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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til M.Ed. gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands, með 

áherslu á samfélagsfræði. Vægi verkefnisins er 30 einingar. 

Sem starfandi leiðbeinandi hef ég heillast af skapandi námsefni í starfi mínu, sá áhugi 

hefur farið vaxandi og varð til þess að mig langaði til þess að semja námsefni þar sem sköpun 

er notuð með einhverjum hætti. Mín upplifun er að nemendur sem oft geta verið óvirkir í 

tímum, finna þá oft eitthvað við sitt hæfi og taka frekar þátt þegar sett er fyrir námsefni með 

sköpun. Markmið verkefnisins er að hanna og kynna námsefni fyrir kennara í samfélagsfræði 

á unglingastigi. Í námsefninu, í gegnum skapandi kennsluhætti, verður leitast við að 

samþætta undirgreinar samfélagsfræðinnar á heildrænan hátt. Samfélagsfræði eða 

samfélagsgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) hafa 54 hæfniviðmið sem þarf að 

meta í unglingadeild. Í fyrstu getur virst ofviða að ná að mæla öll hæfniviðmiðin. Reynsla mín 

er sú að með því að samþætta undirgreinar samfélagsfræði og nota námsefni sem byggir á 

sköpun er vel hægt að meta öll hæfniviðmið samfélagsgreina við lok 10. bekkjar. Fjölbreytni í 

skólastarfi er mikilvæg að mínu mati og vonandi nýtist þetta námsefni kennurum í starfi þar 

sem áherslan er á sköpun og samþættingu í kennslu. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ásu Helgu Proppé Ragnarsdóttur aðjúnkt við Háskóla 

Íslands fyrir ómetanlegan stuðning. Einnig vil ég þakka Lilju M. Jónsdóttur lektor í 

kennslufræðum sem var sérfræðingur í þessu verkefni. Skilningur minn á samþættingu og 

sköpun hefur aukist til muna við gerð þessarar meistararitgerðar sem mun nýtast mér í 

kennslu, það á ég þeim Ásu og Lilju að þakka. Ég vil einnig þakka nemendum mínum fyrir að 

veita mér gleði í starfi mínu á hverjum degi og samstarfsfólki mínu í Áslandsskóla sem er 

hvert öðru betra. Nemendur mínir í gegnum árin hafa alltaf tekið vel í þau skapandi 

viðfangsefni sem ég hef sett fyrir og alltaf verið meira en reiðubúnir að prófa nýja hluti. 

Heiðrún Hafsteinsdóttir, Hjördís Hrund Reynisdóttir, Linda Ösp Grétarsdóttir og Vilborg Birna 

Þorsteinsdóttir þið eruð sannir vinir og ég er heppin að hafa ykkur mínu í lífi. 

Það hefur verið undarlegt ferli að ljúka við að skrifa meistararitgerð í samkomubanni og 

síðan sóttkví, en systkini mín Arndís Sara, Steinar Páll og Kári Freyr hafa stutt dyggilega við 

bakið á mér. Foreldrum mínum Þór og Þórhildi, þakka ég fyrir að hvetja mig áfram í námi og 

hafa trú á mér í hverju sem ég tek mér fyrir hendur í lífinu. Að lokum vil ég þakka 

samnemendum mínum í gegnum kennaranámið, með ykkur urðu til óteljandi minningar sem 

ég á seint eftir að gleyma. 
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Þórdís Lilja Þórsdóttir  
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Ágrip 

Sköpunargáfa er einstaklingum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum sem hið síbreytilega 

nútímaþjóðfélag gerir. Þjóðfélagið byggir á sveigjanleika, skapandi hugsun og 

aðlögunarhæfni. Mikilvægt er að efla og styrkja þessa eiginleika í skólakerfinu. Samþætting 

námsgreina hefur verið umfjöllunarefni lengi en námsgreinin samfélagsfræði er yfirheiti yfir 

margar undirgreinar. Meðal undirgreina í samfélagsfræði eru saga, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, heimsspeki, siðfræði, jafnréttismál og lífsleikni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru sett fram hæfniviðmið sem kennarar eiga að fylgja við 

kennslu í samfélagsfræði, hæfniviðmiðin eru fyrirferðarmikil og getur virst ofviða að mæla 

þau öll. Í meistaraverkefni mínu hef ég hannað námsefni fyrir kennara í samfélagsfræði á 

unglingastigi. Í námsefninu, í gegnum skapandi kennsluaðferðir, verður leitast við að 

samþætta undirgreinar samfélagsfræðinnar á heildrænan hátt. Markmið með þessu 

meistaraverkefni er að gefa þeim sem kenna samfélagsfræði í unglingadeild tækifæri til að 

nýta sér þetta námsefni í sinni kennslu. Námsefnið byggir á hugmyndum kennismiða um 

samþættingu og skapandi kennslu. 

Námsefnið er byggt á námsefni sem ég hef samið og lagt fyrir sem starfandi leiðbeinandi í 

samfélagsfræði í unglingadeild. Í hverju verkefni eru tvær eða fleiri undirgreinar 

samfélagsfræðinnar samþættar, hugmyndir að skapandi kennsluaðferðum settar fram og 

farið yfir þau hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem hægt er að mæla. 
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Abstract 

Study material outside the box: Creative and integrated study material with 

instructional guidelines for students between ages 12-16 in social studies  

Creativity is necessary for the students of tomorrow to meet what the modern society 

demands of them. The society is built on flexibility, creative thinking and the ability to adapt. 

It is important to grow and nurture those qualities inside the educational system. Integration 

of subjects has been in the spotlight for a long time but the subject of Social Studies is in and 

of itself an integrated subject. The subjects in Social Studies are among other things, History, 

Geography, Religion, Life Skills, Philosophy and Ethics. In the National Curriculum (2013) are 

learning competencies that students need to achieve in Social Studies before graduation. 

The learning criteria in the National Curriculum are many and can seem too much to cover. 

In this Master Thesis there are projects that are built on creativity and integration for 

teachers who teach Social Studies in grades 8 − 10 in the compulsory school. The goal of this 

thesis is to give other teachers tools to integrate subjects in Social studies and implement 

creative projects. The projects are built on ideas of integration and creativity in teaching and 

learning. 

These projects are built on projects I have made and done with my students when 

teaching Social studies. In each project two or more subjects are integrated and ideas for 

creativity in teaching put forward. There are also suggestions for teachers what learning 

competencies from National Curriculum (2013) can be measured within each project. 
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1 Inngangur 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytni að leiðarljósi í skólastarfi og leita leiða til að koma til móts 

við þarfir hvers og eins nemanda. Rannsóknir sýna að fjölbreyttir kennsluhættir og skapandi 

kennsla hefur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og gefur kennurum möguleika á að taka 

mið af getu og færni hvers nemanda (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010; 

Tomlinson, 2014). 

Þetta lokaverkefni snýst um að útbúa námsefni sem hefur sköpun að leiðarljósi, efni sem 

kennarar geta nýtt í kennslu í samfélagsfræði á unglingastigi. Sem leiðbeinandi í grunnskóla 

hef ég fundið að það getur verið erfitt að komast í gegnum öll þau hæfniviðmið sem sett eru 

fyrir í samfélagsfræði í unglingadeild. Aðalnámskrá grunnskóla (2013) setur fram 54 

hæfniviðmið sem unglingar eiga að hafa náð tökum á við lok 10. bekkjar. Kennslubækur sem 

eru notaðar í mörgum grunnskólum í unglingadeild í samfélagsfræði í dag, snúast oft 

eingöngu um eina undirgrein samfélagsfræðinnar. Að kenna margar kennslubækur tel ég 

ekki vera hentugt ef kennari á að ná að fara yfir öll hæfniviðmið. Þó að kennslubækur eigi 

ekki að stjórna kennslu virðist stundum sem þær geri það. Með þessu námsefni er lögð 

áhersla á að samþætta allar greinar samfélagsfræðinnar með það í huga að kennarar geti 

nýtt sér öll hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2013), í stað þess að kenna hæfniviðmið 

sem tengjast eingöngu einni undirgrein samfélagsfræðinnar líkt og landafræði eða sögu. 

Námsefni mitt er að auki ætlað að stuðla að sköpun, þar sem nemendur geta unnið verkefni 

saman, vonandi á nýjan og frumlegan hátt. Lokaverkefni um svipað efni var unnið af Karen 

Dögg Úlfarsdóttur Braun (2017), en hún útbjó kennsluverkefni sem byggist á samþættingu 

samfélagsfræðigreina. Hér er aftur á móti verið að útbúa námsefni með áherslu á sköpun um 

leið og samþættingu er einnig gerð skil. Einn af grunnþáttum menntunar er sköpun. „Sköpun 

er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Skólastarf sem leggur áherslu á 

samþættingu námsgreina og skapandi kennsluleiðir gefur nemendum aukin tækifæri á að tjá 

sig, vinna með öðrum, ígrunda viðfangsefnið og takast á við nýjar aðstæður. Með því að fá að 

líta á námsefnið frá mismunandi sjónarhornum fá nemendur einnig tækifæri til að kafa dýpra 

ofan í viðfangsefnið (Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Eitt af 

markmiðum vinnu minnar er að auka fjölbreytni bæði í kennsluaðferðum sem og verkefnum 

sem kennarar geta haft í bakpokanum. Einstaklingar eru ólíkir og því ekki hægt að ætla að 

sömu verkefni henti öllum nemendum, sem dæmi geta hin klassísku skriflegu próf hentað vel 

fyrir suma á meðan þau reynast erfið fyrir aðra. Að hafa fjölbreytt verkefni til að reyna að 

koma til móts við alla nemendur hlýtur þess vegna að vera mikilvægt í kennslu. Ég tel að það 

geti verið gagnlegt að nota skapandi verkefni þar sem nemendur þurfa að vinna sjálfstætt. Þá 
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eru nemendur ekki einungis að læra námsefnið heldur einnig að styrkja getu sína í samvinnu, 

sjálfstæðum vinnubrögðum og að nýta sér ímyndunaraflið. Reynt verður með því námsefni 

sem hér verður lagt fram að hafa fjölbreytt og skapandi verkefni fyrir kennara og nemendur. 

1.1 Markmið og uppbygging verkefnis 

Megininntak lokaverkefnisins verður gerð námsefnis þar sem sköpun er höfð í fyrirrúmi. Því 

fylgir nánari lýsing á hvernig skal leggja fram námsefnið til nemenda. Þar að auki verða 

hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla tengd við hvert verkefni sem gefur kennurum 

möguleika á að fylgjast með framvindu námsins. Með námsefninu fylgir fræðileg greinargerð 

þar sem fjallað er um rannsóknir og hugmyndafræði í tengslum við samþættingu, gerð 

námsefnis, sköpun og samvirks nám. Rannsóknirnar eru nauðsynlegur bakgrunnur fyrir vinnu 

mína við þetta lokaverkefni þar sem námsefnið byggist á þeim fræðilegum þáttum sem 

fjallað er um. Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á mikilvægi þess að samþætta 

samfélagsgreinar með grunnþætti menntunar að leiðarljósi og nota til þess fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og fjölbreytt og skapandi verkefni. 

Í ritgerðinni verður fjallað um Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) og samfélagsgreinar, 

að útbúa námsefni, samþættingu námsgreina, sköpun, samvirkt nám og 

kennsluleiðbeiningar. Í kaflanum um Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) verður farið yfir 

grunnþætti námskráa frá 2011 og hversu mikinn tíma samfélagsfræðigreinar fá í 

unglingadeild. Rýnt verður í hæfniviðmið samfélagsgreina og fjallað um hverjar undirgreinar 

samfélagsfræði eru. Þar sem hér fylgir með námsefni er fjallað um skilgreiningu þess og 

almennt um hvað námsefni er. Ávinningur samþættingar verður skoðaður og einnig 

hindranir. Að auki verður fjallað um gildi þess að nota skapandi kennsluaðferðir. Fjallað 

verður um ýmsar rannsóknir sem hafa verið gerðar á samþættingu námsgreina og skapandi 

kennsluaðferða. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga nemendur rétt á að fá 

námsefni sem er við þeirra hæfi. Þegar notast er við samþættingu þá reynir á ólíka þætti og 

kennsluleiðir eru margvíslegar þannig að allir nemendur ættu vonandi að fá efni sem fellur 

að þeirra þörfum. Fjallað er almennt um samvirkt nám og ólíkar tegundir þess þar sem lagt er 

til að nota samvirkt nám í námsefni sem fylgir með. Að lokum verður fjallað almennt um 

kennsluleiðbeiningar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Núverandi Aðalnámskrá grunnskóla er skipt í tvo hluta; almennan hluta sem kom út 2011 og 

greinasvið sem kom út 2013. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) sinnir mörgum hlutverkum þar 

á meðal sameiginlegum markmiðum fyrir skólastjórnendur og kennara á Íslandi til að fylgja 

eftir. Tilgangurinn með sameiginlegum markmiðum fyrir alla grunnskóla landsins er sá að allir 

nemendur njóti sömu menntunar og þar af leiðandi hafi sömu tæki og tól í farteskinu við lok 

grunnskóla. Aðalnámskrá (2011) er samansafn af upplýsingum sem kennarar og jafnframt 

foreldrar geta notað til að fylgjast með menntun nemenda í landinu. Hlutverk Aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) er mun stærra en hér verður fjallað um en hér fyrir neðan er aðeins brot 

af hlutverkum Aðalnámskrár grunnskóla nefnt. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hefur sex grunnþætti að leiðarljósi en þeir eru; læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnréttindi og sköpun. Allir þessir 

þættir tengjast samfélagsgreinum þar sem þær eru samansafn af námsgreinum sem teygja 

sig víða. Undir samfélagsgreinum eða samfélagsfræði eins og fagið er jafnan nefnt (verður 

gert hér), eru átta undirgreinar en þær eru saga, trúarbragðafræði, landafræði, heimspeki, 

siðfræði, þjóðfélagsfræði, lífsleikni og jafnréttismál. Þessar greinar hafa verið kenndar í 

grunnskólum í áratugi en eru nú sameinaðar undir nafni samfélagsfræðinnar. Hver 

samfélagsgrein eflir ákveðna hæfni nemanda sem hann getur tekið með sér út í lífið. 

Markmiðið með samfélagsfræði er að nemendur öðlist þekkingu um samfélagið sem þeir búa 

í, en einnig ólík samfélög, undirgreinar samfélagsfræði eru notaðar til að ná því markmiði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Sett eru fram viðmið um hversu mikinn tíma hver námsgrein fær í kennslu samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Mínútufjöldi á viku í 8-10. bekk í samfélagsfræði eru 360 

mínútur. Ef þessum mínútum er skipt jafnt á milli hvers árgangs þá fær hver árgangur 120 

mínútur á viku í samfélagsfræði. Grunnskólar geta síðan skipt tímunum á milli árganga eins 

og hentar þeim svo lengi sem nemendur fá samtals 360 mínútur á viku í lok 10. bekkjar. Ef 

tekið er dæmi um grunnskóla sem skiptir þessum tíma jafnt á milli hvers árgangs og ef hver 

tími í þeim grunnskóla er 40 mínútur fær samfélagsfræðikennari þrjá samfélagsfræðitíma á 

viku. Þetta gera 120 mínútur á viku í fag sem er yfirfullt af mörgum námsgreinum. 

2.1.1 Hæfniviðmið 

Fjallað er um hæfniviðmið sem fylgja samfélagsgreinum nokkuð ítarlega í Aðalnámskrá. Með 

námsefni sem fylgir þessu verkefni er tekið fram hvaða hæfniviðmið kennarar geta notað 

með efninu. 
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Hæfniviðmið samfélagsgreina í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru 54 talsins og tengjast 

öllum greinum hennar. Þessum hæfniviðmiðum er skipt í þrjá flokka; reynsluheim, 

hugarheim og félagsheim. Reynsluheimur leggur áherslu á hæfni nemenda í að skilja 

veruleikann, sem dæmi má nefna sögu, samfélag og umhverfi. Hugarheimur tengist hæfni 

nemenda á að þekkja sjálfan sig, hver þeir eru sem einstaklingar, geta sett sig í spor annarra 

og skilja fólk í kringum sig. Félagsheimur snýst um getu nemenda til að tengjast öðrum. 

Hæfniviðmið innan heimanna þriggja eiga síðan að tengjast grunnþáttum menntunar. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) „[Á] grundvelli hæfniviðmiða velja kennarar og 

nemendur kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir … “ (bls. 84). Fjallað verður um 

hæfniviðmið úr hverjum heimi sem kennarar eiga að hafa til viðmiðunar í kennslu. Í reynslu-, 

hugar- og félagsheimi verða tekin fyrir tvö hæfniviðmið sem eru lýsandi fyrir sinn heim í 

samfélagsgreinum. 

2.1.2 Reynsluheimur 

Í reynsluheimi eru 31 hæfniviðmið sem á að meta í 8. - 10. bekk. Hæfniviðmið í reynsluheimi 

eiga það sameiginlegt að fjalla um þekkingu og skilning. 

Fyrsta hæfniviðmið sem sett er fram í samfélagsgreinum er; „sýnt fram á skilning á 

mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu 

réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 198). 

Samfélagsfræðikennarar velja síðan námsefni sem þeir telja að muni nýtast til að kenna 

nemendum þá þekkingu sem lagt er til í hæfniviðmiðinu. Eitt efni tengt sögu, undirgrein 

samfélagsfræði, sem flestir nemendur á unglingastigi læra um er stríð fyrri ára. Hægt er að 

kenna fyrrnefnt hæfniviðmið með því að fjalla um stríð og afleiðingar þess en þegar stríð 

standa yfir er oft skortur á virðingu fyrir mannréttindum og mannslífum. Í seinni 

heimsstyrjöldinni sést þetta einna skýrast þegar litið er á framgöngu Þjóðverja gegn 

gyðingum í Evrópu. Á vefsíðunni History sem er að mestu í umsjón sagnfræðinga, kemur 

fram að árið 1935 setja nasistar Nürnberg-lögin sem tóku ríkisborgararétt af gyðingum. Síðan 

þegar seinni heimsstyrjöld hefst eru gyðingar fluttir í útrýmingarbúðir þar sem þeir eru 

pyntaðir og myrtir (Ritstjórar History, 2020). Út frá þessu má draga þá ályktun að umræðan 

um þessa atburði sýnir nemendum afleiðingar þess þegar helgi mannlegs lífs er virt að 

vettugi. 

Að geta „útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 200) setur þá kröfu að nemendur skilji trúarlegar vísanir listamanna og 

rithöfunda í verkum þeirra. Á Encyclopædia Britannica vefsíðunni kemur fram að síðasta 

kvöldmáltíðin er mikilvægur þáttur í kristinni trú en hún vísar til seinustu máltíðar Jesú og 

lærisveina hans áður en hann var svikinn af einum þeirra. Til eru mörg málverk þar sem 
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listamenn túlka þennan atburð á sinn hátt (Ritstjórar Encyclopædia Britannica, 2018). 

Nemendur geta öðlast þekkingu og skilning á hæfniviðmiðinu með því að rýna í trúarlegar 

tilvísanir í málverkum sem tengjast trúarbrögðum eins og til dæmis málverkum af síðustu 

kvöldmáltíðinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 200; Ritstjórar Encyclopædia Britannica, 

2018). 

2.1.3 Hugarheimur 

Í hugarheimi eru 11 hæfniviðmið sem þarf að meta í unglingadeild. Þessi hæfniviðmið eru 

ólík hæfniviðmiðum í reynsluheimi, þau fjalla um getu nemenda til að þekkja sjálfan sig og 

skilja fólk í kringum sig (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Mælst er til þess að nemendur læri m.a. að taka ábyrgð á sjálfum sér, ábyrgð á sínu eigin 

námi; læri heima, sinni námi í kennslustundum, skili inn verkefnum og hafi vinnufrið. Allt 

þetta tengist hæfniviðmiðinu að geta „sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og 

heilbrigði“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 201). Með því að stuðla að því að nemendur 

læri að bera ábyrgð á því sem tengist skólanum leiðir það til þess að nemendur læra að bera 

ábyrgð á lífi sínu utan skólans. Nemendur eiga að öðlast getu til að bera ábyrgð á sjálfum sér 

en einnig að geta „sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og 

tímum“ (bls. 202). Að geta sett sig í spor annarra eykur m.a. víðsýni og umhyggju manna. Í 

sögukennslu í grunnskólum er í mörgum grunnskólum kennd bókin Lýðræði og tækni eftir 

Hellerud og Moen (2006/2014). Á 19. öld kepptust Evrópulönd við að ná undir sig 

landsvæðum í Afríku, ná sér í nýlendur. Evrópumenn voru ekki barnanna bestir, framdir voru 

margir stríðsglæpir gegn íbúum álfunnar (Hellerud og Moen, 2006/2014, bls. 106-109). Velta 

má fyrir sér hvort að nemendur sjái atburði þessara tíma einungis út frá linsum nútímans. Ef 

nemendur eigi að setja sig í spor heimamanna og Evrópumanna þurfa þeir að stíga til hliðar 

og setja á sig gleraugu samtímamanna, skilja hvernig hugsunarháttur þessara tíma var bæði 

hjá nýlendumönnum í Afríku og Evrópubúum. 

2.1.4 Félagsheimur 

Í félagsheimi eru 12 hæfniviðmið. Hæfniviðmið í félagsheimi mæla m.a. getu nemenda til að 

geta tekið þátt í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Að geta „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 202) eykur getu nemenda til að vinna með öðrum á lýðræðislegan 

hátt. Með að nýta samvirkt nám sem er heiti sem er notað af kennurum yfir samvinnu 

nemenda (Málið, e.d.), getur það hugsanlega aukið getu nemenda að vinna með öðrum. 

Nemendur eiga að öðlast hæfni samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) í að geta „vegið 

og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt“ (bls. 

202). Í grein úr New York Times skrifar sálfræðingurinn Kinzler (2016) um skaðleg áhrif 
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fordóma og hvaða áhrif þeir geta haft á líf einstaklinga og á samfélög sem heild. Kinzler telur 

að fordómar eru ekki meðfæddir heldur eru þeir lærðir. Í greininni er tekið dæmi um áhrif 

núverandi forseta Bandaríkjanna á aukna fordóma í samfélaginu. Draga má þá ályktun út frá 

skrifum Kinzlers að nemendur hér á landi geta einnig orðið fyrir áhrifum eins og í 

Bandaríkjunum. Kinzler líkir börnum við svampa; þau safna að sér upplýsingum um allt í 

kringum sig, bæði góðum og slæmum. Þegar börn eru komin í leikskóla sýna þau merki um 

að þau hafi öðlast sömu fordóma og sýna af sér sömu hegðun og samfélagið sem þau alast 

upp í (Kinzler, 2016). Með því að varpa ljósi á hvaða áhrif upplýsingar frá ýmsum áttum geta 

haft á nemendur er hugsanlegt að þeir geti brugðist við þeim upplýsingum á fordómalausan 

hátt með opnum augum. 

2.1.5 Samantekt reynslu-, hugar- og félagsheims 

Hægt er að hafa eitt hæfniviðmið samfélagsgreina í Aðalnámskrár grunnskóla (2013) til 

viðmiðunar í verkefni en einnig er hægt að samþætta hæfniviðmið þegar þau eru höfð til 

grundvallar í námsefni. Með því að kenna skapandi og samþætt námsefni er hugsanlega 

hægt að hafa fleiri hæfniviðmið til viðmiðunar í einu verkefni. 

2.2 Samfélagsfræði 

Það var á fyrri hluta áttunda áratugar að námsgreinar á borð við sögu, landafræði, 

félagsfræði og fleiri greinar voru sameinaðar í hina nýju grein samfélagsfræði (Þorsteinn 

Helgason, 1998, bls. 47). Í gegnum árin hefur verið rökrætt um gildi greinarinnar og hún tekið 

ýmsum breytingum. Sem dæmi má taka að árið 1983, þegar deilt var um gagnsemi 

samfélagsfræðinnar var enn skortur á sögunámsefni sem virtist liggja þyngst á mönnum (bls. 

