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Ágrip 

Þessi greinargerð fjallar um mikilvægi samþættingar og fjölbreyttra kennsluaðferða í 

skólastarfi. Henni fylgir kennsluleiðbeiningar sem innihalda skemmtileg, áhugaverð og 

fjölbreytt verkefni. Trú mín á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og samþættingu í skólastarfi 

var kveikjan að þessu verkefni. Nemendur eru fjölbreyttir og því er mikilvægt að skólastarf 

þeirra sé einnig fjölbreytt, svo að allir fái tækifæri til þess að þroskast í námi og láta ljós sitt 

skína. 

Kennsluleiðbeiningarnar sem er hluti þessa verkefnis eru búnar til út frá Sögueyjunni 1. 

hefti – seinni hluta (2012) eftir Leif Reynisson. Fyrirmynd kennsluleiðbeininganna er 

Kennarabók með Í fullorðinna tölu (2001) eftir Lilju M. Jónsdóttur. Í þessum 

kennsluleiðbeiningum eru verkefnin byggð á umfjöllunarefni Sögueyjunnar en þau eru sett 

upp svo að kennarar geti notað þau í kennslu sinni án mikillar fyrirhafnar. 
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Formáli 

Ástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni þessa lokaverkefnis er trú mín á mátt 

kennsluleiðbeininga í formi kennarabóka. Ég trúi því að tilbúnar kennsluleiðbeiningar geti 

aðstoðað kennara við skipulag þemaverkefnis og því viðhaldið fjölbreytileika í skólastarfinu. 

Það sem kennarar standa frammi fyrir er að skipuleggja nám sem höfðar til sem flestra og sem 

nemendum þykir áhugavert. Það skiptir miklu máli að kennarar geti skipulagt verkefni sem 

nemendum þykja skemmtileg því ef áhuginn er til staðar má oft á tíðum sjá betri námsárangur 

hjá börnum- og unglingum.  

Kennsluleiðbeiningar með heildstæðu þemaverkefni getur verið mikilvægt verkfæri sem 

kennari hefur við höndina en með slíku er hægt að púsla saman fjölmörgum kennsluaðferðum 

og námsefni. Nemendahópar eru allir mjög fjölbreyttir sem þýðir að engin ein gullin regla gildir 

um skipulag kennsluefnis. Kennarinn þarf að skipuleggja fjölbreytta kennslu þar sem allir 

nemendur fá tækifæri til þess að þroskast í námi og að láta ljós sitt skína. 

Mig langar fyrst og fremst að þakka leiðsagnarkennaranum mínum henni Lilju M. 

Jónsdóttur lektor í kennslufræðum fyrir ótrúlegan stuðning, ekki einungis í þessu lokaverkefni 

mínu heldur á öllum námsferli mínum í grunnskólakennarafræði. Hún hefur ávallt verið til 

staðar fyrir mig, gefið mér ráð og framúrskarandi leiðsögn í verkefnavinnu. Hún mun alltaf vera 

fyrirmynd mín í kennslustarfinu. Mig langar einnig að þakka Þórhildi Bachmann fyrir að mála 

fallega forsíðu fyrir kennsluverkefnið mitt, sambýlismanni mínum honum Bjarna Bachmann og 

foreldrum mínum Steinunni Ástu Zebitz og Gunnari Þóri Svavarssyni fyrir mikinn stuðning á 

námsferli mínu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Til er fjöldi bóka og upplýsinga sem aðstoða kennara við að skipuleggja kennslu í 

samfélagsgreinum. Vegna þeirra frumkvöðla og fræðimanna sem hafa starfað eða eru 

starfandi á sviði kennslufræða er einnig til fjöldi handbóka og kennsluleiðbeininga sem 

kennarar geta nýtt sér þegar þeir skipuleggja kennslu sína. Í þessum kennsluleiðbeiningum 

geta kennarar fundið skemmtilegar hugmyndir að verkefnum tengt ákveðnum kennslubókum. 

Sögu-eyjan er ein af þeim kennslubókum sem er notuð í samfélagsgreinakennslu á mið- og 

unglingastigi grunnskóla.  

Margar kennslubækur líkt og Sögu-eyjan fela í sér góðar sagnfræðilega skýringar á 

atburðum liðinna alda. Hins vegar getur efni þessara bóka reynst nemendum fremur erfitt að 

tileinka sér einkum ef kennslan er ekki skipulögð með fjölbreyttum hætti. Einhæf kennsla er 

líkleg til að hamla nemendum við námið og valda áhugaleysi. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar komi til móts við nemendur, hlusti á þarfir þeirra og nýti sér áhugasvið þeirra við 

skipulag kennslu. Ef kennarinn notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og setur smá lit í kennsluna 

þá er líklegra að nemendur blómstri frekar í námi.  

Nemendur eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Þess vegna er engin ein kennsluaðferð 

til sem hentar þeim öllum. Það er megin ástæðan fyrir því að kennarinn þarf að skipuleggja 

kennslu á eins fjölbreyttan hátt og mögulegt er til þess að reyna að komast til móts við áhuga 

og þarfir allra nemenda.  

