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Formáli 
 Í ritgerðinni fjalla ég um samþættingu námsgreina. Skoðuð eru námsmarkmið í Aðalnámskrá 

Grunnskóla, eitt og annað sem skrifað hefur verið um þá aðferð að samþætta námsgreinar og 

kenningar Howards Garndner fléttað inn í. Fjölgreindarkenning Gardners fellur vel að 

samþættingu námsgreina og hugmyndafræðinni á bak við þemanám. Einnig skoða ég 

námsmat og hvaða leiðir henta til námsmats eftir samþætt verkefni. Í kennslufræðihlutanum 

skipulagði ég námsefni um líkamann. Kennsluverkefnið kenndi ég svo í febrúarmánuði í 1. og 

2. bekk sem kennt er saman í mínum skóla. Þar samþætti ég námsgreinarnar samfélagsfræði, 

náttúrufræði, tónmennt og myndmennt. Sú bók sem ég lagði til grundvallar var Komdu og 

skoðaðu líkamann eftir Gunnhildi Óskarsdóttur og Ragnheiði Hermannsdóttur, myndskreytt 

af Sigrúnu Eldjárn og gefin út af Námsgagnastofnun.  

Verkefnið hélt áfram í mars en hér tek ég aðeins fyrir þennan eina mánuð.  
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Inngangur 

Hér á eftir fer ritgerðin mín sem fjallar um samþættingu námsgreina. Hugmyndin fæddist 

þegar ég var að undirbúa kennslu um líkamann í 1. og 2. bekk sem eru kenndir saman. 

Námsgagnastofnun gefur út flokk kennslubóka fyrir 1. – 4. bekk sem heitir Komdu og 

skoðaðu en ein þeirra fjallar einmitt um líkamann þ.e. gerð hans, starfsemi og þarfir. Við gerð 

námsefnisins var tekið mið af áherslum námskrár í samfélagsfræði og náttúrufræði. Bókinni 

fylgja kennsluleiðbeiningar á vef ásamt ýmsum verkefnum, sögum og leikjahugmyndum sem 

nýtast vel fyrir frjóa kennara.  

Við ofangreindar námsgreinar þótti mér alveg kjörið að samþætta tónmennt sem auðvelt er að 

tengja líkamanum og alltaf gott og gaman að koma með inn í kennslustofuna og svo 

myndmennt sem styður verkefnið á jákvæðan hátt. Útkoman varð því samþætting fjögurra 

námsgreina með líkamann sem þema. En hvaða hugmyndafræði og hvaða kenningar var hægt 

að fella að vangaveltum mínum? Kenningar um samþættingu námsgreina og þemanám er víða 

að finna í handbókum, Grunnskólalögunum og í Aðalnámskrá grunnskóla. Þá falla kenningar 

Howards Gardner mjög vel að hugmyndinni. Þegar um samþættingu námsgreina, um ákveðið 

þema, er að ræða fylgir óhefðbundið námsmat gjarnan í kjölfarið. Sú leið var einnig farin í 

ritgerðinni.  

Ritgerðin hefst á kafla um lög og reglugerðir og Aðalnámskrá grunnskóla. Síðan fjalla ég um 

fjölgreindakenningu Gardners og tengi hana kennslufræðihlutanum. Því næst fjalla ég 

almennt um samþættingu námsgreina og námsmat. Í lokakafla fræðilega hlutans fjalla ég 

aðeins um hugmyndir Gardners um námsmat. 

Í seinni hlutanum er sjálft kennsluverkefnið um líkamann í einn mánuð. Þessi vinna er ekki 

unnin með það að markmiði að búa til fullbúið kennsluverkefni fyrir aðra heldur getur 

hugmyndaríkur kennari nýtt sér það sem hér er og prjónað við með eigin hugmyndum. Í lokin 

er kafli sem inniheldur upplifun fjögurra nemenda af verkefninu og dagbók kennara fyrir 

kennsluna í febrúarmánuði. 
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1. Fræðileg umfjöllun 
1.1. Lög og Aðalnámskrá grunnskóla 
 