47-51). Undirgreinum samfélagsfræði hefur fjölgað í gegnum árin (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Samfélagsfræði var orðin að samfélagsgreinum í Aðalnámskrá grunnskóla 1999.  

Kostir samfélagsfræðigreina eru að auðvelt er að tengja þær saman. Þær fjalla um jörðina 

og manninn. Í sögu læra nemendur um fortíðina og það sem er að gerast í samfélaginu í dag, 

í þjóðfélagsfræði læra nemendur um hvernig þjóðfélagið er samansett, í heimspeki læra 

nemendur að spyrja spurninga, í siðfræði læra nemendur að hugsa um hvað er rétt og hvað 

er rangt, í landafræði læra nemendur um jörðina og hvaða áhrif hún hefur á líf allra dýra og 

manna, í trúarbragðafræði læra nemendur m.a. um hvernig trú hefur áhrif á skoðanir manna 

og tilgang þeirra á þessari jörð og í lífsleikni læra nemendur um lífið sjálft (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 94-96, Garðar Gíslason, 2016). Þetta er gróf lýsing á hvert hlutverk 

hverra námsgreina er í samfélagsfræði. Allar þessar greinar eiga eitt sameiginlegt; mannfólk. 

Með því að blanda saman öllum þessum greinum er t.d. hægt að fjalla um sögulega atburði, 
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spyrja spurninga um hvort atburðir hafa verið siðferðislega réttir og hvaða áhrif þeir höfðu á 

jörðina eða jafnvel hvort landslagið hafði áhrif á atburði sem gerðust á jörðinni. 

2.2.1 Greinar innan samfélagsfræðinnar 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) snýst sögukennsla ekki bara um 

utanbókarlærdóm um atburði liðinna tíma heldur að nemendur læri að skoða fjölbreyttar 

heimildir, líti á báðar hliðar mála og myndi sér sjálfstæða skoðun á sögunni. 

Trúarbragðafræði kennir nemendum um trúarbrögð heimsins og hver áhrif trúarinnar er á 

ólík samfélög. Með kennslu trúarbragðafræði er markmiðið að nemendur öðlist skilning á 

ólíkum hefðum trúarbragða sem á að leiða að umburðarlyndi nemenda gagnvart þeim. 

Landafræði kennir nemendum um uppruna jarðarinnar og hvernig tilvera mannsins er 

samofin náttúruöflum jarðar. Nemendur læra um náttúruöflin og hvernig þau hafa bein áhrif 

á lífsskilyrði mannsins (bls. 196). Samkvæmt Hauki Má Helgasyni (2000a) heimspekingi snýst 

ein af fyrstu spurningum heimspekinnar um hvert eðli heimsins er, en spurningar á borð við 

hana hafa heimspekingar velt fyrir sér allt frá dögum Forn-Grikkja. Heimspeki í 

samfélagsgreinum getur því snúist um að nemendur ræði saman um ýmis málefni og velti 

þeim fyrir sér, eins og hver tilgangur hluta er og hvað menn ættu að gera í ýmsum 

aðstæðum. Siðfræði er einn af undirflokkum heimspekinnar. Geir Þ. Þórarinsson (2005) 

aðjúnkt í grísku og latínu við Háskóla Íslands telur að siðfræði sé í raun hugtak yfir það 

hvernig maðurinn eigi að haga sér og hvað hann eigi að gera til að vera góður. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) tengist siðfræði námsgreinum í samfélagsfræði þar sem kennsla í siðfræði 

snýst um að nemendur læri að rökræða og „ræða saman um siðferðileg álitamál“ (bls. 196). 

Þjóðfélagsfræði eru fræði þar sem nemendur læra um ólík þjóðfélög og hvernig þau virka 

(Garðar Gíslason, 2016). Í lífsleikni læra nemendur m.a. að aðlagast ólíkum aðstæðum og líta 

á lífið með jákvæðum augum (Embætti landlæknis, 2013). Jafnréttismál snúa að réttindum 

kynjanna og að þau hafi jöfn tækifæri í lífinu. Nemendur læra að lög gilda á Íslandi um jafnan 

rétt kvenna og karla (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

2.3 Samþætting 

2.3.1 Skilgreining og gagnsemi samþættingar námsgreina 

Samþætting er að tengja eitthvað eða einhverja hluti saman (Snara, e.d.). Það gefur til kynna 

að samþætting námsgreina sé að hnýta tvær eða fleiri námsgreinar saman í kennslu. 

Samþætting hefur verið í umræðu hjá kennurum í fjöldamörg ár. Landsráð enskukennara 

(National council of teachers of English) skilgreindi samþættingu árið 1935 sem sameiningu 

reynslu og allra námsgreina (Drake og Burns, 2004, bls. 8). Ingvar Sigurgeirsson (1981) 

skilgreinir samþættingu námsgreina sem blöndu af tveimur eða fleiri greinum í eina heild 
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(bls. 66-67). Lilja M. Jónsdóttir (1995) fjallar um hugtakið í meistaraprófsritgerð sinni 

Integrating the Curriculum: A Story of Three Teachers þar sem hún fjallar um skilgreiningu á 

hugtakinu samþætting. Þar nefnir Lilja M. Jónsdóttir að fræðimenn hiki oft við að skilgreina 

hugtakið eða sleppa því þar sem þeir mögulega telja að það sé óþarfi að útskýra hugtak sem 

er svo vel þekkt (bls. 10). Lilja M. Jónsdóttir lýsir samþættingu námsgreina sem leið fyrir 

kennara til að samræma námsgreinar, til að sýna að námsgreinar eru háðar hvor annarri í 

lífinu. Til að samþætta námsgreinar þurfa kennarar þekkingu á öllum þeim sviðum sem á að 

samþætta. Lilja M. Jónsdóttir (1995) tekur einnig fram að samþætting sé samstarf milli 

nemenda og kennara þar sem þeir vinna saman með efni sem er samþætt. Þar leitast 

nemendur og kennarar við að koma þeirri þekkingu sem þeir læra með samþættingu á 

framfæri (bls. 51-52). Drake og Burns (2004) skilgreindu samþættingu (bls. 8). 

„Multidisciplines“ er þegar samþættar eru ólíkar námsgreinar og unnið með eitt ákveðið 

þema (bls. 8-12). „Interdisciplines“ er þegar kennarar finna hvað er sameiginlegt með 

samþættum greinum og vinna út frá efni tengdu því (bls. 12-13). „Transdisciplinary“ er þegar 

nemendur koma sjálfir með hugmynd eða setja fram spurningu og samþætt námsefni er 

unnið út frá því (bls. 13-15). 

Í bók Lilju M. Jónsdóttur (1996/2007) Skapandi skólastarf kemur fram að samþætting sé 

þegar verið er að fjalla um viðfangsefni sem krefjist þess að þörf sé á þekkingu úr fleiri en 

einni námsgrein. Lilja fjallar um þemanám í bókinni og tengsl þemanáms við samþættingu 

námsgreina. Það er hægt að fara ólíkar leiðir að því að nýta sér samþættingu námsgreina en 

þeirra á meðal er þemanám. Þemanám er verkefni þar sem nemendur vinna saman að 

ákveðnu markmiði með því að nýta sér upplýsingar úr ólíkum áttum. Kostir þemaverkefna 

eru margir en nefna má fjölbreyttar kennsluaðferðir, nemendur fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu og nemendur taka þátt í undirbúningi verkefnis (bls. 9-10). Lilja M. Jónsdóttir 

segir einnig: (1995, bls. 51) „Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð“. Af þessu sést að 

gagnsemi samþættingar er að geta nýtt sér þekkingu úr fleiri en einni námsgrein og er auk 

þess grundvöllur þess að skapa nýtt námsefni með nemendum. 

2.3.2 Samþætting námsgreina 

Með samþættingu greina geta kennarar litið á viðfangsefni frá fleiri hliðum. Með fjölbreyttari 

verkefnum er tekið tillit til fleiri nemenda sem hafa ólíkan áhuga og þroska (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1981, bls. 66-67). Samþætting gefur þannig tækifæri fyrir kennara til að skoða 

ákveðið viðfangsefni ofan í kjölinn og líta á það frá mörgum hliðum. Ingvar Sigurgeirsson 

veltir fyrir sér af hverju námi grunnskólanemenda er skipt upp í námsgreinar þar sem það 

getur haft neikvæð áhrif á námsgetu nemenda, ef sú námsgrein liggur ekki í þeirra styrkleika 

eða inn á þeirra áhugasviði. Ingvar Sigurgeirsson (1981) íhugar hverjir það séu sem velji þær 

greinar sem kenndar eru í grunnskólum (bls. 66-67). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 
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(2011) er það val grunnskóla hvort þeir kenni hverja námsgrein sjálfstæða eða samþætti 

námsgreinar innan skólans. Jafnframt kemur fram að það „ætti að vera áhersla á 

samþættingu námsgreina þar sem horft er til verkefna sem hafa snertifleti við margar 

námsgreinar“ (bls. 51). Samþætting er mikilvægur hluti af kennslu í grunnskólum. Flestar 

kennslubækur sem hafa verið samdar fyrir samfélagsfræði einblína aðeins á eina grein eins 

og áður er getið. Tekið er fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að hvatt sé til hópvinnu í 

samfélagsfræði og að samþætting námsgreina henti einstaklega vel í þá vinnu (bls. 203). 

Með samþættingu námsgreina gefst tækifæri á að nýta margskonar skapandi aðferðir 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007). Samþættingu námsgreina má tengja við kenningar 

svissneska sálfræðingsins Jean Piaget (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 159). Hann benti á að 

mikilvægt væri að tengja nám nemenda við daglegt líf og vildi að reynt væri að láta 

nemendur nálgast efnið frá ólíkum sjónarhornum. Piaget taldi gagnlegt að hafa verkefnin 

þannig að þau væru mjög áhugaverð fyrir nemann, að forvitni hans yrði vakin og þannig legði 

nemandinn sig meira fram við námið (bls. 159). Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky 

(1978, bls. 91) sá nám barna í sama ljósi og Piaget. Hann benti á að æskilegt væri að námið 

væri sett í samhengi og að ein nálgun í kennslu væri ekki nægileg til þess að börn næðu 

fullum tökum á efninu. Að hans mati er gagnlegt að nálgast námsefnið frá fjölbreyttum og 

gagnreyndum sjónarhornum þannig að börnin öðlist sem besta og fjölbreyttasta þekkingu. 

Samþætting gefur möguleika á fjölbreyttri kennslu og að setja námsefnið í samhengi við líf og 

nám barna (bls. 91). 

Frá árinu 1943 til ársins 1948 var Bank Street-vinnustofan (e. The Bank Street Workshop) 

starfandi sem átti m.a. að mennta og þjálfa kennara í námskrárgerð (Merickel, 1998). 

Vinnustofan var ætluð kennurum sem unnu í almennum skólum (e. public schools) í 

Bandaríkjunum. Markmið vinnustofunnar var að þróa námskrár í almenningsskólum, en 

byggt var á námskrá frá Bank Street-háskólanum. Niðurstöður vinnustofunnar sýndu að 

vinnan gagnaðist kennurum og kennarar öðluðust sjálfstraust við að setja fram sínar eigin 

skapandi hugmyndir í kennslu. Byrjað var að samþætta greinar á vinnustofunni fyrir 

námskrágerðina, samfélagsfræði var upphafspunktur þar sem greinin byggir á félagslegum 

samskiptum nemenda. Meðal þeirra greina sem voru samþættar í samfélagsfræði (e. social 

studies) voru saga og landafræði (Merickel, 1998). Samkvæmt Lounsbury (1992, bls. V) hefur 

samþætting verið lykilþáttur í námi nemenda á miðstigi síðan á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Drake og Burns (2004) fjalla um að þær hafi tekið þátt í umræðu um samþættingu snemma á 

10. áratugnum, óvitandi hversu lengi kennarar höfðu áður rætt um samþættingu (bls. 8). 

Umfjöllun kennara um samþættingu á því sem tengist kennslu teygir sig því aftur í tímann og 

hefur verið í umræðu lengi vel. 
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Samþætting snýst um að líta á viðfangsefni frá fleiri en einni hlið, samþætting á að vera 

afleiðing kennslu þar sem „ … markmið og aðferðir sitja í fyrirrúmi, ekki samþætting“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1981). Í bókinni Interdisciplinary Curriculum – Design and Implementation 

(Jacobs, 1989) er fjallað um mikilvægi samþættrar kennslu. Til að undirstrika mál sitt um 

mikilvægi samþættingar tekur Jacobs dæmi um líf innan skólans og utan þess. Fram kemur 

að hver grein er flokkuð niður í sitt hólf; samfélagsfræði, stærðfræði, tungumál, 

náttúrufræði, íþróttir o.s.frv. Nemendur læra að hvert fag er sér eining en ekki ein heild. 

Þegar skólagöngu lýkur upplifa nemendur að allar þær námsgreinar sem voru kenndar sem 

sér eining í skóla eru samþættar í hinu daglega lífi. Jacobs tekur fram að til þess að samþætt 

nám skili tileinkuðum árangri þurfi að útfæra það vel. Hann bætir við að samþætting 

námsgreina hafi oft verið gagnrýnd fyrir skort á aga og að kennarar sem vinna saman í 

samþættingunni lendi stundum í árekstrum. Til að forðast að lenda í þessum vanda þurfa 

þeir kennarar sem vinna saman að samþættingu námsgreina að undirbúa samvinnuna vel 

með því að setja fram ákveðnar grunnreglur til að fara eftir (Jacobs, 1989). Samkvæmt 

Gardner (1993) skiptir máli að viðfangsefni námsgreina séu ein heild, að nemendur sjái 

skóginn en ekki einungis trén, þannig að nemendur skilji samhengið (bls. 126-127). Jacobs 

(1989) og Gardner (1993) leggja bæði áherslu á að ákveðið flæði sé á milli námsgreina og að 

nemendur skilji hvernig námsgreinar í grunnskólum blandast saman í lífi eftir skóla. Í bókinni 

Fagleg kennsla í fyrirrúmi fjalla Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur 

Guðmundsdóttir (2005) meðal annars um samþættingu námsgreina. Eins og Lilja M. 

Jónsdóttir (1996/2007) tengja þær samþættingu við þemanám en samþætting eða þemanám 

tengist oftast fleiri en einni námsgrein en það er þó ekki algilt (bls. 41). Líkt og hjá Jacobs 

(1989) leggja Árdís Ívarsdóttir og samstarfskonur (2005) einnig áherslu á hversu mikilvægt er 

að hafa gott skipulag í samþættri kennslu: „Tilgangur verkefna þarf að vera augljós og hver 

nemandi þarf að finna að það er gaman og jafnframt ögrandi að glíma við þau“ (bls. 22). 

Í niðurstöðu þróunarverkefnis þar sem kostir og gallar þess að samþætta námsgreinar 

voru skoðaðir, kom í ljós að mun fleiri kostir voru við samþættingu en ókostir: „Það er mat 

okkar að vinnubrögð nemenda hafi þróast og batnað gífurlega á milli ára. Þeir eru orðnir 

mjög færir í sjálfstæðum vinnubrögðum“ (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og 

Sólrún Guðjónsdóttir, 2011, bls. 12). Ein af niðurstöðum þróunarverkefnisins var að kennarar 

þurftu að gæta þess að einblína ekki á að „sín“ námsgrein fengi nógu mikla umfjöllun (bls. 

11). Segja má að þetta vandamál sé ekki til staðar í samfélagsfræði ef samfélagsfræðikennari 

kennir allar undirgreinar hennar með samþættingu. Engu að síður er niðurstaða þessa 

þróunarverkefnis áhugaverð en hún sýnir fram á að kostir samþættingar eru fleiri en ókostir. 

Samþætting námsgreina er, eins og hér hefur verið tekið fram, nokkuð sem er hluti af 

kennslu nemenda í grunnskólum samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Samþætting 



 

19 

hefur m.a. þau áhrif á nám nemenda að líklegra er að námið falli að einhverju leyti undir 

áhugasvið þeirra og hvetur þá því áfram (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 31). Samþætting þar 

sem hópvinna er notuð gerir það líka að verkum að nemendur geta unnið saman og nýtt sér 

styrkleika sína í verkefninu þar sem það fer inn á fleiri en eina námsgrein. Samkvæmt 

Tomlinson og Allan (2000) tengir samþætting greinar skólans við raunveruleikann, færni í 

einni grein nýtist til að læra aðra námsgrein. Lífinu er ekki skipt niður í hólf eins og 

námsgreinum skóla er, samþætting undirbýr því nemendur betur fyrir framhaldið. 

Samþætting stuðlar einnig að fjölbreyttum vinnubrögðum hjá nemendum sem getur vakið 

aukinn áhuga nemenda (bls. 31). 

2.4 Sköpun 

2.4.1 Skilgreining og rannsóknir á sköpun 

Að skilgreina sköpun er flókið verk þar sem ekki er ein viðurkennd skilgreining fyrir hendi. Í 

grein Ástu Henriksen (2018) leitast hún við að skoða skilgreiningar ýmissa fræðimanna á 

hugtakinu. Þegar tilraun er gerð til að skilgreina hugtakið sköpun er oft horft til þeirra 

einstaklinga sem teljast skapandi og, hugtakið er þá skilgreint út frá þeim eiginleikum. 

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson (2012) fjalla um í 

hefti sínu Sköpun um hvað ímyndunarafl er mikilvægur þáttur þegar kemur að sköpun. 

Ímyndunarafl ýtir undir sköpunargáfu einstaklinga. Kennslu- og listfræðingurinn Elliot Eisner 

(2002) velti fyrir sér hvernig á að kenna sköpun, hugtak sem er svona opið til túlkunar. Það er 

engin ein leið til að kenna sköpun bendir Eisner á að „[Þ]að er að sköpun, eins og önnur svið, 

geta verið kennd á ólíka vegu með ólík markmið“1 (bls. 70). Sálfræðingurinn Mihalay 

Csikszentmihalyi (1996) heldur því fram að sköpun eigi sér stað við samblöndu af hugmynd 

og menningu „…samskipti á milli hugsana og félags- og menningarlegs samhengis“2 (bls. 23). 

Að fá skapandi hugmynd er ekki nóg heldur þarf að rýna í þessa hugmynd, skoða hvort hún 

er í raun ný eða skapandi. Til þess að fólk nái að vera skapandi þarf það að upplifa ákveðna 

lífsgleði, gleði nemenda hefur því mikil áhrif á árangur þeirra. Frá ritum þessara fræðimanna 

um hvað sköpun er, er hægt að draga þá ályktun að hugtakið sköpun sé opið og ekki hægt að 

skilgreina það sem eitthvað eitt fyrirbæri. 

Það var ekki fyrr en eftir upphaf sjötta áratugsins á seinustu öld að hugtakið sköpun varð 

að vísindagrein (Puccio, 2006, bls. 3). Árið 1950 flutti sálfræðingurinn J.P. Guilford fyrirlestur 

um sköpun (e. creativity) sem hann taldi vera hugtak sem sálfræðingar horfðu að mestu leyti 

fram hjá í rannsóknum sínum. Guilford lagði fram sönnun fyrir sínu máli en minna en 1% af 

 
1 (e. That is, the arts, like other fields, can be taught in different ways for different ends). 
2 (e. … interaction between a person’s thoughts and a sociocultural context). 
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öllum þeim yfirlitum af rannsóknum sem Psychological Abstracts birti fjallaði um sköpun. 

Guilford hvatti samstarfsfélaga sína til að rannsaka hugtakið nánar með því að finna hverjir 

helstu eiginleikar sköpunar væru og til að nýta síðan þekkingu sína um sköpun og búa til 

námsáætlanir svo að hugtakið nýttist öllu mannfólki. Með ræðu Guilford tók umfjöllun um 

hugtakið sköpun kipp frá því sem verið hafði (Puccio, 2006, bls. 3-4¸ Ricker, e.d.; Sternberg 

og Lubart, 1996, bls. 678). Fræðimaðurinn Puccio (2006) líkir hugtakinu sköpun við ísjaka, 

maðurinn sjái einungis hluta af hugtakinu en hinn sé falinn eins og ísjaki undir sjónum (bls. 

1). Fyrir meira en hálfri öld komst fræðimaðurinn Mel Rhodes að þeirri niðurstöðu að ekki 

væri hægt að skilgreina sköpun sem eitt fyrirbæri (Rhodes, 1961, bls. 306-307; Puccio, 2006, 

bls. 1). Rhodes taldi að það þyrfti að hafa þrjá þætti til að geta skilað af sér skapandi ferli. Það 

þyrfti einstakling (e. person) sem hafi hæfileika, hvatningu og tilhneigingu til að vera 

skapandi. Hann taldi að það þyrfti að eiga sér stað ferli (e. process) sem kemur 

hugmyndaflugi einstaklinga af stað sem skili sér í sköpun. Að lokum þyrfti umhverfið (e. 

environment), líkamlega og andlega, að vera hentugt til að geta ýtt undir sköpun (Rhodes, 

1961, bls. 306; Puccio, 2006, bls. 1-2). Albert og Runco (2010) telja að með því að skoða 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á vestrænni menningu á seinustu tveimur árþúsundum, sé 

hægt að finna skýr merki um sköpun. Albert og Runco (2010) nefna hugmyndir Aristóteles og 

Kant á sköpun en nefna aldrei hugtakið sjálft með nafni (bls. 4). Nú á dögum eru rannsóknir 

um sköpun ekki óalgengar en margir af frægustu fræðimönnum okkar tíma hafa fjallað um 

hugtakið, þar á meðal Freud og Piaget (bls. 5). Sköpun er tiltölulega nýtt hugtak í 

rannsóknum en hefur samt fylgt þeim mun lengur þótt það hafi ekki verið megintilgangur 

þeirra. 

Martin I. Stein (1953) segir að rannsóknir á sköpun snúist oft um þá sem hafa náttúrulega 

sköpunargáfu og að það „leiði til þess að okkur yfirsjáist munurinn á skapandi afurð og 

skapandi upplifun“3 (bls. 311). Kozbelt, Beghetto, og Runco (2010) líta á hugtakið sköpun 

sem fjölbreytt hugtak þar sem engin ein skilgreining á hugtakinu sé rétt. Benda þeir á að ef 

ein föst skýring sé á hugtakinu sköpun útiloki það nýjar túlkanir á því í framtíðinni. Þeir fjalla 

fyrst um flokkun kenninga á hugtakinu sköpun og síðan hvernig eigi að bera þær saman. Þá 

fara þeir nánar ofan í tíu flokka þar sem skilgreiningum á hugtakinu sköpun er skipt niður 

(bls. 20). Kozbelt o.fl. (2010) fjalla um skiptingu á hugtakinu sköpun; þá sköpun sem er á færi 

allra og sköpun sem aðeins þeir einstaklingar sem hafa sköpunargáfu geta náð, það er litla og 

stóra sköpun (bls. 23). Þessi snilligáfa sem Stein (1953) talar um er það sem Kozbelt og 

félagar (2010) tala um sem „stærri sköpun“ en þá eigi hin litla til að gleymast, hin almenna 

sköpun. Þegar fjallað er um kenningar sem snúa að sköpun kemur fram að þar er gjarnan 

 
3 (e. causes us to overlook a necessary distinction between the creative product and the 
creative experience). 
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verið að reyna að skilja hvað á sér stað hjá skapandi einstaklingum. Við rannsókn á hugtakinu 

sköpun hefur komið í ljós að nokkrar grundvallarhugmyndir eru til staðar í tengslum við 

sköpun (bls. 23). Þessar hugmyndir eru „hin fjögur P sköpunar“ (e. the four p´s of creativity) 

en þau eru ferli (e. process), afurð (e. product), manneskja (e. person) og staður (e. 

place/press). Á síðari árum hafa sannfæring (e. persuasion) og möguleikar (e. potential) bæst 

við (Rhodes, 1961, bls. 306-309; Kozbelt, o.fl., bls. 24). Hinir tíu flokkar hjá Kozbelt og 

samstarfsmönnum (2010) þar sem kenningum um sköpun er skipt niður eru: 

• Þróunarkenningar (e. developmental Theories). 