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir B.Ed. verkefnið mitt langaði mig til þess að 

slást í hóp þeirra sem hafa gert kennsluleiðbeiningar líkt og fylgja þessari greinargerð. Þar sem 

ég starfa sjálf í grunnskóla þekki ég mikilvægi þess að hafa aðgang að góðum hugmyndum og 

upplýsingum um skipulag kennslu. Einnig trúi ég því að kennarar staðni síður í starfi þegar 

aðgengi handbóka er gott. Ef kennarinn er duglegur að afla sér upplýsinga um námsefni og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og kynna sér verk annarra á kennslufræðisviðinu, á honum frekar 

eftir að vegna vel í kennslu sinni.  
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Í greinagerðinni sem hér fer á eftir verður fyrst fjallað um áhersluna sem Aðalnámskrá 

grunnskóla leggur á fjölbreytni og sköpun í skólastarfi. Einnig verður farið yfir það sem fram 

kemur í Aðalnámskrá um samþættingu viðmiðunarstundaskrá. Næst verður fjallað um 

hugsmíðahyggju Piaget, John Dewey og hugmyndir hans um fjölbreytileika í skólastarfi. Í fjórða 

kafla verður farið yfir hugtakið samþætting og þýðingu þess. Þar verður einnig fjallað um þá 

kosti sem samþætting hefur í för með sér. Mikilvægi kennarahandbóka verður einnig rætt í 

þessari greinargerð en á eftir þeim kafla koma upplýsingar um kennsluleiðbeiningarnar sem er 

lokaverkefnið mitt til B.Ed. -prófs.  
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem gefin er út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu er 

til viðmiðunar fyrir skólastarf. Grunnskólum hér á landi er skylt að fara eftir námskrá en hún 

er sett með það í huga að öll börn og unglingar á Íslandi njóti sömu réttinda til náms. Í 

Aðalnámskrá (bls. 9) kemur fram að námskráin eigi að þjóna öllum sem koma að skólastarfinu 

hvort sem það á við um kennara, annað starfsfólk skóla eða forráðamenn. Aðalnámskrá er 

mikilvæg fyrir kennara í starfi sínu en í henni geta þeir nálgast allar upplýsingar og þar af 

leiðandi séð hver markmiðin þeirra eru með skipulagningu kennslu. Það er því mikilvægt að 

kennarar hafi Aðalnámskrá grunnskóla við höndina allan sinn starfsferil.  

2.1 Aðalnámskráin um fjölbreytni í skólastarfi 

Grunnskólar á Íslandi fara eftir stefnunni skóli án aðgreiningar en sú stefna leggur ríka áherslu 

á fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur 

fram að til að ná sem bestum námsárangri nemenda, í samræmi við hæfniviðmið, er val 

kennsluaðferða á ábyrgð kennara. Kennarinn þarf að meta þroska og getu nemenda sinna 

hverju sinni og aðlaga kennsluefnið að þessu mati. Í Aðalnámskrá kemur einnig fram að 

hæfileikar nemenda liggja á mismunandi sviðum og því er engin ein kennsluaðferð sem hentar 

öllum nemendum. Til þess að viðhalda þeirri reglu að öll börn og unglingar eigi sama rétt til 

náms þá þurfa kennsluaðferðirnar sem eru notaðar að vera fjölbreyttar. Ef fjölbreytninni er 

ekki haldið við þá er hætta á því að ekki allir nemendur fái að njóta sín til fulls. 

Ljóst má vera að fjölbreytni eigi ekki einungis vera í vali á kennsluaðferðum heldur einnig 

í hópaskiptingu. Kennarar verða að gæta þess að nemendur fái tækifæri til þess að vinna bæði 

í einstaklingslega sem og í hópum. Í einstaklingsvinnu fá nemendur að rækta sína eigin hæfni 

og taka sjálfstæðar ákvarðanir sem skila sér í vinnu og afurð verkefna. Með hópvinnu rækta 

nemendur samskiptahæfni sína út frá gagnrýnni hugsun og skoðanaskiptum. Það er mikilvægt 

að nemendur geti tileinkað sér þá hæfni að miðla hugmyndum sínum ásamt því að hlusta á 

hugmyndir annara. Nemendur geta þá rætt lausnir við verkefnum og tekið sameiginlega 

ákvörðun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

2.2 Aðalnámskráin um sköpun í skólastarfi 

Einn af þeim sex gunnþáttum sem móta menntastefnu Íslands er sköpun. Sköpun stendur ekki 

alltaf ein og sér heldur nær hún einnig yfir hina grunnþættina (Aðalnámskrá grunnskóla,2013). 
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Sköpun er mikilvægur þáttur hvort sem viðkemur námi eða starfi. Allir grunnþættirnir, þ.e. 

heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sjálfbærni og sköpun, eru byggðir 

á ígrundum, lýðræðislegu gildismati, vísindalegum viðhorfum og gagnrýninni hugsun. Því 

megum við sjá að sköpun spilar stórt hlutverk í skólastarfi grunnskóla. Aðalnámskrá leggur 

áherslu á að nemendur fái að þroska sköpunarhæfni sína í gegnum nám og leik. Þegar 

nemendur fá að skapa þá virkja þeir ímyndunaraflið og eru líklegri til þess að hafa meiri áhuga 

og forvitni á viðfangsefninu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í kennsluleiðbeiningunum sem 

fylgja þessari greinargerð er einmitt gert ráð fyrir að nýta aðferðir list- og verkgreina við skil á 

niðurstöðum verkefna. 

2.3 Aðalnámskráin um samþættingu í skólastarfi 

Grunnskólar á Íslandi ráða því hvort að þeir haldi námsgreinum sundurgreindum eða samþætti 

þær. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð rík áhersla á að kennarar samþætti námsgreinar 

þegar skólanámskrá er gerð. Helsta ástæðan fyrir þessu er að í lífinu eru verkefni yfirleitt ekki 

einangruð, heldur eru þau tengd mörgum þáttum samtímis. Því er mikilvægt að börn og 

unglingar fái að upplifa að takast á við verkefni sem eru samþætt. Þetta getur hjálpað 

nemendum við fyrstu skref sín í lýðræðislegu samfélagi. Önnur ástæða fyrir því að hvatt er til 

þess að námsgreinar séu samþættar er vegna fjölbreytileika nemenda. 

