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Útdráttur 
 
 

Samþætting námsgreina byggir á því að námsgreinar, tvær eða fleiri eru kenndar saman 

markvisst til að ná ákveðnum markmiðum. Samþætting viðfangsefna er leið fyrir 

kennarann og nemendur að sannreyna í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus, 

heldur er hvað öðru háð. Gildi samþættingar er mikið og má þar helst nefna að meiri líkur 

eru á því að hver nemandi fái viðfangsefni og verkefni við sitt hæfi og fjölmörg tækifæri 

skapast fyrir virka þátttöku nemenda. Samþættingin tengir við daglegt líf og nemendur 

geta nálgast verkefnin frá fleiru en einu sjónarmiði í samþættum verkefnum. Helsta 

gagnrýnin á samþættingu felur í sér reynsluleysi og óöryggi kennara hvað hana varðar. 

Forsendur samþættingar má rekja til gagnrýni á einangraða formgerð greina og vanhæfni 

greinanna til að mæta þeim vandamálum sem nemandinn tekst á við í daglegu lífi. Finna 

má grunn að sjónarmiðum samþættingar í verkum Piaget, Dewey, Bruner og fleirum sem 

standa fyrir heildrænni sýn á nám. Kenningar þeirra fyrrnefndu og fjölgreindakenning 

Gardners eiga vel við nám sem skipulagt er út frá samþættingu námsgreina. Samþættingar 

er oft getið í aðalnámskrá grunnskóla, bæði eldri og nýjum og af því má sjá að þaðan 

kemur krafa um samþættingu námsgreina. Grunnskólar landsins virðast einnig vinna með 

samþættingu að töluverðu marki og oft er getið um samþættingu námsgreina í 

skólanámskrám skólanna. Sköpunarhæfni, leikir í skólastarfi, þemanám og söguaðferðin 

eru allt atriði sem hafa verður í huga þegar fjallað er um samþættingu námsgreina þar sem 

þessi atriði eiga við eða fela í sér samþættingu námsgreina. Kjörið er nýta sér einkenni 

söguaðferðarinnar og útbúa kennsluverkefni þar sem sveitin er þemað og unnið er að 

sjónarmiðum samþættingar. Með því móti er hægt að samþætta margar námsgreinar og 

koma inn á ólíka þætti námskrárinnar. 
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Inngangur 

 
Hér á eftir fer ritgerð mín um samþættingu námsgreina en samþætting námsgreina byggir 

á því að námsgreinar, tvær eða fleiri eru kenndar saman markvisst til að ná ákveðnum 

markmiðum. Gildi samþættingar er mikið og forsendur hennar má rekja til gagnrýni á 

einangraða formgerð greina og vanhæfni greinanna til að mæta þeim vandamálum sem 

nemandinn tekst á við í daglegu lífi. Finna má grunn að sjónarmiðum samþættingar í 

verkum Piaget, Dewey, Bruner og fleirum sem standa fyrir heildrænni sýn á nám. 

Hugmyndin að ritgerðinni varð til út frá hugleiðingum mínum um það hvernig ég gæti 

tengt sveitina við lokaverkefni mitt. Sveitin er verðugt viðfangsefni í skólastarfi og vel 

má vinna að sjónarmiði samþættingar út frá þema sem tengist sveitinni. Viðfangefni 

sveitarinnar eru kjörin til að vekja áhuga nemenda á námsefninu og samþættingin býður 

upp á það að hver fái viðfangsefni við sitt hæfi sem hægt er að tengja við 

raunveruleikann. Rannsóknarspurningarnar sem ég vann út frá fólust þar af leiðandi í því 

hvað samþætting námsgreina væri og hvernig vinna mætti með viðfangsefni sveitarinnar 

á yngstu stigum grunnskólans og koma um leið inn á ólík markmið aðalnámskrár 

grunnskóla. Tilgangur verksins var að sýna fram á hvernig hægt væri að nota 

viðfangsefni sveitarinnar í skólastarfi á fjölbreyttan og lærdómsríkan hátt. 

 

Ritgerðin hefst á fræðilegum hluta þar sem samþætting námsgreina er skilgreind, fjallað 

er um upphaf hennar og gildi. Einnig er aðalnámskráin skoðuð með samþættingu 

námsgreina í huga og athugað er hvort og hvernig grunnskólar landsins vinna með 

samþættingu. Til sögunnar koma líka kennismiðirnir Dewey, Piaget, Bruner og Gardner 

og reynt er að tengja kenningar þeirra við samþættingu námsgreina. Skoðað er hvort 

tengja megi sköpunarhneigð og leiki í skólastarfi við samþættingu námsgreina að 

einhverju leyti. Þar sem oft er getið um söguaðferðina og þemanám í tengslum við 

samþættingu þá verður hér leitast við að finna á hvern hátt þessi hugtök skarast. Einnig 

verður sett fram hugmynd að kennsluverkefni þar sem sveitin er þemað. Í því skyni 

verður unnið eftir sjónarmiði samþættingar og áherslur söguaðferðarinnar verða hafðar að 

leiðarljósi við gerð kennsluverkefnisins.  
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1. kafli - Samþættingin og gildi hennar 
Í þessum kafla verður fjallað um samþættingu námsgreina. Fjallað verður hvað 

samþætting er og upphaf hennar, það er að segja hvaðan þessar hugmyndir eru komnar. 

Einnig verður fjallað um gildi samþættingar, kosti og galla og hvernig hún birtist í 

aðalnámskrá grunnskóla. Að lokum verður komið inn á hvort og hvernig unnið er með 

samþættingu í skólastarfi. 

 

1.1 Samþætting námsgreina – skilgreining og upphaf   

Lilja M. Jónsdóttir (1995:10-13) segir í meistaraprófsritgerð sinni, Integrating the 

Curriculum – A story og Three Teachers að almenn skilgreining á hugtakinu samþætting 

sé ekki auðfundin. Það virðist vera að sumir höfundar forðist að skilgreina samþættingu 

eða að þeir haldi að skilgreiningar sé ekki þörf. Samþætting er þó skilgreind á mörgum 

stöðum og í ýmsu samhengi. Skilgreiningarnar sem Lilja nefnir eiga það meðal annars 

sameiginlegt að með samþættingu sé átt við margs konar sambönd og tengsl á milli 

fræðigreina. Ein af þeim skilgreiningum á samþættingu sem Lilja notar er eftirfarandi:  

 

Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að sannreyna í 
skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus (brotakennd), heldur er hvað öðru 
háð. Í samþættingu þarf þekkingu og leikni frá öllum þekkingarsviðunum.  
Samþættingin krefst samstarfs kennara og nemenda í leit þeirra að lausnum; - á 
því hvað á að gera við þekkinguna og hvernig deila má henni með öðrum.  
Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð (bls. 52-53). 

 
 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið samþætta að tengja eða flétta saman. Einnig er 

sagt að það merki að tengja saman, til dæmis að samþætta námsgreinar. Samþætting 

merkir samtenging eða samfléttun (Íslensk orðabók 2007). Af þessu má draga þá ályktun 

að samþætting námsgreina merki að flétta saman námsgreinar. Í grein Kathy Lake 

([1994]) er samþætt nám skilgreint sem nám sem skipulagt er á þann hátt að námsgreinar 

skarast þar sem mismunandi sjónarmið þeirra eru dregin saman á þýðingarmikinn máta. 

Samþætting er því leið til að skoða nám og kennslu á heildrænan hátt og endurspeglar 

raunveruleikann, sem er þá gagnvirkur. Ingvar Sigurgeirsson (1981:66-67) segir að hefð 

sé að kenna það við samþættingu þegar  leidd eru saman í eina heild mismunandi 
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sjónarmið og efni frá ýmsum sviðum, er snerta ólíkar fræðigreinar. Ennfremur segir hann 

að þegar samþætt viðfangsefni er skipulagt þá er miðað við ákveðin markmið, áhuga og 

þroska nemenda og aðstæður hverju sinni. Í stað þess að leggja stund á ákveðnar 

námsgreinar er ákveðið viðfangsefni tekið til athugunar og það athugað frá mörgum 

hliðum. Upplýsinga er semsagt aflað án tillits til þess hvernig hinar ýmsu staðreyndir 

kunna að flokkast í náms- og fræðigreinar í hefðbundnum skilningi. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (1989:32) er sagt að sum viðfangsefni í námi krefjist sjónarmiða, þekkingar 

og færni sem sótt eru til fleiri en einnar námsgreinar en það er kallað samþætting þegar 

sótt er til margra námsgreina í einu. Í ritinu Um samþættingu – Tilraunaverkefni í 7. bekk 

Æfingaskólans kemur fram að samþættingu megi framkvæma annað hvort formlega eða 

óformlega. Formleg samþætting felst samkvæmt þessu í því að kennarar í nokkrum 

námsgreinum vinna saman að viðfangsefni, samt þannig að greinarnar haldast nokkuð 

aðskildar við úrlausnina. Í óformlegri samþættingu hverfa hins vegar hin hefðbundnu 

mörk greinanna. Viðfangsefnið eða öllu heldur námsmarkmiðin sem og vinnubrögð 

nemenda verða meginatriði (Menntamálaráðuneytið 1979: 4-5).  

 

Í bók Heidi Hayes Jacobs (1989), Interdisciplinary Curriculum – Design and 

Implementation, kemur fram að samþætting námsgreina hafi verið í og úr umræðunni í 

meira en hálfa öld og að síðustu áratugi hafi áhuginn og þörfin fyrir að samþætta 

námsefnið aukist af ýmsum ástæðum. Ástæðurnar eru meðal annars aukin þekking, 

slitróttar stundaskrár, mikilvægi námsefnis og skortur á tengingu á milli fræðigreina. 

Þekking er að aukast á öllum sviðum náms. Kennarar tali um að dagurinn sé svo 

slitróttur, þeir verði að skipuleggja kennslustundirnar þannig að efnið hæfi 40 mínútum í 

stað þess að sníða kennslustundirnar að þörfum nemenda. Það sé aðeins í skólanum sem 

nemendur fái aðeins 40 mínútur í stærðfræði og 40 mínútur í ensku, utan skólans sé þessu 

öðruvísi háttað. Jacobs heldur því fram að við tökumst á við viðfangsefni og áhyggjur í 

tímarúmi sem er ekki skipt niður í þekkingarsvið (bls. 3-5). 

 

Kathy Lake ([1994]) segir að nánast allir kennarar hafi upplifað það að tíminn sem þeir 

fái sé ekki nægur til að gera allt sem ætlast er til. Á hverju ári sé einhverju bætt við 

námskrána. Kennarar líti á samþættingu sem lausn á þessu vandamáli. Skólinn er að 
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færast frá því að kenna sértækar staðreyndir til þess að verða meira uppbyggjandi 

sjónarmið náms, sem hefur verðmæti í djúpri þekkingu á efninu. Hún heldur því fram að 

finna megi grunn að þessu sjónarmiði í verkum Piaget, Dewey, Bruner og fleirum sem 

standa fyrir heildrænni sýn á nám. Hver þessara kennismiða sé umhugað um að börn hafi 

skilning á hugtökum og undirliggjandi formgerð. Einnig segir Kathy Lake að 

stuðningsmenn aukinnar menntunar á fjórða áratug tuttugustu aldar hafi barist fyrir 

samþættingu námskrárinnar. Það að samþætta nám er skref í átt frá utanbókarlærdómi og 

upptalningu sértækra staðreynda og ímynda en skref í átt að þýðingarmeiri hugtökum og 

sambands á milli þeirra (Lake [1994]). Ennfremur segir í ritinu Um samþættingu (1979:4) 

að forsendur samþættingar megi rekja til gagnrýni á einangraða formgerð greina og 

vanhæfni greinanna til að mæta þeim vandamálum sem nemandinn tekst á við í daglegu 

lífi. 