• Sálfræðilegar kenningar (e. psychometric Theories). 

• Efnahagslegar kenningar (e. economic Theories). 

• Ferils- og samþættar kenningar (e. stage and Componential Process Theories). 

• Hugrænar kenningar (e. cognitive theories). 

• Lausnamiðaðar og sérfræði kenningar (e. problem Solving and Expertise-Based 

Theories). 

• Uppgötva vandamál kenningar (e. problem Finding Theories). 

• Þróunarkenningar (e. evolutionary Theories). 

• Flokkunarkenningar (e. typological Theories). 

• Kerfiskenningar (e. systems Theories). 

Með þessari flokkun var markmiðið Kozbelt og samstarfsmanna að gefa heildarmynd af 

flokkunum til að veita lesendum yfirsýn á rannsóknum tengdum sköpun (bls. 25). Kozbelt og 

samstarfsmenn telja að mikil vinna sé fram undan hjá fræðimönnum við að þróa og stækka 

hugmyndina um hugtakið sköpun (bls. 41). Plucker og Makel (2010) álykta að áður en lagt sé 

mat á sköpun verði að skilgreina sköpun. Eitt vandamálanna varðandi rannsóknir á sköpun sé 

að tvær rannsóknir um sama efnið leiði oft til ólíkra niðurstaðna (bls. 48). Skilgreining á 

sköpun er því oft ólík eftir því hver sér um að rannsaka efnið. 

Fræðimennirnir Robert Sternberg og Todd Lubart (1996) veltu fyrir sér af hverju sum 

umræðuefni fá minni athygli en önnur, þar á meðal sköpun. Sternberg og Lubart nefna sex 

atriðið sem geta verið ástæður fyrir að sköpun fái minni umfjöllun en önnur efni. Ein 

hugsanleg ástæða þessa getur verið að fræðimenn telji sköpun vera meira andlegt ferli en 

vísindalegt. Önnur ástæða er að sköpun geti skort grundvöll í sálfræðikenningum. Þriðja 

ástæðan er að fyrst þegar farið var að rannsaka hugtakið sköpun voru notaðar megindlegar 

aðferðir vísinda sem gerði hugtakið óspennandi í augum sálfræðinnar. Fjórða ástæðan er að 

erfitt þótti að skilgreina sköpun sem olli erfiðleikum með að rannsaka hugtakið. Reynt var að 

leysa vandamálið með skriflegum prófum á hugtakinu en það leiddi til þess að sumir 
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fræðimenn töldu hugtakið ómerkilegt. Fimmta ástæðan er að sumir hafa litið á sköpun sem 

afurð gjörða mannsins og því ekki þurft að rannsaka nánar. Sjötta og seinasta ástæðan er að 

margir hafa litið á hugtakið sem einsleitt (Sternberg og Lubart, 1996, bls. 686). Jeffrey K. 

Smith og Lisa F. Smith (2010) telja að þrátt fyrir að hugtakið sköpun sé metið að verðleikum 

hjá kennurum nái það ekki inn í sjálfa skólastofuna, vegna þess að „það eru hliðar á 

sköpuninni sem falla ekki vel að því hvernig kennslustofur og skólastarf er uppbyggt“4 (bls. 

253). Skilgreining á sköpun hefur þannig haft áhrif á hvernig sköpun og kennsla blandast 

saman. Smith og Smith nefna að önnur ástæða gæti verið skilgreining kennara og 

rannsakenda á hvað sköpun er, hún er oft ekki sú sama. Litið er á skilgreiningu 

rannsóknarmanna og skilgreiningu kennara og þær bornar saman og eru þær ólíkar (bls. 

254). Smith og Smith (2010) ræddu við kennara og skólastjórnendur um hugmyndir þeirra 

um hvað sköpun væri og í ljós kom að hugmyndirnar voru ekki sams konar og hugmyndir 

þeirra sem rannsaka sköpun. Kennararnir í rannsókninni nefndu hugmyndir Bloom og 

Gardner í tengslum við skapandi kennslu. Auk þess nefndu þeir skapandi kennsluaðferðir á 

borð við hugarkort, hugsa út fyrir kassann og fleiri aðferðir sem teljast skapandi í 

kennslustofunni. Þá nefndu kennararnir að mikilvægt væri að vera opinn fyrir hugmyndum 

nemenda í tengslum við kennslu og loks nefndu þeir aðferðir sem þeim þóttu skapandi í 

kennslu (bls. 254). Smith og Smith (2010) lýsa kennurum sem söfnurum, þeir safna 

hugmyndum alls staðar frá, sem þeir nýta sér svo í kennslu. Allar hugmyndir um kennslu séu 

skapandi á einum tímapunkti samkvæmt niðurstöðum höfunda (bls. 254-255). 

Sálfræðingarnir Sternberg og Kaufman (2007) sem hafa rannsakað hugtakið sköpun segja 

að skapandi hugmyndir byggi á þremur hlutum; ný hugmynd, góð hugmynd og gerleg 

hugmynd (bls. 55). Ef hugmyndir kennara og rannsakenda sköpunar eru bornar saman sést 

ákveðinn munur á skilgreiningu á sköpun. Það sem kennarar í rannsókninni töldu vera nýtt í 

sköpun taldi rannsakandinn ekki nýtt þar sem það hefði verið notað annars staðar áður. Nýtt 

hjá kennurum geti verið gömul hugmynd sem er ný fyrir þeim. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er sköpun einn af „sex grunnþáttum menntunar sem eru leiðarljós við 

námskrárgerðina“ (bls. 16). Af því má álykta að sköpun sé talin mikilvæg í kennslu 

grunnskólabarna á Íslandi. Westby og Dawson (2010) fjalla um tvær rannsóknir sem voru 

gerðar á hvernig kennarar líta á skapandi nemendur. Í fyrri rannsókninni voru kennarar 

beðnir að meta hluta af nemendum sínum frá þeim nemenda sem kennurum þótti best að 

kenna til þess sísta. Þegar þessi listi var borinn saman við persónueinkenni nemenda kom í 

ljós að þeir nemendur sem kennurum þótti síst að kenna voru þeir nemendur sem voru mest 

skapandi. Sköpunareinkenni nemenda voru metin af lista frá eldri rannsókn um hvaða 

 
4 (e. …there are aspects to creativity that don’t fit well with how classrooms and schools 
typically operate). 
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einkenni teljist skapandi. Í seinni rannsókninni sem Westby og Dawson sögðu frá voru 

kennarar beðnir um að svara hvort þeim þætti ánægjulegt að kenna skapandi nemendum og 

niðurstaðan var afgerandi jákvæð. Andstæð niðurstaða þessara tveggja rannsókna lá í því að 

það sem kennarar töldu vera skapandi einkenni nemenda voru ekki þau sömu og þau 

einkenni sem fyrri rannsóknin lagði upp með. Fyrri rannsókn var endurtekin þar sem 

einkenni skapandi nemenda samkvæmt kennurum voru höfð í forgrunni. Við það breyttust 

niðurstöður rannsóknarinnar en þá kom í ljós að þeir nemendur sem kennarar höfðu valið 

sem uppáhalds voru að mestu leyti þeir nemendur sem uppfylltu skilyrði kennara um að vera 

skapandi (Westby og Dawson, 2010). Þessi rannsókn sýnir fram á tvennt í sambandi við 

skapandi kennslu. Að hugmyndir rannsóknarmanna og kennara um hvað sköpun er, er ekki 

sú sama og að kennarar meta að verðleikum það sem þeir telja vera sköpun í kennslustofu 

sinni 

Ronald A. Beghetto (2010) bendir á að líta verði til hindrana gegn sköpun í kennslu og 

nefnir í því sambandi viðhorf kennara og nemenda til skapandi kennslu og hvernig sköpun er 

túlkuð í kennslustofunni. Ein leið til að bæta ástand sköpunar í skólum, væri að rannsakendur 

og kennarar myndu vinna saman að markvissri kennslu sköpunar í skólastofum (bls. 449-

450). Leiða má að því líkum að til þess að rannsakendur geti komið sköpun inn í námsefni 

þurfi að framkvæma fleiri rannsóknir á sköpun í tengslum við skólastarf. Beghetto (2010) 

telur að samvinna kennara og rannsakenda muni ná að leiðrétta þær ranghugmyndir sem 

hann telur kennara hafa um hvað sköpun er, sem þeir líklegast hafi fengið frá sinni eigin 

skólagöngu (bls. 459). Það má því ef til vill draga þá ályktun að samvinna milli rannsakenda 

sköpunar og starfandi kennara geti orðið til að ná fram aukinni sköpun í grunnskólum. Velta 

má fyrir sér hvort að ólíkar túlkanir rannsakenda og kennara geri það flóknara fyrir þá að 

vinna saman. 

2.4.2 Gagnsemi skapandi kennslu 

Með skapandi kennsluháttum má leitast við að stuðla að merkingarbæru námi nemenda. 

Skapandi kennsluleiðir geta eflt áhuga og virkni nemenda og hjálpað þeim að tengja saman 

viðfangsefni úr mörgum ólíkum námsgreinum, til dæmis samfélagsgreinum, eins og fyrr segir 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007; Eisner, 2002). Að mati Cartwright og Noone (2006) stuðlar 

skapandi kennsla að gagnrýnni hugsun nemenda og eflir skilning þeirra á umhverfi sínu. 

Námsefni þar sem leitast er við að örva sköpunargleði nemenda, stuðlar að lausnaleit þeirra 

og eflir þeirra sjálfsvitund og gefur kennurum fjölbreytt tækifæri til að fylgja hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Samkvæmt Dewey (1938/2000) er mikilvægt að skapa 

samfélag kennara sem nemendur geta lært af. Æskilegt er að nemendur læri saman í hópum 

í stað einstaklingsvinnu til að skilja lýðræðisleg vinnubrögð. Dewey mælir einnig með því að 

nemendur taki þátt í umræðum; rökræði málefni og komist að samkomulagi. Dewey 
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(1938/2000) fjallar um sköpun og mikilvægi þess að nemendur læri með því að framkvæma 

(e. learning by doing), ekki einungis með því að hlusta. Nemendur öðlist þannig reynslu með 

því að prófa sig áfram með hin ýmsu verkefni. Eisner (2002), Cartwright og Noone (2006) og 

Dewey (2000) telja öll gagnrýna hugsun vera mikilvæga í sköpunarferlinu hjá nemendum. 

Skapandi hugmyndir nemenda þurfi heldur ekki allar að vera góðar. Samkvæmt Kaufman 

og Sternberg (2007) er æskilegt að kennarar hvetji nemendur sína til að koma með skapandi 

hugmyndir, jafnvel þó að þær hugmyndir séu slæmar. Engin hugmynd hjá nemanda er verri 

en slæm hugmynd, ein slæm hugmynd getur þýtt skárri hugmynd næst hjá sama nemanda 

þar til sá nemandi öðlast reynslu og þekkingu á að skilja mun á góðri og slæmri skapandi 

hugmynd (bls. 55-58). Rannsóknir á því hvernig best sé að kenna sköpun telja Smith og Smith 

(2010) vera ábótavant og einnig finnst þeim vanta rannsóknir sem miða að því að skilja 

hvernig nemendur geta nýtt sér sköpun í námi sínu. Kennarar þurfa að kenna ákveðið efni og 

fylgja ákveðinni menntastefnu og það sé kostur að hafa sköpun hluta af þeirri menntastefnu. 

Þeir benda á að sköpun sé hluti af lífinu, og leggja áherslu á að námssálfræðingar (e. 

educational psychologists) leggi meira af mörkum við að framkvæma rannsóknir á þessu efni, 

því „sköpun og skóli [séu] náttúrulegir bandamenn“ (bls. 262). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skapandi kennsluaðferðum í kennslu. Einn af þeim 

sem fjallar um skapandi kennsluaðferðir í skólastarfi er kennslufræðingurinn Ken Robinson. 

Robinson (2011) hefur fjallað um kennslu á ýmsum sviðum í fjöldamörg ár og í bók sinni Out 

of our Minds – Learning to be Creative fjallar hann um hvað er að vera skapandi og mikilvægi 

þess að ýta undir sköpun nemenda. Að vera skapandi er að áliti Robinsons ekki eitthvað sem 

einstaklingar fæðast með heldur er það eiginleiki sem hægt er að kenna og læra (Robinson, 

2011, bls. 4-5). Robinson er ekki einn um þessa skoðun því sálfræðingarnir Jean Gordon og 

Linda O´Toole (2014) eru sammála hugmyndum Robinson. Samkvæmt Gordon og O´Toole er 

sköpun ekki einungis hæfileiki eða þekking heldur einnig mikilvægt skref í þroska barna. Sýnt 

hefur verið fram á með rannsóknum að sköpun hefur áhrif á sjálfstraust einstaklinga 

(National advisory committee on creation and cultural education, 1999). Sköpun, samkvæmt 

þessum niðurstöðum, ætti því að vera mikilvægur þáttur í starfi kennara.  

Hlutverk kennara skiptir sköpum þegar kemur að því að stuðla að og styrkja sköpunargáfu 

nemenda. Kennarar sem nota skapandi kennsluaðferðir lenda þó stundum í, að mati 

Robinson, að vera gagnrýndir þar sem oft er litið á skapandi kennsluaðferðir sem leik en ekki 

nám. Að vera skapandi felur í sér að leyfa nemendum að leika sér með hugmyndir en þrátt 

fyrir það þurfa nemendur að hafa þekkingu, aga og kunnáttu á viðfangsefninu sem verið er 

að vinna með (Robinson, 2011, bls. 4-5). Að vera skapandi krefst vinnu og metnaðar af hálfu 

nemenda til að ljúka við verkefnið. Þekking lærist ekki einungis á einn hátt. Að hafa skapandi 
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leiðir í námi gefur nemendum tækifæri til að læra á nýjan hátt og fara nemendur oft nýjar 

leiðir sem þeir geta nýtt sér í framtíðinni. 

Í nútíma samfélagi er skapandi hugsunarháttur orðinn mikilvægari en hann var áður fyrr. 

Samfélagið hefur breyst gífurlega á seinustu öld (Commission of the European communities, 

2008). Vandamál nútímans eru önnur en forfeðra okkar. Í margar aldir voru vandamál 

heimsins af sama meiði en með nýrri tækni hafa vandamálin breyst (Azzam, 2009). Fyrirtæki 

leitast við að ráða einstaklinga sem geta verið skapandi og litið á vandamál frá ólíkum 

sjónarhornum. Framtíðin liggur því væntanlega í skapandi hugsunarhætti sem getur tekist á 

við þær nýju áskoranir sem fylgja heiminum þar sem hann tekur stöðugum breytingum 

(Azzam, 2009). Menntakerfið er lykilþáttur í þeirri þróun að nemendur yfirgefi skólann með 

skapandi hugsunarhátt (Robinson, 2011, bls. 50). 

Eins og áður er getið þá sömdu Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson hefti í tengslum við sköpun árið 2012. Í heftinu er fjallað um mikilvægi og 

gildi sköpunar í samfélagi nútímans. Þar segir að sköpun sé mikilvægur þáttur fyrir komandi 

kynslóðir til að leysa þau verkefni sem koma upp í síbreytilegu samfélagi. Þróunin sé 

stanslaus og gerist hratt, sköpun er því mikilvægt tæki til að halda áfram þeirri þróun sem sé í 

samfélagi nútímans. Þar segir enn fremur að sköpun í skólum sé ætlað að ýta undir 

hugmyndagleði og auka tækifæri nemenda til að ígrunda sínar skoðanir á heiminum og koma 

þeim í framkvæmd (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 11 og 39). 

Gagnsemi skapandi kennslu samkvæmt Beghetto (2010) er ótvíræð. Líf eftir að 

skólagöngu lýkur á 21. öldinni tekur stöðugt breytingum, sem eykur þörfina á fjölbreyttu 

skólastarfi til að undirbúa nemendur. Ein lausn á þessu vandamáli er að hafa námskrá sem 

leggur áherslu á sköpun. Þessar áhyggjur eru ekki nýjar af nálinni og nefnir Beghetto (2010) í 

grein sinni að J. P. Guilford hafi sett fram þessar áhyggjur árið 1950 en hann áleit að skólar 

drægju úr sköpun nemenda. Beghetto telur mikilvægt að sameiginleg námskrá innihaldi 

sköpun (bls. 447-448). Hann greinir einnig frá rannsókn sem gerð var í Flórída í 

Bandaríkjunum, sem sýndi fram á að sköpun tengdist „efnahagslegri- og menningarlegri 

hagsæld“ (bls. 449). Að mati Beghetto (2010) er engin töfralausn sé til við að auka skapandi 

kennslu í skólum, taka verður tillit til hvernig skapandi kennsla myndi í raun fara fram í 

kennslustofum en á sama tíma þarf að hafa í huga að kennarar fái ekki of mikið af nýju 

námsefni sem þeir ná ekki að fara yfir. 

2.4.3 Skapandi kennsluaðferðir 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir hugtakið kennsluaðferð í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna „sem það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ 
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(bls. 12). Í skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar setur hann ekki tímamörk á hversu langan 

tíma hver kennsluaðferð á að taka. Það eina sem lagt er áhersla á er að kennsluaðferð hafi 

upphaf, miðju og endi (bls. 11-12). Hann nefnir að kennsluaðferðir byggi á ólíkum kenningum 

og að þær séu úr ólíkum áttum. Sem dæmi má nefna kennsluaðferðir sem eiga uppruna sinn 

í námskrárfræðum, námskrársálarfræði, menntaheimspeki og úr meðferðum fyrir 

einstaklinga með geðræn vandamál (bls. 45). Í heimi kennslu eru til ótalmargar 

kennsluaðferðir og hafa sumar þeirra sköpun að leiðarljósi. 

Elliot W. Eisner (2002) fjallar um mikilvægi lista og hlutverk þeirra í kennslu og mælir með 

skapandi kennsluaðferðum. Eisner sagði að skólar móti reynslu barna og hafði áhrif á það 

hvernig einstaklingar þeir verða þegar þeir fullorðnast. Listir geta hjálpað einstaklingum að 

læra að taka eftir heiminum í kringum sig. Fram kemur hjá Eisner að hlutverk lista í 

heiminum sé meðal annars að koma hugmyndafluginu af stað, vekja athygli á nýjum hlutum 

og opna nýja möguleika á sýn manna. Benda má á mikilvægi lista í námi þar sem listir stuðli 

að því að nemendur geti sett sig í spor annarra og geti séð heiminn út frá þeirra augum og 

þar með opnað augu sín fyrir nýjum möguleikum í lífinu (bls. 10). Eisner (2002) fjallaði einnig 

um mikilvægi þess að nemendur öðlist reynslu í að vera skapandi í kennslustofu og ítrekar 

mikilvægi þess fyrir þroska nemenda. 

Martin Fautley og Jonathan Savage (2007) fjalla um skapandi nám nemenda (e. creative 

learning). Þeir hvetja til þess að nemendur taki þátt í sínu eigin námi og læri að fara nýjar 

leiðir á sama tíma og þeir nota það sem þeir hafa lært áður til að leysa verkefni sín. Ástralski 

prófessorinn Anne Bamford (2017) setur fram kenningu um breytingar í samfélaginu og líkir 

þessum breytingum við fellibyl (e. tsunami). Segir hún að áður en fellibylur skelli á komi 

náttúrulegar viðvaranir, jörðin skelfur, vatnsmál hækkar, öldugangur eykst til muna svo 

dæmi séu tekin. Bendir hún á að eins og staðan er í nútímasamfélagi eru viðvaranir byrjaðar 

að sjást en skólar virðast hunsa þessar viðvaranir um breytingar. Í flestum skólum er 

námsefni ennþá skipt upp í námsgreinar sem eru kenndar einar og sér. Í lífinu eftir að 

skólagöngu lýkur standa þessar greinar sem nemendur læra ekki einar á báti, þær 

samblandast í hinu daglega lífi. Bamford tekur dæmi um stærðfræði: „Í lífinu eru vísindi og 

listir samblandaðar og skrift og stærðfræði skipta ekki miklu máli ef ekki er skapandi hugsun 

og fagurfræðileg úrvinnsla.“ Skólar hafa staðið í stað á meðan samfélagið hefur þróast. 

Bamford (2017) bendir á að einkunnaspjald frá því fyrir 100 árum sýni sömu fög og eru 

kennd í dag, tungumál, stærðfræði, lestur, ritun o.s.frv. Lifnaðarhættir manna hafa aftur á 

móti tekið miklum breytingum en enn er verið að meta nemendur út frá sömu getu og á 

fyrstu áratugum seinustu aldar. 

Listir í grunnskólum hljóta að vera skref í þá átt að nemendur sem falla ekki undir 

hefðbundnar gáfur í þeim fögum sem hafa verið kennd í grunnskólum í yfir 100 ár, geti 
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upplifað að þeir geta líka sinnt námi með góðum árangri. Anne Bamford (2018) telur að 

skapandi lærdómur gefi nemendum sjálfstraust til að takast á við verkefni framtíðarinnar í 

heimi þar sem kröfur um skapandi hugsun og nýsköpun fara vaxandi. Samkvæmt Bamford er 

hlutverk kennara að ýta undir sköpunargáfu og þorsta nemenda í að kanna og uppgötva nýja 

hluti. Bamford (2017) ræðir um mögulegt óöryggi kennara í að kenna námsefni með dansi, 

söng, leiklist eða öðrum listgreinum. Til að leysa það leggur hún til að kennarar leiti 

upplýsinga og ráða hjá listamönnum, þeir geta oft komið með hugmyndir eða jafnvel 

aðstoðað með verkefni. Til að kenna listir þarf ekki að rífa alla kennsluáætlunina upp með 

rótum sem oft skilji kennara eftir týnda í sínu eigin fagi. Bamford bendir á að nemendur geti 

„skrifað handrit. Það er verkefni sem gengur nánast í öllum námsgreinum.“5 Það er ekki nýtt 

af nálinni að kennarar nýti sér listir til að kenna, t.d. eru kvikmyndir listform sem kennarar 

hafa nýtt sér oft í kennslu. Ljóst er að Bamford (2017) leggur mikið upp úr skapandi kennslu 

og kostum lista í skólastarfi. Hún imprar á stöðnun skóla, á hvernig námsefni er kennt og 

leggur áherslu á mikilvægi þess að skólar fylgi hinum breyttu tímum í samfélaginu. 

Bob Jeffrey og Anna Craft (2004) ræða um muninn á að kenna á skapandi hátt (e. 

teaching creatively) og að kenna sköpunargáfu (e. teaching for creativity) í grein sinni 

Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. Þau setja fyrst 

fram skilgreiningu sem landssamtök fyrir frumkvöðla í samfélagsháskólum (e. national 

association for community college entrepreneurship) settu fram á hver munurinn á þessum 

tveimur kennsluaðferðum er. Að kenna á skapandi hátt felst í að nota sköpunargáfuna til að 

kenna námsefni á áhugaverðan hátt. Að kenna sköpunargáfu liggur í því að auka 

sköpunargáfu nemenda. Jeffrey og Craft (2004) eru sammála þessari skilgreiningu en vilja 

leggja áherslu á að ekki eigi að aðskilja þessar aðferðir. Samþætting þeirra getur skilað 

skilvirkari árangri í kennslustofum (bls. 77). Jeffrey og Craft fjalla um rannsókn um tengsl á 

milli skapandi kennslu og kennslu á sköpunargáfu. Rannsóknin fór fram á árunum 1999-2001. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir mikilvægi tengsla á milli fyrrnefndu tveggja kennsluaðferða 

í sköpun. Að kenna sköpun er ekki hægt án þess að kenna skapandi en við að kenna skapandi 

leiðir það oft til þess að nemendur læra sköpun (Jeffrey og Craft, 2004, bls. 84). 