Það er tilvalið að samþætta samfélagsgreinar við list -og verkgreinar þar sem mörg 

viðfangefni innan samfélagsgreina geta verið byggð á sjónrænum skilum nemenda t.d. þegar 

fjallað er um Íslendingasögur. Þegar list -og verkgreinar eru samþættar öðrum námsgreinum, 

eins og samfélagsgreinum þá getur skilningur, reynsla og þekking nemenda dýpkað. Atburðir 

og tímabil Íslandssögunnar henta t.d. vel til samþættingar. Þá gætu nemendur fengið frekari 

skilning á samanburði þessa atburða og tímabila (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.4 Aðalnámskráin um viðmiðunarstundaskrá  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er að finna viðmiðunarstundaskrá um hlutfallslega skiptingu 

tíma milli námsgreina. Viðmiðunarstundaskráin er sett til þess að kennarar átti sig á því hversu 

miklum tíma þeir geta varið í hverjar námsgrein fyrir sig svo að allir nemendur fái tækifæri til 

þess að ná hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Í handbókinni Skapandi skólastarf (1996) talar Lilja 

M. Jónsdóttir um að kennarar og kennaranemar þurfi þó að hafa í huga að 
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viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla sé eingöngu til viðmiðunar, og má taka undir 

það. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) gefur kennurum skýr viðmið en þó er frelsið ekki tekið frá 

þeim þegar þeir búa til skólanámskrá. Gert er ráð fyrir að námsgreinar dreifist eðlilega yfir 

skólaárið og mikilvægt er að átta sig á að viðmiðunarstundaskráin veitir ákveðinn sveigjanleika 

í útfærslu kennslunnar. Þetta skiptir máli þegar samþætta á námsgreinar því þá er 

sveigjanleikinn mikilvægur. 

2.5 Aðalnámskráin um samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinar skiptast í sjö undirflokka þ.e. saga, heimspeki, siðfræði, landafræði, lífsleikni, 

þjóðfélagsfræði og trúarbragðafræði. Því má sjá að það er margt sem fellur undir þessa 

námsgrein. Eins og fram kemur í Aðalnámskrá er hlutverk samfélagsgreina að fjalla um 

menningu og samfélög á gagnrýninn en þó upplýsandi hátt. Þær eiga að fræða nemendur um 

lýðræði, jafnrétti, umhyggju og virðingu. Fjalla þarf um þýðingu þessa hugtaka og hver gildi 

þeirra eru fyrir farsælt líf í lýðræðissamfélagi. Í Aðalnámskrá kemur fram að samfélagsgreinar 

eiga að hafa þroskandi áhrif á hæfni nemenda til þess að hafa innihaldsrík samskipti við aðra. 

Helstu menntagildum samfélagsgreina eru skipt í þrjá flokka, en þeir eru: 

• Að nemandinn öðlist hæfni til að skilja veruleikann sinn, þ.e. samfélagið, söguna, 

umhverfið og menninguna, og byggja á reynslunni sem hann hefur orðið fyrir.  

• Að nemandinn átti sig á sjálfum sér, geti byggt sjálfsmynd í sínum eigin huga og ásamt 

mynd af öðrum.  

• Að nemandinn geti myndað og þróað tengsl í gegnum félagsskap sem hann hefur tekið 

þátt í. Einnig eiga samfélagsgreinar að virkja nemendur til þátttöku í félagsheimi þeirra 

með gildi og reglur til hliðsjónar (bls. 195). 

Verkefnin í Kennarabókinni, sem fylgir þessari greinargerð, eru byggð á kennslubók í 

samfélagsfræði þ.e. Sögu-eyjan 1. hefti. Því er Kennarabókin að miklu leyti byggð á 

samfélagsgreinum og styður sig við hæfniviðmið þeirra. 
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3 Hugmyndastefnur 

Margir fræðimenn hafa lagt fram hugmyndir sínar um farsælt skólastarf en það má segja að 

erfitt sé að komast að ákveðinni niðurstöðu um það. Í þessum kafla verða hugmyndir Jean 

Piaget og John Dewey um farsælt skólastarf ræddar. 

3.1  Hugsmíðahyggja Jean Piaget 

Stór áhrifaþáttur í menntastefnum byggist á hugsmíðahyggju en hún er ættuð frá Jean Piaget 

segir Hafþór Guðjónsson í grein sinni Að kenna í ljósi fræða og rannsókna (2007). Þar kemur 

fram að samkvæmt hugsmíðahyggjunni skapi einstaklingurinn, út frá sinni eigin reynslu og 

þeim athöfnum sem hann hefur tekið þátt í, sinn eigin þekkingarheim. Piaget setti fram 

hugmynd sem segir frá hvernig börn og unglingar (manneskjur almennt) tileinki sér þekkingu 

í þeim tilgangi að koma reglu á heiminn og sýn sína á honum. Þekking er því ekki eitthvað sem 

barnið/unglingurinn fær utan frá heldur býr hann þekkingu sína til út frá sinni eigin upplifun í 

heiminum (Hafþór Guðjónsson, 2007). 

