast lengra með verkefni og
dýpra, heldur en í faggreinaskiptri stundaskrá þar sem dagar gátu liðið á milli
þess að hægt væri að halda áfram þar sem frá var horfið.
Að sama skapi telja kennarar að samfellan sem fæst með auknum tíma oftar
gefa nemendum tækifæri til þess að kafa dýpra í efni en áður en þeir hafa
nokkuð yfir tíma sínum að segja meðan á verkefnavinnu stendur.
Athyglisvert er að skoða viðmiðunarstundaskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 52) sem gefur til kynna hversu mikið tímamagn er
til umráða inni í samþættingunni. Í samþættingarverkefninu er rétt rúmlega
40% tíma nemenda varið í samþættinguna. Með einföldum útreikningi má sjá
að það er um það bil 2% meira en allar umræddar námsgreinar saman, ásamt
valinu, hafa á viðmiðunarstundaskránni. Athygli vekur að upplýsinga- og
tæknimennt hefur á viðmiðunarstundaskrá aðeins 80 mínútur sem eiga að
dreifast eftir ákvörðun skóla á öll þrjú ár unglingastigsins. Það gefur auga leið
að upplýsinga- og tæknimenntin stendur því ekki undir nafni sem námsgrein á
stundaskrá og nær ekki einu sinni einni vikulegri kennslustund á ári, sé henni
dreift. Séu hæfniviðmið upplýsinga- og tæknimenntar skoðuð (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 226–228) blasir við að þeim verði ekki
náð á slíkan hátt. Þau snúa að vinnulagi og vinnubrögðum, upplýsingaöflun og
úrvinnslu, tækni og búnaði, sköpun og miðlun og að síðustu siðferði og
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öryggismálum. Öll þessi hæfniviðmið virðast falla á eðlilegan hátt að samþættingunni. Það má því ætla að upplýsinga- og tæknimenntin, sem nýtist í
mestallri verkefnavinnu nemenda, hafi risið úr öskustónni sem námsgrein með
hinni viðamiklu breytingu kennsluhátta sem hér um ræðir.

5.5 Áhugahvöt, ábyrgð og sjálfstæði
Ábyrgð nemenda og sjálfstæði haldast í hendur þegar niðurstöður viðtalanna
eru skoðaðar. Þriðji þátturinn, áhugi nemenda, er jafnframt sterklega samtvinnaður ábyrgð og sjálfstæði í niðurstöðunum. Johnson o.fl. (2015, bls. 8)
tengja kennslufræðina sem samþætting námsgreina felur í sér við ábyrgð og
sjálfstæði og Bartholomew o.fl. (2018, bls. 59–60) og Husni og El Rouadi,
2016, bls. 34–35) segja aukna ábyrgð í námi hafa í för með sér aukinn áhuga
nemenda og aukna skuldbindingu við námið. Nemendum hefur augljóslega
verið færð aukin ábyrgð á námi og þeir hafa nokkuð mikið yfir tíma sínum að
ráða. Það er í þeirra höndum að halda vel áfram með námið og mikilvægt að
viðhalda áhuganum meðan á náminu stendur. Kennarar nefndu hversu
mikilvægur eignarhlutur nemenda í verkefnum væri og að verkefnin væru
þeirra sköpunarverk. Jafnframt höfðu nemendur það á orði að það væri jákvætt
að bera aukna ábyrgð á námi sínu.
Sjálfstæði við námið virtist nemendum dýrmætt, þeir tengdu það gjarnan
fjölbreytni og voru ánægðir með fjölbreyttar aðferðir við verkefnavinnuna.
Fjölbreytni var raunar orð sem nemendur notuðu ítrekað í viðtölunum, ef til
vill það orð sem oftast var notað þegar þeir ræddu námið og má ef til vill tengja
við þann aukna sveigjanleika sem Johnson o.fl. (2015, bls. 8) segja nám í
samþættum námsgreinum fela í sér. Ábyrgð og sjálfstæði voru lögð til grundvallar þegar nemendur sögðust skila af sér enn betri verkefnum heldur en áður
og tengdu það jafnframt áhuga og styrkleikum. Það er í samræmi við niðurstöður Tal o.fl. (2001, bls. 254) um að breytt nálgun við kennslu hafi náð til
breiðari nemendahóps en áður og að fleiri nemendur yrðu virkir í kennslustundum við slíka kennsluhætti.
Í fræðilegum skrifum um samþættingu er jafnan lögð áhersla á að í námi
fáist nemendur við raunveruleg og merkingarbær verkefni og að vel takist til
við að vekja áhuga þeirra (Jang o.fl., 2016, bls. 36–37). Kennarar lögðu mikla
áherslu á að höfða til áhuga nemenda og greina má af þessari rannsókn að þar
hafi þeim tekist vel til. Fram kom í máli kennara að nemendur virðist almennt
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hafa meiri áhuga á verkefnunum í samþættingunni heldur en í hefðbundinni
kennslu. Nemendur báru því jafnframt ítrekað vitni í viðtölunum. Rétt er þó að
geta þess hér að nemendur sögðu einnig frá því að innan um hafi verið verkefni
sem vakið hafi lítinn áhuga og erfitt hafi verið að halda áfram með.
Þrátt fyrir að jákvæðni ríki almennt í nemendahópnum gagnvart hinum
breyttu kennsluháttum er vert að geta sjónarmiða þeirra sem hafa efasemdir
um ágæti námsins á skólaárinu og sakna fyrri kennsluhátta. Í viðtölunum kom
fram nokkur eftirsjá hjá sumum nemendum eftir þeim ramma sem faggreinaskipt kennsla samkvæmt stundaskrá veitir. Rætt var um að rækta eigin styrkleika inni í þægindaramma og gott geti verið að fá skýrt afmörkuð fyrirmæli
um það sem ætlast er til í hverri kennslustund og að námið í vetur hafi verið
krefjandi. Það hafi falið í sér álag varðandi sjálfstæði, ábyrgð og samvinnu sem
stundum geti verið gott að hvíla sig á.