 

Kathy Lake ([1994]) nefnir einnig hugsmíðahyggjuna sem grunn að samþættingu en 

fyrrnefndir kennismiðir eru talsmenn fyrir hana. Þess má geta að Wikipedia skilgreinir 

hugsmíðahyggju á eftirfarandi hátt: 

 

hugsmíðahyggja er námskenning sem gengur út frá því að þekking sé afurð þess 
hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni. Lögð er áhersla á að 
námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum og nemandinn sé 
virkur í að byggja upp eigin þekkingu (Wikipedia [2009]).  

 

Hér er við hæfi að nefna John Dewey á nafn því kenningar hans tengjast 

hugsmíðahyggjuninni. Fram kemur í riti hans Reynsla og menntun (Dewey 2000b) að 

skólinn eigi að endurspegla samfélagið. Skólinn er samfélag í smækkaðri mynd og þar 

sem veröldin er ekki brotakennd þá á skólinn ekki heldur að vera brotakenndur. Dewey 

aðhylltist ekki námsgreinamiðaða kennslu og hann sagði að námsferlið ætti að vera 

menntandi reynsla, það er að segja nemendur eiga að læra af reynslunni (bls. 12-13). 

Dewey lagði mikla áherslu á reynsluna og segir að óhjákvæmileg tengsl séu á milli náms 

og menntunar og persónulegrar reynslu (bls. 35). Dewey og kona hans stofnuðu 

Tilraunaskólann árið 1896 og eins og segir í riti Deweys (2000a), Hugsun og menntun, þá 

var skólinn stofnaður í þeim tilgangi að prófa hugmyndir hans um nám og kennslu sem 
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voru mjög frábrugðnar hefðbundnum hugmyndum á þeim tíma. Þar var 

utanbókarlærdómur og yfirheyrsla ekki einkennandi heldur áttu nemendur að vinna 

sameiginlega að lausn verkefna undir leiðsögn kennarans (bls. 15). Í inngangi ritsins 

kemur fram að mikið hefur verið deilt um það hvort Dewey hafi viljað leggja niður allar 

hefðbundnar námsgreinar og brjóta kennsluna upp í verkefni svipað því sem nú er kallað 

þemaverkefni (bls 18). Af þessu má sjá að upphaf samþættingar má vel rekja til 

hugmynda Deweys, hann talar kannski ekki beint um samþættinguna sjálfa en finna má 

grunn að henni í hugmyndafræði hans. Hann talar um að nemendur eigi að vera virkir 

þátttakendur í námi sínu og læra af reynslunni en það eru einmitt þættir sem tilheyra 

samþættingu námsgreina. Fjallað verður nánar um Dewey og fleiri kennismiði í næsta 

kafla. 

 

1.2 Gildi samþættingar 

Í ritinu Um samþættingu – Tilraunaverkefni í 7. bekk Æfingaskólans (1979), sem ég hef 

vísað í hér á undan, er fjallað um tilraunaverkefni sem unnið var í 7. bekk Æfingaskólans 

á árunum 1978 – 1979. Efninu var ætlað að auka skilning nemenda á þróun íslensks 

samfélags frá fátæktarsamfélagi til nútímaþjóðfélags á Íslandi. Í þessu riti kemur fram að 

samþætting hafi margþættan tilgang og að kostir hennar séu margir. Segir þar að kostir 

samþættingar séu til dæmis að meiri líkur séu á því að hver  nemandi fái viðfangsefni og 

verkefni við sitt hæfi þar sem hæfileikar hans fái notið sín. Námið verði einnig 

fjölbreyttara og áhersla er lögð á þátttöku nemenda og virkni (bls. 35). Þá kemur einnig 

fram að nemendum gefist meiri tími til að vinna að viðfangsefninu og um leið séu aukin 

tækifæri til að kafa dýpra í verkefnið. Aukið svigrúm skapist til valfrelsis þar sem hver 

nemandi velji sér viðfangsefni í samræmi við getu sína og áhugasvið og hægt er að vinna 

ýmist sem einstaklingur eða með öðrum í hóp. Þar kemur fram að nemendur geta nálgast 

verkefnin frá fleiru en einu sjónarmiði í samþættum verkefnum. Þannig leiða verkefnin 

yfirleitt til fjölbreyttari vinnubragða og má þar til dæmis nefna sjálfstæða skipulagningu 

verkefna og fjölbreytilegar aðferðir við úrvinnslu. Samþættingin hefur líka marga 

augljósa kosti fyrir kennarana en með samþættingu þá rofnar einangrun kennarans í 

þröngri greinakennslu. Loks skapast aukið svigrúm  til samvinnu við kennara og snerting 
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við áður ókunn efnissvið. Einnig gefst kennurunum betra tækifæri til að skipuleggja starf 

sitt í víðara samhengi og setja náminu ákveðin heildarmarkmið. Með samþættingu fá 

bæði kennarar og nemendur aukið svigrúm til fjölbreytts verkefnavals (bls. 4). Af þessu 

má sjá að samþætting námsgreina hefur mikið gildi í skólastarfi og stuðlar að virkri 

þátttöku nemenda í eigin námi.  

 

Í fyrrnefndri ritgerð tekur Lilja M. Jónsdóttir (1995:15-17) undir þessi sjónarmið og segir 

að hagur sé af samþættingu námsgreina vegna þess að þörf sé á fjölbreyttum 

kennsluháttum og það skapi fjölmörg tækifæri á virkri þátttöku nemenda í að skipuleggja 

og framkvæma einstaklingsáætlanir. Kosti samþættingar segir Lilja meðal annars vera þá 

að samþætting tengi við daglegt líf, nemendur fái að kljást við áhugaverð verkefni, þeir 

beri ábyrgð á námi sínu, nemendur nýti sér það sem þeir kunna fyrir, hægt sé að vinna í 

hópavinnu og að skilningurinn komi frá nemendum. Einnig kemur þar fram að rannsóknir 

sýni að nemendur sem fylgja áætlunum sem byggja á samþættingu standa sig jafn vel og 

oft betur á stöðluðum prófum en þeir nemendur sem eru í fylgja áætlunum sem byggja á 

aðgreindum námsgreinum. Þannig að líklegt megi telja að samþætting námsgreina skili 

sér í bættum námsárangri nemenda. 

 

 Vefsíðan Kids´Wings ([2002]) var unnin af kennurum og er fyrir kennara sem láta sér 

annt um að færa börnunum það besta. Á þessari síðu er margt áhugavert að finna og þar 

eru einnig nefndar nokkrar ástæður fyrir því að samþætta skuli námsgreinar. Ástæðurnar 

sem þar eru nefndar eru meðal annars þær að heilinn þrífst á tengingum, án samþættingar 

er ómögulegt að nemendur nái öllu námsefninu og að lífinu er ekki skipt niður í 

tímaeiningar sem kallast náttúrufræði, stærðfræði, lestur, ritun og frímínútur og því ætti 

skólanum ekki heldur að vera skipt niður á þann hátt. Af þessu mætti álykta að 

samþætting námsgreina sé nemendum eðlislægari en hefðbundin greinakennsla þar sem 

samþætting námsgreina endurspeglar veruleikaheim barnanna.  

 

Allt hefur víst sína kosti og galla og það sem helst stendur í vegi fyrir samþættingu 

námsgreina er að mörgum kennurum þykir erfitt að fóta sig eftir vinnubrögðum 

samþættingar. Sumum finnst mikil hávaði og stress vera tíður fylgifiskur þegar 
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námsgreinar eru samþættar (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10-11). Lilja M. Jónsdóttir 

(1995:19-21) segir í ritgerð sinni að skipting námsgreinanna sé mikil hefð og það geti því 

unnið á móti samþættingu námsgreina. Foreldrar og aðrir fullorðnir kannist ekki við 

samþættingu námsgreina frá sinni skólagöngu og finni til óöryggis í garð hennar. 

Faggreinakennurum finnist að ekki sé eins mikið gagn að þeim þegar um samþættingu er 

að ræða. Margir telji einnig að auðveldara sé að kenna eftir hefðbundnu formi og 

mikilvægt sé að allir fái sama námsefnið og sömu kennsluaðferðirnar. Gagnrýnin felur 

einnig í sér að margir kennarar hafa ekki reynslu af samþættingu og eru því óöruggir á 

því hvernig þeir eigi að móta kennsluna með samþættingu í huga. Samþætting geti haft í 

för með sér misskilning, kennarar eru ekkert endilega að samþætta þó að þeir haldi það. 

Svo getur samþætting námsgreina ein og sér ekkert endilega náð öllum settum 

markmiðum. Segja má að Gina Contardi, Michelle Fall og fleiri ([2000]) taki undir þetta 

því þau segja að stundum sé viðeigandi að kenna upplýsingar innan ákveðins samhengis, 

sum hugtök eigi í hættu á að vera misskilin ef þau eru tengd við annað fag. Þau nefna það 

að margir kennarar búi ekki yfir þeirri þekkingu og hæfni að getað kennt ólíkar 

námsgreinar. Að lokum segja þau að aðalgagnrýnin á samþættingu námsgreina sé 

námsmatið, það er að segja, að alltaf sé  erfitt að finna árangursríkar aðferðir til að meta 

gengi nemenda. Contardi (o.fl.) halda því fram að ef taka eigi upp samþættingu 

námsgreina og taka út hefðbundnar kennsluaðferðir þá þyrfti öll formgerð skólans að 

breytast. Þau telja að margir kennarar séu ekki viljugir til að sætta sig við þessar 

breytingar. Hefðir og óöryggi virðast vera þau atriði sem helst standa í vegi fyrir 

samþættingu námsgreina og því mætti álykta að gagnrýni á samþættingu námsgreina gæti 

minnkað með árunum með betri þekkingu og skilning á þess háttar vinnubrögðum. 

 

1.3 Aðalnámskráin og samþættingin 

Samþættingar er oft getið í aðalnámskrá grunnskóla. Má í því sambandi nefna að í 

aðalnámskrá grunnskóla - íslensku ([2007]) kemur fram að með samþættingu íslensku og 

annarra námsgreina gefist kostur á að þjálfa nemendur í íslensku á margvíslegan hátt. 

Samþætting íslensku og listgreina er t.d. til þess fallin að styrkja skólastarf glæða árangur 

og námsáhuga með öðrum hætti en bóklegt nám (bls. 6). Hjá innflytjendum er 

samþætting nauðsynleg því viðfangsefni íslensku sem annars tungumáls tengjast öllum 
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námsgreinum (bls. 20). Námskráin í náttúrufræði ([2007]) kveður sterkar á um 

samþættingu því þar er því beint til kennara að þeir hugi að samþættingu greina eins og 

kostur er (bls. 7). Einnig er þess getið að við skipulagningu náttúrufræðikennslu í 1. – 4. 

bekk þurfi að hafa í huga eðlilega og nauðsynlega samþættingu við önnur námssvið og 

greinar sem kenndar eru á yngsta stigi (bls. 14). Stærðfræðina ber einnig að samþætta við 

aðrar námsgreinar og í henni þurfi að leggja alúð við að finna verkefni úr öðrum 

námsgreinum á sviði raunvísinda, myndlistar, tónlistar, byggingarlistar, náttúru og fleiru 

(Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði [2007]). Þar segir að verkefnin eigi að vera 

fræðandi um viðkomandi svið og verða til þess að varpa ljósi á hlutverk stærðfræðinnar 

(bls. 9). Loks má geta þess að í aðalnámskrá grunnskóla í samfélagsfræði ([2007]) er 

einna mest rætt um samþættingu og er þess getið í formála að helsta breytingin frá fyrri 

námskrám í samfélagsgreinum er aukin áhersla á samþættingu innan námsgreinarinnar 

(bls 4). Af þessu má sjá að í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram krafa um samþættingu 

námsgreina. 