Jeffrey K. Smith og Lisa F. Smith (2010) setja fram fjórar hugmyndir sem þau telja geta 

haft áhrif á kennslu en þau fara náið ofan í það í bók sinni Educational Creativity (bls. 259). 

Eitt sem þau leggja fram til að bæta kennslu sköpunar í skólum er að kennari kenni skapandi 

hvort sem að kennarinn komi með frumlega aðferð eða taki aðferð frá öðrum. Að ná tökum 

á að kenna skapandi gerist ekki á einni nóttu, samkvæmt Smith og Smith getur það tekið 

 
5 (e. for example, get the pupils to write a script. This activity can work with almost any 
subject). 
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mörg ár að ná tökum á. Vegna þessa geti kennarar verið oft hikandi við að nota skapandi 

kennslu þar sem það getur valdið glundroða í bekknum þeirra (bls. 260).  

Lilja M. Jónsdóttir (1996/2007) veltir fyrir sér hvað hafi áhrif á hvaða kennsluaðferð 

kennari ákveður að nota í kennslu. Nefnir hún að kennsluaðferðin sem hafi verið notuð þegar 

kennarinn var sjálfur við nám virðist vera sú sem oftast verður fyrir valinu. Utanbókarnám 

verði þá fyrir valinu þar sem sú aðferð hafi verið einna lengst við lýði (bls. 6). Lilja M. 

Jónsdóttir leggur áherslu á að fjölbreytt vinnubrögð séu gagnleg þegar kemur að kennslu. 

Hún setur fram hugmyndir að þemaverkefnum sem kennarar geti nýtt sér. Verkefnin krefjast 

fjölbreyttra og skapandi vinnubragða þar sem nemendur fara óhefðbundnar leiðir (ekki 

utanbókarnám) til að læra námsefnið (bls. 55-88). Eitt af hlutverkum kennara er að skapa 

aðstæður þar sem nemendur fá tækifæri til að túlka, skapa, og tjá sínar eigin hugmyndir og 

annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). 

Það fer eftir kennurum hvaða kennsluaðferðir henta þeim í kennslu. Bók Ingvars 

Sigurgeirssonar (2013) Litróf kennsluaðferðanna er m.a. ætluð fyrir kennara til að finna 

kennsluaðferð sem hentar þeim (bls. 14). Æskilegt er að kennarar setji sér það markmið að 

velja þá kennsluaðferð sem passar við þeirra kennsluhætti en „kennsluhættir eru yfirheiti yfir 

framkvæmd kennslu“ (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005, bls. 21). Annað sem þarf að hafa í huga 

þegar kennsluaðferðir eru valdar eru nemendur. Nemendur eru ólíkir einstaklingar og þurfa 

því ólíka nálgun á námsefni en Árdís Ívarsdóttir og samstarfskonur fjalla um nauðsyn þess að 

bjóða upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir (bls. 25). Einnig verður að aðlaga kennsluaðferðir að 

faginu sem er kennt ásamt því að huga að því að mögulega er þörf á að nýta sér fleiri en eina 

kennsluaðferð hverju sinni (bls. 39). Það þarf því að hafa margt í huga þegar valdar eru 

kennsluaðferðir. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) skiptir kennsluaðferðum upp í níu flokka; útlistunarkennsla, 

þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, 

innlifunaraðferðir og tjáning, þrautarlausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð, 

skapandi viðfangsefni (bls. 48-55). Ekki verður fjallað ítarlega um hvern einasta flokk 

kennsluaðferða heldur verður sjónum beint að nokkrum kennsluaðferðum innan flokkanna 

sem teljast skapandi. 

2.4.3.1 Útlistunarkennsla  

Í útlistunarkennslu eru kennsluaðferðir sem byggjast á því að kennarar miðli sinni þekkingu til 

nemenda með ólíkum aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 66). Undir þessum flokki er 

sýnikennsla. Í sýnikennslu er nemendum vanalega sýnt á markvissan hátt aðferðir eða 

vinnubrögð til að vinna verkefni (bls. 77). Skapandi sýnikennsla getur falið í sér margt en sem 

dæmi geta kennarar sýnt nemendum skapandi verkefni sem tengjast námsefninu frá fyrri 
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nemendum. Þá er verið að kveikja áhuga nemenda og sýna þeim lokaafurð skapandi 

verkefnis með sýnikennslu. Einnig geta kennarar fundið kvikmyndir, þætti eða tölvuforrit til 

að sýna nemendum til að vekja áhuga þeirra á skapandi verkefni (bls. 77-86). 

2.4.3.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Það sem felst í þulunámi og þjálfunaræfingum er að nemendur læra námsefni utan að 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). Námsspil er kennsluaðferð sem fellur undir þann flokk. 

Utanbókarkennsla fellur ekki undir skapandi kennsluaðferðir en að nemendur búi til námspil 

getur aftur á móti leitt til mjög svo skapandi verkefna (bls. 101). Ingvar Sigurgeirsson nefnir 

sjálfur spil á borð við Trivial Pursuit, Scrabble og Pictionary sem hægt er að nota til að þjálfa 

ýmsa þætti hjá nemendum á borð við stafsetningu, rökhugsun og orðaforða um leið og þeir 

vinna skapandi (bls. 101). Hægt er þannig að nota flokk sem felst í utanbókarlærdómi og 

tengja kennsluaðferðir hans við skapandi verkefni. 

2.4.3.3 Verklegar æfingar 

Í verklegum æfingum er blandað saman ólíkum kennsluaðferðum og er gagnlegt að „beita 

þeim með markvissum og áhugavekjandi hætti“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 108). 

Verkleg kennsla stendur ekki ein og sér heldur er hún unnin samhliða fræðilegu námi. Smíði, 

saumar og myndaupptökur eru dæmi um námsefni sem fellur undir verklegar æfingar. Fram 

kemur að skapandi verkefni feli oft í sér verklegar æfingar, sem dæmi má taka þegar 

nemendur útbúa verkefni með höndum eða taka upp myndband (bls. 113). 

2.4.3.4 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir felast í umræðum milli kennara og nemenda. Kennarar varpa 

fram spurningum til nemenda til að skapa umræður á milli þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 114). Sú aðferð sem Ingvar Sigurgeirsson nefnir sem skapandi aðferð eru „réttarhöld.“ 

Umræður eru skapaðar á milli nemenda með því að halda réttarhöld í skólastofunni. Allir 

nemendur hafi þar sitt hlutverk hvort sem það er dómari, ritari eða lögfræðingur. Síðan er 

valið umræðuefni sem tekið er upp í réttarhaldinu sem dæmi nefnir Ingvar Sigurgeirsson 

kristnitökuna á Íslandi, galdrabrennur eða umhverfisvernd. Tekið er fram að þessi aðferð 

henti sérstaklega vel m.a. fyrir greinar samfélagsfræðinnar (bls. 120-121). Þessi aðferð gæti 

verið notuð til að móta skapandi námsefni þar sem undirgreinar samfélagsfræðinnar væru 

samþættar. 

2.4.3.5 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Í kennsluflokknum innlifunaraðferðir og tjáning eiga nemendur að tjá sig og lifa sig inn í það 

sem er verið að gera t.d. að hlusta á frásögn kennara og hrífast með (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 122). Ingvar Sigurgeirsson nefnir leikræna tjáningu eða leiklist sem kennsluaðferð í 
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þessum flokki. Leiklist hefur þann kost að hún getur verið nýtt sem hluti af öðru námsefni 

eða staðið ein og sér sem eigið fag (bls. 127-128). Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar frá 

árunum 1987-1988 sýndi að af 667 kennslustundum sem voru skoðaðar var leiklist einungis 

nýtt í 15 kennslustundum eða í 2,2% skipta (bls. 128). Ingvar Sigurgeirsson (2013) nefnir 

einnig rannsókn sem var gerð 24 árum seinna árið 2012. Þá kom í ljós að 54% kennara 

sagðist nota leikræna tjáningu. Seinni rannsóknin var ólík þeirri fyrri en þar var kennurum 

sendur spurningalisti en ekki var fylgst með kennslustundum (bls. 128-129). Ef litið er á 

niðurstöðu þessara tveggja rannsókna virðist leiklist vera á uppleið í kennslu. 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010) gerðu rannsókn á áhrifum 

leiklistar í kennslu á milli áranna 2007-2009. Í niðurstöðum kom í ljós að leiklist í kennslu 

hafði jákvæð áhrif á nemendur. Þeir nemendur sem virtust njóta góðs af voru m.a. 

nemendur með námsörðugleika og nemendur með annað tungumál en íslensku sem fyrsta 

mál (bls. 9). Fjallað er um mikilvægi leiklistar í bók Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2010) Leiklist í kennslu. Þar kemur fram að leiklist styrki sjálfsmynd unglinga 

og veitir þeim frelsi að tjá sig t.d. bakvið „grímu,“ í hlutverkaleik (bls. 8). Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir koma með ýmsar leiðir til að nota leiklist í kennslu meðal þeirra eru 

paravinna, spuni og kastljós. Paravinna er algengasta aðferðin í leiklist en þá eru tveir 

nemendur sem vinna saman. Kennari gefur nemendum hlutverk sem þeir leika. Spuni er 

kennsluaðferð sem veitir nemendum mikið frelsi þar sem þeir finna upp efnið á staðnum, 

þeir spinna atriði. Nemendur eru settir í eða velja sér hlutverk, framhaldið er síðan óráðið. 

Hér er einblínt á nemendur sem einstaklinga. Í kennsluaðferðinni kastljós sitja nemendur í 

hring en einn þeirra í miðjunni, hann tekur að sér hlutverk úr námsefninu. Hann situr í 

kastljósinu og segir sína sögu eða svarar spurningum frá kennara og samnemendum (bls. 25-

28). Meðal annarra kennsluaðferða sem Ingvar Sigurgeirsson (2013) nefnir sem falla undir 

innlifunaraðferð og tjáningu eru myndsköpun en þar er hægt að mála málverk eða teikna. 

Einnig er hægt að búa til myndbönd, taka ljósmyndir eða nota leir svo tekin séu nokkur dæmi 

(bls. 135-136). Innlifunaraðferðir og tjáning bjóða upp á margvíslegar kennsluaðferðir sem 

hægt er að nota í skapandi kennslu. 

2.4.3.6 Þrautalausnir 

Þrautalausnir reyna á getu nemenda til að koma með lausnir á ýmsum vandamálum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 139). Þessi kennsluaðferð er til þess fallin að nemendur fái reynslu í 

að leysa hin ýmsu vandamál sem koma upp á lífsleiðinni. Þrautalausnir er kennsluflokkur sem 

hægt væri að nýta í mörgum fögum í grunnskóla, þar á meðal samfélagsfræði. Þegar 

nemendur leita lausna við þraut er mikilvægt að kennari taki fram hvort að aðeins ein lausn 

sé við þrautinni eða margar (bls. 139). Ein aðferð sem Ingvar Sigurgeirsson nefnir í þessum 

kennsluflokki er „ef-aðferðin.“ Í þeirri aðferð er orðið „ef“ notað til að skoða hugsanlega 
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breytingar í lífinu t.d. hvað ef það mætti ekki nota bíla lengur? Hvað ef landamærin á Íslandi 

myndu loka? Hvað ef Sovétríkin hefðu unnið kalda stríðið? Nemendur vinna síðan annað 

hvort saman eða sjálfstætt að finna út hver atburðarásin hefði verið þá (bls. 146-147). 

Vinsældir „hvað ef?“-sögu (e. counterfactual history) hafa aukist hjá sagnfræðingum á 

seinustu árum eða frá miðjum tíunda áratugnum, en ekki hafa allir verið sammála um gildi 

hennar (Richard Evans, 2014). Sagnfræðingurinn Richard Evans frá Cambridge háskóla telur 

að það ætti að einblína á af hverju atburðir gerðust en ekki hvernig þeir gætu hafa gerst ef 

eitthvað hefði farið öðruvísi. Evans tekur dæmi um upphaf fyrri heimsstyrjaldar en þar hefur 

verið deilt um hvað hefði gerst ef Bretland hefði ekki komið inn í stríðið. Þegar litið er á 

hvaða saga er oftast notuð í „hvað ef?“-sögu virðist saga á borð við frönsku byltinguna eða 

iðnbyltinguna ekki vera tekin fyrir ef til vill vegna þess að breyting á einum atburði hefur ekki 

áhrif á heildarútkomuna þar. Evans bendir einnig á að láta nemendur læra söguna þannig er 

alveg úr takt við sagnfræði í dag þar sem hún einfaldar atburði sögunnar. Aftur á móti heldur 

Rebecca Onion (2015) því fram að „hvað ef?“-saga geti haft mikið gagn fyrir sagnfræðinga og 

nemendur, vegna þess að „hvað ef?“-saga gefur nemendum og öðrum tækifæri á að grafa 

dýpra ofan í ástæður að baki ákvörðunum einstaklinga í sögunni. Þessar pælingar um hvað 

hefði getað gerst, getur samkvæmt Onion, „skapað samkennd og dregið úr þjóðernis-, 

menningar- og kynþáttarfordómum.“ Eins og með aðrar kennsluaðferðir telur Onion að hægt 

sé að setja fram góða og slæma ályktun af „hvað ef?“-sögu. Hér á Íslandi hefur „hvað ef?“-

sagan einnig verið umfjöllunarefni en forseti Íslands sagnfræðingurinn Guðni Th. 

Jóhannesson, hélt einmitt fyrirlestur árið 2013 þar sem umræðuefnið var „Hvað ef? 

Íslandssagan sem gæti hafa gerst“ (Vilhelm Vilhelmsson, 2013). „Hvað ef?“-aðferðin tengist 

samfélagsfræði því djúpum böndum þar sem saga er ein undirgreina hennar. Kennarar geta 

nýtt sér rannsóknir sagnfræðingar á „hvað ef?“-kennsluaðferðinni í skapandi kennslu. 

2.4.3.7 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir byggjast á vísindalegum rannsóknum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 173). 

Nemendur reyna að svara spurningu með því að nýta sér vísindalegar athuganir. 

Lausnarleitarnám er kennsluaðferð sem fellur undir þennan flokk. Í dag er lausnarleitarnám 

kennsluaðferð sem er notuð á öllum skólastigum (bls. 173). Ingvar Sigurgeirsson tekur dæmi 

í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna um hóp nemenda sem eiga að rannsaka einstakling sem 

var grafinn að heiðnum sið, kuml. Lausnarleitarnám er skipt upp í níu skref: 

1. Undirbúningur 

2. Vandamálið kynnt nemendum 

3. Hvað vitum við og hvað þurfum við að vita 

4. Viðfangsefnið skilgreint 
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5. Upplýsinga aflað 

6. Hugmyndir settar fram 

7. Hugmyndir vegnar og metnar og niðurstaða fengin 

8. Niðurstöður kynntar 

9. Niðurstöður ræddar (bls. 174). 

Þessa aðferð væri vel hægt að nýta í skapandi kennslu þar sem nemendur fá frelsi til að 

komast að niðurstöðu og þróa sínar eigin kenningar. 

2.4.3.8 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er kennsluflokkur sem er oft nýttur með öðrum kennsluaðferðum. Hópvinna 

fer mjög vel með skapandi kennslu þar sem oftar en ekki eru nemendur að vinna saman í 

hópum í skapandi námsefni. Kostir hópvinnu eru margvíslegir, m.a. geta nemendur aðstoðað 

hver annan við að skilja námsefnið og nemendur geta náð að þróa hugmyndir sínar með 

aðstoð frá hver öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178-179).  

2.4.3.9 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Í sjálfstæðum, skapandi vinnubrögðum er megináherslan lögð á að nemendur vinni verkefni 

sjálfstætt, oft notað með samþættingu námsgreina (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 200). 

Sjálfstæð vinna þýðir samt ekki endilega einstaklingsvinna en nemendur geta unnið saman í 

sjálfstæðri vinnu. Þemanám getur innifalið sjálfstæð, skapandi vinnubrögð þar sem 

þemanám fellur ekki undir einn flokk. Þemanám er samþætt nám þar sem nemendur vinna 

með fleiri en eina námsgrein í sama verkefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 200). 

Sjálfstætt, skapandi nám er því mikilvægur kennsluflokkur í skapandi verkefnum þar sem 

nemendur nýta sér sjálfstæð vinnubrögð. 

2.5 Samvirkt nám 

Samvirkt nám er heiti sem er oft notað af kennurum yfir samvinnu nemenda í hópvinnu 

(Málið, e.d.). Allir nemendur hafa sitt hlutverk í hópnum, leggja sitt af mörkum og bera 

ábyrgð á vinnu hópsins (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

Félagssálfræðingurinn (e. social psychology) David J. Johnson og námssálfræðingurinn (e. 

educational psychology) Roger T. Johnsons (e.d.) telja að af öllum þeim kennsluaðferðum 

sem kenndar eru tilvonandi kennurum hefur ekki verið lögð nægileg áhersla á samvirkt nám 

(e. cooperative learning). Hvernig kennari raðar í hópa hefur mikið að segja hversu mikið 

nemendur læra og hvernig þeir upplifa reynslu sína í skóla. Samkvæmt Johnsons og Johnson 

(e.d.) er æskilegt að hafa skýr markmið fyrir nemendur í samvirku námi. Að vinna saman í 

hóp er leið nemenda til að ná ákveðnu markmiði sem gagnast öllum í hópnum. Leiðir til að 
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skipta nemendum í hópa eru fjölbreyttar (Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007). Hægt er að skipta 

þeim af handahófi, t.d. með því að draga eða láta forrit velja nöfn saman, kennari getur 

raðað í hópa eða nemendur velja sér sjálfir félaga. Hentug stærð á hópi eru fjórir nemendur. 

Þessi fjöldi nemenda í hópi á að tryggja að enginn nemandi verði út undan og að jafnvel þótt 

að einn eða tveir nemendur séu óvirkir mun hópurinn samt skila af sér námsefninu (bls. 21-

22). 

Johnson og Johnson (e.d.) skipta samvirku námi í þrjá flokka. Formlegt samvirkt nám (e. 

formal cooperative learning) felst í samvinnu nemenda í hópvinnu í ákveðinn tíma. Á þessum 

tíma vinna nemendur að ákveðnu markmiði í sameiningu. Óformlegt samvirkt nám (e. 

informal cooperative learning) felst í samvinnu nemenda í styttri tíma, frá nokkrum mínútum 

upp í eina kennslustund. Þessi aðferð getur verið notuð þegar nemendur ræða saman um 

kvikmynd, fyrirlestur eða þátt sem nemendur fylgdust með saman. Þetta er gert svo að 

nemendur nái að meðtaka námsefnið. Helsta ástæðan fyrir því að nýta óformlegt samvirkt 

nám í kennslustundum samkvæmt Johnsons og Johnson er að halda nemendum betur við 

efnið og kennslunni sem fer fram í tímum. Samstarfshópar (e. cooperative base groups) er 

samvirkt nám sem er ætlað til lengri tíma. Í samstarfshópum eru fastir hópmeðlimir allan 

tímann á meðan samstarfshópurinn er starfandi. Hlutverk meðlima samstarfshópsins er að 

einblína á góðan námsárangur, veita hvert öðru stuðning í ferlinu og að taka ábyrgð á 

lærdómnum. Samstarfshópar hittast reglulega til að vinna saman að markmiði hópsins. 

Æskilegt er að kennari fari yfir með nemendum hvernig samskipti eigi að fara fram áður en 

hópstarfið hefst. Þessa þrjá flokka samvirks náms er hægt að flétta saman í kennslu (Johnson 

og Johnson, e.d.). Eins og sést getur samvirkt nám með ólíkum aðferðum verið notað á 

fjölbreyttan hátt í kennslu. 

Kennarar ákveða sjálfir hvaða hópskiptingu þeir telja henta sínum nemendahópi best og 

fjölda nemenda í hóp (Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007). Kennari getur ekki ætlast til þess að 

allir nemendur innan eins hóps skili jafn miklu af sér í hópstarfinu. Nemendur eru ólíkir og 

hafa ólíka hæfileika. Það er einnig mikilvægt að nemendur skilji að þeir eru ólíkir en allir eiga 

að geta lagt sitt af mörkum til hópsins, nemendur þurfa að huga að skiptingu verka innan 

hópsins með það í huga (bls. 23). Samvirkt nám eykur á ábyrgðartilfinningu nemenda (Kagan, 

2007) en það tengist hæfniviðmiði í félagsheimi samfélagsgreina í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) að nemendur geti „sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði“ 

(bls. 201). Kagan (2007) bendir á að nemendur þurfi að læra að bera ábyrgð á sjálfum sér og 

með því að nýta samvirkt nám geti kennarar hjálpað nemendum að öðlast þá getu. Auk þess 

að auka ábyrgðartilfinningu nemenda þá hefur samvirkt nám jákvæð áhrif á 

samskiptahæfileika nemenda sín á milli og nemendur verða oft jákvæðari gagnvart náminu 

sjálfu (Kagan, 2007). Samvirkt nám hefur því ýmsa kosti sem hægt er að nýta í kennslu. 
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2.6 Að útbúa námsefni og kennsluleiðbeiningar 

2.6.1 Skilgreining og gerð námsefnis 

Námsefni hefur verið skilgreint af ýmsum fræðimönnum í gegnum tíðina. Aldís Yngvadóttir 

(2008) fjallar um skilgreiningu á námsefni en þar kemur fram að hugtakið geti verið erfitt að 

skilgreina. Hún tekur sem dæmi sænska Aðalnámskrá þar sem segir að námsefni sé það efni 

sem nemendur og kennarar nýti sér til að læra þá vitneskju sem ætlast er til. Aldís telur þetta 

víða skilgreiningu á hugtakinu. Ingvar Sigurgeirsson (1992) skoðar hugtakið í doktorsritgerð 

sinni The role, use and impact of curriculum materials in intermediate level Icelandic 

classrooms, þar segir hann að námsefni sé fyrir kennara til að nota í kennslu. Að námsefni sé 

notað í ákveðinni námsgrein sem það var samið fyrir (bls. 2-3). Aldís Yngvadóttir (2008) vill 

hins vegar skilgreina námsefni sem „allt það efni sem notað er eða lagt til grundvallar í 

kennslu og námi.“ Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að námsefni eigi að velja 

með hliðsjón af því að það uppfylli þær kröfur sem settar eru með hæfniviðmiðum í hverri 

námsgrein fyrir sig (bls. 86) og að námsskráin eigi að vera „leiðarljós fyrir þá sem fást við 

námsefnisgerð“ (bls. 9). Einnig kemur fram að huga eigi að sex grunnþáttum menntunar við 

gerð námsefnis (bls. 17-18). 

Hvernig námsefni er sett fram hlýtur að skipta höfuðmáli. Kristín Loftsdóttir (2005) bendir 

á að rannsóknir á hinum ýmsu námsbókum sýni mun á hvernig fjallað er um fólk eftir 

litarhafti eða kyni (bls. 75). McDonough og Shaw (2003) benda á það sama í bók sinni 

Materials and methods in ELT: A teacher´s guide. Til dæmis hefur umfjöllun um málefni á 

borð við reykingar og drykkju verið tengd við minnihlutahópa og lágstéttahópa í námsbókum 

(bls. 65). Þá hefur Ingvar Sigurgeirsson (2011) komið inn á að námsefni hafi ýtt undir 

hefðbundin kynjahlutverk (bls. 35). Kennarar eiga ekki allir kost á að geta valið sitt eigið 

námsefni, en mismunandi er eftir löndum hvort að kennarar ráði alveg námsefni, hafi lista 

yfir samþykkt efni eða er úthlutað því efni sem á að kenna (McDonough og Shaw, 2003, bls. 