5.6 Einstaklingsmiðun
Að áliti kennaranna er einstaklingsmiðun einn stærsti ávinningur hinna breyttu
kennsluhátta sem samþætting námsgreinanna hefur byggt á og í einstaklingsmiðun er jafnframt að finna áskoranir sem horfast þarf í augu við. Sjálfstæðið
reynist sumum nemendum erfitt og greina má áhyggjur kennara af því að bil á
milli nemenda breikki eftir getu og færni til að takast á við mismunandi
verkefni. Þeir nemendur sem þurfa á meiri hjálp við námið að halda en aðrir,
þurfa enn á þeirri aðstoð að halda og kennarar hafa reynt að bregðast við því
með einstaklingsmiðuðum hætti. Fram kom ósk kennara um að fá í teymið
kennara sem hefði sérþekkingu á námserfiðleikum og gæti aðstoðað við að
byggja á styrkleikum nemenda sem eiga erfitt með nám. Sá kennari gæti veitt
aðstoð við að hjálpa þeim nemendum við að ná meiri árangri í náminu og gæti
einnig nýst fyrir aðra nemendur eins og Szumski o.fl. (2017, bls. 47) benda á í
tengslum við hugmyndina um skóla án aðgreiningar.
Teymiskennslan skipar stóran sess í einstaklingsmiðuninni en ávallt eru
tveir kennarar við kennslu í einu og bera sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum. Nemendur hafa nú tækifæri til að sýna fram á hæfni sína á fjölbreyttari hátt en áður og þeir sem það velja og geta, taka flugið og nýta
tækifærin til að sýna framúrskarandi hæfni, nýta sér sjálfstæðið sem þeim hefur
verið fært og fara lengra og dýpra með verkefni heldur en kennarar bjuggust
við. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Tal o.fl. (2001, bls. 254)
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um að með því að fást við námið í samhengi milli námsgreina telja kennarar
mun meiri einstaklingsmiðun verða á námi nemenda.
Nemendur hafa verið í námshópum í samþættingunni og kennarar hafa lagt
nokkuð upp úr því að nemendur sæki hverjir til annarra í náminu, læri að meta
gildi samvinnu og átti sig á því að innan hópsins er uppspretta þekkingar. Litið
er á námið sem nokkurs konar félagslega athöfn þar sem nemendur segja tíma,
aðferðir og þekkingu dreifast og þeim fannst oft vera styrkur að geta leitað til
hópsins. Það er í samræmi við niðurstöður Lin o.fl. (2015, bls. 92–95) um að
nemendur þrói og dýpki eigin hugmyndir í félagi við jafningja. Í takt við niðurstöður Lin og félaga kunna nemendur vel að meta það að vera í einum hóp,
allir nemendur árgangsins og telja það verða til að styrkja félagsleg tengsl
innan hópsins.