 

Fjallað er um samþættingu námsgreina í eldri námskrám, bæði þeirri sem tók gildi 1989 

sem og þeirri frá árinu 1976. Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 (bls. 32) fjallar um 

samþættingu námsgreina og þar kemur fram að skipting grunnskólanáms í námsgreinar 

og námsþætti byggist að miklu leyti á hefð. Með þessu móti er hætta á óþarfa 

endurtekningum eða að sameiginlegir þættir í skólastarfinu verði útundan. Mikilvægt er 

að kennarar nýti sér skörun ýmissa námsþátta og komast þannig hjá óþarfa 

endurtekningum og gefi þannig nemendum um leið markvissari kennslu. Rætt er um að 

markviss samþætting tveggja námsgreina eða fleiri hafi í för með sér að hvert 

viðfangsefni er athugað frá mörgum hliðum. Viðfangsefnið ætti því að stuðla að dýpri 

skilningi og heildarsýn. Hér má svo að lokum nefna að í almennum hluta aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1976 (bls. 22) kemur fram að hin skýru skil sem lengi hafi verið á milli 

námsgreina í skólum ætti að afnema, að minnsta kosti þegar um skyldar greinar væri að 

ræða. Leitast þurfi við að samþætta námsgreinar. Þar kemur fram að mikilvægir þættir 

sem falla undir markmið móðurmálsins er eðlilegt að þjálfa í öðrum greinum, til að 

mynda lestur til að afla upplýsinga, skriflegur útdráttur, hlustun, munnlega greinagerð og 
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margt fleira. Þetta gefur til kynna að krafan um samþættingu námsgreina er ekki ný af 

nálinni hér á landi og ef víðar væri leitað mætti jafnvel finna eldri heimildir. 

 

1.4 Grunnskólar og samþættingin 

Þegar heimasíður ýmissa grunnskóla á landinu eru skoðaðar má sjá að töluvert er unnið 

með samþættingu námsgreina og oft má sjá að samþætting er nefnd í skólanámsskrám. 

Til að mynda kemur fram í  skólanámskrá Grundaskóla á Akranesi [2008] að kennsla í 

samfélagsgreinum eigi að vera fjölbreytt og er þar greinilega lögð áhersla á samþættingu 

námsgreina. Í bekkjarnámskrá 2. bekkjar í Dalvíkurskóla [2009] segir að samfélagsfræði 

og náttúrufræði séu settar undir einn hatt. Samþætting námsgreina verður höfð að 

leiðarljósi þegar unnið er að markmiðum aðalnámskrár fyrir þessar námsgreinar. Þá má 

nefna að hjá 3. bekk í Engjaskóla í Grafarvogi [2009] er reynt að samþætta lestur, skrift 

og ritun við sem flestar greinar.  

 

Af heimasíðum nokkurra skóla má sjá að fjölbreytni í samþættum viðfangsefnum getur 

verið mikil. Sem dæmi má nefna að Grunnskólinn á Stöðvarfirði [2008] samþætti 

náttúrufræði, heimilisfræði og handmennt á þann hátt að nemendur settu kartöflur niður 

um vorið og tóku upp um haustið. Hluta af uppskerunni matreiddu nemendur í 

heimilisfræði. Í eitthvað af kartöflunum skáru þau ýmis mynstur og þrykktu á efni með 

tauþrykkslit. Þrykkt var bæði á dúka og tilsniðnar svuntur. Svunturnar voru svo saumaðar 

í handmennt og þegar þær voru tilbúnar voru þær notaðar í heimilisfræði. Annað dæmi 

má finna á heimasíðu Norðlingaskóla [2009] en þar kemur fram að síðan skólinn hóf 

starfsemi sína þá hafi starfshættir skólans meðal annars byggt á mikilli samþættingu 

námsgreina, bæði bóklegra og verklegra, í svokölluðum smiðjum. Smiðjurnar eru 

nokkurs konar verkstæði þar sem nemendur vinna að ýmsum samþættum verkefnum með 

fjölbreyttum hætti. Lögð er megináhersla á verklega og skapandi vinnu þar sem list- og 

verkgreinar eru samþættar við aðrar námsgreinar. Loks má geta þess að Sjálandsskóli 

[2009] er einn af þeim skólum sem leggur áherslu á samþættingu námsgreina. Þar er því 

lítið um greinabundna kennslu og skipting vinnu að námsmarkmiðum á milli 

umsjónarkennara og sérkennara er töluverð. Skipulagning náms í heimilisfræði, íslensku, 

lífsleikni, náttúrufræði og umhverfisfræði, stærðfræði, samfélagsgreinum og kristinfræði, 



11  

siðfræði og trúarbragðafræði, upplýsingamennt og tæknimennt er að öllu jöfnu í höndum 

umsjónarkennara. Sérgreinakennarar skipuleggja í flestum árgöngum nám í ensku, 

dönsku, hönnun og smíði, íþróttum og listgreinum. Samþætting námsgreina virðist því 

vera hluti af skólastarfinu hjá mörgum skólum á landinu og unnið er eftir sjónarmiði 

samþættingarinnar á fjölbreyttan hátt.  

 

1.5 Samantekt 

Af ofansögðu má draga þá ályktun að samþætting námsgreina byggi á því að 

námsgreinar, tvær eða fleiri eru kenndar saman markvisst til að ná ákveðnum 

markmiðum. Með samþættingu er meðal annars átt við margs konar sambönd og tengsl á  

milli fræðigreina. Í samþættingu er litið á nám og kennslu á heildrænan hátt og á það að 

endurspegla raunveruleikann. Forsendur samþættingar má rekja til gagnrýni á einangraða 

kennslu einstakra námsgreina og vanhæfni greinanna til að mæta þeim vandamálum sem 

nemandinn tekst á við í daglegu lífi. Í verkum Piaget, Dewey, Bruner og fleiri kennismiða 

sem standa fyrir heildrænni sýn á nám má finna hinn fræðilega grunn að rökstuðningi 

fyrir mikilvægi samþættingarinnar eins og reynt verður að sýna fram á í næsta kafla. Eins 

og fram hefur komið hér á undan þá er gildi samþættingar mikið og má þar helst nefna að 

meiri líkur eru á því að hver  nemandi fái viðfangsefni og verkefni við sitt hæfi. Námið 

verður einnig fjölbreyttara og áhersla er lögð á þátttöku nemenda og virkni. Með 

samþættingu nást líka betri tengsl við raunverulegt líf því að lífinu er ekki skipað niður í 

tímaeiningar sem kallast náttúrufræði, stærðfræði, lestur, ritun og frímínútur, o.s.frv., því 

ætti skólanum ekki heldur að vera skipt niður í það. Ef skoðaðar eru aðalnámskrár, bæði 

eldri og nýjar má sjá að krafa kemur frá þeim um samþættingu námsgreina. Grunnskólar 

landsins virðast einnig vinna með samþættingu að töluverðu marki og oft er getið um 

samþættingu námsgreina í skólanámskrá skólanna.  

 
 
 
 
 
 



12  

2. Kafli - Kennismiðir og samþættingin 
Hér á eftir verður fjallað um kennismiðina Dewey, Piaget, Bruner og Gardner. Þeir eiga 

það allir sameiginlegt að kenningar þeirra hafa leitt af sér hugmyndir um skólastarf sem 

hljóta að gera samþættingu námsgreina að óaðskiljanlegum hluta þess. Út frá kenningum 

Dewey, Piaget og Bruner þróaðist hugsmíðahyggjan en samkvæmt henni skiptir máli að 

nemendur séu virkir í eigin námi og þekkingarleit við leit að lausnum en það er einmitt 

eitt af lykilatriðum í námi sem byggir á samþættingu eins og fram kom hér á undan.  

Fjallað verður um kennismiðina sjálfa og kenningar þeirra. 

 

2.1 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bóndasonur frá Vermont í Bandaríkjunum. Hann er talinn 

hafa haft hvað mest áhrif á uppeldishugmyndir manna á Vesturlöndum á síðustu öld. 

Hugmyndir sínar prófaði hann í skólanum Laboratory School sem hann stofnaði og rak 

ásamt konu sinni árin 1896-1904 (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:39). 

Dewey var heimspekingur og menntafrömuður og á sjö áratuga rithöfundarferli sínum 

skrifaði hann 40 bækur og um 700 greinar um heimspeki, menntamál, stjórnmál, 

þjóðfélagsmál og fleira (Dewey 2000a).  

 

Dewey tilheyrir þeim hópi heimspekinga sem kenndir eru við verkhyggju. Á bakvið 

hugtakið verkhyggja liggur sú hugsun að manneskjan sé fyrst og fremst vera með 

hegðunarmynstur og því skuli skoða hugsanir og alla vitsmunalega starfssemi hennar út 

frá því hvort sú starfsemi leiði til góðs. Það er hlutverk hugsunarinnar að vera okkur gott 

tæki til þess að ná tökum á heiminum sem við lifum í. Hugsunin var semsagt, að dómi 

Deweys, tæki til athafna (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónasdóttir 1995:40). Í riti 

sínu Reynsla og menntun (2000b) gagnrýnir Dewey hinn hefðbundna skóla og heldur um 

leið fast við framsæknar hugmyndir sínar. Dewey segir að óhjákvæmileg tengsl séu á 

milli náms og menntunar og persónulegrar reynslu (bls. 35). Skólafræðslan verði að 

byggjast á reynslu svo að hún leiði til menntunar bæði fyrir nemandann og samfélagið, 

þessi reynsla er þá ætíð raunveruleg lífsreynsla sérhvers einstaklings (sama rit, bls. 99). 

Jafnframt segir hann að reynsla sé ekki menntandi nema hún leiði til þess að þekkingar sé 

öðlast á fleiri staðreyndum og fengnar séu fleiri hugmyndir til að fjalla um og að það 
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takist að koma betra skipulagi á þær (sama rit, bls. 92). Að læra væri ekki eingöngu að 

taka við áreitum eða fræðslu um hlutina  því reynslan af því að framkvæma leiði til dýpri 

skilnings (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:40). Að framkvæma 

eitthvað skilur eftir reynslu og því lærum við meira af framkvæmdinni en við mundum 

læra af til dæmis lestri eða hlustun eingöngu (sama rit bls. 40). Nám í verki, það er að 

segja ,,að læra með því að framkvæma‘‘ (learning by doing), eru því orð sem segja má að 

lýsi vel uppeldisfræði Deweys því þessi orð hafa orðið einkunnarorð hans (Dewey 

2000a:bls16). 

 

Dewey ásakaði gamla skólann fyrir að hafa ekki tekið tillit til séreðlis barna né skapað 

reynslutækifæri og námsaðstæður sem leiddu til vaxtar og þroska. Hann vildi að skóli 

byggði á ásköpuðum hneigðum í fari barnsins og legði rækt við þær í félagslegu umhverfi 

(Myhre 2001:174). Allt sem nemendur gerðu átti að vera vel skipulagt og markvisst.  

Hugmynd Deweys um skóla var samfélag í smækkaðri mynd (Dewey 2000a:bls16). 

Uppeldið taldi Dewey felast í því að leiða barnið þannig að það uppgötvaði og lærði af 

athöfnum sínum (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995). Skólinn og lífið 

utan hans átti að tengjast þannig að börn hefðu það á tilfinningunni að það sem þau lærðu 

í skólanum kæmu að notum í lífinu sjálfu. Verkleg viðfangsefni skipuðu mikilvægan sess 

í skólanum en þau áttu þó ekki að vera takmörkuð við ákveðnar námsgreinar. 

Viðfangsefnin áttu að tengjast skólaverunni á eðlilegan hátt (bls. 40). Af þessu má sjá að 

samþætting námsgreina tengist að miklu leyti hugmyndafræði Dewey.  Dewey talar um 

að takmarka ekki við ákveðnar námsgreinar, að skólinn eigi endurspegli daglegt líf 

nemenda og að hafa viðfangsefni við hæfi nemenda, það er að segja vinna út frá reynslu 

nemenda en það eru allt þættir sem tengjast samþættingu námsgreina.  