Í grein Hafþórs Guðjónssonar (2007) kemur einnig fram að Piaget hafi á þriðja tug síðustu 

aldar tekið viðtöl við börn í leit að frekar útskýringu á þekkingu barna. Niðurstaðan var sú að 

börnin höfðu gert sér grein fyrir ýmsum fyrirbærum heimsins og mótað sér hugmyndir um 

heiminn löngu áður en þau fengu viðeigandi kennslu um efnið. Þar segir einnig að fyrir 

börnunum væri lífið samhengislaust ef sköpun barnanna væri ekki til staðar. Heimurinn yrði 

þá fyrir þeim óreiða sem erfitt væri að túlka. 

Þegar Piaget mótaði hugsmíðahyggju sína, segja þær Powell og Kalina (2009), þá fjallaði 

hann einnig um námshraða nemenda. Þegar nemendur læra nýtt viðfangsefni eða nýja hæfni 

er mikilvægt að gefa þeim tíma til þess að læra þessa hluti. Piaget vísaði til mikilvægi þess að 

nemendur fengju að læra á sínum eigin hraða þar sem námshraði nemenda getur verið mjög 

mismunandi. Nám byrjar að eiga sér stað eftir að nemandinn skilur viðfangsefnið (í Powell og 

Kalina, 2009, bls. 243). 

3.2 Hugmyndir Lev Vygotsky  

Líkt og Jean Piaget þá hélt Vygotsky því fram að manneskjan lærði nýja hluti út frá upplifun 

sinni í heiminum (Powell og Kalina, 2009). Út frá reynslu sinni gæti manneskjan tileinkað sér 

nýja þekkingu og mótað hugmyndir sínar. Kenning Vygotsky var þó frábrugðin kenningu Piaget 

segja þær Powell og Kalina, því Vygotsky hafi haldið því fram að manneskjan lærði nýja hluti 
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og mótaði hugmyndir sínar út frá upplifun sinni í gegnum félagsleg samskipti. Hann hafi trúað 

því að menningarleg áhrif skiptu miklu máli í þekkingaröflun mannsins. Vygotsky hafi því viljað 

leggja áherslu á að börnum og unglingum yrði kennt með fjölbreyttum hætti þar sem 

fjölbreyttur bakgrunnur gæti aukið þekkingaröflun (Powell og Kalina, 2009). 

Hugmyndir Vygotsky lögðu einnig áherslu á mikilvægi tungumála í þekkingaröflun 

mannsins (Powell og Kalina, 2009). Með tungumálum gæti maðurinn átt í samskiptum við aðra 

og því fengið þekkingu út frá túlkun sinni á orðasamskiptum. Powell og Kalina segja að 

Vygotsky hafi einnig haldið því fram að hópavinna gæti ýtt undir nám mannsins. Með 

samskiptum í gegnum hóp gæti manneskjan öðlast þekkingu út frá víðara samhengi heldur en 

ef hún starfaði ein. Þessi samskipti myndu því fara fram með tungumáli. Þessi hugmyndastefna 

er lík þeirri sem Piaget lagði fram en í stað þess að leggja eins mikla áherslu á upplifun og 

reynslu eins og Piaget gerði, þá lagði Vygotsky fremur áherslu á upplifun félagsheimsins 

(Powell og Kalina, 2009). Í kennsluverkefninu sem fylgir þessari greinargerð er einmitt lögð 

afar mikil áhersla á samvinnu nemenda. Í þessum verkefnum þurfa nemendur að miðla 

þekkingu sinni ásamt því að hlusta á miðlun annarra. 

3.3 Hugmyndir John Dewey 

Hugmyndir Dewey varðandi menntun og uppeldi voru að ýmsu leyti líkar hugmyndum Piaget 

um hugsmíðahyggju. Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2010) telja að Dewey hefði 

þó hafnað sterkri útgáfu hugsmíðahyggjunnar út frá einfaldleika hugmyndarinnar. Skilningur 

Dewey um hugsmíðahyggjuna byggist á of einföldu hugtaki um reynslu fólks segja þau, og 

óljósum greinarmun á milli sálfræði og kerfisbundinni sýn fólks á veruleikanum (bls. 27). 

Dewey vildi skilja menntun út frá tveimur sjónarhornum þ.e. verkhyggju og 

frjálslyndisstefnu. Eins og heiti stefnunnar gefur til kynna leggur hún áherslu á að frelsi. Þetta 

getur verið óskýrt, telja þau Jóhanna og Ólafur Páll (2010), en Dewey trúði því að frelsi í 

skólastarfi væri með því mikilvægara. Hann taldi að sjálfstjórn fólks væri vitsmunafrelsi, í því 

samhengi að geta mótað sín eigin áform, setja sér markmið og hafa stjórn á hvötum sínum. 

Dewey taldi ekki nóg að hafa einungis stjórn á sjálfum sér heldur þurfi manneskjan einnig að 

geta stýrt reynslu sinni svo að þessar langanir þróist. Túlkun þessa efnis geti verið mismunandi 

eftir fólki en svo virðist sem að Dewey hafi trúað því að sjálfstjórn væri markmið menntunar 

(Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 111). 
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Verkhyggja Dewey snýst um að manneskjan taki fullan þátt í reynslu og þar af leiðandi 

öðlist þekkingu. Ef nemendur fá að prófa að beita rannsóknum sínum í aðstæðum þá öðlist 

nemendur þekkingu út frá niðurstöðum sínum. Nemendur geta því endurskoðað fyrrum 

þekkingu sína út frá nýjum prófunum. Jóhanna og Ólafur Páll (2010) segja að Dewey hafi haldið 

því fram að nemendur þyrftu að skoða ferilinn sinn, öðlast nýja þekkingu og taka þátt í hinum 

ytri veruleika til þess að þróa vitneskju sína. Hann hafi einnig haldið fram að manneskjan þyrfti 

að taka þátt í aðstæðum til þess að geta myndað ný viðhorf og fengið frekari fræðslu (Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 112). Það getur verið gott fyrir nemendur að fá 

að tengja áþreifanleg verkefni við fræðin og því eru kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja þessari 

greinargerð byggðar á slíkum verkefnum. 
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4 Samþætting námsgreina 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið samþætting og þýðingu þess. Einnig er fjallað um kosti 

samþættingar í skólastarfi, hvernig samþætting er notuð og hvað þarf að hafa í huga áður en 

hún er notuð. 