60). Það getur verið snúið að meta og finna námsefni sem hentar og velja hið rétta námsefni. 

Það eina sem sker úr um hvort að efnið hentar, er að prófa það með nemendum (bls. 71). 

Námsefni getur innihaldið texta sem leggur litla áherslu á skilning en meiri áherslu á 

utanbókarlærdóm, textar í námsefni eigi það einnig til að vera óþarflega flóknir. 

Námsgagnastofnun var stofnuð árið 1980. Aðalhlutverk hennar átti að vera að tryggja að 

námsefni stæðist ákveðnar kröfur um gæði og færa nemendum landsins námsgögn án 

kostnaðar frá þeirra hálfu (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 35-36; „Námsgagnastofnun 25 

ára,“ 2005). Í dag, árið 2020, sér Menntamálastofnun um (Menntamálastofnun, e.d.-a) 

námsefnisgerð. Gefið hefur verið út, í gegnum árin, fjölbreytt efni ætlað nemendum. Á síðu 

Menntamálastofnunar er ógrynni af námsefni ætlað fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla. Þar er m.a. boðið upp á rafbækur, hljóðbækur, vinnubækur, 
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fræðslumyndbönd og vefslóðir á kennsluvefi (Menntamálastofnun, e.d.-b). Námsefni kemur í 

fjölbreyttu formi en hvernig námsefni er sett upp er einnig ólíkt. Í bókinni Kennarabók með í 

fullorðinna tölu sem í eru kennsluleiðbeiningar með útgefnu námsefni, fjallar höfundurinn 

Lilja M. Jónsdóttir (2001) um að útbúa námsefni í samfélagsfræðigreinum út frá markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla þess tíma (bls. 1). Hún bendir á að með námsefni sé gott að láta 

góðar leiðbeiningar og ítarefni fylgi með sem kennarar geta nýtt sér. Þá geta kennarar notað 

námsefnið á fjölbreyttan hátt með sínum nemendahópi. Þegar kennarar hafa aðgang að 

fjölbreyttu námsefni geta þeir valið úr hvað þeir nota með hverjum nemendahóp. 

Nemendahópar eru ólíkir og því mismunandi hvað hentar hverjum og einum (bls. 1). Þegar 

hafist er handa við að útbúa námsefni þarf að ákveða fyrir hvern námsefnið er og ákveða 

áhersluþætti. Niðurstöður langtímaverkefnis Ingvars Sigurgeirssonar (1992) á námsefni fyrir 

10-12 ára nemendur og viðhorf þeirra og kennara til þess, sýna að námsefni skiptir 

höfuðmáli í kennslu. Námsbækur stýrðu að miklu leyti kennslu kennara, bæði verkefni sem 

fylgja með námsbókum og einnig að kennarar kenndu námsefnið í þeirri röð sem það var í 

bókinni (bls. 128). Niðurstöður rannsóknar sýndu að námsbækurnar stjórnuðu kennslunni 

frekar en kennarar. Þegar þessi rannsókn var gerð var Aðalnámskrá grunnskóla frá 1976 við 

lýði og þar var m.a. lögð áhersla á frumleg verkefni sem nemendur hefðu ákveðið val um. 

Kennsla sem er stýrð af námsbókum fellur því ekki að því markmiði (Ingvar Sigurgeirsson, 

1992, bls. 129). Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er einnig lögð áhersla á sköpun (bls. 16) og er 

því hægt að álykta að námsbækur eigi ekki að stjórna kennslu kennara heldur að veita þeim 

stuðning. 

Hvernig námsefni er uppbyggt fer eftir því hvað höfundar þess vilja leggja áherslu á. Er 

verið að leggja áherslu á að tengja námsefnið við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og/eða er 

verið að leggja áherslu á rökhugsun, minni eða skilning? Hvernig námsefni er uppbyggt fer 

eftir hvað höfundur vill að komi fram í efninu. Ekki er óalgengt að kennarar útbúi sitt eigið 

námsefni eftir að hafa séð hvað hentar þeim best í kennslu. Þetta er námsefni sem er oft ekki 

gefið út af Menntamálastofnun, en það stoppar ekki kennara að dreifa námsefninu á milli 

sín. Það er oft í boði á Facebook síðum og einnig eru til gagnagrunnar á netinu þar sem 

kennara deila námsefni sín á milli (Ágústa Arna Sigurdórsdóttir, 2015). Grossman og 

Thompson (2008) minna einnig á að kennarar kennaradeildar séu oft mjög áhugasamir um 

námsefni og hvetja oft kennaranema sína til að búa til sitt eigið námsefni sem þeir geta síðan 

notað þegar út í kennslu er komið. 

2.6.2 Skilgreining og notkun kennsluleiðbeininga 

Þegar sett er fram námsefni ætlað nemendum fylgir því oftar en ekki kennsluleiðbeiningar. 

Kennsluleiðbeiningar eru m.a. ábendingar til kennara um hvernig hægt er að kenna 

námsefnið (Aldís Yngvadóttir, 2008). Samkvæmt Baratz og Hauptman (2012) gegna 
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kennsluleiðbeiningar því hlutverki að þjóna kennurum og nemendum við kennslu námsefnis. 

Samkvæmt þeim eiga kennsluleiðbeiningar að sameina þekkingu á kennslu- og 

uppeldisfræðilegu efni (bls. 70). Shkedi (1995) leggur áherslu á að kennsluleiðbeiningar séu 

tenging kennara við námsefnið. Kennsluleiðbeiningar eiga þannig, samkvæmt bæði Shkedi 

(1995) og Baratz og Hauptman (2012), að styðja við kennara við notkun námsefnis. 

Menntamálastofnun (e.d.-c) gaf út gátlistann Gátlisti og leiðbeiningar um frágang þar 

sem settir eru fram sjö punktar um gerð kennsluleiðbeininga. Í upphafi kennsluleiðbeininga 

þarf að taka fram tilgang námsefnis og hvernig það er uppbyggt. Námsefni þarf að hafa 

ákveðinn tilgang og markmið og þarf að taka það fram skýrt í kennsluleiðbeiningum. Gera 

þarf grein fyrir hver tilgangur að baki námsefnis er og setja fram hugmyndir að 

kennsluaðferðum og verkefnum tengd námsefni. Menntamálastofnun (e.d.-c) tekur einnig 

fram að í kennsluleiðbeiningum þurfi að koma með tillögur hvernig skuli meta námsefnið. Að 

lokum er imprað á mikilvægi þess að kennsluleiðbeiningar séu auðveldar í notkun og settar 

upp á skýran hátt. Sagnfræðingurinn Þorsteinn Helgason (2008) telur upp hvað er gott að 

komi fram við gerð kennsluleiðbeininga. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að taka skýrt 

fram hvert markmið námsefnisins er í kennsluleiðbeiningum. Að greina efnisþætti námsefnis, 

skoða á hvaða grundvelli það er byggt. Ítarefni og fróðleikur fyrir kennara m.a. til að vísa í 

önnur rit eða efni sem tengist námsefninu. Þorsteinn Helgason (2008) leggur til að hafa 

nákvæmar kennsluaðferðir í kennsluleiðbeiningum ásamt hugleiðingum um námsefnið. 

Verkefni eiga að fylgja kennsluleiðbeiningum að mati Þorsteins og gott er að hafa þau 

verkefni ólík. 

Ingvar Sigurgeirsson (1994) fjallar um viðhorf kennara til kennsluleiðbeininga í skýrslunni 

Notkun námsefnis í 10-12 ára deildum grunnskóla og viðhorf kennara og nemenda til þess. 

Skýrslan var byggð á langtímaverkefni þar sem verið var að rannsaka afstöðu nemenda og 

kennara til námsefnis (bls. 6). Fram kemur að þótt ekki margir kennarar nýti sér 

kennsluleiðbeiningar við kennslu námsefnis telja þeir samt sem áður að kennsluleiðbeiningar 

eigi að fylgja með námsefni. Algengast var að kennarar notuðu hluta úr 

kennsluleiðbeiningum eða það sem þeir töldu henta sinni kennslu (11-14). Þrátt fyrir að 

þessar skoðanir kennara séu yfir aldarfjórðungs gamlar, eiga þær enn rétt á sér þar sem þær 

setja fram skoðanir kennara á kennsluleiðbeiningum. Ingvar Sigurgeirsson (1994) tekur 

saman upplýsingar úr rannsókninni þar sem skoðuð var notkun námsefnis í 5.-7. bekk og 

viðhorf nemenda og kennara til þess, og setur fram hvernig kennsluleiðbeiningar kennarar 

kjósi. Samkvæmt þeim niðurstöðum vilja kennarar hagnýtar, markvissar, skýrar og ekki of 

langar kennsluleiðbeiningar. Einnig telja þeir að gott sé að vísa á annað efni sem tengist 

námsefninu sem kennarar geta þá notað í sinni kennslu (120-121). Fram kemur í grein Shkedi 

(1995) hvað kennarar telja einkenna góðar kennsluleiðbeiningar. Þær niðurstöður svipa til 
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niðurstaðna Ingvars Sigurgeirssonar (1994) í hans rannsókn. Kennarar vilja að 

kennsluleiðbeiningar bjóði upp á fjölbreytta möguleika og hugmyndir fyrir kennara, að fram 

komi tilgangur námsefnis og markvissar leiðbeiningar (Shkedi, 1995). 

Sagnfræðingurinn Helgi Skúli Kjartansson (2010) gaf út námsefnið Frá Róm til Þingvalla og 

með því fylgdu greinagóðar kennsluleiðbeiningar. Þar kemur fram að þær 

kennsluleiðbeiningar „gefi ekki forskrift að kennsluaðferðum“ (bls. 4). 

Kennsluleiðbeiningarnar eru settar upp á skýran hátt, sagt er hvað ætlast er til að nemendur 

læri af námsefninu og að markmið Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 séu höfð til grundvallar. 

Helgi Skúli Kjartansson setti fram hugmyndir af ýmsum verkefnum sem kennarar geta nýtt 

sér með námsbókinni Frá Róm til Þingvalla, sem hann lagði fram með að hafa fjölbreyttar 

kennsluleiðbeiningar, þannig getur kennari valið efni sem hentar honum (bls. 4-5). 

Kennsluleiðbeiningar Helga Skúla Kjartanssonar (2010) fylgja að mestu leyti hinum sjö 

punktum Menntamálastofnunar (e.d.-c) um uppsetningu kennsluleiðbeininga. 

Kennsluleiðbeiningar geta verið formfastar þar sem farið er yfir hvernig skal kenna 

námsefnið skref fyrir skref. Á vefsíðunni Bókagerð með börnum eftir Hönnu Kristínu 

Rúnarsdóttur (2017) eru kennsluleiðbeiningar þar sem sýnt er með stuttum myndböndum 

hvernig nemendur geta búið til bækur í tímum. Þarna eru kennsluleiðbeiningarnar 

fastmótaðar þar sem verkefnið var þess eðlis (Hanna Kristín Rúnarsdóttir, 2017). Gefnar voru 

út kennsluleiðbeiningar eftir Róbert Jack (e.d.) fyrir kennslu á Laxdælu. Þar kemur fram að 

hver kennari verður að taka mið af sínum nemendahópi og aðstæðum áður en hafin er 

kennsla á námsefninu. Í þessum kennsluleiðbeiningum kemur Róbert með hugmyndir að 

kennslu námsefnis, en setur ekki fram eina rétta leið til að kenna efnið (bls. 3). Þessi tvö 

dæmi sýna að kennsluleiðbeiningar (Hanna Kristín Rúnarsdóttir, 2017; Róbert Jack, e.d.) geta 

verið ólíkar og fer oft eftir hvert námsefnið er og hvernig það eru sett fram. 

2.6.3 Kennsluleiðbeiningar með námsefni höfundar 

Námsefnið sem fylgir hér með eru sex verkefni með kennsluleiðbeiningum. Námsefnið er 

samið með hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla (2013) í huga í þeirri von að það geti 

aðstoðað kennara að meta hæfniviðmið í samfélagsgreinum. Með hverju verkefni eru settar 

fram hugmyndir að hæfniviðmiðum sem kennarar geta mælt með námsefninu. 

Námsefnið er samið með það í huga að samþætta undirgreinar samfélagsfræðinnar, 

notast er við skapandi kennsluaðferðir. Þar sem notast er við skapandi aðferðir er engin ein 

rétt leið til að kenna námsefnið. Í námsefninu eru settar fram hugmyndir um samþættingu 

undirgreina samfélagsfræðinnar og kynntar ólíkar kennsluaðferðir til að vinna með efnið. 

Kennarar geta notað hluta námsefnisins og breytt um viðfangsefni, samþætt til dæmis aðrar 

greinar samfélagsfræði. Með þessu opna námsefni fá kennarar vonandi tækifæri til að 
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útfæra verkefni á sinn hátt. Þeir geta þannig fellt efnið að þeim nemendahópi sem þeir 

kenna. Kennarar geta notað námsefnið alveg eins og það er sett upp og nýtt þær 

leiðbeiningar og hugmyndir sem koma fram þar eða notað það sem viðmið og farið sína eigin 

leið í kennslu námsefnisins. 
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3 Námsefni með kennsluleiðbeiningum 

Menntamálaráðuneytið gaf út gátlista fyrir þá sem ætla sér að semja námsefni. Með 

gátlistanum er farið yfir atriði sem þarf að hafa í huga þar á meðal málfar, framsetningu og 

skýr fyrirmæli um uppsetningu (Menntamálaráðuneytið, 2017-c). Það námsefni sem verður 

sett hér fram felur í sér að nemendur vinna saman í hópum að skapandi verkefnum. Carol 

Ann Tomlinson (2014) fjallar um í bók sinni The Differentiated Classroom: Responding to the 

Needs of all Learners að nemendur séu með ólíkar þarfir þó svo að þeir séu í sama bekk með 

einn kennara. Tomlinson nefnir dæmi um hvernig kennarar nýta sér mismunandi aðferðir til 

að sjá til þess að allir nemendur þeirra læri námsefnið. Hún mælir með mismunandi 

kennsluaðferðum þar sem horft er til þess að nemendur eru ólíkir og læri á ólíkan hátt. 

Einnig leggur Tomlinson áherslu á að kennarar verði að vera reiðubúnir að virkja nemendur 

sína á mismunandi hátt (bls. 2-3). Tomlinson bendir á að flestir kennarar aðlagi námsefni 

nemenda sinna að þeirra þörfum á einhverjum tímapunkti. Tomlinson (2014) talar um 

skýrleika (e. clarity) og hvernig kennarar þurfa að nýta sér hann til að allir nemendur fái efni 

við sitt hæfi. Námsefni, verkefni, kennari og nemendur vinna saman til að ná sem mestu út 

úr náminu (bls. 10). 

Með þessu námsefni fylgja leiðbeiningar fyrir kennara um hvernig er hægt að vinna með 

efnið. Fjallað verður almennt um hvert viðfangsefni námsefnisins og hvaða undirgreinar í 

samfélagsfræði eru samþættar. Settar verða fram tillögur að kveikjum fyrir kennara, en 

„[k]veikja (e. starter, opener, hook) er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað um 

þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að efninu í upphafi 

kennslustundar“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Það er mitt álit að kennarar ná að 

smita nemendur með áhuga sínum á efninu. Með því eru meiri líkur að nemendum finnist 

námsefnið skemmtilegra, meira spennandi og vilji læra meira um það.  

Einnig verða settar fram hugmyndir að fjölda nemenda í hóp og hvað þarf að koma fram í 

hverju verkefni. Komið verður með uppástungur að námsmati, hvernig kennari getur metið 

lokaafurðir nemenda. Ingvar Sigurgeirsson (2011) fjallar um námsmat í bók sinni Að mörgu er 

að hyggja – Handbók um undirbúnings kennslu. Fram kemur að þegar búið er til námsefni er 

mikilvægt að huga að því hvernig það skal metið. Sett eru fram markmið sem ætlast er til að 

nemendur nái að uppfylla og þarf því að huga að því hvernig meta á þau markmið. Ingvar 

Sigurgeirsson (2011) nefnir að gott sé að nota gátlista eða matslista og jafningja- og sjálfsmat 

nemenda (bls. 86-87). Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2010) ræða einnig um 

námsmat í bók sinni Leiklist í kennslu. Þær fjalla um hvaða námsmatsaðferðir henta vel þegar 

leiklist er metin, en margar af þeim aðferðum henta einnig vel með því skapandi námsefni 

sem hér er sett fram. Eitt af því sem lagt er til er að kennari fylgist með nemendum þegar 
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þeir eru að vinna verkefni og skrái hjá sér framvindu. Það hefur sýnt sig að þegar kennari 

skráir hjá sér frammistöðu nemenda þá vinna þeir betur í verkefninu (bls. 62). Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir mæla með gátlista sem kennarar geta haft hjá sér (bls. 

62) en á gátlistanum er hægt að hafa þau hæfniviðmið sem unnið er eftir. Í nánast öllu því 

námsefni sem fjallað er um hér er mælt með að nota jafningja- og sjálfsmat. Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir (2010) segja að sjálfsmat eða nemendamat sé þegar nemendur 

meti sína eigin frammistöðu í verkefninu, þá sé lögð áhersla á að nemandi líti á sitt framlag 

með gagnrýnum augum. Jafningjamat sé þegar nemendur meti árangur hvers annars. Þær 

benda á að þetta námsmat sé mikilvægt í hópvinnu þar sem ekki sé sjálfgefið að allir 

meðlimir hópsins vinni jafn mikið í verkefninu. Gott sé að brýna fyrir nemendum að þeir 

verði að rökstyðja svör sín um frammistöðu hópfélaga sína (bls. 62). Settar verða fram 

tillögur að hæfniviðmiðum úr kaflanum Samfélagsgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, 

bls. 198-203) í tengslum við námsefnið. Að lokum verður fjallað stuttlega um þegar ég vann 

námsefni með nemendum í unglingadeild og hvernig þeim nemendum gekk. 

3.1 Frumlegt veggspjald, landamæri Evrópu 

Landamæri innan Evrópu hafa tekið miklum breytingum í gegnum aldirnar. Lönd hafa komið 

og farið, heilu heimsveldin fallið og lönd hafa unnið og misst landsvæði. Routley (2019) fjallar 

um Rómarveldi sem hóf útþenslu árið 146 f.Kr. og var til í einu eða öðru formi fram á 15. öld. 

Tuttugasta öldin er dæmi um tímabil þar sem miklar breytingar urðu á landamærum Evrópu 

á tiltölulega stuttum tíma. Við lok fyrri heimsstyrjaldar sáust endalok á stórríkjum á borð við 

Ottómannaveldið. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar náði Þýskaland undir stjórn nasista 

að hrifsa til sín mikið landsvæði á stuttum tíma og tapa því jafnfljótt. Nær okkar tímum er 

vert að nefna upplausn Sovétríkjanna en við þá upplausn komu aftur mörg ríki sem höfðu 

verið innlimuðu inn í Sovétríkin (Routley, 2019). Nýlegustu breytingar á landamærum Evrópu 

voru árið 2014 þegar Vladimir Pútín forseti Rússlands innlimaði Krímskaga sem var hluti af 

Úkraínu, inn í Rússland. Sú aðgerð leiddi til viðskiptaþvingana gagnvart Rússlandi, m.a. af 

hálfu Bandaríkjanna („Innlimun Krím í Rússland formlega lokið“, 2014). Breytingar á 

landamærum Evrópu snúast bæði um sögu og landafræði. Verkefnið teygir sig því inn í tvær 

greinar samfélagsgreina, þar sem fjallað er um landamæri en einnig breytingar á 

landamærum í gegnum árin. Áður en hafist er handa við verkefnið er farið yfir með 

nemendum hvað landamæri eru og stutta sögu breytinga á þeim í Evrópu. Ingvar 

Sigurgeirsson (2013) telur mikilvægt að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu. Gott getur 

verið að varpa fram spurningum til nemenda (bls. 117) til að mynda umræður um 

viðfangsefnið, með því ná nemendur að heyra hugmyndir samnemenda sinna og koma með 

sínar eigin. 
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3.1.1 Lýsing á verkefni 

Nemendur vinna tveir og tveir saman í verkefninu, paraverkefni. Hver hópur velur sér eitt 

land/ríki innan Evrópu. Hópurinn finnur síðan upplýsingar um landið og hvernig landamæri 

þess hafa breyst í gegnum aldirnar. Góð kveikja fyrir nemendur er að vera með efni um 

breytingar á landamærum Evrópu tilbúnar. Sem dæmi má nefna myndband þar sem farið er 

yfir sögu landa í Evrópu frá árinu 400 f.Kr. (Cottereau, 2018), vefsíður þar sem fjallað er um 

ris og fall ríkja Evrópu (Routley, 2019) eða bækur eins og Nowherelands – An Atlas of 

Vanished Countries 1840-1975 eftir Bjorn Berge (2017) þar sem talin eru upp lönd sem eru 

ekki lengur til. Einnig geta nemendur leitað sér sjálfir upplýsinga til viðbótar um sitt land. Það 

sem þarf að koma fram á veggspjaldinu er stuttur texti um breytingar á landamærum 

landsins, 100-200 orð. Í textanum þarf að koma fram af hverju landamæri breyttust og 

skoðanir nemenda á þeim atburðum. Nemendur fá síðan frjálsar hendur hvernig þeir vilja 

útfæra textann á veggspjaldinu 

Það eru margir möguleikar sem nemendur geta nýtt sér til að gera skapandi og frumlegt 

veggspjald. Hérna verða nokkrar hugmyndir nefndar sem breyta veggspjaldi í skapandi 

veggspjald í tengslum við verkefnið landamæri í Evrópu. Til að sýna hvernig landamærin hafa 

breyst geta nemendur klippt út mismunandi stærðir landamæra ríkjanna. Síðan geta 

nemendur notað bréfanagla og sett í gegnum miðjuna á öllum löndunum. Þá sést hvernig 

landamærin hafa breyst og hægt er að snúa löndunum. Gott væri að setja ártölin á löndin og 

hafa stærstu landamærin aftast og þegar landið var minnst fremst. Nemendur geta teiknað 

mynd af þeim sem stjórnaði landinu þegar landamærin ríkisins breyttust. Sem dæmi er hægt 

að teikna, mála eða lita mynd, t.d. af Georg V konungi Bretlands. Í stjórnartíð Georg V fékk 

Írland frelsi en landið hafði verið undir Bretlandi en Bretar héldu þó Norður-Írlandi („Georg 

V(r. 1910-1936),“ e.d.). Nemendur búa til spássíu hægra eða vinstra megin á myndina af 

Georg V og líma spássíuna á veggspjaldið. Þetta gefur nemendum tækifæri til að skrifa texta 

eða teikna aðra mynd undir myndina af Georg V. Þar getur verið texti sem útskýrir hvernig 

hann tapaði Írlandi eða mynd af ánægðum Írum eða leiðum konungi. Hægt er að útbúa litla 

bók þar sem bakhliðin er límd á veggspjaldið eða bak- og framhliðin. Inn í bókinni geta verið 

skriflegar upplýsingar um breytingar á landamærum eða landamærin teiknuð upp. Einnig er 

hægt að útbúa flipabók (e. pop-up) og líma á veggspjaldið. Nemendur geta útbúið umslag og 

límt á veggspjaldið, inn í umslaginu geta verið hinar ýmsu upplýsingar sem tengist 

verkefninu. Útlitið á veggspjaldinu getur einnig verið fjölbreytt sem dæmi er hægt að hafa 

það í laginu eins og landamæri eða hvaða form sem nemendur kjósa. 

Vinnuferli: 

1) Skipta í hópa. 

2) Finna sér land/ríki til að fjalla um. 
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3) Leita að heimildum um sitt viðfangsefni. 

4) Finna hugmynd að veggspjaldi. 

5) Byrja að útfæra veggspjaldið og semja texta. 

6) Kynna veggspjald fyrir framan nemendahóp og kennara. 