 

2.2 Jean Piaget 

Svisslendingur Jean Piaget (1896-1980) var talinn einn áhrifamesti þroskasálfræðingur 

síðustu aldar. Hann var ákaflega vel að sér á mörgum sviðum og var hann til að mynda 

náttúrufræðingur að mennt og notaði hann mörg hugtök úr þeirri grein í sálfræðinni 

(Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:356). Piaget er þekktur fyrir kenningar sínar 

um vitsmuna- og siðgæðisþroska barna. Ritverk hans um vitsmuna og siðgæðisþroska eru 
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mikil að vöxtum en bækur um kenningar hans og rannsóknir eru enn fleiri (Charles 

1981:II). Piaget hafði lítinn áhuga á því hvort einn einstaklingur væri greindari en annar 

og voru hugtökin greind, hugsun og vitsmunir samheiti fyrir honum (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988: 356). Í kenningu sinni um vitsmunaþroskann gerði 

hann ráð fyrir fjórum meginstigum hugsunar á þroskaferlinum. Þessi meginstig eru 

skynhreyfistig (fyrstu tvö árin), foraðgerðastig (2ja-7ára), hlutbundnar aðgerðir (7-11 

ára) og formlegar aðgerðir (12-16 ára og áfram). Undirrót þroskans áleit Piaget vera eins 

konar jafnvægisleitni en fjórum sinnum á þroskaferlinu, það er að segja á mótun stiganna, 

raskaðist jafnvægið verulega (sama rit, bls 356). Hér verður þó ekki fjallað nánar um 

vitsmuna- og siðgæðisþroskakenningar Piaget heldur mun athyglinni verða beint að 

skólastarfi í anda Piaget.  

 

Rannsóknir Piaget höfðu mikil áhrif á endurskoðun kennsluhátta hér á landi og á 

Vesturlöndunum á árunum 1960-1980. Í Litla Piaget kverinu (Charles 1981:27-28) kemur 

fram að kennarar sem kynna sér rannsóknir Piaget geti byggt starf sitt á raunhæfum 

grundvelli. Kennararnir geti með því móti séð börnunum fyrir viðeigandi þjálfun og 

aðstoð og forðast að kenna efni sem börnin ráði ekki við. Piaget segir að það brjóti í bága 

við það sem börnum er eðlilegt að þvinga þau til að vera stillt og hljóð í skólanum, því 

hljóti það að hafa í för með sér togstreitu milli þarfa nemenda og vilja kennarans. Piaget 

vill að kennarar nýti sér eðlilega eiginleika barnanna þannig að talsverðum hluta 

skóladagsins sé varið til hópathafna sem fela í sér umræður og samvinnu. Athöfn og 

virkni ættu samkvæmt honum að vera kjarni í náminu og andinn í skólastofunni ætti að 

vera frjáls og óþvingaður (sama rit, bls. 27-28). Námsefni fyrir yngri börn á samkvæmt 

Piaget að vera sem mest hlutkennt og áþreifanlegt (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 

1988:473-474). Fram að 7. bekk ætti að leggja áherslu á uppgötvunarnám, verklega 

kennslu og tilraunir fremur en of mikla hreina bóklega kennslu eða fyrirlestra. Samkvæmt 

kenningu Piaget á þroskun hugsunar rætur að rekja til athafna, gefa þarf börnum kost á að 

prófa sig áfram, það er að segja læra af reynslunni. Piaget lagði áherslu á það að barnið 

sjálft væri virkt í eigin þroska og því ættu kennsluaðferðirnar að byggja á virkni 

nemandans. Mikilvægt væri að gera börnunum grein fyrir því að heimurinn væri ekki 

bara í svörtu eða hvítu og að hugtök væru ekki alltaf skilgreind í eitt skipti fyrir öll. 
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Piaget taldi einnig mikilvægt að börnunum væri gerð grein fyrir því að hvert mál væri 

hægt að nálgast frá ólíkum sjónarhornum (sama rit, bls. 473-474). Af ofansögðu má sjá 

að opið kerfi og sveigjanlegt skólastarf séu í anda Piaget. Samþættingu námsgreina má þá 

vel tengja við kenningar Piaget til að mynda að því leyti að hann vill að tengt sé við 

daglegt líf og að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og auðvitað að því leyti að nálgast 

mál frá ólíkum sjónarhornum. 

 

2.3 Jerome S. Bruner 

Jerome S. Bruner er bandarískur sálfræðingur og er hann fæddur árið 1915 (Ingvar 

Sigurgeirsson 1981). Bruner hefur ritað margt um nám og kennslu og bók hans Process of 

Education er talin tímamótaverk í sögu uppeldisfræða síðustu áratugi fyrir 1980. Hann  

leggur áherslu á að viljinn til að læra sé eitt af megineinkennum mannsins. Hugmyndin 

um leitaraðferðir er oft kennd við Bruner en í þessum aðferðum felst að nemendur eigi í 

námi sínu að beita aðferðum sem samsvara vinnubrögðum vísindamanna, sem sagt að 

athuga og kanna, setja fram tilgátur og sannreyna þær (bls. 21). Í kennslunni telur Bruner 

það mjög mikilvægt að nemendur fái að staðfesta tilgátur sínar (Wilson 1966:114). 

Mikilvægasta atriðið í námi telur Bruner vera ,,lifandi ánægja af að uppgötva‘‘, en efnið 

þurfi einnig að vera vandlega byggt upp og sett þannig fram að vit sé í því fyrir barnið 

(sama rit, bls. 114). Samkvæmt kenningum hans er nám virkt félagslegt ferli þar sem 

nemendur byggja á fyrri þekkingu þegar þeir reyna að tileinka sér nýja (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fleiri 2005:14). Menntun sé ekki einungis tæknilegs eðlis heldur snúist 

menntun einnig um að koma til móts við þarfir nemenda sem og að tengja þekkingu 

þeirra við þarfir samfélagsins. Kennarar þurfi að leiðbeina nemendum til að öðlast 

skilning á veröldinni (sama rit, bls 14). 

 

Jerome S. Bruner var helsti frömuður þeirra stefnu að leggja skyldi höfuðáherslu á að 

þróa þekkingarlegar formgerðir hjá einstaklingnum (Myhre 2001:254). Eina leiðin til að 

öðlast skipulegan hugtakaheim væri að læra að skilja þá þekkingu sem vísindagreinar 

réðu yfir. Samkvæmt Bruner var höfuðatriðið að fá nemendur til að tileinka sér 

formgerðina (uppbygginguna) í hinum ýmsu vísindagreinum, nemendur áttu semsagt að 

tileinka sér kjarnahugtök er einkenndu greinina og hvernig þau tengdust innbyrðis. Þá 
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telur Bruner aðalatriðið vera að finna það námsefni sem væri sérstaklega til þess fallið að 

lýsa séreðli námsgreinanna (vísindagreinanna), tileinka sér það og vera þar með fær um 

að skilja skylt námsefni. Bruner hélt fram gildi næmis og hugmyndaflugs og einnig sagði 

hann að í kennslunni ætti að ýta undir löngunina til að rannsaka hlutina og uppgötva þá 

(sama rit, bls 292-293).  

 

Af þessu má sjá að Dewey, Piaget og Bruner voru allir sammála um að vandamál yrðu 

leyst í virkri glímu við samfélagið, reyndar mætti segja að Piaget og Dewey hafi meira 

lagt áherslu á athafnir en Bruner uppgötvanir. Þannig að tengja má kenningu Bruner við 

samþættingu að því leyti að hann vill að skilningurinn komi frá nemendum og að 

nemendur séu virkir í námi sínu og einnig að því leyti að hann talar um nemendur eigi 

tileinka sér hvernig kjarnahugtök tengdust innbyrðis og að vera færir um að skilja skylt 

námsefni. 

 

2.4 Howard Gardner 

Howard Gardner er bandarískur sálfræðingur fæddur árið 1943. Gardner er einn af 

þessum kenningasmiðum sem gagnrýna þroskasálfræðinga fyrir að reyna að skilgreina 

greind mannsins of þröngt, það er að segja að hægt skuli vera að ákvarða greind út frá 

einu greindarprófi (Shaffer og Kipp 2006:343). Gardner er þekktastur fyrir 

fjölgreindakenninguna en með kenningu sinni reyndi hann að víkka sýnina á mannlega 

möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar (Armstrong 2001:13). Hann taldi það 

ekki réttmætt að ákvarða greind einstaklingsins með því að taka hann út úr eðlilegu 

námsumhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni. Verkefnin  hafði hann aldrei glímt 

við áður og myndi því líklega ekki kæra sig um að endurtaka þau. Sú greind sem 

verkefnin tóku á myndi frekar að mati Gardners snúast um hæfileika til að leysa þrautir 

og vandamál annars vegar og að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið hins vegar (sama rit, bls. 13-14). Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni 

(Armstrong 2001) eru kenningar Gardners útskýrðar af kennaranum og sálfræðingnum 

Thomas Armstrong. Í bókinni bendir  Armstrong einnig á hvernig uppalendur og 

kennarar á öllum skólastigum geti nýtt sér fjölgreindarkenninguna.  
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Þar kemur fram að Gardner skiptir greindunum í átta flokka en þeir er málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong 2001:14-15). Í málgreindinni felst 

til að mynda að hafa hæfileika til að hafa áhrif með orðum bæði munnlega og skriflega. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa 

rökrétt. Það að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að 

umskapa þessa skynjun á við rýmisgreind. Líkams- og hreyfigreind felur í sér færni í að 

nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar. Einnig felur hún í sér leikni í að 

búa til hluti og beita þeim. Tónlistargreind er hæfileikinn til að skapa og tjá margvíslega 

tónlist sem og að skynja hana og meta mismunandi gæði. Hæfileikinn til að skilja og 

greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar annarrar manneskju á við 

samskiptagreind. Sjálfsþekkingargreindin felur svo í sér sjálfsþekkingu og hæfni til að 

lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. Að lokum er það svo umhverfisgreindin en hún 

felur í sér leikni í að þekkja fjölda tegunda úr dýra- og jurtaríkinu í eigin umhverfi (sama 

rit, bls. 14-15). Í bók Armstrongs kemur fram að Gardner setji kenningu sína fram með 

ákveðnum fyrirvara og segi að fram geti komið nýjar greindir sem uppfylli fyrrnefnd 

skilyrði og einnig segir hann að rannsóknir geti leitt það í ljós að sumar greindanna 

uppfylli ekki öll skilyrðin (sama rit, bls. 21). Þá segir að Gardner hafi svo einnig gefið því 

gaum að til sé níunda greindin, tilvistargreind og feli hún í sér umhyggju fyrir 

grundvallarmálefnum lífsins (sama rit, bls 139). 

 

Hjá hverjum einstaklingi starfa greindirnar saman á sérstæðan hátt. Hver einstaklingur 

býr yfir öllum greindunum en að mismiklu leyti. Sumir eru ef til vill sterkastir í einhverri 

einni og miðlungs eða slakir í hinum. Hjá sumum virðist starfsemin  mjög þróuð í öllum 

eða flestum greindunum. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt og flestir geta þróað 

hverja greind á viðhlítandi getustig. Það er svo hægt að vera greindur á mismunandi hátt á 

hverju stigi (Armstrong 2001: 20-21). Allir eru sterkir á einhverjum sviðum og kennarar 

þurfa að taka tillit til þess (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 2005). Eðlilegt er að hafa ekki 

jafnmikla færni á öllum sviðum. Benda má á að þar sem Gardner færir rök fyrir því að 

greindirnar tengist allar á einhvern hátt þá þurfi að skipuleggja námstilboðin á 

heildstæðan hátt (bls. 15). Líklegt verður því telja að hægt sé að tengja kenningu 
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Gardners að miklu leyti við samþættingu því samkvæmt þeim hugmyndum um skólastarf 

sem Armstrong setur fram í ofangreindri bók sinni þá eiga allir nemendur að fá að njóta 

sín og námið á að vera skipulagt á heildstæðan hátt.  