4.1 Dæmi um skilgreiningu 

Ýmsar skilgreiningar eru til á hugtakinu samþætting. Á þeim tíma sem Lilja M. Jónsdóttir (1996) 

skrifar bók sína Skapandi skólastarf virtist skilningur manna á hugtakinu vera afar mismunandi. 

Talað var um merkingu hugtaksins sem hópavinnu, þemanám, samþættingu, prójekt, tópik-

vinnu og söguaðferðina (e. Storyline). Það fer eftir hvar áherslan liggur í þessum hugtökum en 

þá geta þau skarast og haft mismunandi skilgreiningu. 

Lilja M. Jónsdóttir (1995) segir í meistaraprófsritgerð sinni Integrating the Curriculum: A 

story of Three Teachers að margir höfundar forðist að skilgreina hugtakið eða að þeir séu of 

vanir hugtakinu til að skilgreina það. Lilja kýs í að skilgreina hugtakið á þessa leið: 

Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að 

sannreyna í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus 

(brotakennd), heldur er hvað öðru háð. Í samþættingu þarf þekkingu 

og leikni frá öllum þekkingarsviðunum. Samþætting krefst samstarfs 

kennara og nemenda í leit þeirra að lausnum; á því hvað á að gera 

við þekkinguna og hvernig deila má henni með öðrum. Samþætting 

er vegurinn að námsefnisgerð (bls. 51). 

Með samþættingu getur kennarinn búið til heildstæð þemaverkefni sem byggjast á 

nokkrum námsgreinum og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Lilja M. Jónsdóttir (1996) segir í bók 

sinni frá því að hugtakið samþætting hafi lítt verið notað á þessum tíma. Vill hún þá fremur 

nota hugtakið þemanám vegna þess að oftast þegar námsefni er samþætt þá er gengið út frá 

ákveðnu þema. Lilja útilokar þá ekki hugtakið hópvinna þar sem þessi verkefni fara oftast fram 

í hópum. 

4.2 Kostir samþættingar 

Eins og áður hefur komið fram þá er samþætting mjög öflug aðferð sem kennarinn getur nýtt 

sér í sinni kennslu. Með því að samþætta námsgreinar fær kennarinn tækifæri til þess að búa 

til fjölbreytt verkefni sem þjálfa hæfni nemenda á mismunandi sviðum. Fram kemur í 
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fyrrnefndri bók Lilju M. Jónsdóttur (1996) að heil-mikið nám eigi sér stað hjá nemendum þegar 

samþætting er notuð. Nemendur nálgist þá ýmis félagsleg markmið út og má þar nefna að 

nemendur þjálfi samvinnuhæfni sína, læri að tjá sig og hlusta á skoðanir annarra. Nemendur 

læri einnig að treysta öðrum fyrir verkum, taka ábyrgð og gagnrýni ásamt því að miðla henni 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Samþætting getur skapað ýmis tækifæri fyrir samstarf, bæði á milli kennara og milli 

nemenda. Flest þemaverkefni þar sem samþætting er notuð vinna nemendur verkefnin saman 

í hópum. Einnig er samþætting tilvalin fyrir teymiskennslu þar sem kennarar geta skipulagt 

starfið í víðu samhengi og ákveðið markmið í sameiningu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Við gerð 

kennsluleiðbeininganna sem fylgir með þessari greinargerð var lögð áhersla á samþættingu og 

því má finna í þeim skemmtileg, áhugaverð og fjölbreytt verkefni sem bjóða upp á mikla 

samvinnu. 

4.3 Það sem þarf að hafa í huga áður en námsgreinar eru samþættar 

Þegar kennari býr til þemaverkefni þar sem margar námsgreinar eru samþættar þarf hann að 

skipuleggja sig vel. Kennarinn þarf að huga að þeim hæfniviðmiðum sem leggja á áherslu í 

verkefninu, þessi viðmið þurfa að vera skýr. Kennarinn þarf einnig að ákveða hvert 

viðfangsefnið er, hvaða námsgreinar koma að verkefninu, hvernig námsmati er háttað og hver 

tilgangur verkefnisins er. Tíminn skiptir einnig máli þegar skipuleggja á þemanám og því er gott 

að áætla góðan tíma fyrir verkefnavinnu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Þegar þemaverkefni er í vændum þá er gott að kennarinn tilkynni nemendum það fyrir 

fram og kynni fyrir þeim viðfangsefnið segir Lilja (1996) einnig. Þetta geri það að verkum að 

nemendur fái tækifæri til þess að undirbúa sig í huganum. Fram kemur hjá Lilju að þegar 

kennarinn hefur kynnt viðfangsefnið og þemaverkefnið fyrir nemendum sé gott að svara 

spurningum þeirra. Það gæti gerst að nemendur verið æstir í að vita hverjir muni vinna saman, 

hvernig verkefnaskilum verði háttað o.fl. Kennarinn verði því að vera undir það búinn að fá 

spurningar af þessu tagi. Þessu beri þó að gæta að fara ekki yfir smáatriðin á þessum 

tímapunkti. Sumir nemendur átti sig mögulega ekki á því hvað verkefnið feli í sér og því sé gott 

að kennarinn útskýri fyrir þeim að frekari upplýsingar muni koma seinna og að nemendur muni 

eflaust skilja verkefnið betur þegar nær dregur (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 



17 

4.4 Notkun samþættingar 

Þegar kennari skipuleggur þemaverkefni þarf hann að ákveða hvert þema verkefnisins er. 