5.7 Starfsþróun kennara
Mikil vinna hefur verið fólgin í breytingu kennsluhátta og samstarfi
kennaranna hefur fylgt mikil starfsþróun að þeirra sögn. Það endurspeglar
ábendingar Al Salami og Miranda (2017, bls. 78–83) um að jafn viðamiklar
breytingar á kennsluháttum og hér er um rætt kalli á nýja kennslufræðilega
nálgun sem reyni mjög á kennara og þá sé mikilvægt að leita stuðnings innan
kennarahópsins. Kennarar hafa tekist á um málefni og aðferðir og rætt sig
saman að niðurstöðu. Þeir kunna vel að meta mismunandi sjónarhorn, þeim
þykir það gefa samstarfinu aukið gildi hversu ólíkir þeir eru og með
mismunandi hugmyndir og þeir segjast læra hverjir af öðrum og hverjir með
öðrum. Sé það sett í samhengi við skrif Guskeys (2009, bls. 46–51) um
mikilvægi sameiginlegrar ígrundunar kennara um kennslufræði og nám
nemenda má gera ráð fyrir því að umtalsverð starfsþróun fari fram í kennarateyminu. Henni má gjarnan líkja við hugmyndir um lærdómssamfélagið þar
sem sameiginlegt markmið kennara sé að bæta aðferðir sínar í samvinnu við
aðra kennara og draga sameiginlegan lærdóm af reynslu (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013, bls. 40; Fullan og Hargreaves, 2016, bls. 12–17). Slíkar
aðferðir hafa í för með sér umbætur við kennslu og skila árangri beint til
nemenda samkvæmt niðurstöðum Jónínu Völu Kristinsdóttur (2010, bls. 10–
11).
Af niðurstöðum viðtala sjást enn fremur dæmi þess að kennarar vinni mun
meira með nemendum nú og er það borið saman við vinnu fyrir nemendur áður
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fyrr. Það ber vitni um jákvætt námssamfélag og eflir sameiginlega
skuldbindingu nemenda og kennara við nám nemenda eins og Wennergren og
Blossing (2017, bls. 52–55) greina frá. Áhugavert er að velta fyrir sér tengslum
námssamfélagsins við hugmyndir Wennergren og Blossing (2017) um
lærdómssamfélag nemenda og kennara og samþættingu sem nálgun í kennslu,
hvort þau séu samofin, hvort hafi hitt í för með sér og hvort þau hafi gagnkvæm
áhrif hvort á annað. Það er samhengi sem freistandi er að hafa í huga þegar
niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar.
Í niðurstöðum var samstarfinu líkt við óformlega starfendarannsókn með
tilvísun í rannsóknaraðferð sem miðast við að skoða eigin starfshætti með því
að rýna í þá með það að markmiði að bæta starf sitt (Birna M. Svanbjörnsdóttir,
Allyson Macdonald og Guðmundur H. Frímannsson, 2013, bls. 58). Það er
athyglisvert sjónarhorn og gefur innsýn í það hversu mikla endurskoðun eigin
starfs kennararnir hafa gengið í gegnum í samstarfinu og við breytingu
kennsluháttanna.
Kennarar nefna einnig að teymisvinnan auki gæði verkefna vegna þess að
með því að kennarar vinni saman og ræði um kennslufræði og nám nemenda
verði útkoman svo miklu betri heldur en ef einn vinnur verkið. Sameiginleg
ábyrgð kennaranna á námi nemenda skín í gegn í viðtölunum við þá. Ekki var
sérstaklega rætt um teymiskennslu í viðtölunum heldur var áherslan á
teymisvinnuna en niðurstöður Svanhildar M. Ólafsdóttur (2009, bls. 97–98)
benda til þess að sameiginleg ábyrgð, gagnkvæmur stuðningur og
vinnuhagræðing séu að mati kennara helstu kostir teymiskennslu og að með
henni njóti sín mismunandi styrkleikar kennara.
Áhugi kennara á kennslufræði og skuldbinding þeirra við nám nemenda eru
athyglisverð og sést þeirra víða merki í viðtölunum við kennarana og jafnvel
líka í viðtölum við nemendur. Jafnframt greina kennarar frá umtalsverðri
starfsánægju og vísbendingar eru um að hún hafi aukist við teymisvinnuna og
breytingu kennsluhátta. Ruiz-Alfonso og León (2016, bls. 185–186) staðfesta
með rannsókn sinni að brennandi áhugi kennara, skuldbinding og starfsánægja
hafi jákvæð og gagnkvæm áhrif á nám nemenda og efli áhuga þeirra auk þess
sem rannsóknir Abós o.fl. (2018, bls. 60) benda til þess að slíkt hafi jafnframt
jákvæð áhrif á skólann í heild og skólabraginn. Fagráð um símenntun og
starfsþróun kennara (2016, bls. 2–3) tengir jafnframt saman starfsþróun
kennara og starfsánægju og svo hvort tveggja við skuldbindingu kennara við
kennarastarfið.
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Samtalið um nám nemenda, samræðan um kennslufræði og endurspeglun
eigin hugmynda í hugmyndum annarra í tengslum við hina breyttu
kennsluhætti hefur reynst kennurum einhver besta reynslan úr teymisvinnunni.
Þeir telja þessa reynslu vera mikinn ávinning fyrir eigin starfsþróun. Í því felst
áskorun fyrir skólayfirvöld og stefnumótunaraðila að leita inn á við, í
kennarahópinn, með áherslur fyrir starfsþróun kennara og viðurkenna í
auknum mæli þá faglegu starfsþróun kennara sem tengd er nýsköpun í
skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017, bls. 108–110).
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6. Samantekt og lokaorð
Hér að framan hefur verið leitast við að draga upp mynd af námi og
starfsháttum í skóla þar sem fjórar námsgreinar hafa verið samþættar á
unglingastigi. Þessari rannsókn var ætlað að svara því hvernig námi og kennslu
í samþættingunni hefur undið fram á fyrsta ári samþættingarinnar og varpa ljósi
á ávinning og áskoranir til þess að draga megi af því lærdóm fyrir íslenskt
skólastarf. Ef velja ætti þrjú orð til að lýsa námi nemenda í samþættingarverkefninu yrðu það fjölbreytni, ábyrgð og sjálfstæði. Reynsla nemenda og
kennara verður að teljast ákaflega jákvæð þegar á heildina er litið. Þeir telja
námið efla áhuga og sjálfstæði nemenda og þeir taka aukna ábyrgð á námi sínu
og tíma. Fjölbreyttar aðferðir við nám og verkefnaskil hafa jafnframt aukið
möguleika nemenda á góðum námsárangri og sjá má endurspeglun lykilhæfni
aðalnámskrár í hugmyndafræði samþættingarinnar.
Niðurstöður benda til þess að helstu áskoranir snúi að einstökum efnisþáttum íslensku, málfræði og lestri bóka sem og verklegri náttúrufræði. Líklegt
má telja að kennararnir finni leiðir til að fást við þær áskoranir. Aftur á móti er
umhugsunarvert hvernig hægt verður að mæta nemendum sem eiga erfitt með
að fóta sig í námsferlinu, ráða illa við sjálfstæðið og þurfa á mikilli aðstoð að
halda við námið. Spurningunni hvort þeir þurfi stífari ramma við námið verður
ekki svarað hér en ljóslega mátti greina vilja kennara til að bæta námsskilyrði
þess hóps nemenda.
Gildi aukins tíma er ein af athyglisverðustu niðurstöðum þessarar
rannsóknar. Samfellan sem fengist hefur í nám nemenda með auknum tíma
hefur gert það að verkum að nemendur geta nú kafað dýpra í verkefnin, kjósi
þeir að gera það og margir hafa gert miklar kröfur til sín. Samþættingunni
fylgir flæði á milli fjögurra námsgreina sem var áður misjafnlega skipt
samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. Með því að samþætta þær og gera námið
heildstætt þar sem enginn þáttur er slitinn úr samhengi við annan er lögð
áhersla á að allt sé mikilvægt og ekkert sé mikilvægara en annað.
Áhersla er á vinnuferla og það að nemendur viti hvað felst í því að vinna
hvert verkefni, viti hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar og hvað felist í
því að vinna gott verkefni. Flestir nemendur hafa getað nýtt sér vel námið í
samþættingunni og gert jafnvel enn betri verkefni en þeim hefði dottið í hug
áður. Það var mjög lærdómsríkt að tala við unglinga um nám þeirra og heyra
þá lýsa því hvernig þeir geta, eftir áhuga og styrkleikum, stýrt námi sínu og
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ráðið talsvert miklu um þær leiðir sem þeir hafa farið með verkefni. Það kom
á daginn að einstaklingsmiðun er að mati kennara einn stærsti ávinningur samþættingarinnar. Hver nemandi hefur nú fengið tækifæri til að sýna fram á hæfni
sína á ótrúlega mismunandi vegu eins og titill ritgerðarinnar ber með sér.
Titillinn er vísun í orð nemanda sem tók þátt í rannsókninni og eru lýsandi fyrir
umræður nemenda um námið og einstaklingsmiðunina sem samþættingin hefur
haft í för með sér.
Hugmyndin að samþættingu námsgreinanna, að þurrka út hólfaskiptinguna,
þróaðist í kennarahópnum. Áhugasamir kennarar töldu ástæðu til að breyta
kennsluháttum í takt við skólaþróun á heimsvísu. Þeim var treyst fyrir því og
starfsgleði þeirra skein í gegn í viðtölunum. Eignarhald kennaranna á verkefninu er algjört og þeir eru að þróa og þroska eigið afkvæmi sem, þegar þetta
er skrifað, er komið á annað starfsár. Kennarar segjast horfast í augu við
áskoranir og vinna sig saman að lausn viðfangsefna og telja mikla starfsþróun
fara fram í teymisvinnunni. Umræðan snýst um kennslufræði og nám nemenda.
Það væri áhugavert að skoða hvers konar veganesti námið í samþættingunni
er upp í framhaldsskóla, til dæmis tveimur árum eftir að grunnskólagöngu
nemendanna lýkur. Athuga mætti hvernig nemendum úr samþættingunni hafi
þótt þeir undirbúnir fyrir nám á framhaldsskólastigi. Niðurstöður þessarar
rannsóknar eiga marga snertifleti við niðurstöður úr rannsókn Þuríðar
Hallgrímsdóttur og Sigríðar Halldórsdóttur (2012, bls. 53–58) á áliti framhaldsskólanemenda á skilum grunn- og framhaldsskóla og hvernig grunnskólinn undirbýr nemendur fyrir nám á framhaldsskólastigi. Þar kom fram að
framhaldsskólanemendum sem rætt var við nokkru eftir að grunnskólagöngu
þeirra lauk og nám í framhaldsskóla hófst, hafi þótt námskröfur í efstu bekkjum
grunnskóla of litlar auk þess sem þeir hefðu ekki lært sjálfstæði og ábyrgð
gagnvart náminu í grunnskóla. Ef draga ætti fram einn námsþátt umfram annan
í rannsókn Þuríðar og Sigríðar (2012) yrði það ritunarþátturinn vegna þess að
framhaldsskólanemendur lögðu mikla áherslu á hann og bentu á að þeir hefðu
þurft mun betri undirbúning í ritun úr grunnskóla. Ritun var einmitt sá námsþáttur sem títt var nefndur af nemendum í þessari rannsókn um samþættinguna,
sem dæmi um miklar framfarir í námi.
Ef engin væru álitamálin væri tæplega um neina skólaþróun að ræða. Það
fer vel á því að vitna í Bolstad (2012, bls. 78) sem segir nám á 21. öldinni óðum
vera að þróast en bíði þess ekki að vera fundið upp. Fáar rannsóknir eru til á
samþættingu námsgreina á Íslandi, einkum á unglingastigi en gefnar hafa verið
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út greinar og skýrslur um ýmis þróunarverkefni sem unnin hafa verið í
íslenskum skólum, meðal annars á unglingastigi (sjá til dæmis Eygló
Friðriksdóttir, Guðlaug Sturlaugsdóttir, Hrund Gautadóttir og Þorgerður
Hlöðversdóttir, 2004; Grunnskólinn á Bakkafirði, e.d.; Norðlingaskóli, 2013).
Þetta tiltekna samþættingarverkefni er, miðað við nýlegar rannsóknir (sjá til
dæmis Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Paula M. Pálsdóttir, 2016), einstakt að
gerð og umfangi og niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst við kennslufræðiog skólaþróunarumræðu fyrir starfandi og verðandi kennara sem vilja reyna
nýja nálgun og breyta kennsluháttum. Samþætting er áhugaverður valkostur
við nám og er í takt við þá þróun sem er að finna á heimsvísu um nám á 21.
öld með áherslu á lykilhæfni. Skólaþróunarleiðin er vörðuð mikilli þekkingu
um það hvernig nám fer fram og þessari rannsókn er ætlað að vera hagnýtt
innlegg í skólamálaumræðu nútímans.
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Fylgiskjal 2 Bréf til yfirmanns fræðslumála
Kópavogi, 22. febrúar 2018