 

2.5 Samantekt 

Kenningar kennismiðanna sem ég hef getið um virðast eiga vel við nám sem skipulagt er 

út frá samþættingu námsgreina. Dewey gagnrýnir meðal annars þennan hefðbundna skóla 

og það að miða við ákveðnar námsgreinar. Hann vill að skólinn endurspegli samfélagið 

og að einstaklingurinn læri með því að framkvæma. Piaget vill að kennarar nýti sér 

eðlilega eiginleika barnanna og að námsefnið sé við hæfi þeirra. Eins og Dewey þá lagði 

Piaget áherslu á að börnin lærðu af reynslunni. Einnig lagði Piaget áherslu á það að gera 

börnum grein fyrir því að hvert mál sé hægt að nálgast frá fjölmörgum sjónarhornum. 

Bruner vill að námsefnið sé vandlega byggt upp fyrir barnið og að það sé þannig sett fram 

að vit sé í því fyrir það. Allir eiga þeir það sameiginlegt að barnið sé virkt í námi sínu og 

að það sé fært um að skilja skylt námsefni. Gardner vill að allir fái að njóta sín í náminu 

og að námið sé skipulagt á heildstæðan hátt. Í ljósi þess sem hér hefur verið sagt má sjá 

að kenningar þessara fræðimanna um hvernig nám á sér stað eiga vel við í umfjöllun um 

samþættingu.  
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3. kafli – Skapandi skólastarf 
Í þessum kafla verður athyglinni beint að skapandi skólastarfi. Í því sambandi verður 

fjallað um hugtökin sköpunarhæfni, sköpunargáfa og sköpunargleði vegna þess að þessi 

hugtök tengjast samþættingu námsgreina að mörgu leyti. Þá verður fjallað aðeins um gildi 

leikja í skólastarfi, því notkun þeirra býður upp á marga möguleika á samþættingu 

námsgreina. Einnig munu þemanám og söguaðferðin eiga sinn þátt í þessum kafla. Eins 

og áður þá mun ég geta þess í hverjum kafla hvernig samþættingin tengist umræðuefninu.  

 

3.1 Sköpunarhæfni, sköpunargáfa og sköpunargleði 

Sköpunarhæfnin eða sköpunargáfan er mismikil hjá mönnum (Valborg Sigurðardóttir 

1989:105). Sköpunarhneigð er ýmist öllum mönnum í blóð borin eða ásköpuð. Hæfnin til 

sköpunar birtist á fjölmörgum sviðum ýmist í máli, myndum, tónum, leikrænni tjáningu 

og hreyfingu. Sköpunarhæfnin eða sköpunargáfan er talin vera mikilvægur þáttur í 

vitsmunagerð og hugsunarferli manna. Sköpunarhæfnin er hæfni til að sjá ný tengsl, að 

víkja frá hefðbundnu hugsanamynstri og að koma fram með nýjar hugmyndir. Í 

sköpunarhæfninni felst einnig að sjá sérstæð og ný tengsl á milli hugmynda og hluta sem 

áður voru ótengd og mynda nýstárleg form og heild með því að tengja saman einstaka 

þætti. Sköpunarhæfnin felur í sér hugmyndaauðgi, sveigjanleika í hugsun og frumleika 

(sama rit, bls. 105). 

 

Valborg Sigurðardóttir (1989:106) segir að skapandi hugsun og sköpunarhæfni hafi ekki 

notið sín sem skyldi í hefðbundnu skólastarfi, einnig hafi lítið verið gert til að örva hana 

og glæða. Með hefðbundnum skilningi á greind og prófum í samræmi við þann skilning 

eru hugmyndaríkir og skapandi nemendur oft vanmetnir í venjulegum skólum. Valborg 

lítur svo á að skapandi hugsunar sé þörf á öllum sviðum mannlegs lífs. Örva þurfi frá 

upphafi og vernda á öllu þroskaferli barnsins sköpunarhæfni og skapandi og sundurhverfa 

hugsun. Með sundurhverfri hugsun sé átt við frumleika í hugsuninni, sveigjanleika og 

hugmyndaauðgi. Frumleiki og hugmyndaauðgi birtist snemma í leik barna og öllu 

skapandi starfi en það þurfi að glæða og virða strax á forskólaaldri. Einnig beri að nefna 

það að sköpunarhæfni blundi ekki aðeins í öllum börnum heldur sé hún mikill þroska-  og 

aflgjafi í sálarlífi ungra barna (sama rit, bls. 106-108). Á heimasíðu leikskólans 
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Tröllaborgir á Akureyri ([2009]) kemur fram að sköpunargleði sé leið til að nýta 

hæfileika sína til að koma á breytingum í umhverfinu. Þar er sagt að við notum nýjar 

hugmyndir við uppfinningar og að sköpunargleðin sé kraftur ímyndunaraflsins. Við 

getum tamið okkur sköpunargleði með því að nýta hæfileika okkar til fulls. Þá er sagt að 

ef við látum sköpunargleðina njóta sín þá gerum við hlutina á okkar eigin hátt í stað þess 

að líkja eftir öðrum.  

 

Segja má að sköpunargleðin og sköpunarhæfnin tengist samþættingu námsgreina að 

mörgu leyti. Því það að nýta hæfileika sína til fulls og að sjá tengsl á milli hugmynda og 

hluta á vel við samþættingu námsgreina. Einnig má nefna það að með samþættingu 

námsgreina ættu allir að geta notið sín því unnið er á fjölbreyttan hátt þar sem allir ættu 

að geta fundið eitthvað sem tengist þeirra styrkleika, allir nemendur eru metnir að 

verðleikum og þar á meðal þeir sem eru hugmyndaríkir og skapandi.  

 

3.2 Lært í gegnum leiki 

Segja má að leikurinn sé ein leið til að tjá skapandi hugsun. Anna Jeppesen (1994:12) 

segir að leikir og skapandi störf ættu að vera eðlilegur hluti skólastarfsins þar sem 

kennarinn beini náminu að forvitni og gleði barnanna. Í bók sinni, Persónuleiki 

skólabarnsins, segir Matthías Jónasson (1974:66) að leikur sé virk athöfn sem feli í sér 

eigið markmið og er framin vegna þeirra ánægju sem hún veitir. Leikjahneigðin sé 

mönnunum eðlislæg og í blóð borin, rétt eins og sköpunarhneigðin eins og nefnt var hér á 

undan. Jill Englebright Fox ([2009]) segir að leikir auki málþroska barna, félagslega 

hæfni, ímyndunarafl og hugarleikni. Einnig segir hún að leikurinn sé mikilvægur hlekkur 

í námi barna og að þegar börn leiki sér þá nýti þau fyrri reynslu sína í leiknum, til að búa 

til leiki, leika atburðarás og tengja athafnir. Francis Wardle ([2009]) heldur því fram að 

það séu skiptar skoðanir um gildi leiksins. Sumir telji að leikurinn sé tímasóun meðan 

aðrir telji að hann sé besta leiðin til að læra hugtök og öðlast þá færni sem þarf til að 

byggja traustan grunn fyrir síðari skólagöngu og velgengni í lífinu. Francis Wardle segir 

að til séu margs konar gerðir af leikjum, má þar til dæmis nefna hreyfileiki, 

samskiptaleiki, byggingarleiki, ímyndunarleiki og regluleiki. Wardle getur þess einnig að 

leikurinn sé áhrifaríkasti, öflugasti og árangursríkasti mátinn til að læra þær upplýsingar 
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sem ung börn þurfa á að halda. Ingvar Sigurgeirsson (1981:80-81) lítur svo á að leikir séu 

í raun órjúfanlegur hluti af tilveru barna og einnig að þeir séu eðlilegur og mikilvægur 

þáttur í þroska þeirra. Leikir feli í sér mikið þroskagildi. Ingvar bendir á að í leiknum 

þjálfi börnin ýmsa þá leikni sem þau þurfa á að halda síðar á lífsleiðinni. Börn fái útrás 

fyrir bældar tilfinningar eins og hatur, minnimáttarkennd og reiði í leiknum. Ingvar segir 

að leikir örvi sköpunargáfu og frjóa hugsun og einnig að börnin prófi ýmsa þá þekkingu 

og leikni sem þau hafi öðlast. 

 

Leikur virðist ekki vera að miklu leyti aðskilinn frá námi og vinnu (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:170). Leikurinn og vinnan eru ólík að því leyti 

að vinnan tengist ákveðnum árangri og afrakstri. Þær Guðrún og Margrét telja að kveikja 

að vinnu komi utan frá en kveikja að frjálsum leik komi frá barninu sjálfu. Skilin á milli 

leiks og starfs og leiks og náms séu stundum óljós og að oft sé talið að fullmikil áhersla 

sé lögð á að skilja nám og leik að. Stundum virðist börn læra eins vel eða betur af 

frjálsum leik en af kennslu. Ingvar Sigurgeirsson (1981:81) segir að möguleikarnir séu 

óþrjótandi varðandi það að nota leiki í skólastarfi. Eins og áður hefur komið fram þá eru 

til margs konar gerðir af leikjum og geta þessir ólíku leikir stuðlað að leikni í mörgum 

þáttum hjá börnum. Til að mynda getur einn leikur bæði aukið skilning nemenda á 

einhverju íslenskutengdu námsefni og aukið samvinnu nemenda. Það á því vel við fjalla 

um leiki í tengslum við samþættingu námsgreina þar sem hægt er að vinna með nokkrar 

námsgreinar út frá einum leik. 

 

3.3 Þemanám 

Hér verður rætt um þemanám, nefnd dæmi um skilgreiningar á því og fjallað um kosti og 

galla. Ingvar Sigurgeirsson (1999:150) segir að átt sé við umfangsmikil viðfangsefni sem 

ganga þvert á námsgreinar þegar um þemanám sé að ræða. Námið er ýmist skipulagt með 

hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða að viðfangsefnið sjálft er látið stýra því hvaða 

þekkingar er aflað. Í bók sinni, Skapandi skólastarf: Handbók fyrir kennara og 

kennaranema um skipulagningu þemanáms, skilgreinir Lilja M. Jónsdóttir (1996:9) 

þemanám á eftirfarandi hátt: 
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Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af 
mörkum, bæði sem einstaklingar og í hópum. Upplýsingum hefur verið safnað og 
þær flokkaðar, skráðar og þeim miðlað til annarra með ýmsum hætti. Bein reynsla 
sem fengin er með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni (problem 
solving) er sérstaklega mikilvæg. Markmið hvers þemaverkefnis um sig, bæði 
almenn og sértæk eru ákveðin af kennurunum.  

 
Þemanám er þess vegna í raun samþætting námsgreina og oft er talað um þetta tvennt í 

samhengi. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 2005:41) 

eru þemanám og samþætting námsgreina til að mynda sett undir sama hatt. Talað er um 

að unnið sé að ákveðnu viðfangsefni eða þema og að það sé skoðað frá mörgum hliðum 

og þá sé oftast um samþættingu námsgreina að ræða. Þar kemur einnig fram að þemað 

geti líka tengst einni námsgrein að mestu leyti. Til að mynda þegar um er að ræða þema 

um ljóð og í þemavinnunni er látið reyna á lestur, ritun, sköpun og túlkun.  