Kennarinn þarf að íhuga þemað vel og gera sér grein fyrir ástæðunni sem mótar val hans. Þegar 

kennarinn er búinn að ákveða þema verkefnisins þarf hann að íhuga hvert markmið 

verkefnavinnunnar sé, þ.e. hvað ætlast hann til þess að nemendur læri af viðfangsefninu. Því 

næst velur kennarinn hver kveikjan á að vera, hvaða kennsluaðferðir verði notaðar, hvernig 

skipta á í hópa og hvers konar verkefni henta fyrir tiltekinn nemendahóp. Þess má geta að góð 

beinagrind að þessu skipulagi er kennara mikill stuðningur (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Því vona 

ég að kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja með þessari greinargerð geti reynst kennurum vel 

og verið þeim góður stuðningur.  

5 Fjölbreytni og sköpun í skólastarfi 

Rannsóknir hafa sýnt (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalón, 2017) að þrjár 

kennsluaðferðir virðast vera mest notaðar í grunnskólum. Þessar kennsluaðferðir eru:  

• Yfirferð vinnubóka þ.e. kennarinn fer yfir námsbækur með nemendum. 

• Nemendur leysa æfingar út frá námsbókum t.d. með eyðufyllingu.  

• Nemendur svara spurningum kennara sem byggðar eru á texta námsbóka.  

Þrátt fyrir að notkun þessara kennsluaðferða geti skilað góðum árangri og eru vissulega 

mikilvægar þá duga þær ekki til að nemendur fái að njóta fjölbreytileikans (Lilja M. Jónsdóttir, 

2001). 

Þegar litið er yfir þessar kennsluaðferðir má einnig sjá að ekki er mikil áhersla lögð á 

skapandi og gagnrýna hugsun. Þegar þessar kennsluaðferðir eru að mestu leyti notaðar í 

kennslu getur það dregið úr námsárangri barna og unglinga. Eins og áður hefur komið fram 

eru nemendur eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Kennsluaðferðir geta náð misvel til nemenda 

og því þurfa þeir að fá eins fjölbreytta kennslu og völ er á (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

Margir líta til þess að skortur á fjölbreytileika kennsluaðferða tengist erfiðleikum kennara 

við að aðlagast nýjum kennsluháttum. Einnig spilar samvinna kennara hlutverk þegar kemur 

að fjölbreytileika. Þess má geta að kennarar aðlagi sig frekar að nýjum kennsluháttum ef þeir 
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vinna í teymi. Í teymiskennslu geta kennarar miðlað hugmyndum sínum ásamt því að fá nýjar 

hugmyndir frá öðrum kennurum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum sýna að þær 

kennsluaðferðir sem nefndar eru hér ofar eru ennþá mest notaðar (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). Í grein Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017) má einnig sjá þessar 

áhugaverðu niðurstöður úr rannsókninni. Þá kemur fram í greininni að niðurstöður 

Starfsháttarrannsóknarinnar sýni að meiri áhersla sé er lögð á samvinnu í 

teymiskennsluskólum heldur en í bekkjarkennsluskólum. Kennarar í teymiskennsluskólum eigi 

því frekar til að vinna daglega í samstarfi. Rannsóknin sýndi einnig að nemendur í 

teymiskennsluskólum gáfu kennurum sínum jákvætt mat þegar þeir mátu viðhorf og viðmót 

kennaranna til þeirra. Nefnt er að áhugi á skoðunum nemenda, leiðbeiningar kennara til 

nemenda og hvatning hafi átt þátt í því mati nemendanna.  

Notkun fjölbreyttra kennsluaðferða stuðlar fremur að áhuga nemenda í námi. Þegar 

kennslan er einlit missa nemendur frekar áhugann. Þetta ber kennurum að forðast í 

skólastarfinu þar sem markmiðið er að hvetja nemendur til þátttöku og vekja áhuga þeirra á 

námsefninu. Það er mikilvægt að koma til móts við nemendur og gefa öllum sama tækifæri til 

náms. Það er ekki hægt nema að kennslan feli í sér fjölbreyttar kennsluaðferðir svo að allir geti 

þroskað hæfni sína á einhverju sviði (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Kennsluleiðbeiningarnar sem 

eru hluti þessa lokaverkefnis voru búnar til með þetta í huga.  

6 Mikilvægi kennarabóka 

Þegar nýir kennarar leggja leið sína á kennsluvettvang þá eru þeir fullir af nýjum hugmyndum 

og upplýsingum. Þrátt fyrir það þá er alltaf hægt að læra meira. Þetta á einnig við um kennara 

sem hafa mikla reynslu í kennslustarfinu. Kennsluefni er alltaf að þróast, því er mikilvægt að 

halda áfram að læra nýja hluti. Einnig þurfa kennarar alltaf að hafa í huga hvaða kröfur eru 

gerðar í starfi þeirra (Hunt og Hunt, 2005).  