Þegar nemendur eru búnir að skila inn verkefni og kynna, metur kennari veggspjaldið. 

Hér er mælt með að nota jafningjamat, einstaklingsmat og mat kennara t.d. með gátlista 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

3.1.2 Hæfniviðmið 

Í þessu verkefni eru fjögur hæfniviðmið notuð til að meta verk nemenda, tvö fyrri eru úr 

reynsluheimi en seinni úr félagsheimi. Í verkefninu eru nemendur að skoða breytingar á 

landamærum og af hverju þær áttu sér stað. Nemendur ættu því í lok verkefnisins að geta 

„greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 199). Landamæri breytast vegna ákvarðana manna en 

algengustu ástæðurnar eru stríð, samningar eða þá að landsvæði eru seld (Boudreau, 

McDaniel, Sprout og Turgeon, 2011). Kennari metur þá hvort að texti nemenda, um af hverju 

landamærin á þeirra landi breyttust sýni fram á að þekking nemenda á hvernig maðurinn 

mótar umhverfi sitt, sé fullnægjandi. 

Seinna hæfniviðmið úr reynsluheimi er að nemandi geti „greint afmarkaða efnisþætti 

stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 199). 

Þetta hæfniviðmið getur nýst við alla sögukennslu. Í þessu tilviki eru nemendur að skoða 

stóra sögu, breytingar landamæra til lengri tíma, og einnig litla sögu, af hverju þessar 

breytingar urðu. Í verkefninu eru nemendur að vinna saman tveir og tveir og eru því að læra 

að vinna með öðrum. Að vinna með öðrum krefst, eins og með flest annað nám, þjálfunar. 

Nemendur þurfa því að læra að geta „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og 

samræðu“ (bls. 202). Þegar unnið er í hóp þurfa nemendur að geta komið sinni skoðun á 

framfæri og hitt hópfélaga sína á miðri leið. Þetta þarf kennari að meta við lok verkefnis og 

er þá gott að nýta sér einstaklings- og jafningjamat þegar þetta hæfniviðmið er metið. 

Seinasta hæfniviðmiðið með þessu verkefni er að geta „komið þekkingu sinni og viðhorfum á 

framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra“ (bls. 202). 

Nemendur setja fram þekkingu sína á breytingum á landamærum og þeirra álit á af hverju 

landamærin tóku breytingum. 

3.1.3 Framkvæmd verkefnis um landamæri Evrópu með 8. bekk 

Það var haustið 2019 sem ég lagði þetta verkefni fyrir nemendur í 8. bekk. Undanfari þess var 

að nemendur voru búnir að læra um heimsálfur og lönd í heiminum. Rætt var um hvernig 
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landamæri hafa breyst í gegnum aldirnar og hvernig sum lönd sem voru til hafa horfið af 

landakortinu. Áður en nemendur byrjuðu að vinna var ég búin að sýna þeim dæmi um 

frumleg veggspjöld, bæði á vefnum og gömul veggspjöld frá fyrrum nemendum mínum. 

Verkefnið gekk að mestu leyti vel, nemendur lærðu að leita sjálfir að efni en nemendur í 8. 

bekk eru enn að læra að vinna sjálfstætt og þurftu því töluverða aðstoð við heimildaleit. 

Veggspjöldin voru eins ólík og þau voru mörg, sum voru mjög frumleg á meðan önnur voru 

einfaldari að gerð, en það fór einnig eftir getu nemenda. 

3.2 Ræðukeppni 

Ræðukeppni er þegar tvö lið rökræða með eða á móti hugmynd. Hlutverk liðsmanna er síðan 

að sannfæra aðra um að þeirra skoðun sé sú eina rétta með því að nota staðreyndir og 

mögulega dæmisögur („What is debate“, 2019). Samkvæmt American Debate League 

(„Benefits of debate,“ 2019) hafa ræðukeppnir (e. debates) jákvæð áhrif á nemendur og 

auka líkur á að nemendur útskrifist úr skóla. Upplýsingar þessar byggja á tölulegum 

upplýsingum um nemendur sem ganga í skóla í þéttbýli (e. urban schools) í Bandaríkjunum. 

Þar kemur m.a. fram að ræðukeppnir hjálpi nemendum að þjálfa samskiptahæfileika sína, 

skerpa gagnrýna hugsun, að læra hvernig á að koma fram opinberlega, auki sköpun nemenda 

(e. creativity) og vilji nemenda eykst á að taka virkan þátt í kennslustundum í framtíðinni 

(„Benefits of debate,“ 2019). Kostir ræðukeppna eru því margvíslegir. Ræðukeppnir í skólum 

á Íslandi eru ekki nýjar af nálinni, en þekktasta keppnin er án vafa Mælsku- og ræðukeppni 

framhaldsskóla Íslands eða Morfís eins og keppnin er betur þekkt undir. Reglur Morfís eru 

útskýrðar á vefsíðu skólafélags Menntaskólans við Sund („Morfís kynning og prufur,“ 2019). Í 

hverju liði hjá Morfís eru fjórir liðsmenn sem hafa allir sitt hlutverk; liðsstjóri, frummælandi 

sem heldur fyrstu ræðuna, meðmælandi sem flytur ræðu á léttu nótunum og að lokum 

stuðningsmaður sem kemur með lokarökin af hverju þeirra lið hefur rétt fyrir sér. 

Þegar þetta verkefni var þróað var litið til hvernig Morfís er uppbyggt og það haft til 

hliðsjónar. Ræðukeppni hefur þann kost að kennari getur tengt við allt efni eins og til dæmis 

allar undirgreinar samfélagsfræði, það snýst allt um hvaða fullyrðingu nemendur eiga að 

rökræða með eða á móti. Áður en byrjað er að skipta nemendum í lið og velja fullyrðingu 

væri gott að fara yfir með nemendum hvað ræðukeppni er og hver er tilgangur hennar þar 

sem það er mikilvægt samkvæmt Lilju M. Jónsdóttur (1996/2007) að nemendur skilji út á 

hvað verkefnið gengur. Æskilegt er síðan að kennari hvetji nemendur til að hugsa, deila 

skoðunum sínum og færa rök fyrir þeim. Upptökur af mörgum Morfís-keppnum síðustu 

þriggja áratuga eru til á YouTube og því má nota þær í sýnikennslu. Sem dæmi má nefna 

úrslitakeppnina frá 2017 á milli Flensborgar og Verslunarskóla Íslands (Jóhann Hinrik 

Jónsson, 2017) sem var mjög spennandi. Nemendur fá þannig góða mynd af því út á hvað 
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ræðukeppnir gang. Ég mæli með því að kennarar horfi á þá keppni sem þeir ætla sér að sýna 

nemendum, á undan, ef upp koma málefni sem eru mögulega ekki við hæfi nemenda þeirra. 

3.2.1 Lýsing á verkefni 

Þegar kemur að hópskiptingu í ræðukeppni er mikilvægt að liðin sem keppa sín á milli séu 

með jafnmarga liðsmenn. Mögulegur fjöldi í hverju liði getur verið þrír til fjórir nemendur. 

Kennari getur valið sjálfur hópana, eða hann getur dregið eða nemendur velja sjálfir. Eftir að 

hafa rætt um efnið við nemendur og komið með kveikju, eins og til dæmis að horfa á Morfís-

keppni eða aðrar ræðukeppnir á YouTube eða jafnvel að fara á Morfís-keppni ef það er 

möguleiki, þarf að setja fram fullyrðingu. Kennari setur fram fullyrðingu eða kennari og 

nemendur geta unnið saman að því að finna fullyrðingu. Kennari getur líka skoðað 

fullyrðingar sem hafa verið í Morfís og séð hvort að þær passa við námsefni 

samfélagsfræðinnar. Dæmi um fullyrðingu sem tengist landafræði og siðfræði er: „Lönd í 

Evrópu eru að gera allt sem þau geta til að sporna við loftslagsbreytingum.“ Annað dæmi 

væri: „Myndun þjóðríkja í Evrópu hafði góð áhrif til lengdar fyrir samskipti landa í Evrópu“ 

sem tengist m.a. sögu. Annað liðið myndi þá taka afstöðu með en hitt á móti. Kennari gæti 

síðan fjallað um efnið tengt fullyrðingunni til að vekja áhuga nemenda á efninu. Kennari 

ræður þá hvort að hann fari yfir efni allra fullyrðinganna með öllum bekknum eða með þeim 

tveimur hópum sem fjalla um efnið. Til að undirbúa keppnina vinna nemendur saman og 

finna upplýsingar um málefnið og nota það til að semja ræður. Kennari getur hvatt 

nemendur til að vera skapandi í verkefninu. Liðin geta komið upp með nafn á sitt lið til að 

efla liðsandann, mætt í búningum eða verið með leikmuni til að koma sínu máli á framfæri í 

sjálfri keppninni. Að skapa jákvætt andrúmsloft í sínu liði hefur marga kosti fyrir utan að 

samvinna nemenda gengur oftast betur. Carnage Mellon háskólinn í Pittsburgh fjallar um 

kosti samvirks náms. Það hefur verið sýnt fram á að þeir nemendur sem upplifa jákvæða 

hópvinnu standa sig betur í námi í framtíðinni og þróa með sér eiginleika sem eru mikilvægir 

þegar nemendur koma út á vinnumarkaðinn („What are the benefits of group work,“ e.d.). 

Nemendur ákveða í hvaða röð þeir flytja ræðurnar. Hérna verður tekið dæmi um lið með 

þrjá liðsmenn. Sá sem kemur fyrstur upp flytur ræðu sem hefur verið samin fyrir keppnina 

um málefnið sem ákveðið var. Þetta gæti verið hlutverk fyrir nemanda sem treystir sér síður 

til að semja nýtt efni á staðnum. Seinni tveir ræðumennirnir eru einnig með fyrir fram 

samdar ræður en hafa þann möguleika að svara ræðum hins liðsins, koma upp með rök gegn 

þeirra staðreyndum. Kennari ræður síðan hversu miklar kröfur hann setur á liðið um að skila 

til hans ræðum og heimildum sem voru notaðar. Kennari ákveður tímamörk á hverja ræðu. 

Vinnuferli: 

1) Skipta í hópa. 
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2) Nemendur fá úthlutað með eða á móti fullyrðingu. 

3) Leita að heimildum um sitt viðfangsefni. 

4) Semja ræður. 

5) Finna mögulega punkta sem mótliðið gæti komið með og finna andsvör gegn þeim. 

6) Finna skapandi leiðir á flutning. 

7) Æfa upplestur á ræðum. 

8) Keppni. 

9) Skila ræðum, punktum sem voru skrifaðir í keppni og heimildum til kennara. 

Kennari metur síðan árangur nemenda í keppninni. Það er gott að undirbúa matslista sem 

hægt er síðan að merkja við á meðan keppni stendur. Ég mæli alltaf með jafningja- og 

sjálfsmati í hópverkefnum til að fá sjónarhorn nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

3.2.2 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem tengist þessu verkefni eru nokkur. Það 

fer eftir því hvaða staðhæfingu kennari lætur nemendur vinna með hvaða hæfniviðmið úr 

reynsluheimi er hægt að nota. Hér verða taldar upp hugmyndir að hæfniviðmiðum úr hugar- 

og félagsheimi sem mögulega væri hægt að nota óháð hvaða undirgrein samfélagsfræði 

tengist fullyrðingunni. Í hugarheimi væri hægt að nota hæfniviðmið „sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði“ (bls. 201). Þegar nemendur eru að vinna í hópum í 

þessum verkefnum þurfa þeir að vinna sjálfstætt og geta tekið ábyrgð á sjálfum sér og sínum 

gjörðum. Annað hæfniviðmið sem hægt er að mæla með er hæfniviðmiðið „sett sig í spor 

fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum“ (bls. 202). Þar sem 

nemendur þurfa að styðja eða vera á móti fullyrðingu sem fer gegn þeirra eigin skoðun, gefur 

það þeim tækifæri á að setja sig í spor annarra. Í félagsheimi væri hægt að nýta 

hæfniviðmiðið „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“ (bls. 202). 

Nemendur eru að vinna í hópum og hentar þetta hæfniviðmið því mjög vel við þetta 

verkefni. Mögulega væri hægt að nota „fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni frá 

mismunandi sjónarhólum“ (bls. 202). Hérna fer það eftir því hvaða fullyrðingar nemendur 

eru að vinna með. Nemendur eiga að setja fram þá þekkingu sem þeir eru að læra um á 

skapandi hátt með ræðukeppni og er því hægt að nota hæfniviðmið „komið þekkingu sinni 

og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við 

aðra“ (bls. 202). 

3.2.3 Framkvæmd ræðukeppni með 10. bekk 

Ég hef þrisvar verið með ræðukeppni með nemendum mínum, tvisvar með 10. bekk og einu 

sinni með 8. bekk. Í öll skiptin gekk það vonum framar og varð betra í hvert sinn. Hér tek ég 
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dæmi af 10. bekk. Ég valdi nemendur í hópa, bæði eftir vinatengslum en einnig út frá því að 

hafa nemendur saman sem eiga auðveldara að tala fyrir framan aðra, með nemendum sem 

eru feimnari. Samkvæmt Kriegel (e.d.) er mikilvægt að hafa öruggt umhverfi fyrir þá 

nemendur sem eru feimnir. 

Ég setti fjögur borð saman fyrir hvern hóp, en vegna fjölda nemenda í bekknum voru 

fjögur lið með þremur nemendum og tvö lið með fjórum nemendum. Þegar liðin voru komin 

saman við borðin veltum við, ég og nemendur, fyrir okkur hugmyndum að umræðuefni. Ég 

hafði árið á undan sjálf valið umræðuefni en með því að velja umræðuefni í samvinnu við 

nemendur leið þeim meira eins og þetta væri þeirra verkefni. Eignarhald nemenda á 

verkefninu er því jafnt hjá nemendum og kennara (Eygló R. Sigurðardóttir, Eyþór 

Benediktsson og Gyða Kristmannsdóttir, 2007; Lilja M. Jónsdóttir, 1996/2007). Þær 

fullyrðingar sem voru settar fram tengdust trúarbragðafræði: 

1) Heimurinn er betri án trúarbragða. 

2) Fjölgyðistrú er betri en eingyðistrú. 

3) Kristni, Íslam og Gyðingdómur eru sömu trúarbrögðin. 

Hvert lið dró eina fullyrðingu og hvort þau voru með eða á móti henni. Þegar öll liðin voru 

komin með fullyrðingu var efnið rætt. Nemendur unnu síðan sjálfstætt að því að semja 

ræður. Keppnin gekk framar vonum og þeir nemendur sem ég taldi vera feimna létu margir 

ljós sitt skína. Í einni keppninni komu sumir nemendur oft upp til að rökræða sitt efni. Fyrstu 

ræðurnar voru með tímamörk, ein til þrjár mínútur. Eftir þessa föstu dagskrá leyfði ég þeim 

nemendum sem vildu að halda áfram að rökræða efnið. Það gekk vel, öll lið voru komin með 

liðsheiti og nokkur lið mættu í búningum og með leikmuni. Að lokinni keppni skiluðu 

nemendur til mín ræðum, heimildum uppsettum í APA kerfi eins og þeir gerðu í ritgerðum og 

þeim punktum sem þeir skráðu hjá sér meðan á keppni stóð. Nemendur fylltu síðan út sjálfs- 

og jafningjamat. Ég var búin að útbúa matsblað þar sem ég gat merkt við þá hæfni sem var 

leitast eftir hjá nemendum. Í lokin voru krýndir sigurvegarar í hverri keppni og besti 

ræðumaðurinn valinn. Nemendur lögðu mikla vinnu og metnað í þetta verkefni og þótti þeim 

verst að verkefnið var á vorönn í 10. bekk en þá gátu þeir ekki gert það aftur fyrir útskrift. 

Nemendur lærðu einnig að setja sig í spor annarra. 

3.3 Ferðalög 

Að senda nemendur í ferðalag er ekki verkefni sem er nýtt af nálinni í kennslu. Sem dæmi 

fjallar Lilja M. Jónsdóttir (1996/2007) um þemaverkefnið „Evrópulöndin“ í bók sinni Skapandi 

skólastarf. Í verkefni Lilju öfluðu nemendur sér upplýsinga um ýmislegt sem tengdist landi 

sem þau unnu með og skrifuðu ferðasögu fjölskyldu sem þeir bjuggu sér til. Að lokum var 

verkefnið kynnt fyrir framan bekkinn (bls. 79). Einnig hefur verið fjallað um verkefni sem 
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innihalda ferðalög í háskólaritgerðum m.a. í ritgerð Þorbjargar Dagnýjar Kristbjörnsdóttur 

(2011) þar sem hún útbýr verkefni þar sem tvö frændsystkin leggja af stað í ferðalag um 

Ísland (bls. 16). Þegar farið er í ferðalag í raun og veru, er margt sem þarf að huga að. Meðal 

þess sem þarf að hafa í huga er; á hvað tíma árs er best að fara, hvað á að dvelja lengi, hvað 

er hægt að gera þegar komið er á staðinn og hvað mun ferðin kosta. Í svona verkefni er hægt 

að samþætta margar undirgreinar í samfélagsfræði, það fer eftir því hvaða undirgreinar 

kennarinn vill leggja áherslu á. Til að vekja áhuga nemenda á efninu er margt sem hægt er að 

gera. Kennari getur miðlað sinni reynslu af ferðalögum eða jafnvel beðið nemendur að segja 

sögur af sínum ferðalögum. Einnig eru til ferðamyndbönd á YouTube sem hægt væri að sýna 

nemendum, t.d. um ferðalag til Rómar í Ítalíu (Kallert, 2018). Einnig væri hægt að fara í 

hópferð á sýninguna Flyover Iceland (e.d.), eða byrja kennslustundina á ratleik um það svæði 

sem á að fara að læra um. Möguleikarnir eru endalausir, eða eins margir og hugmyndaflug 

kennarans og nemenda nær. 

3.3.1 Lýsing á verkefni 

Nemendur fara í „ferðalag“ um lönd að eigin valin í heimsálfu að eigin vali. Nemendur vinna 

saman í hóp, hentug stærð eru tveir til þrír nemendur saman í hóp. Kennari ákveður hvernig 

hann skiptir nemendum í hópa, hvort að kennari velur eða nemendur sjálfir. Hér verður sagt 

frá verkefni þar sem undirgreinarnar landafræði, þjóðfélagsfræði og saga eru samþættar. 

Nemendur halda dagbók þar sem þeir segja frá ferðum sínum á ferðalaginu um heimsálfuna 

sem þeir velja. Nemendur þurfa að búa til sína eigin dagbók til að skrifa í. Til eru margar leiðir 

til að búa til bækur en vefsíðan Bókagerð með börnum sýnir hvernig á að búa til sex 

mismunandi bækur. Þar eru einnig góðar upplýsingar fyrir kennara um hvernig á að kenna 

bókagerð (Hanna Kristín Rúnarsdóttir, 2017). Nemendur geta teiknað myndir í dagbókina, 

klippt út myndir og límt í hana eða jafnvel málað. Einnig er hægt að hafa flipa blaðsíður í 

dagbókinni eins og eru í flipabókum. Nemendur geta verið sjálfir í ferðalaginu eða búið til 

persónur og skrifað í hlutverki þeirra í dagbókina. Á blaðsíðunum er hægt að líma handgerð 

umslög á en þar ofan í geta verið minjagripir frá ferðalaginu, t.d. miðar sem ferðalangarnir 

fengu þegar þeir „heimsóttu“ söfn eða dýragarða á ferðalaginu sínu. Til að afla allra 

upplýsinganna sem beðið er um hér í verkefninu geta nemendur m.a. skrifað um heimsóknir 

á söfn, verndarsvæði, strendur eða skóga. Nemendur geta límt landakort inn í dagbókina og 

merkt þá staði sem þeir heimsóttu eða höfðu teiknað. Margar leiðir eru til sem má nota til að 

vekja áhuga nemenda á verkefninu, meðal annars er hægt að horfa á myndbönd eða þætti 

þar sem fjallað er um heimsálfur. Kennari getur látið hvern hóp horfa á þátt um þá heimsálfu 

sem þeir velja og rætt síðan við hópinn um efni þáttarins. Þættir sem gætu vakið áhuga er 

m.a. þættir David Attenborough Seven worlds and one planet (e.d.), þar sem fjallað er um 

dýralíf og náttúru í hverri heimsálfu. Einnig eru til kortaleikir á netinu þar sem nemendur 



48 

geta æft sig í að þekkja lönd, höfuðborgir og fána landa („Evrópa lönd – landakortapróf,“ 

e.d.). Nemendur þurfa að skilja hugtök eins og vistspor, loftslag, gróðurfar og hafstrauma 

áður en þeir byrja að vinna með verkefnið á skapandi hátt. 

Verkefni nemenda: 

• Hvernig meginland heimsálfunnar mótaðist. 

• Hvernig innræn og útræn öfl hafa haft áhrif á heimsálfuna; fólkið og landið. 

• Hvernig loftslagið er í heimsálfunni. 

• Hvernig gróðurfarið er í heimsálfunni. 

• Hvaða áhrif hafstraumar hafa á heimsálfuna; landið og lífsskilyrði manna og dýra. 

• Hafa kort af heimsálfunni og tala um hvernig landamæri hafa breyst í gegnum árin. 

• Segja frá 2-3 sögulegum atburðum sem hafa átt sér stað í heimsálfunni. 

• Hvaða lönd er í heimsálfunni. 

• Hvert vistspor heimsálfunnar eða ákveðinna landa er, og hvaða áhrif það hefur á 

landið og manninn. 

• Skoða stjórnarfar tveggja landa í heimsálfunni sem er ólíkt. 

Vinnuferli: 

1. Skipta nemendum í hópa. 

2. Nemendur velja sér heimsálfu. 

3. Nemendur útbúa dagbók frá grunni. 

4. Nemendur leita að upplýsingum um heimsálfuna. 

5. Nemendur skrifa í dagbókina um sitt ferðalag og nota þær upplýsingar sem þeir eru 

búnir að finna. 

6. Nemendur skila verkefni til kennara. 

7. Sýning á öllum dagbókum þar sem nemendur geta skoðað verkefni hvor annarra. 

Verkefnið er metið af kennara þar sem hann styðst við þau hæfniviðmið sem hann hafði 

kynnt fyrir nemendum áður en verkefnið hófst. Einnig er möguleiki á að láta nemendur fylla 

út jafningja- og sjálfsmat (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

3.3.2 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem hægt er að meta með þessu verkefni 

eru fjölbreytt og fara þau eftir hvaða áherslu kennari leggur á í ferðalagi nemenda. Hér verða 

skoðuð hæfniviðmið sem miðast við samþættingu sögu, landafræði og þjóðfélagsfræði. Í 

reynsluheimi í samfélagsgreinum í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að nemendur 



 

49 

eigi að geta „fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og 

gróður“ (bls. 198). Í dagbókinni á að koma fram hvernig meginland heimsálfu myndaðist og 

hvaða áhrif innræn og útræn öfl hafa á landið, það eru náttúruferlar sem móta landsvæðið. 

Annað hæfniviðmið sem á vel við er að nemendur geti „útskýrt megineinkenni gróðurfars, 

loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði“ (bls. 198). 