Til (yfirmanns fræðslumála í sveitarfélaginu).
Góðan dag.
Ég heiti Guðlaug Bjarnadóttir og er nemi í meistaranámi við kennaradeild
Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun menntastofnana. Ég er í
námsleyfi í vetur. Ég stefni á að skrifa 40 eininga meistaraprófsritgerð þar sem
ég rannsaka [samþættingu], verkefni sem gengur út á það að breyta
kennsluháttum í tveimur elstu árgöngum [skóla eins í þínu sveitarfélagi]. Það
er gert með samþættingu námsgreina í íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði
og upplýsingatækni. Samþætting námsgreina hefur þekkst til langs tíma í
íslensku skólastarfi en nýbreytni samþættingarverkefnisins felst í umfangi þess
þar sem fyrrnefndar námsgreinar eru kenndar heildstætt allt skólaárið.
Markmiðið er að rannsaka hvernig tekist hefur til við samþættinguna í
tveimur elstu árgöngunum í skólanum í vetur með sérstaka áherslu á lykilhæfni
aðalnámskrár sem tengist öllum námssviðum. Með lykilhæfni er átt við
tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og samvinnu,
nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.
Rannsóknin miðast við að fá fram reynslu og upplifun bæði nemenda og
kennara til að geta borið saman og öðlast enn betri skilning á verkefninu frá
báðum hliðum. Í rannsókninni, sem verður unnin með eigindlegum aðferðum,
mun ég taka viðtöl við tvo til þrjá fjögurra manna hópa nemenda og
einstaklingsviðtöl við fjóra kennara. Einnig mun ég gera vettvangsathuganir í
kennslustundum.
Haft verður samband síðar við foreldra þeirra nemenda sem taka þátt í
viðtölum til að fá samþykki. Áður verður rætt um þátttöku við nemendur, hvað
í henni felst og þeim gert ljóst að þeir geti hætt við ef þeir kjósa svo. Fyllsta
trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til
Persónuverndar og gögnum eytt að úrvinnslu lokinni.
Ég leita eftir þínu samþykki fyrir því að leita megi til skólastjóra, með
beiðni um þátttöku skólans í rannsókninni.
Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir,
Kær kveðja, Guðlaug Bjarnadóttir,
meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri.
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólastjóra
Kópavogi, 26. febrúar 2018