Til er fjöldi kennarabóka sem tilheyra mismunandi námsgreinum og leggja áherslu á 

mismunandi viðfangsefni. Í mörgum þessara bóka má finna frumleg, áhugaverð og skemmtileg 

verkefni sem geta aðstoðað kennarann í starfi sínu. Þessar kennarabækur gefa kennurum 

tækifæri til þess að skoða möguleika sína við val á verkefnum og kennsluaðferðum. Kennarar 
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geta því með aðstoð þessara kennarabóka fundið hvað hentar viðkomandi bekk og hvað virkar 

ekki (Lin, Chang og Cheng, 2011). 

Í grein Lin, Chang og Cheng (2011) The Perceived Usefulness of Teachers' Guides for Science 

Teachers (2011), tala höfundar um að mörgum kennurum þyki kennsluleiðbeiningar koma að 

góðum notum í kennslu. Þessar skoðanir geta hins vegar verið mjög skiptar. Í því sambandi 

nefna höfundar að mörgum kennurum finnst þeir eigi að þróa sína eigin tækni í samþættingu. 

Kennarar ættu því sjálfir að skipuleggja hvernig verkefnum nemenda er háttað og hvernig 

námsgreinar eru samþættar (Lin, Chang og Cheng, 2011, bls.1369). Þessi álitamál geta fengið 

mann til að íhuga hvort að kennarar geti þróað hæfni sína til samþættingar ef þeir hafa ekki 

kennsluleiðbeiningar til að miða sig við. Einnig má velta fyrir sér hvort að kennarar geti þróað 

hæfni sína til þess að búa til kennsluverkefni ef þeir leita ekki upplýsinga og þekkingar í 

kennsluleiðbeiningum/ kennarahandbókum. 

Þess má geta að mikilvægt er að kennarabækur séu hannaðar til þess að komast til móts 

við mismunandi kennara. Því getur sveigjanleiki og einfalt skipulag skipt miklu máli. Í 

kennarabókinni sem fylgir þessari greinargerð var einmitt það haft í huga og kennslan 

skipulögð með einföldu sniðmáti svo að hún sé auðskilin. Einnig eru verkefni hennar 

sveigjanleg svo kennarinn geti ákveðið hvort hann vilji framkvæma öll verkefnin með 

nemendum eða einungis hluta þeirra. 
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7 Kennsluverkefnið mitt  

Kennsluleiðbeiningarnar, eða kennarabókin eins og ég kýs að kalla þær, er hluti af B.Ed. 

verkefninu mínu og er hún ætluð kennurum sem starfa í grunnskólum á Íslandi. Tilgangur 

hennar er að gera nám barna og unglinga fjölbreytt, áhugavert og skemmtilegt. Tilgangur 

hennar er einnig að auðvelda kennurum að finna hugmyndir að margvíslegum verkefnum sem 

eru með nákvæmar upplýsingar um framkvæmd þeirra. Flestir kennarar þekkja þann tímaskort 

sem getur fylgt kennslustarfinu og því er hentugt að geta haft gott aðgengi að bókum sem 

þessari. Það sparar bæði tíma og fyrirhöfn.  

Kennsluverkefnið mitt er hugsað fyrir miðstig í grunnskólum, nánar tiltekið 5 -7 bekk. 

Markmið kennsluverkefnisins er að stuðla að fjölbreyttri kennslu með samþættingu 

námsgreina. Markmiðið er einnig að vekja áhuga grunnskólanemenda á sögu Íslands. 

Verkefnin sem má finna í kennarabókinni eru búin til með hliðsjón af seinni hluta 

kennslubókarinnar Sögueyjan 1. hefti. Í kennsluleiðbeiningunum er lögð áhersla á sögu 

ættarvelda Íslands, Sturlungaöld, fall þjóðveldisins og bókmenntasögu Íslendinga.  

Fyrirmynd kennsluleiðbeininganna er Kennarabók með Í fullorðinna manna tölu eftir Lilju 

M. Jónsdóttur (2001). Kennsluleiðbeiningarnar eru einnig byggðar á bókunum Leiklist í kennslu 

eftir Önnu Jeppesen og Ásu H. Ragnarsdóttur (2006), Litrófi kennsluaðferðanna eftir Ingvar 

Sigurgeirsson (2013) og Skapandi skólastarfi eftir Lilju M. Jónsdóttur (1996). 

Í kennarabókinni er kennslan skipulögð með hliðsjón af söguaðferðinni (e. Storyline). Með 

þessari kennsluaðferð er lögð áherslu á að virkja nemendur í skapandi námi og þeim leyft að 

taka þátt í mótun verkefnisins. Nemendur fá að búa til sínar eigin persónur, söguþráð og 

sviðsetningu. Nemendur fá einnig að taka virkan þátt í ákvörðunum sem tengjast persónunum 

og í sögunni allri. Söguaðferðin byggir aðallega á umræðu- og spurnaraðferðum, virku 

leitarnámi, þrautalausnum, innlifunaraðferðum, sviðsetningu og skapandi viðfangsefnum. Það 

er mjög auðvelt að samþætta námsgreinar með því að nota söguaðferðina, en með notkun 

hennar er talið að námsárangur barna og unglinga geti aukist til muna. Í verkefnum þar sem 

söguaðferðin er notuð fá nemendur að móta afurðina út frá sinni eigin sköpun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). 