Nemendur þurfa að fjalla almennt um gróðurfar í heimsálfunni og hvaða áhrif hafstraumar 

hafa. Að geta „greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða 

fjarlægrar“ (bls. 199) er mikilvægt þar sem nemendur eru að fjalla um sögulega atburði, verið 

er að meta hvort að nemendur geti greint mikilvæga atburði í sögunni. Einnig geta nemendur 

„heimsótt“ sögulega staði á „ferðalaginu“ sínu. Þetta eru einungis nokkur dæmi um þau 

hæfniviðmið sem væri hægt að nota við þetta verkefni í reynsluheimi. Í hugarheimi kemur 

fram að nemendur geti „gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið 

ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar“ (bls. 201). Í þessu verkefni þurfa nemendur að 

skipta á milli sín verkum og meta hvar hæfileikar hvers og einsliggja, gera sér grein fyrir 

styrkleikum sínum. Í félagsheimi er tekið fram að nemendur eigi að geta „tekið sjálfstæðan 

þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“ (bls. 202). Nemendur eru að æfa sig í að vera í 

samstarfi með öðrum einstaklingum þegar þeir vinna saman í verkefninu. Einnig er hægt að 

meta hvort að nemendur geti „sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 

samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga“ (bls. 203) og unnið saman í hóp með 

samnemendum sínum. Þetta er ekki tæmandi listi af hæfniviðmiðum í hugar- og félagsheimi. 

3.3.3 Framkvæmd verkefnis um ferðalag í 10. bekk 

Þetta verkefni hef ég unnið með nemendum einu sinni. Þetta var lokaverkefni hjá 10. bekk 

fyrir útskrift. Tilgangur verkefnisins var að nemendur gætu þar nýtt sér margt sem þeir höfðu 

lært á meðan þeir voru í samfélagsfræði í unglingadeild. Frá því í 8. bekk hef ég lagt áherslu á 

að nemendur læri að umorða texta sem er góður, og öðlist þannig hæfileika til að skrifa 

langa texta. Við lok 10. bekkjar eru nemendur einnig búnir að fá grunnþekkingu í landafræði, 

sögu og þjóðfélagsfræði. Nemendur fengu að velja sig sjálfir í tveggja til þriggja manna hópa, 

bæði vegna þess að þetta var lokaverkefni þeirra og vegna þess að ég taldi að samvinnan um 

ferðalag myndi ganga betur hjá nemendum sem hefðu svipuð áhugamál og væru vinir. Í 

upphafi verkefnis var ég með upprifjun á þeim helstu hugtökum sem reyndi á í verkefninu. 

Nemendur unnu sjálfstætt í að leita að upplýsingum en ég aðstoðaði alla þá sem þurftu 

aðstoð. Verkefnin voru eins ólík og þau voru mörg og var ótrúlega gaman að sjá 

hugmyndaflugið hjá nemendum. Nemendur fengu val um hvort að þeir handskrifuðu 

verkefnið eða nýttu sér tölvu en það var nokkuð jafnt hvort nemendur völdu. Nemendur 

„heimsóttu“ Machu Picchu, hina miklu borg Inkaveldisins sem er staðsett í Perú, píramídana í 

Egyptalandi, óperuhúsið í Sidney, óteljandi söfn sem þeir fundu víðsvegar um heiminn og 
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fleiri spennandi staði. Í lokin voru dagbækurnar hafðar til sýnis og gátu nemendur skoðað 

dagbækurnar hjá hinum í bekknum. Þetta gekk afar vel, nemendur fengu fjórar vikur til að 

vinna verkefnið og það þurfti einnig að búa til bókina, en allir náðu að klára. 

3.4 Myndrænt verkefni 

Hjá Náttúrufræðistofnun Íslands kemur þetta fram um innræn öfl: „Innræn öfl eiga sér 

upptök í iðrum jarðar. Þau valda náttúruvá sem rekja má til eldvirkni og jarðskjálfta. Dæmi 

um vá af þessu tagi eru hraunrennsli, öskufall og eðjustraumar, jökulhlaup vegna 

eldsumbrota eða jarðhitavirkni undir jökli og gasútstreymi og eiturgufur frá eldgosum“ 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d). Samkvæmt hæfniviðmiðum fyrir samfélagsgreinar í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga nemendur að öðlast hæfni í að skilja hvaða náttúruöfl 

hafa áhrif á að land myndast og breytist (bls. 198). Innræn öfl tengjast þessu hæfniviðmiði 

beint þar sem innræn öfl breyta og móta land m.a. með jarðskjálftum og eldgosum. 

Náttúruhamfarir er hugtak yfir atburði í náttúrunni sem valda hamförum. Þessar hamfarir 

geta valdið tjóni í mannabyggð og náttúrunni (Sigurður Steinþórsson, 2013). Undirgreinarnar 

landafræði og heimspeki verða samþættar í verkefninu. Siðfræði er einnig hluti af 

samþættingunni en siðfræði er undirgrein heimspeki. Kennari getur sett fram spurningu sem 

nemendur þurfa að velta fyrir sér í tengslum við heimspeki, t.d., „hvert er hlutverk 

stjórnvalda í náttúruhamförum?“ eða „eiga aðrir að bjarga fólki í hættu ef það setur sjálft sig 

í hættu vegna náttúruhamfaranna?“ Nemendur eru þá bæði að fjalla um hvernig 

náttúruhamfarirnar áttu sér stað með innrænum öflum og velta fyrir sér heimspekilegum 

spurningum í tengslum við það. 

3.4.1 Lýsing á verkefni 

Í þessu verkefni fá nemendur frjálst val um myndrænt verkefni sem tengist innrænum öflum 

jarðar. Nemendur velja sér tegund innrænna afla til að fjalla nánar um, t.d. landrek, 

jarðskjálfta eða eldgos. Kennari velur hvort hann ræður hópskiptingu eða nemendur velja 

sjálfir. Það sem þarf að koma fram í verkefninu er góð útskýring á hvernig innræna aflið 

virkar og hugsanleg áhrif þess á líf manna og náttúruna í kring. Heimspekingar hafa ekki 

einblínt á náttúruhamfarir í skrifum sínum samkvæmt Per Sandin (2018), en hann fjallar um 

það í bókinni Conceptualizations of Disasters in Philosophy (bls. 13). Sandin (2018) setur fram 

þrjá þætti sem tengjast náttúruhamförum og heimspeki; frumspeki og guðlegt eðli, siðfræði 

og heimspekilegt sjónarhorn á hlutverk stjórnmála (e. political-philosophical perspective). 

Tekið er dæmi um siðfræðilegt mál þar sem m.a. hugleitt er hvert hlutverk 

heilbrigðisstarfsmanna sé þegar náttúruhamfarir skella á (bls. 15-16). 
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Nemendur geta útfært verkefnið á margvíslegan hátt. Þeir geta til dæmis tekið upp 

myndband þar sem þeir annað hvort leika efnið eða nota leikmuni, eða hvoru tveggja. Ef 

nemendur velja að fjalla um flóðbylgjur geta þeir tekið upp myndband þar sem þeir nota 

leikmuni til að sýna áhrif flóðbylgja. Hægt er að nota steina, vatn og leikföng sem sýna 

mannabyggð. Þá geta nemendur talað yfir myndbandið og rætt um hver áhrifin eru á 

samfélagið og hvaða ákvarðanir menn gætu þurft að taka, til dæmis hverjum á að bjarga, og 

velt fyrir sér siðferðislegu sjónarhorni. Hægt er að búa til eldfjall úr pappamassa og mála eða 

lita það. Nemendur geta þá annað hvort búið til spjöld sem fylgja verkefninu eða rætt um 

áhrif eldgossins í myndbandi eða fyrir framan bekkinn. Nemendur geta útbúið skapandi og 

frumlegt veggspjald þar sem þeir sýna hvernig fráreksbelti færast frá hvoru öðru. Það er m.a. 

hægt að teikna fráreksbelti á blað og klippa það út. Fráreksbeltin eru síðan fest á 

veggspjaldið þannig að hægt er að hreyfa þau sundur og saman. Á bilið sem myndast á milli 

fráreksbeltanna þegar þau eru færð í sundur, er hægt að teikna eða líma kviku sem sýnir 

hvað er á milli beltanna. Til að vekja áhuga nemenda á verkefninu getur kennari rætt við þá 

um náttúruhamfarir fyrri ára í heiminum og áhrif þeirra. Á YouTube eru til myndbönd sem 

sýna hvaða áhrif flóðbylgjur (Monthly Winners, 2018) og jarðskjálftar (Top Natural Disasters, 

2019) hafa haft á umhverfi sitt. Einnig er hægt að skoða náttúruhamfarir heima, en mikið af 

efni er til um t.d. eldgosið í Eyjafjallajökli eða Heimaey. Einnig er gott að geyma gömul 

verkefni nemenda til að sýna og vekja áhuga. 

Vinnuferli: 

1. Skipta í hópa. 

2. Hópar velja innræn öfl. 

3. Ákveða hvernig á að útfæra verkefnið. 

4. Nemendur vinna saman. 

5. Nemendur skila myndræna efni sínu til kennarans. 

6. Kennari getur haft sýningu á ólíkum verkefnum nemenda. 

Verkefnið er metið af kennara þar sem hann styðst við þau hæfniviðmið sem hann hafði 

sett fyrir nemendur áður en verkefnið hófst. Einnig er möguleiki á að láta nemendur fylla út 

jafningja- og sjálfsmat (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

3.4.2 Hæfniviðmið 

Það eru þó nokkur hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem hægt er að nota með 

þessu verkefni. Úr raunheimi er hægt að nota hæfniviðmiðið „fjallað um náttúruferla sem 

mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður“ (bls. 198) þar sem innræn öfl hafa 

áhrif á hvernig landsvæði mótast og myndast og það hefur áhrif á umhverfið í kring. Úr 

hugarheimi væri hægt að nota hæfniviðmiðið „lýst margbreytileika tilfinninga og bent á 
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víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar og samskipta“ (bls. 201) í tengslum við heimspeki 

og siðfræði í verkefninu. Víxlverkun er þegar tveir hlutir eða fleiri hafa áhrif á hvorn annan en 

þegar nemendur eru að rökræða siðferðislegar spurningar sem kennari setur fyrir í tengslum 

við verkefnið geta þeir þurft að íhuga hvernig hlutir hafa áhrif á hvorn annan. Sem dæmi má 

nefna víxlverkun tilfinninga og hegðunar, nemendur eiga þá mögulega á að velta fyrir sér 

hvernig fólk muni bregðast við á ólíkan hátt í náttúruhamförum. Það eru margir mismunandi 

hlutir sem hafa áhrif á hvernig einstaklingar hugsa. Sem dæmi þá hefur uppeldi, samfélagið 

og reynsla einstaklinga mikil áhrif (Cherry, 2020). Úr félagsheimi er hægt að nota 

hæfniviðmið „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 202) þar sem nemendur eru að vinna saman að útbúa myndrænt efni 

tengd innrænum öflum jarðar og áhrif þeirra á nærumhverfi sitt þegar þau láta á sér kræla. 

Það fer eftir því hvaða spurningar kennari setur fram annað hvort sjálfur eða með 

nemendum, hvaða hæfniviðmið væri hægt að nota til að meta þetta verkefni. 

3.4.3 Framkvæmd verkefnis um innræn öfl með 9. bekk 

Verkefnið var unnið með nemendum í 9. bekk. Nemendur fengu að raða sér sjálfir í hópa, 

tveir til þrír í hóp. Það var búið að fara yfir hvernig innræn öfl virka í tímum áður en verkefnið 

var sett fyrir. Nemendur skiluðu verkefninu á fjölbreyttu formi. Einn hópur skilaði inn 

myndbandi þar sem þeir höfðu notað gömul leikföng frá sér, steina og vatn. Við læk settu 

þeir upp lítið þorp úr leikföngunum. Síðan tók hópurinn upp myndband þegar vatnið flæddi 

yfir þorpið og nemendur hægðu á hraðanum á bandinu svo að það sæist betur. Síðan tóku 

nemendur upp viðtöl við ýmsar persónur sem þeir léku; lögreglumann, jarðfræðing, 

hjúkrunarfræðing og einstakling sem lenti í flóðinu. Þar var rætt um þeirra reynslu hvernig 

þeir upplifðu atburðinn. Áhugavert var að sjá ólíkar skoðanir sem nemendur settu fram með 

hverri persónu. Annað verkefni var myndband þar sem ýmsir leikhlutir voru notaði til að búa 

til myndband (e. stop motion movie). Þar voru spjöld til að útskýra hvað var að gerast og 

persónur voru með talblöðrur. Einnig voru verkefni þar sem nemendur skiluðu ýmsum 

útgáfum af bókum og veggspjöldum. 

3.5 Hlaðvarp 

Hlaðvarp er hljóðskrá sem er aðgengileg á veraldarvefnum eða netinu. Líkja má hlaðvarpi við 

útvarpsþátt en á báðum þessum miðlum eru verið að hlusta á efni. Særún Rósa6 (2014) og 

vefsíðan International Podcast Day („What is a Podcast,“ 2019) fjalla um sögu hlaðvarpsins. 

Nafnið hlaðvarp er þýtt eftir heiti þess á ensku „podcast“ sem er samsett úr orðunum „i-pod“ 

og „broadcast.“ Íslensk þýðing á orðinu „i-pod“ er tónhlaða og orðið „broadcast“ þýðir að 

 
6 Föðurnafn ekki til staðar.  
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varpa efni eða upplýsingum áfram. Þannig verður nýyrðið hlaðvarp til. Hlaðvarpsþættir eru 

eins ólíkir og þeir eru margir og viðfangsefni sem stjórnendur þáttanna fjalla um eru af 

ýmsum toga (Særún Rósa, 2014; „What is a Podcast,“ 2019). 

Hlaðvarpsþættir hófu göngu sína árið 2004 á tónhlöðutækjum (e. i-pod) en hafa síðan 

dreift sér á fleiri margmiðlunarmiðla. Það þarf ekki heilt stúdíó til að taka upp hlaðvarp 

heldur þurfa einstaklingar einungis að hafa tæki sem tekur upp og hljóðnema. Vinsældir 

íslenskra hlaðvarpa hafa aukist og hafa vinsældir þeirra vaxið hægt og rólega („10 bestu 

íslensku hlaðvörpin!,“ 2019). Sem dæmi um vinsældir hlaðvarpa á Íslandi eru 

Spaugstofumenn, sem eru með sitt eigið hlaðvarp, Spaugvarpið, en þeir settu hlaðvarpið af 

stað í samkomubanni í lok mars 2020 („Spaugvarpið – Móðir menn í kví kví,“ 2020). Hlaðvarp 

er sniðugt tæki fyrir kennara og nemendur, munnleg verkefni geta nú verið unnin heima og 

þeim skilað inn rafrænt. Hlaðvörp geta tengst öllum undirgreinum samfélagsfræði þar sem 

nemendur geta spjallað um hvaða efni sem er með hlaðvarpinu. Í þessu verkefni verða saga 

og þjóðfélagsfræði samþætt. Nemendur ráða hvað þeir velja í tengslum við þessar 

undirgreinar. Sem kveikja til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu getur kennari hlustað 

á hlaðvörp með nemendum eða sent þeim slóð á vefsíðu með hlaðvörpum (Planet 

Broadcasting, e.d.; „Hlaðvarpið á rás 2,“ e.d.). Til að vekja áhuga á umræðuefninu og auka 

skilning á hvað nemendur geta valið sér að fjalla um getur verið gott að taka dæmi um 

viðfangsefni. Sem dæmi um viðfangsefni eru; franska byltingin, Aþena til forna og Alþingi. 

3.5.1 Lýsing á verkefni 

Nemendur velja sér viðfangsefni tengt sögu og þjóðfélagsfræði eins og t.d. stjórnmálasögu í 

einhverju landi. Nemendur afla sér upplýsinga um viðfangsefnið og undirbúa punkta sem 

þeir vilja ræða um í hlaðvarpinu sínu. Í þessu verkefni er gott að hafa hópa til að nemendur 

nái að eiga umræður, tvo til þrjá í einum hóp. Kennari ræður hvernig hann skiptir í hópa, 

annað hvort gerir hann það eða nemendur velja sjálfir. Það sem þarf að koma fram í 

verkefninu eru umræður nemenda um viðfangsefnið. Nemendur þurfa að hafa skilning á 

hvað saga er og hvað þjóðfélagsfræði er. Þjóðfélagsfræði fjallar um allt sem tengist þjóðlífi 

(„Til kennarans,“ e.d.). Í námsbókinni Á ferð um samfélagið eftir Garðar Gíslason (2016) sem 

er ætluð fyrir nemendur í grunnskóla er fjallað m.a. um ólík samfélög, stjórnmál, 

félagsmótun, sambönd og trúarbrögð (bls. 2-3). Þrátt fyrir að kennari geri kröfu um að 

umræðuefni nemenda tengist sögu og þjóðfélagsfræði er það mjög opið þar sem 

möguleikarnir eru margir. Nemendur geta valið hvort þeir eru þeir sjálfir eða skapi persónur 

þegar þeir taka upp hlaðvarpið. Þar sem hlaðvörp koma í mörgum ólíkum myndum geta 

nemendur nýtt sér það og fært yfir á verkefnið sitt. Nemendur geta verið að taka viðtal við 

einhvern sérfræðing um viðfangsefni þeirra, verið tveir vinir að spjalla saman um efnið eða 

verið með spurningaþátt um viðfangsefnið. 
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Vinnuferli: 

1. Hópskipting. 

2. Hópar velja umræðuefni. 

3. Leita að upplýsingum um umræðuefni. 

4. Skrifa niður punkta sem nemendur ætla að ræða um. 

5. Taka upp hlaðvarpið. 

6. Senda hlaðvarpið á kennara. 

Kennari metur síðan umræðuefni hlaðvarpsins samkvæmt þeim hæfniviðmiðum sem 

hann setti fram. Hérna geta nemendur einnig gert sjálfs- og jafningjamat (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

3.5.2 Hæfniviðmið 

Það eru mörg hæfniviðmið sem hægt er að nota með þessu verkefni og fer það eftir hvert 

umræðuefni nemenda er. Miðað við samþættingu þjóðfélagsfræði og sögu er m.a. hægt að 

nota neðangreind hæfniviðmið. Úr raunheimi er hægt að nota hæfniviðmið „aflað sér, 

hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni, sem birtast í 

munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 198). Nemendur afla sér upplýsingar um ólík málefni og ræða um það í 

hlaðvarpinu. Einnig er hægt að nota hæfniviðmiðið „sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á 

tímabil, atburði, persónur, menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til 

í þjóðfélagsumræðu“ (bls. 199). Nemendur fjalla um sögulega atburði sem tengjast 

þjóðfélagsfræði og þeir sýna fram á þekkingu á efninu þegar þeir ræða um það. Úr 

hugarheimi er hægt að nota hæfniviðmiðið „sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og 

viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum“ (bls. 202). Nemendur líta á sögulegan atburð sem 

tengist þjóðlífi og ræðir um hann og segja sínar skoðanir á efninu. Úr félagsheimi væri hægt 

að nota hæfniviðmiðið „vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á 

fordómalausan og réttsýnan hátt“ (bls. 202). Nemendur líta á atburði og þjóðlíf og það er því 

möguleiki á að sjá hvernig nemendur bregðast við þeim upplýsingum og sjá hvort það sé 

fordómalaust. 

3.5.3 Framkvæmd hlaðvarps með 10. bekk 

Verkefnið var lagt fyrir nemendur í 10. bekk. Nemendur fundu sér kvikmynd, þátt, 

myndasögu, bók eða grein til að fjalla um sem tengdist sögu og þjóðfélagsfræði. Einn hópur 

skilaði hlaðvarpi þar sem nemendur höfðu horft á heimildamynd tengda Amish-fólki í 

Bandaríkjunum. Nemendur spjölluðu síðan saman um myndina og hvernig líf þeirra væri ólíkt 

lífi þeirra hér á Íslandi og reyndu þeir að setja sig í spor Amish-fólksins. Einn hópur fóru í 
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hlutverk þar sem þeir voru stjórnendur hlaðvarps og byrjuðu þátt sinn á að spjalla saman um 

lífið og tilveruna eins og oft er gert í hlaðvarpsþáttum. Verkefnið vakti mikla lukku hjá 

flestum nemendum sem þótti áhugavert að miðla námsefninu frá sér á annan hátt en 

skriflega. 

3.6 Fréttir 

Á Íslandi hafa verið gefin út prentuð blöð í nokkrar aldir en sem dæmi má nefna að elsta 

blaðið á vefsíðunni Tímarit.is er Alþingisbókin (1696) en það kom út fyrir rúmlega þremur 

öldum síðan. Við lok 19. aldar kom fram nýtt tækniundur, útvarpið. Árið 1901 gerðust þau 

ótrúlegu tíðindi að útvarpsmerki heyrðust yfir Atlantshafið (Wood, e.d.). Það var eftir lok fyrri 

heimsstyrjaldar að útvarpið varð til sem einkaeign og hóf almenningur að fjárfesta í útvarpi 

(Wood, e.d.). Á Íslandi hóf ríkisútvarpið útsendingar árið 1930 og hefur verið að senda út 

síðan þá. Með komu útvarpsins opnuðust nýjar dyr og almenningur gat kveikt á útvarpinu og 

hlustað á fréttirnar heima í stofu (Gunnar Stefánsson, 1997; RÚV, e.d.). Eftir að útvarpsfréttir 

fengu fastan sess í samfélaginu leið ekki á löngu þar til sjónvarpsfréttir hófu göngu sína 

(Williams, 2016).  

Sjónvarp hóf göngu sína á Íslandi 24. desember árið 1966, það var með ólíkum hætti en 

þekkist núna í byrjun þriðja áratugar 21. aldar. Fyrstu ellefu mánuðina sem ríkisjónvarpið var 

við rekstur var einungis efni sent út tvisvar í viku, á miðvikudögum og föstudögum. Eftir það 

var efni sent út alla daga nema fimmtudaga til ársins 1987. Þá voru engar 

sjónvarpsútsendingar í júlí fram til ársins 1985 því þá var sumarfrí (RÚV, e.d.). 

Í þessu verkefni verður saga og landafræði samþætt en hægt er að samþætta hvaða 

undirgreinar samfélagsfræðinnar sem er. Til að vekja áhuga nemenda á fréttum er hægt að 

horfa saman á fréttaþátt, annað hvort íslenskar fréttir („Í beinni,“ e.d.; „Beint,“ e.d.) eða 

erlenda fréttaþætti sem margir segja fréttir á gamansaman hátt (Last week tonight, e.d.). 

Með því að sýna ólíkar tegundir af fréttaflutningi getur það vakið áhuga ólíkra nemenda. Það 

gæti einnig verið gaman að sýna nemendum gamlar fréttir úr dagblöðum sem fjalla um 

málefni sem þekkjast vel í dag. Sem dæmi er hægt að sýna nemendum grein sem fjallar um 

pælingar fréttamanns um hvert framhaldið er eftir stórsigur nasistaflokksins í ríkiskosningum 

árið 1932 í Þýskalandi (Sigurður Skúlason, 1932). Þar sem nemendur og kennari þekkja 

framhaldið þá getur verið áhugavert að sjá hverjar pælingar samtímamanns voru. 