Til skólastjóra [xxx skóla].
Góðan dag.
Ég heiti Guðlaug Bjarnadóttir og er nemi í meistaranámi við kennaradeild
Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun menntastofnana. Ég er í
námsleyfi í vetur. Ég stefni á að skrifa 40 eininga meistaraprófsritgerð þar
sem ég rannsaka [samþættingarverkefnið], þróunarverkefni sem gengur út á
það að breyta kennsluháttum í tveimur elstu árgöngum skólans. Það er gert
með samþættingu námsgreina í íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði og
upplýsingatækni. Samþætting námsgreina hefur þekkst til langs tíma í
íslensku skólastarfi en nýbreytni verkefnisins felst í umfangi þess þar sem
fyrrnefndar námsgreinar eru kenndar heildstætt allt skólaárið.
Markmiðið er að rannsaka hvernig tekist hefur til við samþættinguna í
tveimur elstu árgöngunum í skólanum í vetur með sérstaka áherslu á
lykilhæfni aðalnámskrár sem tengist öllum námssviðum. Með lykilhæfni er
átt við tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og
samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.
Rannsóknin miðast við að fá fram reynslu og upplifun bæði nemenda og
kennara til að geta borið saman og öðlast enn betri skilning á verkefninu frá
báðum hliðum. Í rannsókninni, sem verður unnin með eigindlegum aðferðum,
mun ég taka viðtöl við tvo til þrjá fjögurra manna hópa nemenda og
einstaklingsviðtöl við fjóra kennara. Einnig mun ég gera vettvangsathuganir í
kennslustundum.
Haft verður samband síðar við foreldra þeirra nemenda sem taka þátt í
viðtölum til að fá samþykki. Áður verður rætt um þátttöku við nemendur,
hvað í henni felst og þeim gert ljóst að þeir geti hætt við ef þeir kjósa svo.
Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Nafn skólans mun ekki koma
fram í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og
gögnum eytt að úrvinnslu lokinni.
Samþykki fyrir rannsókninni hefur fengist hjá (yfirmanni fræðslumála í
sveitarfélaginu).
Ég leita eftir þínu samþykki fyrir því að leita megi til kennara í
samþættingarverkefninu, nemenda og foreldra þeirra, með beiðni um
þátttöku skólans í rannsókninni.
Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir,
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Kær kveðja, Guðlaug Bjarnadóttir, meistaranemi í menntavísindum við
Háskólann á Akureyri.
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Fylgiskjal 4 Kynningarbréf til foreldra um rannsóknina
Kópavogi, 5. mars 2018