Þessi Kennarabók hefur að geyma fjölbreyttar hugmyndir og verkefni af ýmsum toga, þar 

á meðal hópskiptingaleiki, kveikjur og stærri þemaverkefni. Í upphafi kaflanna má finna töflu 

sem segir gróflega frá skipulagi kennslunnar. Á næstu síðum má svo finna ítarlegri upplýsingar 
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um viðfangsefnið, kennsluaðferðir og framkvæmd verkefna. Kennarar þurfa ekki að nýta öll 

verkefnin sem finna má í Kennarabókinni heldur getur kennarinn valið þau verkefni sem 

honum þykir henta hverju sinni. Tilgangur Kennarabókarinnar er að vera stuðningur við 

kennarann og auðvelda honum skipulagningu kennslunnar. 
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8 Lokaorð 

Í þessari greinargerð var áhersla Aðalnámskrár grunnskóla (2013) á fjölbreytileika og sköpun í 

skólastarfi skoðuð, en það kom í ljós að Aðalnámskrá leggur ríka áherslu á þessa þætti til þess 

að nemendur fái að njóta sín til fulls. Samþætting var einnig skoðuð í ljósi Aðalnámskrár en 

þar eru kennarar hvattir til þess að nýta sér samþættingu í starfi sínu. Helsta ástæða þess var 

sú að verkefni í daglegu lífi eru yfirleitt ekki einangruð, heldur eru þau samþætt. 

Fjallað var um hugsmíðahyggjuna, sem ættuð er frá Jean Piaget. Farið var yfir í hverju hún 

er fólgin, þ.e. að manneskjur tileinki sér þekkingu í þeim tilgangi að koma reglu á heiminn. 

Manneskjan fær þekkingu sína ekki utan frá heldur verður þekking til út frá persónulegri 

reynslu (Hafþór Guðjónsson, 2007). Einnig var fjallað um hugmyndir John Dewey og hvernig 

þær stangast á hugmyndir Piaget. Fram kom hjá Hafþóri (2007) að Dewey hefði eflaust hafnað 

hugmyndum Piaget á þeim forsendum að þær væru of einfaldar. Dewey lagði áherslu á frelsi í 

skólastarfi og verkhyggju nemenda.  

Samþætting námsgreina var einnig umfjöllunarefni í þessari greinargerð. Reynt var að 

finna skilgreiningu hugtaksins og þýðingu þess í skólastarfinu. Það kom í ljós að skilgreiningar 

manna eru afar mismunandi. Í umfjöllununni kemur fram skilgreining Lilju M. Jónsdóttur 

(1996) á hugtakinu en þar nefnir hún að samþætting sé vegurinn að námsefnisgerð, sem eru 

þá niðurstöður nemenda í viðkomandi verkefni. Þá var einnig farið yfir helstu kosti 

samþættingar, hvernig hún er notuð og hvað þurfi að hafa í huga áður en námsgreinar eru 

samþættar. 

Í kaflanum Fjölbreytt verkefni og sköpun í skólastarfi var fjallað um algengustu 

kennsluaðferðirnar sem notaðar eru í grunnskólum. Þar eru nefndar þrjár kennsluaðferðir sem 

eru áberandi en þær eru helst byggðar á yfirferð vinnubóka, spurningum kennara og 

eyðufyllingaræfingar úr í námsbókum. Í kaflanum má einnig finna umfjöllun um viðhorf 

nemenda og kennara til teymiskennslu. Þessi umfjöllun fær mann til þess að íhuga hvort að 

teymiskennsluskólar séu framtíðin í grunnskólum og hvort að skortur á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum geti haft neikvæð áhrif á námsárangur barna. 

Farið var yfir mikilvægi kennsluleiðbeiningar í skólastarfinu og hvernig bækur að þessu tagi 

geti aðstoðað kennara við að þróa kennslu sína. Þá kom fram í kaflanum hvernig mörgum 

kennurum finnst að kennarar ættu að þróa þessa hæfni sína án utanaðkomandi aðstoðar. 

Þetta fékk mig til þess að íhuga hvort að það sé hægt að þróa þessa hæfni án þess að lesa sér 
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til um fjölbreyttar hugmyndir að verkefnum og kennsluaðferðum. Þessi umfjöllun fékk mig 

einnig til þess að íhuga hvort að kennarar, sem eru duglegir að lesa sér til um nýjar sem gamlar 

hugmyndir á sínu starfssviði, séu ekki betur undirbúnir fyrir kennslu. 

Með þessu fylgir einnig umfjöllun um kennsluleiðbeiningarnar sem eru hluti af B.Ed. 

verkefni mínu. Ég kýs að kalla þessar kennsluleiðbeiningar Kennarabók. Tilgangur hennar er 

að gera nám barna og unglinga fjölbreytt, áhugavert og skemmtilegt. Kennarabókin er ætluð 

samfélagsgreinum fyrir miðstig í grunnskólum, nánar tiltekið 5 -7 bekk. Fyrirmynd 

kennsluleiðbeininganna er Kennarabók með Í fullorðinna tölu eftir Lilju M. Jónsdóttur (2001). 

Innihald kennarabókarinnar er skipulag yfir fjölbreytt verkefni sem kennarar geta nýtt sér í 

kennslu. Það er einlæg von mín að Kennarabókin með Sögu-eyjunni 1. hefti – seinni hluta muni 

koma til með að vera stuðningur fyrir kennara og gefa þeim hugmyndir af skemmtilegum 

verkefnum. Ég vona að kennarar geti nýtt þessa bók í kennslu sinni og gefið nemendum 

tækifæri til þess að læra fræðin með fjölbreyttum og skapandi hætti. 
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