 

Í bókinni Learning And Loving it – Theme Studies in the Classroom (Gamberg og fleiri 

1988:10-11) kemur fram að þemanám vísi til þeirra meginatriða sem börnin gera í 

skólanum. Það er meginatriði að því leyti að það skilgreini miðpunkt athyglinnar, sameini 

mörg viðfangsefni innan meginatriðsins og þróist á löngum tíma. Í bókinni má einnig sjá 

mjög áhugaverða og skemmtilega stundatöflu en á henni kemur þemanám fyrir á hverjum 

degi og virðist það endurspegla skólastarfið. 

 

Lilja M. Jónsdóttir (1996:10) segir að þemanám sé nám sem feli í sér fjölmörg tækifæri 

fyrir nemendur til að taka virkan þátt í mótun viðfangsefnanna og undirbúningi. Hún 

leggur áherslu á að fjölbreyttra kennsluaðferða sé krafist í þemanámi og að nemendur fái 

tækifæri til að nálgast viðfangsefni frá fleiri en einu sjónarhorni og kafa dýpra í efnið. Í 

þemanámi skapist einnig aukið svigrúm til valfrelsis og geti nemandinn valið sér verkefni 

í samræmi við áhugasvið sitt og getu. Ef þemanám takist vel til veiti það fjölmörg 

tækifæri til að vinna að því að nemendur fái ríkuleg tækifæri til að fá útrás fyrir forvitni 

sína og sköpunargleði. Nefnt er að það geti einnig veitt tækifæri til að nemendur þjálfist í 

því að draga sjálfstæðar ályktanir, læra að bregðast við nýjum aðstæðum og margt fleira. 

Lilja heldur því fram að þemanám hafi líka þá kosti að unnt sé að nálgast ýmis félagsleg 

markmið til að mynda að þjálfa nemendur í samvinnu. Það skapist aukið svigrúm til 
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samvinnu við aðra kennara þegar unnið er með þemanám og kennarinn getur skipulagt 

starf sitt í víðara samhengi. Þetta þýðir, segir Lilja, að þemanám bjóði upp á fjölbreytni í 

skólastarfi og þar með talið  frjótt og skapandi starf.  

 

Margir eru vanir því að hafa allt í föstum skorðum, það er að segja að hafa hverja 

námsgrein á sínum stað í stundatöflunni og hvern nemanda á sínum stað með vinnu sína. 

Mörgum kennurum reynist því erfitt að feta sig í vinnubrögðum þemanáms (Lilja M. 

Jónsdóttir 1996:10). Margir gagnrýna þemanám að því leyti að því fylgi meiri læti og að 

nemendur séu lausari við vinnu, þeir viti kannski ekki alveg til hvers er ætlast af þeim. En 

þessu er hægt að svara á þann hátt, telur Lilja, að þemanám reyni á ólíka hugsun, 

framkomu og hæfileika hjá hverju barni fyrir sig og að það sé einmitt það sem verið sé að 

sækjast eftir (sama rit, bls. 11). Af ofansögðu má sjá að þemanám er í raun samþætting 

námsgreina, kostir þemanáms eru margir og gagnrýnin virðist fyrst og fremst tengjast því 

að fólk vill ekki fara úr þessum föstu skorðum sem það er vant. 

 

3.4 Söguaðferðin 

Hér verður vikið að söguaðferðinni, hún skilgreind, fjallað um tilurð hennar, áherslur og 

fleira. Aðalhöfundar söguaðferðarinnar eru Fred Rendell og Steve Bell kennarar við 

Jordan Hill-kennaraháskólann í Glasgow (Ingvar Sigurgeirsson 1999:152). Þess má þó 

einnig geta að Steve Bell og Sallie Harkness hafa verið leiðtogar í að að breiða út 

söguaðferðina síðustu áratugi. Þau hafa með hollustu sinni og orku tryggt það að 

söguaðferðin er orðin vel þekkt í fleiri löndum en Skotlandi (Bell, Harkness og White 

2007:15). Tilurð söguaðferðarinnar má rekja til þess að áhersla var lögð á að finna aðferð 

sem vekti áhuga og tengdi nám við veruleikann utan skólans. Einnig að finna aðferð sem 

kenndi nemendum að afla sér þekkingar og láta þá læra í samræmi við stöðu sína á 

þroskabrautinni (Björg Eiríksdóttir 1993:3). Helsti talsmaður söguaðferðarinnar á Íslandi 

er Björg Eiríksdóttir og hefur hún haldið fjölmenn námskeið um söguaðferðina á Íslandi 

og í Finnlandi (Björg Eiríksdóttir [2009]).  
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Ein af áherslum söguaðferðarinnar er heildstætt nám og samþætting, viðfangsefnin 

tengjast eftir atvikum, bókmenntum, móðurmáli, samfélagsfræði, sögu, náttúrufræði, 

stærðfræði og ýmsum listgreinum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:152). Í kennslu yngstu 

bekkja grunnskólans er erfitt er að greina skýr mörk á milli námsgreina því þar kennir 

sami kennarinn flestar námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla 2006). Þess vegna má segja 

að söguaðferðin sé ákjósanleg í kennslu yngri barna þar sem hún samþættir námsgreinar. 

Einnig er aðferðin ákjósanleg þar sem hún leggur áherslu á áhuga nemenda, virkni, 

uppgötvun og miðað er við þarfir hvers og eins. 

 

Samkvæmt Björgu Eiríksdóttur ([2009]) er söguaðferðin kennsluaðferð sem notuð er við 

þemavinnu. Hún dregur nafn sitt af skipulaginu sem er eins og í sögu. Um er að ræða 

ákveðna byrjun, söguþráðurinn skiptist í tengda kafla og að lokum er ákveðinn endir. 

Björg segir að byrjað sé á því að spyrja opinna spurninga þegar unnið sé með 

söguaðferðina en það sé gert til að finna út hvað nemendur viti, haldi eða geti ímyndað 

sér, svona nokkurs konar hugstormun. Einnig kemur fram að kennarinn sé í hlutverki 

spyrils en nemendur séu í hlutverki svarenda. Þess má geta að opnar spurningar hafa 

ekkert eitt rétt svar heldur geti svörin velt upp ýmsum möguleikum sem að aftur vekja 

umræður. Í söguaðferðinni er lögð áhersla á að nemendur nýti sína þekkingu og reynslu, 

rifji upp, hugsi sjálfir eða að reyni að gera sér í hugarlund um. Eftir hugstormunina sé svo 

hafist handa við að ræða, búa til eða að skrifa svörin við opnu spurningunni. 

Lokaverkefni Bjargar Eiríksdóttur (1993), fyrir Diploma Inservice Awards Sheme, 

fjallaði um söguaðferðina en þar kemur fram að þróað hafi verið ákveðið form til að 

skrifa söguramma inn í og sýnir eftirfarandi mynd hvernig það er: 

 

 (Björg Eiríksdóttir 1993:5). 

 
Sögurammi: 

 
Söguþráður 

 
Lykilspurningar 

 
Vinna 
nemenda 

 
Bekkjarskipulag 

 
Efni 
og 
gögn 

 
Afrakstur 
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Í bók Falkenberg og Hákonsson (2000), Storylinebogen: En håndbog for undervisere, 

kemur fram að söguaðferðin feli í sér að að átta sig á viðfangefnunum og að vinna með 

ákveðna atburðarás. Í kennslunni sé ekki farið í kringum ákveðið efni heldur rennur þetta 

áfram eins og saga, það er að segja það fylgir söguþræði. Börnin séu ekki mötuð heldur er 

þetta krefjandi fyrir þau, svona nokkurs konar áskorun. Þau læri í þeim tilgangi að 

upplifa, kanna, uppgötva, íhuga, ræða og fjalla um. Í vinnunni í tengslum við söguna 

komi þau til með að vinna með raunveruleikann sem þau þekkja, svo bæti þau við 

skilning sinn á veröldinni sem sé styrkt af þeirra hugmyndum. Einn mikilvægur punktur 

er sá að það liggi alltaf ljóst fyrir börnunum að þeirra eigin sköpunargáfa og rökstuddar 

hugsanir séu mikilvægar (bls. 29). 

 

Í ritgerð sinni um söguaðferðina segir Björg (1993) að helstu einkenni söguaðferðarinnar 

séu til að mynda að hún sé miðuð við þarfir nemendanna, hún sé virk aðferð og feli í sér 

mikla örvun til náms. Hún feli í sér mjög gott skipulag bæði fyrir kennarann og 

nemandann, tengi grundvallarkunnáttu við raunveruleikann og gefi tækifæri til að fjalla 

um viðkvæm efni í námsskránni. Einnig efli hún gagnkvæma virðingu milli kennara og 

nemenda, gefi tækifæri til að nota nútímatækni og hjálpi kennurum að hafa verkefni við 

allra hæfi í skólastofunni. Björg segir að söguaðferðin bjóði upp á marga mismunandi 

möguleika á samvinnu, sé skipulag sem hægt sé að nota aftur og aftur en sé um leið 

síbreytilegt. Skipulag hennar tengist vel markmiðum námskrár í móðurmáli, listum og 

samfélagsfræði og leggi áherslu á að gefa nemendum tækifæri á koma hugmyndum 

sínum og vitneskju á framfæri áður en hið raunverulega sé skoðað (bls. 10-11). 

 

Söguaðferðin á vel við í umfjöllun um samþættingu námsgreina því kennsla sem 

skipulögð er út frá söguaðferðinni er í eðli sínu samþætt. Nemendur fá verkefni við sitt 

hæfi og námið er tengt við veruleikann utan skólans. Lilja M. Jónsdóttir (1996) segir að 

oft séu söguaðferðin, þemanám og samþætting námsgreina settar undir sama hatt. 

Jafnframt segir Lilja að hvert heiti eða hugtak geti falið í sér örlítinn merkingarmun. Þessi 

heiti skarist líka á ýmsa vegu eftir því hvar áherslan er hverju sinni (bls. 9).  
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3.5. Samantekt 

Sköpunarhæfni, leikir í skólastarfi, þemanám og söguaðferðin eru allt atriði sem hafa 

verður í huga þegar fjallað er um samþættingu námsgreina. Með skapandi vinnu fær 

sköpunarhæfni okkar að njóta sín og í samþættingu námsgreina er oft um skapandi vinnu 

að ræða. Sköpunarhæfni felur í sér að breyta út frá hefðbundnu hugsanamynstri en með 

samþættingu námsgreina er verið að breyta út frá hefðbundnu skólastarfi. Leikir í 

skólastarfi eru kjörin kennsluaðferð og einn leikur getur þjálfað þætti hinna ýmsu 

námsgreina. Þemanám og söguaðferðin eru aðferðir sem fela í sér samþættingu 

námsgreina og eru þær aðferðir og samþætting námsgreina oft á tíðum settar undir sama 

hatt.  
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4. kafli – Kennsluverkefni fyrir yngsta stig grunnskólans 
Í þessum kafla verður sett fram kennsluverkefni. Samþætting námsgreina er höfð að 

leiðarljósi í kennsluverkefninu og er það miðað við nemendur í 2. – 4. bekk. Hvert 

verkefni er hægt að aðlaga að hverju af þessum þremur aldursstigum og að getu hvers og 

eins. Þema verkefnisins er sveitin og þær námsgreinar sem sérstaklega koma að í þessu 

verkefni eru íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og listir. Sveitin er mér mjög 

hugleikin og tel ég hana vera verðugt viðgangsefni í skólastarfinu sem hægt sé að nota til 

að þjálfa marga þætti námskrárinnar. Kennsluverkefnið er sett fram sem nokkurs konar 

sögurammi. Bækurnar Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson 1999) og 

Skapandi skólastarf: handbók fyrir kennara og kennaranema um skipulagningu 

þemanáms (Lilja M. Jónsdóttir), ásamt söguramma Gunnhildar Óskarsdóttur og 

Ragnheiðar Hermannsdóttur ([2004]) í tengslum við fjöllin hafði ég til hliðsjónar við gerð 

sögurammans. 