Til foreldra nemenda í 10. bekkjum [xxx skóla].
Þetta er kynningarpóstur vegna meistararannsóknar um
samþættingarverkefnið í skólanum.
Góðan dag.
Ég heiti Guðlaug Bjarnadóttir og er nemi í meistaranámi við kennaradeild
Háskólans á Akureyri með áherslu á stjórnun menntastofnana. Ég er í
námsleyfi í vetur. Um þessar mundir er ég að skrifa 40 eininga
meistaraprófsritgerð þar sem ég rannsaka [samþættingarverkefnið],
þróunarverkefni sem gengur út á það að breyta kennsluháttum í tveimur elstu
árgöngum skólans. Það er gert með samþættingu námsgreina í íslensku,
náttúrufræði, samfélagsfræði og upplýsingatækni.
Þessi leið, að samþætta námsgreinar, er þekkt til langs tíma í íslensku
skólasamfélagi en nýjungin í verkefninu felst í því að samþætting umræddra
námsgreina hefur ekki áður verið svo umfangsmikil að kenna þær heildstætt
allt skólaárið.
Markmiðið er að rannsaka hvernig tekist hefur til við samþættinguna í
tveimur elstu árgöngunum í skólans í vetur með sérstaka áherslu á lykilhæfni
aðalnámskrár sem tengist öllum námssviðum. Með lykilhæfni er átt við
tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og samvinnu,
nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.
Rannsóknin miðast við að fá fram reynslu og upplifun bæði nemenda og
kennara til að geta borið saman og öðlast enn betri skilning á verkefninu frá
báðum hliðum. Í rannsókninni, sem verður unnin með eigindlegum aðferðum,
mun ég taka viðtöl við tvo til þrjá fjögurra manna hópa nemenda og
einstaklingsviðtöl við fjóra kennara. Einnig mun ég gera vettvangsathuganir í
kennslustundum.
Haft verður samband síðar við foreldra þeirra nemenda sem taka þátt í
viðtölum til að fá samþykki. Áður verður rætt um þátttöku við nemendur,
hvað í henni felst og þeim gert ljóst að þeir geti hætt við ef þeir kjósa svo.
Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt. Nafn skólans kemur ekki fram.
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og gögnum verður eytt að
úrvinnslu lokinni.
Samþykki fyrir rannsókninni hefur fengist hjá yfirmanni fræðslumála
sveitarfélagsins og skólastjóra skólans.
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Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir,
Kær kveðja,
Guðlaug Bjarnadóttir,
meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri.
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Fylgiskjal 5 Bréf til foreldra með beiðni um samþykki fyrir þátttöku barna

Kópavogi, 19. apríl 2018

Til foreldra nemenda sem hafa lýst sig reiðubúna til viðtals vegna
meistararannsóknar
um samþættingarverkefnið í (skólanum).