3.6.1 Lýsing á verkefni 

Nemendur vinna saman eina frétt á því formi sem þeir kjósa. Ef nemendur kjósa að gera 

útvarpsþátt verður hann tekinn upp eins og hlaðvarp. Í þessu verkefni geta nemendur unnið 

saman í hópum og kennari skiptir í hópa eða nemendur ákveða það sjálfir. Nemendur velja 



56 

sér umræðuefni tengt sögu og landafræði og hafa þar frjálst val um. Það sem þarf að koma 

fram hjá nemendum er skýr umræða um sögulegan atburð sem tengist landafræði á einn 

eða annan hátt. Kennari getur sett fyrir hversu langt verkefnið þarf að vera ef hann vill, til 

dæmis um tímalengd með sjónvarps- og útvarpsþátt (hlaðvarp) og orðafjölda á ritaðri 

fréttagrein. Nemendur geta gert fréttaþátt þar sem þeir eru staddir á þeim tíma sem 

umræðuefnið þeirra fjallar um. Ef nemendur eru að fjalla um þegar eldfjallið Vesúvíus gaus 

árið 79 f.Kr. með þeim afleiðingum að borgin Pompeii grófst undir (Ritstjórar History, 2010), 

geta þeir leikið íbúa nágrannaþorpa að fjalla um náttúruhamfarirnar eða fornleifafræðinga 

sem eru að skoða svæðið. Hérna geta nemendur notað búninga og jafnvel hannað og byggt 

sviðsmyndir. Einnig er hægt að búa til fréttaþátt um viðfangsefnið þar sem nemendur leika 

fréttamenn og sérfræðinga um viðfangsefnið. Nemendur sem fjalla um eldgosið í 

Eyjafjallajökli geta leikið jarðfræðinga sem tala um gosið og áhrif þess. Þeir geta einnig sett 

saman klippur frá myndum sem voru teknar á þessum tíma eða tekið sjálf upp myndskot af 

sér á „staðnum.“ Önnur hugmynd að fréttaþætti er þáttur í anda The Last Week Tonight 

(Last week tonight, e.d.) og fleiri fréttaþátta sem segja fréttir á gamansaman hátt. Þeir 

nemendur sem kjósa að gera útvarpsþátt geta leikið sér að því að taka upp þáttinn á ólíkan 

hátt. Eins og með fréttaþættina í mynd er hægt að leika persónur sem fréttamenn taka viðtöl 

við eða segja frá fréttinni á kómískan hátt. Þeir nemendur sem vilja nýta hið ritaða orð geta 

skrifað fréttina frá mörgum sjónarhornum. Hægt er að skrifa frétt sem utanaðkomandi aðili, 

segja frá atburði sem höfundur fréttar var viðstaddur eða skrifa viðtal. Með fréttinni geta 

nemendur síðan „tekið“ ljósmyndir sem tengjast efninu og notað búninga eða annað í 

umhverfi sínu sem getur passað við. Til að hafa verkefni skýrt fyrir nemendur er gott að 

nefna ákveðna hluti sem þurfa að koma fram hjá þeim, einnig er gagnlegt að skoða fyrir fram 

þau hæfniviðmið sem á að meta. Hér á að segja frá sögu atburðarins, hvaða áhrif hann hafði 

á nær- og fjærumhverfi sitt og hvaða áhrif atburðurinn hafði á samfélagið, fólkið í kring. 

Vinnuferli: 

1. Skipta nemendum í hópa. 

2. Hópar velja umfjöllunarefni. 

3. Ákveða hvernig á að segja frá fréttinni, fréttamiðil. 

4. Leita að upplýsingum um viðburðinn. 

5. Semja grein eða handrit. 

6. Taka upp myndband, útvarpsþátt eða ljósmyndir. 

7. Skila verkefni til kennara 
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Kennari metur þau hæfniviðmið sem sett voru fyrir með þessu verkefni. Eins og með 

flestum hópverkefnum virkar jafningja- og sjálfsmat vel hérna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 87). 

3.6.2 Hæfniviðmið  

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem hægt er að meta með þessu verkefni 

eru nokkur. Úr raunheimi er hægt að nota „greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar 

sögu, nálægrar eða fjarlægrar“ (bls. 199) þar sem nemendur eru að fjalla um ákveðinn 

atburð í sögunni. Eins og kom fram í lýsingu á verkefninu átti að koma fram hvaða áhrif 

atburðurinn hafði á umhverfið í kring. Þá er hæfniviðmiðið „fjallað um náttúruferla sem 

mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður“ (bls. 198) metið. Einnig er hægt að 

nota hæfniviðmiðið „hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum“ (bls. 199) þar sem 

nemendur eru að skoða atburði þar sem saga og landafræði tengjast. Úr raunheimi er 

hæfniviðmiðið „sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og 

tímum“ (bls. 202). Þegar nemendur eru að undirbúa sig fyrir að leika þá einstaklinga sem þeir 

ætla að taka viðtal við eru þeir að líta á hvernig sá einstaklingur myndi svara spurningum. 

Þeir eru að setja sig í spor annarra og líta á málefni út frá þeirra sjónarhóli. Úr félagsheimi 

væri hægt að nota hæfniviðmiðið „fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af 

mismunandi sjónarhólum“ (bls. 202 ) þar sem nemendur geta verið að taka viðtöl við 

einstaklinga sem hafa ólík sjónarhorn á atburðinn sem fjallað er um. Þar sem nemendur 

vinna saman í hópum er hægt að nota hæfniviðmiðið „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu 

samstarfi og samræðu“ (bls. 202) og „sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 

samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga“ (bls. 203). 

3.6.3 Framkvæmd fréttaverkefnis með 10. bekk 

Verkefnið var unnið með nemendum í 10. bekk í grunnskóla. Hópvinnan gekk vel og voru 

nemendur frjóir að finna sögulega viðburði sem tengdust landafræði. Verkefnin sem 

nemendur skiluðu inn voru af fjölbreyttum og af ólíkum toga; myndbönd, útvarpsþættir og 

ritaðar greinar svo eitthvað sé nefnt. Einn útvarpsþáttur fjallaði um skotgrafirnar í fyrri 

heimsstyrjöldinni og hvaða áhrif stríðið hafði á hermenn, almenna borgara og landið. Ein 

dagblaðsgrein sem hópur skilaði fjallaði um móðuharðindin. Viðtal var tekið við bónda á 

svæðinu og fylgdi mynd með af bónda sem nemendur höfðu teiknað sjálfir. Nemendur nýttu 

sér styrkleika hvers annars í að vinna verkefnið og gekk það mjög vel. 
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3.7 Myndasaga 

Í þessu verkefni semja nemendur myndasögu tengda gróðurhúsaáhrifum (sjá nánari lýsingu 

hér neðar). Án gróðurhúsaáhrifa hefði líf líklegast ekki myndast á jörðinni. Halldór Björnsson 

(2006a) hópstjóri veðurs og loftlags hjá Veðurstofu Íslands útskýrir áhrif gróðurhúsaáhrifa á 

vefsíðu Veðurstofu Íslands með því að bera saman jörðina og systurplánetu hennar Venus. 

Sólin er nær Venusi en jörðinni þrátt fyrir þá staðreynd skilur sólin eftir meiri varma á 

jörðinni. Venus er umlukin skýjum sem endurvarpa 80% af geislum sólarinnar aftur til baka á 

meðan einungis 30% af geislum sólar á jörðinni endurvarpast til baka. Þrátt fyrir það er 

hitastig á Venusi yfir 400 gráður en á jörðinni í kringum 15 gráður. Halldór Björnsson segir að 

munurinn liggi í miklum gróðurhúsaáhrifum á Venus en án þeirra væri hitastigið undir 0 

gráðum á plánetunni. Geislar sólar sem verða eftir hita bæði jörðina og andrúmsloftið 

„lofttegundir í lofthjúpnum gleypa hluta af þessum endurkastaða varma og halda honum að 

jörðinni þannig að hann sleppur ekki út í geiminn“ (Landvernd, 2020). Náttúrulegu 

lofttegundirnar sem halda varma sólar eru koldíoxíð (CO2), metan og tví-nituroxíð. 

Gróðurhúsaáhrifin sjálf eru því náttúruleg og viðhalda lífi á jörðinni (Halldór Björnsson, 

2006a; Landvernd, 2020). Það sem veldum auknum gróðurhúsaáhrifum á jörðinni er iðnaður 

sem losar lofttegundir út í andrúmsloftið sem valda gróðurhúsaáhrifum. Með auknu magni af 

gróðurhúsalofttegundum því meiri varmi verður eftir á jörðinni sem veldur hækkun hitastigs 

(Landvernd, 2020). Frá upphafi iðnbyltingarinnar við lok 18. aldar hefur magn af koldíoxíð í 

andrúmsloftinu þrefaldast. Afleiðingar aukinna gróðurhúsaáhrifa er m.a. hækkun hitastigs 

um 0.7 gráður frá byrjun 20. aldar til dagsins í dag (Halldór Björnsson, 2006b; Sverrir 

Jakobsson, 2005). Til að sporna við afleiðingum sem gróðurhúsaáhrif hafa á jörðina er fyrsta 

skrefið að draga úr losun þeirra lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum. Til að ná því 

verður að draga úr notkun á kolum, bensíni og olíu (Halldór Björnsson, 2006b; Helgi 

Björnsson 2016). Það er ýmislegt sem almenningur getur gert til að sporna við auknum 

gróðurhúsaáhrifum m.a. minnka kjötneyslu, keyra á rafmagnsbíl, nota reiðhjól og kaupa 

innlent ræktað grænmeti. Ísland getur hjálpað til með því að fylla upp í skurði í mýrum sem 

voru grafnir til að þurrka upp land (Helgi Björnsson, 2016).  

Haukur Már Helgason (2000b) heimspekingur telur að hægt sé að rekja sögu myndasagna 

til Egyptalands hins forna þar sem sagðar voru sögur með híeróglýfum sem er myndletur 

Forn-Egypta. Með komu prentvéla á 16. öld var byrjað að prenta myndasögur um ólík 

málefni. Myndasögur eins og þær þekkjast í dag byrjuðu að þróast frá lok 19. aldar þegar 

þær byrjuðu að birtast í dagblöðum. Kunzle (2017) skilgreinir myndasögur (e. comics) sem 

lengju/ræmu með nokkrum myndum (hver mynd er inn í sér kassa) saman. Þær geta 

annaðhvort verið gefnar út sem bækur eða verið ein ræma, þá þrjár eða fleiri myndir saman. 

Í myndasögum tala persónur oftast með talblöðru (Haukur Már Helgason, 2000b). Í dag njóta 
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myndasögur mikilla hylli sem dæmi má nefna vinsælustu kvikmynd allra tíma Avengers: 

Endgame sem kom út árið 2019, en hún er byggð á myndasögum eftir fyrirtækið Marvel 

(Jackson, 2019; Marvel, e.d.). Draga má því þá ályktun að nemendur þekki vel til 

myndasöguformsins og vonandi hafa margir áhuga á því.  

Til að vekja áhuga nemenda á verkefninu væri hægt að sýna þeim myndasögur en 

kennarar geta fengið gefins myndasögur í versluninni Nexus þann 2. maí á hverju ári en þá er 

haldinn hinn árlegi fríi myndasögudagur (e. free comic book day) víðsvegar um heim 

(Þórgnýr Albertsson, 2015). Kennarar geti einnig sótt myndasögur á bókasafn skólanna en 

flest þeirra eru með Andrésar andar blöð, syrpur og Tinnabækur. Einnig eru til bækur sem 

fjalla um hvernig á að skrifa myndasögur (Millidge, 2009).  

Hægt er að ræða um gróðurhúsaáhrif við nemendur með því að varpa fram spurningum 

um efnið, því næst væri hægt að spyrja hvað þeir geti gert til að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið. Ágætt væri að gæta að því að hræða ekki nemendur 

með neikvæðri umræðu um ástand heimsins, jafn mikilvægt er að tala um hvað væri að 

breytast til hins betra. Hægt væri að minnast á hvernig gatið í ósonlaginu fer minnkandi með 

hverju ári (Kjartan Kjartansson, 2017) en það sýnir nemendum að aðgerðir þeirra til að 

sporna við aukinni mengun ber árangur.  

3.7.1 Lýsing á verkefni  

Þetta verkefni einblínir á að nemendur læri hvað gróðurhúsaáhrif eru, hvað valdi auknum 

gróðurhúsaáhrifum og hvað maðurinn geti gert til að sporna við því. Nemendur vinna saman 

í hóp, æskileg stærð væri tveir til þrír saman. Kennari ræður hvernig hann skiptir nemendum 

í hópa hvort sem hann velur, dregur eða leyfir nemendum að velja sjálfir. Þetta verkefni 

samþættir landafræði og þjóðfélagsfræði. Gróðurhúsaáhrif falla undir greinina landafræði en 

hugleiðingar nemenda um hvað þeir geti gert til að hafa áhrif á minnkun á losun 

gróðurhúsalofttegunda tengjast samfélaginu sem fellur undir þjóðfélagsfræði. Nemendur 

búa til myndasögu þar sem þarf að koma fram hvað gróðurhúsaáhrif eru og hvað þeir geta 

gert til að hjálpa til við að minnka losun gróðurhúsaloftlagstegunda út í andrúmsloftið. 

Nemendur koma þessu efni frá sér með því að semja myndasögu, en öll umgjörðin í kringum 

það er síðan í þeirra hendi.  

Nemendur geta útfært sjálfir hvernig þeir vilja hanna sína myndasögu. Myndasögur geta 

verið ólíkar í útliti. Nemendur geta brotið saman A4 blöð og heftað blöðin saman í miðjunni 

eða brotið blöð saman á langveginn og búið þannig til harmonikkubók. Einnig væri hægt að 

nota síðu Hönnu Kristínar Rúnarsdóttur ( 2017) um bókagerð. Engin ein leið er til að teikna 

persónur í myndasögum sem gefur nemendum ákveðið frelsi á hvaða stíl þeir vilja nota. 

Nemendur geta litað, teiknað eða jafnvel málað. Þeir ráða hvort að þeir teikna persónur í stíl 
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við Óla prik, Anime eða persónur sem líkjast fólki í raunveruleikanum. Áður en hafist er 

handa við að ákveða stíl teikninga verða nemendur að ákveða um hvað þeir vilji skrifa. 

Margir möguleikar eru fyrir hendi en nemendur geta t.d. skrifað um vísindamann að kynna 

gróðurhúsaáhrif og hvað væri hægt að gera til að sporna við þeim. Aðalpersónan gæti verið 

fréttamaður sem er að flytja frétt um gróðurhúsaáhrif og tekur síðan viðtöl við fólk um hvað 

það er að gera til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Önnur hugmynd gæti verið að 

hafa illmenni vera að reyna að menga með gróðurhúsaáhrifum. Þá getur illmennið útskýrt 

hvað gróðurhúsaáhrif eru, síðan getur ofurhetjan komið á rafmagnsbíl til að bjarga deginum.  

Paul7 (2019) yfirtextahöfundur hjá útgáfufyrirtækinu Lulu fjallar um hvernig á að skrifa 

myndasögur og kemur með nokkra punkta sem hægt er að nýta fyrir nemendur í þessu 

verkefni. Fyrsta skref er að punkta niður helstu atriði sögunnar sem nemendur vilja segja. 

Hvað á að gerast? Hver er aðalpersónan? Áður en nemendur byrja að skrifa og teikna söguna 

þurfa þeir að ákveða hvernig myndasagan á að líta út. Myndasögur geta verið margir gluggar 

(kassar) sem eru allir alveg eins í laginu en þeir geta líka verið misstórir. Það getur verið stór 

mynd og síðan einn til tveir gluggar með annarri mynd sem fylgja með. Gluggarnir geta líka 

verið ílangir eða jafnvel hringlaga. Næst teikna nemendur söguna gróflega upp og ákveða 

rétta röð, stærð og lögun á gluggunum. Síðan er myndasagan teiknuð og að lokum er bætt 

texta við (Paul, 2019). Þetta er vinnuferli sem hægt væri að benda nemendum á áður en 

verkefnið færi í gang, þannig geta þeir unnið með ólíkar hugmyndir. Í þeim skólum sem hafa 

spjaldtölvur geta nemendur nýtt sér hin ýmsu forrit til að búa til myndasögur t.d. book 

creator. 

 Vinnuferli: 

1. Velja í hópa. 

2. Ákveða hvernig myndasögu nemendur vilja gera. 

3. Leita að heimildum um gróðurhúsaáhrif. 

4. Útfæra myndasöguna. 

5. Teikna og skrifa myndasögu. 

Þegar nemendur skila verkefni safnar kennarinn verkefnum saman. Síðan er hægt að hafa 

sýningu á myndasögunum þar sem nemendum gefst tækifæri á að lesa og skoða myndasögur 

bekkjarfélaga sína. Hér er hægt að meta verkefnið með gátlista og láta nemendur fylla út 

jafningja- og einstaklingsmat (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). 

 
7 Eftirnafn ekki til staðar 
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3.7.2 Hæfniviðmið  

Það eru nokkur hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem hægt er að meta með 

þessu verkefni. Í hugaheimi kemur fram hæfniviðmiðið „sýnt fram á skilning á eðli 

sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf“ (bls. 198). 

Sjálfbær þróun er tvíþætt hugtak samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2001) prófessor í 

heimsspeki. Að nýta auðlindir jarðar á þann hátt að þær nái að endurnýja sig jafnóðum og að 

nýta auðlindir ekki á mengandi hátt. Nemendur eru að fjalla um hvernig þeir geta dregið úr 

losun lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum sem tengjast aftur hugtakinu sjálfbærni um 

að nýta ekki auðlindir á mengandi hátt. Annað hæfniviðmið í reynsluheimi sem hægt væri að 

vinna með er að nemendur geti „aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um 

menningar- og samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 

myndrænum búningi“ (bls. 198). Nemendur eru að afla sér upplýsinga um viðfangsefnið 

gróðurhúsaáhrif, sem tengist samfélagsmálefnum. Að geta „sýnt styrk til að bera ábyrgð á 

eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði“ (bls. 201) er hæfniviðmið sem sett er fram í hugarheimi. Í 

verkefninu eru nemendur m.a. að skoða hluti sem þeir geta breytt í sínu eigin lífi til að 

minnka gróðurhúsaáhrif. Þarna eru nemendur að taka ábyrgð á lífsháttum sínum. Í 

félagsheimi er hæfniviðmiðið að geta „ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir 

afleiðingum gerða sinna eða aðgerðaleysis“ (bls. 203). Hér er verið að mæla hvort að 

nemendur skilji hvernig þeir koma fram við aðra, hvort sem það eru jákvæð eða neikvæð 

samskipti, allt skiptir máli. Þetta hæfniviðmið væri hægt að meta á þann hátt að kennari 

leyfir nemendum að velja sjálfir í hópa með því skilyrði að þeir eigi að passa sjálfir upp á að 

allir nemendur lendi í hóp. Þá sér kennari hvaða nemendur passa upp á að enginn verði út 

undan. Þeir nemendur geri sér þá líklegast grein fyrir líðan þeirra nemenda sem hefðu annars 

verið án hóps. 

3.7.3 Framkvæmt myndasöguverkefnis með 8. bekk 

Ég framkvæmdi verkefnið með 8. bekk nú á vordögum. Nemendur fengu sjálfir að velja 

hópfélaga en með því vildi ég sjá hvort að bekkurinn næði að passa upp á það sjálfur að 

enginn yrði útundan. Það gekk upp í tveimur af þremur bekkjum. Ég var með tilbúin 

myndasögublöð sem ég hafði fengið gefins í Nexus og eintök af Leðurblökumanninum sem 

gefin voru í grunnskóla þegar útgáfa hófst. Flestir nemendur kusu að nota hvít A4 blöð en 

nokkrir ákváðu að nýta sér lituð blöð. Myndasögurnar voru margar mjög ólíkar. Vinsælasta 

útlitið voru margir kassalaga gluggar á einni síðu. Sumir nemendur prófuðu sig áfram í öðrum 

formum. Einn hópur valdi að mála, einn að nota einungis blýanta en aðrir notuðu tréliti. 

Nokkrir hópar völdu að semja myndasögu um ofurhetju sem var að bjarga heiminum frá 

illum vísindamanni sem vildi auka gróðurhúsaáhrif, sumir notuðu þekktar ofurhetjur á borð 

við Leðurblökumanninn og Kóngulóarmanninn meðan aðrir bjuggu til sínar eigin ofurhetjur. 
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Einn hópur skrifaði myndasögu um þá sjálfa að læra um gróðurhúsaáhrif í 

samfélagsfræðitíma. Verkefnið gekk framar vonum og þótti nemendum skemmtilegt og 

spennandi að fá að búa til sína eigin myndasögu.  
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4 Lokaorð 

Samfélagsgreinar er hægt að kenna á fjölbreyttan hátt þar sem undirgreinar fagsins bjóða 

upp á marga möguleika til samþættingar. Mín upplifun af skólastarfi sem starfandi 

leiðbeinandi er að nemendur eru ólíkir og læra á ólíkan hátt. Nemendur hafa mismunandi 

hæfileika sem eru á ólíkum sviðum. Með því að setja nemendum fyrir námsefni sem krefst 

ólíkrar færni ná þeir mögulega að finna hvar styrkleikar þeirra liggja, hvort sem það er að 

skrifa texta, leika, teikna, koma með hugmyndir eða skipuleggja. Skólastarf er fjölbreytt og að 

mínu áliti er mikilvægt að nýta öll tæki og tól sem eru í boði fyrir kennara til að ná til sem 

flestra nemenda.  

Með því að vera með skapandi kennslu og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir hefur verið 

sýnt fram á jákvæða reynslu nemenda í námi. Sköpunargáfa er einstaklingum nauðsynleg til 

að mæta þeim kröfum sem þjóðfélag í stöðugri þróun gerir. Þróun á sér einnig stað í skólum 

og mikilvægt er að þjóðfélagið og skólinn spegli hvort annað til að hlúa að tengslum milli 

skóla og samfélags. Það hlýtur að vera brýnt að nemendum sé gefinn kostur á að fást við 

viðfangsefni á fjölbreytilegan og skapandi hátt til þess að efla skilning þeirra og þekkingu og 

búa þá undir líf í lýðræðisþjóðfélagi. Samþætting samfélagsgreina er ein þessara leiða. Mörg 

tækifæri liggja í samþættingu námsgreina m.a. að virkja nemendur sem þátttakendur í eigin 

námi. Með samþættingu er hægt að horfa á námsefni frá ólíkum hliðum og þannig geta 

nemendur íhugað og rætt námsefnið og náð betri skilningi á efninu. 

Samþætting í samfélagsfræði getur verið góður kostur fyrir kennara þar sem möguleiki er 

á að nýta mörg hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fyrir samfélagsgreinar í einu. 

Samvirkt nám byggir á samvinnu þar sem nemendur leggja allir sitt af mörkum til að ná 

árangri. Nemendur vinna saman með það í huga að læra námsefnið og skila af sér fullunnu 

verkefni. Kennari ákveður hvort samvirkt nám hentar fyrir námsefnið sem unnið er með og 

einnig hversu umfangsmikil hópvinnan á að vera; allt frá stuttri hópvinnu sem tekur yfir eina 

kennslustund yfir í hópa sem vinna saman í töluverðan tíma. 

Námsefnið sem sett er fram hér er útbúið með það í huga að sameina tvo þætti; 

samþættingu og sköpun. Skilgreining á sköpun er opin og hugmyndir þeirra sem rannsaka 

sköpun og kennara sem beita henni eru oft ekki þær sömu, einnig er munur á skilgreiningu 

hugtaksins á milli ólíkra rannsakenda. Þegar námsefnið var samið var horft til rannsókna þar 

sem bæði komu fram hugmyndir kennismiða sköpunar og kennara. Ég tel það vera kost að 

geta nýtt bæði rannsóknir þeirra sem rannsaka hugtakið sköpun og þeirra sem nýta sér 

sköpun í kennslu. Aukin samvinna þar á milli getur einungis aukið, að mínu mati, hlut 

sköpunar í kennslu. Með námsefninu og kennsluleiðbeiningunum sem ég set fram hér reyni 

ég að koma með efni sem myndi auðvelda samfélagsfræðikennurum á elsta stigi grunnskóla 
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að leggja fyrir samþætt efni með sköpun að leiðarljósi. Einnig vildi ég tengja viðfangsefnin við 

hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2013) svo að þeir sem vilja nýta sér þau geti séð 

hvernig hægt er að tengja hæfniviðmið saman með samþættu skapandi námsefni í 

samfélagsfræði. Vonandi nýtist þetta efni þeim kennurum sem vilja auka samþættingu og 

sköpun í samfélagsfræði eða þeim sem vilja nýta sér þessi viðfangsefni sem grunn og aðlaga 

efnið að sínu eigin. Þannig nýtist efnið mögulega flestum. Við samningu kennsluleiðbeininga 

og verkefnanna var leitast við að hafa þau fjölbreytt og skapandi til að auka líkur á að allir 

nemendur fengju eitthvað við sitt hæfi. 
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