 

4.1 Námsgreinar og markmið 

Í kennsluverkefninu verða námsgreinarnar íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og 

listgreinar hafðar að leiðarljósi. Yfirmarkmið verkefnisins er að nemendur kynnist 

sveitinni og ýmsu sem viðkemur henni. Einnig verður unnið að eftirfarandi markmiðum 

aðalnámskrár, það er að segja að nemendur: 

 

• hafi lesið texta af ýmsum gerðum 

• séu færir um að tjá sig frammi fyrir hópi  

• geti fylgt fyrirmælum 

• hafi hlustað á upplestur 

• hafi tileinkað sér þær reglur sem gilda í samræðum 

• kunni að afla sér upplýsinga úr bókum og af Netinu 

• kynnist og vinni með setningar 

• þjálfist í að skrifa skýrt og læsilega 

• tjái hugmyndir sínar og reynslu 

• þekki grunnþætti í byggingu texta, inngang, meginmál og niðurlag 
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• hafi skoðað og skrifað margvíslegan texta, svo sem frásagnir, dagbækur, sögur, 

ljóð og sendibréf 

([Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska [2007:14-15]). 

 

• kynnist helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á meðal íslensku húsdýrunum 

 (Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði og umhverfismennt [2007:16]). 

 

• þekki mismunandi leiðir til að afla upplýsinga, t.d. úr bókum, á söfnum, með 

viðtölum og af Netinu, og hafi fengið tækifæri til að nota þá þekkingu 

• skilji gildi bókarinnar sem fróðleiksbrunns 

• hafi þjálfast í að hlusta 

 (Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar [2007:12-13]). 

 

• geti sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifun eða ímyndun 

• geti unnið myndverk á fjölbreyttan hátt um ýmis efni með margvíslegum áhöldum 

í gegnum teiknun, málun, mótun og klippimyndir 

• temji sér vönduð vinnubrögð 

• geti á einfaldan hátt tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim í myndverki 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar [2007:12]). 

Einnig eru markmiðin að nemendur: 

• beri saman sveitina fyrr og nú 

• kynnist störfunum í sveitinni 

• að nemendur kynnist gildi húsdýranna fyrir lífsafkomu þjóðarinnar 

• að nemendur þekki hvaða gagn og ánægju megi hafa af húsdýrunum 

• kynnist hvað einkenni hverja árstíð fyrir sig í sveitinni 

• afli upplýsinga um húsdýr  
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4.2 Hugmynd að kennsluverkefni um sveitina – sögurammi 

Hér verður sett fram hugmynd að kennsluverkefni um sveitina. Eins og fyrr segir þá er 

kennsluverkefnið að mörgu leyti í formi söguramma. Í hverjum þætti verkefnisins er um 

að ræða söguþráð, lykilspurningar, ákveðna vinnu nemenda og bekkjarskipulag. Hlutverk 

kennarans er að vera virkur leiðbeinandi nemenda við námið, einnig er hann 

skipuleggjandi og þátttakandi í allri vinnunni. Gengið er út frá því að nemendur séu virkir 

þátttakendur í vinnuferlinu, unnið er út frá þeirra reynslu og að hæfileikar þeirra fái að 

njóta sín. Þær bækur og það efni sem nemendur geta nýtt sér við heimildaöflun eru til 

dæmis eftirfarandi: 

• Í sveitinni með Æsu og Gauta 

• Húsdýrin 

• Úti um mela og móa 

• Náttúran allan ársins hring 

• Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera 

• Ísland áður fyrr – Störfin 

• Húsdýravefurinn: http://www1.nams.is/husdyr/  

• Vefur fjölskyldu- og húsdýragarðsins: http://www.mu.is/husdyr/  

 

 

Verkefnið hefst á kveikju, en kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem notað er um þær 

aðferðir sem beitt er til að draga athygli nemenda að efninu (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:19). Kveikjan sem hér um ræðir felst í því að farið er í látbragðsleik og nemendur 

eiga að leika eitthvað sem tengist sveitinni. Þeir draga miða hjá kennaranum svo þeir viti 

hvað þeir eigi að leika. Á miðunum stendur til að mynda hestur, mjólka, gefa hey, reka 

kindur og fleira. Þegar látbragðsleiknum lýkur þá spyr kennarinn nemendur hvað sé 

sameiginlegt með því sem leikið var. Þegar þessu er lokið hefst hinn eiginlegi 

sögurammi. 

_____________________________________________________________________ 
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Söguþráður: Sveitin 

Lykilspurningar: Hvað einkennir sveitina? Hvað gerist í sveitinni? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, gerðar klippimyndir af sveitabæ. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, þriggja manna hópar. 

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, bækur, maskínupappír, breiðir tússlitir, pappír, 

efnisbútar, litir og fleira eftir því sem við á. 

Afrakstur: Samvinna, ímyndunarafl, klippimyndirnar og frágangur. 

 

Kennarinn spyr nemendur hvað einkenni sveitina og hvað gerist í sveitinni. Öll þau atriði 

sem nemendur nefna skráir hann á maskínupappír. Næst eiga nemendur að vinna í þriggja 

manna hópum, hver hópur gerir sveitabæ á maskínupappír og notar til þess liti, efnisbúta 

og fleira. Bærinn er svo klipptur út og settur upp á vegg. Nemendur hafa greiðan aðgang 

að bókum og veraldarvefnum í vinnu sinni. 

________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Fólkið í sveitinni 

Lykilspurningar: Hverjir búa í sveitinni? Hvað gerir fólkið? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, persónur skapaðar, eitthvað 

skrifað um hverja persónu. Nemendur hugsa sér að þeir séu í sveit yfir sumar og senda 

foreldrum sínum bréf um það sem hefur á daga þeirra drifið eða teikna mynd til að senda 

þeim. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, einstaklingar. 

Efni og gögn: Umræður nemenda, bækur, pappír, efnisbútar, litir, skriffæri og fleira eftir 

því sem við á. 

Afrakstur: Virkni og frágangur, persónurnar og það sem skrifað er um þær, sendibréfið. 

 

Annar þáttur verkefnisins felst í því að kennarinn byrjar á því að spyrja nemendur um það 

hverjir búa í sveitinni og hvað fólkið sem býr í sveitinni gerir. Svör nemenda skrifar hann 

á maskínupappír. Hver nemandi gerir svo eina persónu úr kartoni, persónurnar eiga að 

vera um það bil 20 cm á hæð. Einnig skrifar hann ýmislegt um persónuna svo sem 

æviágrip. Hver nemandi kynnir sína persónu fyrir bekknum. Persónurnar eru svo settar á 
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sveitabæjarmyndirnar. Næsta verkefni felst í því kennarinn spyr nemendur að því hvað 

getur komið fyrir í sveitinni, hugmyndir nemenda eru skráðar niður. Nemendur eiga svo 

að ímynda sér að þær séu ráðnir í sveit yfir sumar. Það er margt sem á daga þeirra drífur 

og þeir eiga að senda foreldrum sínum bréf og segja frá einhverju atviki. Þeir geta valið 

eitthvert af þeim atvikum sem skráð var niður. Þeir geta einnig teiknað mynd sem skýrir 

frá ákveðnum atburði eða atburðum 

________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Dýrin í sveitinni 

Lykilspurningar: Hvaða dýr eru í sveitinni? Hvað einkennir dýrin í sveitinni? Hvaða 

gagn og ánægju höfum við af húsdýrunum? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, hver hópur velur sér eitt húsdýr 

og gerir veggspjald með ýmsum upplýsingum um húsdýrið og mynd af því. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, hópar 

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, pappír, bækur, dagblöð, band, herðir og fleira eftir 

því sem við á. 

Afrakstur: Samvinna nemenda, veggspjöldin, heimildaöflun, frágangur og kynning. 

 

Í þriðja þætti verkefnisins er gengið út frá spurningunum hvaða dýr séu í sveitinni, hvað 

einkenni dýrin í sveitinni og hvaða gagn og ánægju við höfum af dýrunum. Kennarinn 

skráir hugmyndir nemenda á maskínupappír. Svo er nemendum skipt í hópa og hver 

hópur á að velja sér eitt húsdýr og gera veggspjald um húsdýrið. Á spjöldunum eiga að 

koma fram upplýsingar um húsdýrin til að mynda hvað hvert kyn húsdýrsins kallast, hvað 

rófan á dýrunum heitir, hvað dýrin ganga með afkvæmin í margar vikur, hvaða gagn og 

ánægju við höfum af húsdýrunum og ýmislegt fleira sem tengist húsdýrunum. Nemendur 

nýta sér bækur og veraldarvefinn við heimildaöflun og skrá hjá sér allt sem þeir finna. Í 

lokin kynna nemendur veggspjöldin sín fyrir hinum hópunum. Nemendur geta líka 

teiknað stóra mynd af dýrinu sínu sem er um það bil 50x50 cm á stærð, svo teikna þeir 

aðra alveg eins mynd og hefta myndirnar saman. Dýrið er svo troðið út með krumpuðum 

dagblaðapappír. Að lokum má svo lakka yfir með herði festa band í og hengja upp í loftið 

við sveitabæ hvers hóps.  
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________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Störfin í sveitinni 

Lykilspurningar: Hvað er gert í sveitinni? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, hver og einn skrifar setningar þar 

sem fram kemur hvað sé gert í sveitinni.  

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, einstaklingar. 

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, bækur, blað, skriffæri og fleira eftir því sem við á. 

Afrakstur: Setningar nemenda. 

 

Í fjórða þætti verkefnisins varpar kennarinn fram þeirri spurningu hvað sé gert í sveitinni. 

Hugmyndir nemenda skrifar hann eins og áður á maskínupappír. Nemendur fara í 

heimildaöflun í tengslum við það sem gert er í sveitinni. Bæta má fleiri atriðum inn á 

listann eftir því sem nemendur lesa sér til. Því næst eiga nemendur að skrifa nokkrar 

setningar í tengslum við það sem gert er í sveitinni, til dæmis Birna mjólkar kýrnar. 

Hundurinn smalar kindunum heim á bæinn. Anna fer á hestbak.  

________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Vetur, sumar, vor og haust í sveitinni. 

Lykilspurningar: Hvað einkennir hverja árstíð fyrir sig í sveitinni? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, stór hringur er teiknaður og 

honum skipt í vetur, sumar, vor og haust. Nemendur skipta með sér verkum og búa til 

klippimyndir sem settar eru inn á viðeigandi reit. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, hópar.  

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, bækur, pappír, efnisbútar, litir og fleira eftir því sem 

við á. 

Afrakstur: Árstíðahringurinn og samvinna.  

 

Í fimmta þætti spyr kennarinn nemendur hvað einkennir hverja árstíð fyrir sig í sveitinni. 

Öll þau atriði sem nemendur nefna skráir kennarinn á flettitöflu. Nemendum er síðan 

skipt í fjóra hópa og hver hópur á að skoða bækur og annað efni og finna út hvað er 
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einkennandi fyrir hverja árstíð fyrir sig. Stór hringur er teiknaður og honum er skipt í 

fjóra hluta það er að segja vetur, sumar, vor og haust. Hver hópur býr svo til klippimyndir 

á sinn hluta. Að lokum er árstíðahringurinn settur upp á vegg. 

________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Ævintýri í sveitinni 

Lykilspurningar: Geta leynst einhverjar hættur í sveitinni? Er eitthvað sem ber að 

varast? Getur eitthvað spennandi gerst í sveitinni? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð, lestur heimilda, tveir og tveir vinna saman að því 

að semja sögu/ævintýri um spennandi atburð í sveitinni. Nemendur myndskreyta sögurnar 

sínar og lesa þær fyrir bekkjarfélaga. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, einstaklingar 

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, blað, skriffæri, bækur og fleira eftir því sem við á. 

Afrakstur: Sögur nemenda, ritun, tjáning og upplestur. 