Góðan dag.
Unglingurinn þinn [nafn] hefur samþykkt að koma í rýnihópsviðtal hjá mér í
næstu viku vegna meistararannsóknar minnar um samþættingarverkefnið í
skólanum (sjá upplýsingar í viðhengi).
Nemendum sem hafa samþykkt að koma í viðtal hefur verið gerð grein
fyrir því í hverju þátttaka felst og að hætta megi við þátttöku. Viðtölin verða
um 40 mínútur að lengd og mun ég fá leyfi til að hljóðrita viðtölin. Gögnum
verður svo eytt að úrvinnslu lokinni. Ég ítreka að fyllsta trúnaðar verður gætt
og verður nöfnum nemenda breytt í úrvinnslunni. Nafn skólans kemur ekki
fram í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.
Ég bið þig vinsamlegast um að svara þessum tölvupósti til mín með
samþykki þínu/ykkar fyrir þátttöku unglingsins í viðtalinu. Það er
ítrekað að fyllsta trúnaðar verður gætt og rannsóknin hefur verið
tilkynnt til Persónuverndar.
Kær kveðja, Guðlaug Bjarnadóttir
Meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri.
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Fylgiskjal 6 Upplýst samþykki kennara

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar:
Samþætting námsgreina
Ágæti viðtakandi
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á samþættingu
námsgreina í skólastarfi. Tilgangurinn rannsóknar er að fá upplýsingar um
reynslu fólks af námi og kennslu í samþættingunni. Rannsóknin er svokölluð
eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með viðtölum við
kennara og nemendur ásamt því að heimsækja kennslustundir. Viðtölin verða
hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í
afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja
niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.
Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið
að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna.
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur.
Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að
rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar
ópersónugreinanlegar.
Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni
og geta hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.
Með von um góðar undirtektir,
Guðlaug Bjarnadóttir
Samþykkisyfirlýsing
Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og
samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.
Nafn eða merki í stað nafns
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Fylgiskjal 7 Upplýst samþykki nemanda
Samþykki nemenda fyrir þátttöku
Til nemenda í samþættingarverkefninu vegna meistararannsóknar.

Viðtalið verður um 40 mínútur að lengd og verður hljóðritað. Gögnum verður
svo eytt að úrvinnslu lokinni. Ítrekað er að fyllsta trúnaðar verður gætt og
verður nöfnum breytt í úrvinnslunni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til
Persónuverndar.
Leyfi hefur fengist hjá foreldrum vegna þátttöku þinnar í rannsókninni.
Kær kveðja, Guðlaug Bjarnadóttir
Meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri.
„Ég samþykki að koma í rýnihópsviðtal og mér hefur verið gerð grein
fyrir því í hverju þátttaka felst og að hætta megi við þátttöku.“

Undirskrift nemanda:
______________________________________________
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Fylgiskjal 8 Vettvangsathugun

Fylgst var sérstaklega með eftirfarandi þáttum.

•
•
•
•
•
•
•
•

Upphaf kennslustundar.
Skipulag í skólastofu. Vinnusvæði nemenda.
Námshópar eða einstaklingsvinna?
Að hverju vinna nemendur?
Virkni nemenda og vinnulag.
Gögn
Samræður nemenda og kennara.
Eitthvað sérstaklega eftirtektarvert?

101

Fylgiskjal 9 Viðtalsrammi nemenda
Kynning: Þetta viðtal verður um samþættingu námsgreina en ég er í
Háskólanum á Akureyri og að gera meistaraverkefni um námið sem þið eruð í
og þær breytingar sem fylgja því.
Markmið viðtalsins er ekki að ná samstöðu um lokaniðurstöðu heldur að fá
fram skoðanir og sjónarmið ykkar til þess að ég skilji betur hvernig er að vera
nemandi í samþættingunni. Markmiðið er að koma auga á kosti og galla og
byggja á niðurstöðum áframhaldandi starf í samþættingunni, draga lærdóm af
vetrinum. (Plakat um lykilhæfni sýnt og fyrirsagnir lesnar). Mig langar til þess
að þið hafið í huga að samþættingin byggir dálítið á hugmyndum um
lykilhæfni, það er ágætt að muna það þegar þið hugsið um verkefnaloturnar og
verkefnin - hvort að samþættingin bjóði þetta í verkefnavinnunni. Enginn
heyrir viðtalið nema ég og við skriftir verður nöfnum breytt í þeim tilgangi að
ekki verði hægt að sjá á skrifum mínum hver sagði hvað. Textinn kemur ekki
út fyrr en í haust og þá eru allir löngu útskrifaðir og væntanlega komnir í
framhaldsskóla.
Ég er með nokkrar spurningar sem mig langar til þess að þið ræðið - þið
megið alveg ræða spurningarnar, ekki bara svara þeim til mín, heldur ræða
ykkar á milli. Munið að það eru engin rétt svör.
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•

Segið mér aðeins frá samþættingunni. Hvernig er námið?
• Hvernig er að vera nemandi í samþættingarverkefninu í 10.
bekk?

•

Segið mér frá því hvernig ykkur finnst að vinna skylduverkefni í
verkefnalotunum.

•

Segið mér frá því hvernig ykkur finnst að vinna valverkefni í
verkefnalotunum.
• Er eitthvað valverkefni sem var sérstaklega áhugavert?
• Er eitthvað valverkefni sem var ekki gott?
• Hvað með skylduverkefni?

•

Getið þið rætt um það hvort samþætting námsgreina hafi gert
námið betra? Þá er ég að meina það að vinna að stórum
verkefnum sem gefur námsmat inn í íslensku, náttúrufræði,
samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt.
• Getið þið sagt til um það hvort íslenskunámið í 9. bekk
(venjuleg stundatafla) hafi að einhverju leyti verið betra eða
innihaldsríkara en í vetur?

•

Finnst ykkur þið hafa sjálfstæði (mega ráða miklu) um
verkefnavinnu? Hvernig?

•

Er hópvinna – samvinnuverkefni? Hvernig

•
•

Hvernig er skipulag heimavinnu?
Hafið þið rætt um samþættinguna við foreldra ykkar? Hvað finnst
foreldrum?
Hvernig haldið þið að þið séuð undirbúin fyrir nám í
framhaldsskóla?
Er eitthvað sem þið viljið taka fram að lokum?

•
•
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Fylgiskjal 10 Viðtalsrammi kennara, fyrra viðtal
Kynning: Munnleg og skrifleg lýsing á rannsókninni og skrifað undir upplýst
samþykki. Í viðtalinu spyr ég um kennsluhætti og hvort og hvernig
samþætting námsgreinanna hefur orðið til að bæta nám nemenda. Einnig
verður spurt um teymisvinnu kennara og undirbúning verkefnalotanna.

•

Segðu mér hver er reynsla þín af því að kenna í samþættingunni?
Tilurð og áherslur
•
•
•
•
•

•

Af hverju fóruð þið að kenna þessar þrjár (fjórar) greinar
samþættar?
Getur þú lýst fyrir mér hverjar eru helstu áherslur í námi og
kennslu í samþættingunni?
Hverjar eru helstu breytingarnar miðað við hefðbundna
kennslu?
Hvað leggið þið mestu áherslu á við hönnun verkefna?
Hvernig búið þið til verkefni með tilliti til lykilhæfni og
hæfniviðmiða?

Hvort og hvernig telur þú að samþætting námsgreinanna hafi
orðið til að bæta nám nemenda?
Þátttaka nemenda og áhugi
•
•
•
•

Hafið þið leitað eftir hugmyndum nemenda að verkefnum? Ef
svo er þá hvernig?
Hafið þið notað hugmyndir nemenda?
Hvernig finnst þér áhugi nemenda á verkefnum miðað við
áður fyrri ár?
Hvernig alúð finnst þér nemendur leggja í verkefnavinnu með
tilliti til lykilhæfni aðalnámskrár? Lykilhæfni: tjáning og
miðlun – skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og
samvinna – nýting miðla og upplýsinga – ábyrgð og mat á
eigin námi.
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•

Hvernig finnst þér teymisvinna kennara verða til að bæta (eða
breyta) kennslu og námi nemenda?
Umbætur

•

Hver er reynsla þín af teymisvinnu kennara í vetur?
Teymisvinna, starfsþróun
•
•
•
•

Hvaða kosti sérðu við teymisvinnuna?
Hverjar eru áskoranirnar?
Hvernig sérðu fyrir þér þróun teymisvinnunnar?
Segðu mér frá því hvernig starfsþróun þín hefur verið í
tengslum við breytta kennsluhætti.

Stuðningur og hindranir
•
•

•

•

Finnur þú fyrir einhverju óöryggi hjá nemendum varðandi
hæfniviðmið? Eða aðferðir?
Finnst nemendum eða kennurum vanta áherslu á einhverja
efnisþætti umfram aðra? Er þetta ógn við einhver
námsmarkmið? Hvaða áskoranir felur þetta í sér varðandi
námsmarkmið? Þekkingarmarkmið? Fjölbreyttan
nemendahóp?
Hvernig finnst þér umhverfið styðja við ykkur sem starfið í
samþættingarverkefninu? Þá á ég við viðbrögð frá aðilum
innan skólans og foreldrum eða jafnvel frá öðrum
skólastigum.

Lokaspurning
• Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin?
• Er eitthvað sem ég spurði þig ekki að sem þér finnst að ég
hefði átt að spyrja þig að?
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Fylgiskjal 11 Viðtalsrammi kennara, seinna viðtal
•

Segðu mér frá því hvernig þið búið til verkefnin. Hvaða
kennslufræðilegu sýn eruð þið með þegar þið skipuleggið
verkefnalotur?
• Eru viðfangsefni nemenda búin til út frá hæfniviðmiðum,
verkefnum, nemendum …. ?
• Eruð þið kennararnir með til tekinn efnisþátt, t.d. í
samfélagsfræði eða náttúrufræði og þar með hæfniviðmið
þess efnis?

•

„Búðu til þitt eigið verkefni." Er það ekki svo að nemendur hanni
eigið verkefni og velji hæfniviðmið? Segðu mér frá tilgangi og
ferli.
• Er þetta tengt lykilhæfni?

•

Er eitthvað efni/aðferðir/þekking í þinni námsgrein sem þér finnst
líða fyrir samþættingar-kennsluhættina?

•

Telur þú eitthvað svo sérhæft í þinni námsgrein sem krefst
samhengis og sérhæfingar innan greinarinnar – í samhengi við
fræðasviðið í stað þess að vera hluti af heildrænum verkefnum
með fleiri sjónarhornum.
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