 

Sjötti þáttur verkefnisins felst í því að nemendur eru spurðir út í það hvort einhverjar 

hættur leynist í sveitinni, hvað beri að varast í sveitinni og hvort eitthvað spennandi geti 

gerst í sveitinni. Hugmyndir nemenda eru skráðar. Nemendur nýta svo eina eða fleiri 

hugmyndir af listanum til þess að semja sögu eða ævintýri um einhvern spennandi atburð 

í sveitinni. Nemendur flytja svo sögurnar fyrir bekkjarfélaga sína. 

________________________________________________________________________ 

 

Söguþráður: Sveitin fyrr og nú 

Lykilspurningar: Hver er munurinn á sveitinni núna og áður fyrr?  Hvað einkenndi 

sveitina áður fyrr? 

Vinna nemenda: Umræður, þankahríð og heimildaöflun. Nemendur ímynda sér að þeir 

séu í tímavél og fari að skoða sveitina eins og hún var áður fyrr og skrifa um það. 

Bekkjarskipulag: Bekkurinn, hópar.  

Efni og gögn: Hugmyndir nemenda, bækur, blöð, skriffæri og fleira eftir því við á. 

Afrakstur: Frásagnir nemenda og samvinna. 
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Í sjöunda þættinum felast lykilspurningarnar í því hver sé munurinn á sveitinni núna og 

áður fyrr og hvað það var sem einkenndi sveitina áður fyrr. Öll þau atriði sem nemendur 

nefna eru skráð á maskínupappír. Að þankahríð lokinni er nemendum skipt í hópa og eiga 

þeir að afla sér upplýsinga um mun á sveitinni fyrr og nú. Hver hópur á svo að ímynda sér 

að hann sé staddur í tímavél og fari að skoða sveitina eins og hún var áður fyrr. Hóparnir 

skrifa svo frásögn um ferð sína aftur í tímann, hverju þeir komust að, hvað gerðist og þess 

háttar. Við gerð frásagnarinnar eiga nemendur að styðjast við heimildir svo að frásögnin 

sé raunhæf. Í lokin lesa nemendur frásagnir sínar fyrir hina hópana. Þess ber að geta að 

þessi þáttur er fyrst og fremst ætlaður eldri hluta nemendahópsins, það er að segja 

nemendum í 4. bekk. 

________________________________________________________________________ 

 

Í lok verkefnavinnunnar væri gaman að kynna afraksturinn á einhvern hátt, til dæmis með 

því að hafa foreldrakvöld þar sem nemendur kynna afraksturinn. Hvað varðar námsmat 

þá væri hægt að meta vinnu nemenda á margs konar hátt. Sem dæmi má nefna að meta 

frágang, virkni, samvinnu, þátttöku og hvernig nemendur vinna með heimildir. Einnig 

gætu nemendur sjálfir metið vinnu sína. Eftirfarandi námsmatseyðublöð er að finna í 

bókinni Skapandi skólastarf: handbók fyrir kennara og kennaranema um skipulagningu 

þemanáms (Lilja M. Jónsdóttir 1996:94) og tel ég að þau henti  vel til að meta vinnu 

nemenda við ofangreinda verkefnavinnu. 
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4.3 Samantekt 

Margt skemmtilegt gerist í sveitinni og lít ég svo á að sveitin sé verðugt viðfangsefni í 

skólastarfinu. Með því að hafa sveitina sem þema er hægt að samþætta margar 

námsgreinar og koma inn á ólíka þætti námskrárinnar. Í kennsluverkefninu hér að framan 

samþætti ég íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og listgreinar. Kennsluverkefnið 

einkenndist af nokkurs konar söguramma og áttu nemendur að vera virkir þátttakendur í 

verkefnavinnunni. Verkefnið fólst til dæmis í mikilli samvinnu, í því að nemendur áttu að 

afla sér upplýsinga um ýmislegt sem viðkemur sveitinni, setja upplýsingarnar fram á 

margs konar hátt, einnig áttu nemendur að semja sögur og frásagnir og kanna muninn á 

sveitinni fyrr og nú.  
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Niðurlag 
Í ritgerðinni hef ég leitast við að svara spurningunum um það hvað samþætting 

námsgreina sé og hvernig megi vinna með viðfangefni sveitarinnar á yngstu stigum 

grunnskólans og koma um leið inn á ólík markmið aðalnámskrá grunnskóla. Í þessu skyni 

hef ég reynt að leita fanga víða til að fá svar við spurningum mínum um samþættingu 

námsgreina. Ég hef kynnt dæmi um skilgreiningar, rætt um upphaf samþættingar og gildi 

hennar í skólastarfi, tengt umfjöllunina við aðalnámskrána, skoðað hvernig grunnskólar 

landsins vinna með samþættingu og fleira. Ég hef komist að því að samþætting 

námsgreina byggir á því að námsgreinar, tvær eða fleiri eru kenndar saman markvisst til 

að ná ákveðnum markmiðum. Með samþættingu er meðal annars átt við margs konar 

sambönd og tengsl á  milli fræðigreina. Litið er á nám og kennslu á heildrænan hátt og á 

það að endurspegla raunveruleikann. Gildi samþættingar er mikið og má þar helst nefna 

að námið verður fjölbreyttara og áhersla er lögð á þátttöku nemenda og virkni. Með 

samþættingu nást líka betri tengsl við raunverulegt líf þar sem lífið er ekki brotakennt, við 

erum ekki í náttúrufræði í 40 mínútna lotu í lífinu sjálfu.  

 

Það sem ég hef komist að varðandi samþættingu samræmist hugmyndum mínum á 

margan hátt. Ég hafði reyndar ekki gert mér grein fyrir því hve mikið gildi samþættingar 

er, ég hafði hugsað mér að helsta gildi samþættingar væri það að unnið væri með margar 

námsgreinar í einu og þannig væri hægt að vinna að mörgum markmiðum með einu 

verkefni. Það kom mér einnig á óvart hve víðtæk skilgreiningin á samþættingu er, það er 

að segja það er ekki nein ein ákveðin skilgreining sem gildir. Eftir ritgerðarvinnuna hef 

ég þá skoðun að verðugt sé að nota samþættingu námsgreina í kennslu þar sem hún býður 

upp á fjölbreytt verkefni og sveigjanleika. Að mínu mati henta fjölbreytt og sveigjanleg 

verkefni nemendum á öllum aldri mjög vel og með þeim geta allir fundið eitthvað í 

samræmi við sína getu. Í því efni sem ég hef skoðað síðustu vikur í tengslum við 

samþættingu hef ég ekki rekist á mikla gagnrýni eða efasemdir í hennar garð. Það helsta 

sem má nefna varðandi það er að almennt er fólk ekki vant samþættingu og finnur til 

óöryggis gagnvart henni. Mörgum þykir því erfitt að fóta sig eftir vinnubrögðum 

samþættingar.  
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Tengja má kenningar Dewey, Piaget, Bruner og Gardners að miklu leyti við samþættingu 

námsgreina og finna má hinn fræðilega grunn að rökstuðningi fyrir mikilvægi 

samþættingar í verkum þeirra þriggja sem fyrst eru nefndir. Til að mynda gagnrýnir 

Dewey þennan hefðbundna skóla og það að miða við ákveðnar námsgreinar. Hann vill að 

skólinn endurspegli samfélagið og að einstaklingurinn læri með því að framkvæma. 

Piaget vill að námsefnið sé við hæfi barnanna og að kennarar nýti sér eðlilega eiginleika 

barnanna. Bruner vill að námsefnið sé þannig sett upp að vit sé í því fyrir börnin. Hvað 

Gardner varðar þá vill hann að allir fái að njóta sín í náminu og að námið sé skipulagt á 

heildstæðan hátt. Krafa kemur um notkun samþættingar í skólastarfi bæði frá eldri og 

nýjum aðalnámskrám. Það kom mér á óvart hve samþættingin er merkilegt fyrirbæri og 

að hún eigi sér sitt upphaf sem hægt er að rekja til kenninga merkra kennismiða á borð 

við Dewey, Piaget og Bruner. Ég gerði mér ekki grein fyrir því að krafan um 

samþættingu hafi komið svona snemma eins og raun ber vitni. Ég hafði einnig ekki gert 

mér hugmynd um hve markviss og röklegur bakgrunnur samþættingar er.  

 

Skólar landsins virðast vinna töluvert með samþættingu og oft á tíðum er getið um 

samþættingu í skólanámskrám. Ég bjóst samt við að meira væri fjallað um samþættingu í 

skólanámskrám. Sköpunarhæfni, leikir í skólastarfi, þemanám og söguaðferðin eru allt 

atriði sem hafa verður í huga þegar fjallað er um samþættingu námsgreina. 

Sköpunarhæfnin tilheyrir því að breyta út frá hefðbundnu skólastarfi. Leikir geta falið í 

sér samþættingu námsgreina þar sem einn leikur getur þjálfað þætti hinna ýmsu 

námsgreina. Þemanám og söguaðferðin eru aðferðir sem fela í sér samþættingu 

námsgreina og eru þær aðferðir og samþætting námsgreina oft á tíðum settar undir sama 

hatt. Söguaðferðin þykir mér vera sérstaklega áhugaverð og nytsamleg þar sem hún býður 

upp á ákveðin ramma sem hægt er að útfæra á margs konar hátt, unnið er eftir sama 

skipulaginu en með ólíkum viðfangsefnum. 

 

Í kennsluverkefninu sem lýst er í fjórða kafla er sveitin höfð sem þema. Verkefnið er sett 

fram sem nokkurs konar sögurammi og samþættar eru námsgreinarnar íslenska, 

samfélagsfræði, náttúrufræði og listgreinar og er þannig komið inn á ólíka þætti 

námskrárinnar. Þar er kennarinn í hlutverki leiðbeinanda og nemendur taka virkan þátt í 
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námsferlinu. Af verkefninu má sjá að vel er hægt að nota viðfangefni sveitarinnar í 

skólastarfi og koma þannig inn á ólík markmið aðalnámskrárinnar.  

 

Mikið efni er til um samþættingu og mér finnst mjög mikilvægt að allir starfandi kennarar 

kynni sér samþættingu námsgreina vel. Ég vonast til að ritgerð mín verði einhverjum að 

gagni, ýmist við að skipuleggja þemaverkefni, afla sér upplýsinga um samþættingu og 

fleira. Samþætting námsgreina hefur upp á svo margt að bjóða og hjálpar okkur að gera 

nemendur virka þátttakendur í eigin námi. 
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Lokaorð 
 

Minn helsti lærdómur af þessari ritgerð felst í því að nú hef ég mjög breiða og góða sýn á 

því hvað samþætting er og hvernig megi nýta hana í skólastarfi. Einnig er gaman að segja 

frá því að í byrjun var áætlunin að einblína að mestu leyti á kennsluverkefnið um sveitina 

en þegar leið á vinnuna varð fræðilega umfjöllunin orðin aðalatriðið. Eftir þessa 

ritgerðarvinnu er samþætting námsgreina mér mjög hugleikin, í framtíðinni vildi ég sjá 

það í starfi grunnskóla landsins að samþætting námsgreina yrðu notuð í ríkari mæli. Vona 

ég að einhverjir geti nýtt sér ritgerð mína sér til stuðnings við skipulagningu  og 

upplýsingar um samþættingar námsgreina. Ég tel að þessi ritgerð mín muni eiga ríkan 

þátt í að þróa mína starfskenningu sem kennari og muni hafa mikið að segja fyrir 

fræðilegan bakgrunn minn í starfi. Vinna þessi hefur verið ákaflega skemmtileg og á 

eflaust eftir að nýtast mér vel í kennarastarfinu.  

 

 

 

 

Reykjanesbær, 10.4.2009 

 

_____________________ 

Sólveig Rós Jóhannsdóttir 
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