Allt skólafólk hefur þörf fyrir fjölbreytni. Einhæf kennsla gerir bæði kennara og nemendur 

leiða og skilar þess vegna ekki tilætluðum árangri. Þegar nemendur eru á yngsta stigi er 

sérlega áríðandi að hafa kennsluna fjölbreytta og lifandi svo börnin haldi athygli við það sem 

fram fer og hafi ánægju af náminu. Þá aukast líkurnar á að þau skilji það sem til er ætlast og 

að þau nái betur þeim markmiðum sem sett voru. Þemanám og samþætting námsgreina eykur 

fjölbreytileika kennslunnar og gefur kennurum færi á að flétta námsgreinar saman í 

kennslunni því oft er það svo að þær skarast að einhverju leyti og á það sérstaklega við í 

kennslu yngri barna. Listgreinar fá þá gjarnan aukið vægi inni í kennslustofunni og mikilvægt 

er að bekkjarkennarinn hafi það á valdi sínu að samþætta þær bóklegu greinunum á jákvæðan 

hátt. Það brýtur upp langar kennslustundir og glæðir þær lífi en gefur kennaranum líka gott 

tækifæri til að laga verkefnin að þörfum hvers og eins þannig að nemendurnir fái notið sín, 

hver á sínum forsendum. Aðalnámskrá grunnskóla setur fram skýr námsmarkmið en það er 

hins vegar hvers skóla og síðan hvers kennara að útfæra þau á sinn hátt með tilliti til 

kennsluhátta sem skólinn aðhyllist og þess nemendahóps sem stundar námið. 

Alþingi Íslands setur lög sem grunnskólum á Íslandi er skylt að starfa eftir og gefur út 

Aðalnámskrá grunnskóla þeim til stuðnings. Í 2. grein laga um grunnskóla 2008 stendur að 

hlutverk grunnskólans sé, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi. Temja nemendum sínum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og 

umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu og sérkennum og á skyldum einstaklingsins við 

samfélagið. Grunnskólinn skal því leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. 

Grunnskólinn skal einnig veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja 

sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska (Lög um grunnskóla, 

2008). 

„Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda 

og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra“ (Lög um grunnskóla, 

2008). 

Það kemur skýrt og greinilega fram að allir nemendur skulu fá tækifæri til að stunda 

grunnskólanám óháð kyni, búsetu, uppruna, trú eða fötlun. Skólinn skal búa nemendur undir 

þátttöku í því samfélagi sem við búum í með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. 
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Einnig það að allir nemendur skulu fá tækifæri til að stunda nám sitt á þann hátt sem hverjum 

og einum hentar best. Til að það geti orðið verður kennarinn að hafa öðlast færni til að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og geta valið ólíka nálgun námsefnisins allt eftir því hverjir eiga 

að nema, hvar og hvenær. Til að uppfylla hlutverk og markmið grunnskólalaganna verður 

skólinn að bjóða fram metnaðarfull tækifæri til náms við hæfi allra nemenda. Það gerir hann 

með því að bjóða upp á fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Val á 

kennsluaðferðum og skipulag skólastarfsins þarf því að taka mið af nemendahópnum hverju 

sinni svo hver og einn geti notið sín og fái sem best tækifæri til náms og þroska.  Kennslan 

verður því að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með þeim öllum 

námsfýsi og vinnugleði (Aðalnámskrá Grunnskóla, almennur  hluti, 2006:14-19). 

Þarna reynir á kennarann að greina þörfina og laga verkefni sín og kennsluaðferðir að 

nemendahópnum sem hann hefur hverju sinni þannig að hver og einn fái notið sín sem best. 

Ingvar Sigurgeirsson segir, í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (1999b), að orðið 

kennsluaðferð merki 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. 

Einnig vitnar Ingvar í Jere Brophy í kaflanum um fas, framkomu og verklag í sömu bók. Ég 

hef einmitt reynt að hafa þau orð Brophys að leiðarljósi í minni kennslu en  hann „leggur 

áherslu á að áhugi og starfsgleði séu í raun uppeldisatriði sem beri að leggja rækt við í 

skólastarfi“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:26). 
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1.2. Greindir Gardners –samþætting námsgreina 
 
Howard Gardner, prófessor við Harvard háskóla, er höfundur fjölgreindarkenningar en hann 

kortleggur hið breiða svið mannlegra möguleika og skiptir þeim i átta frumflokka sem hann 

kallar greindir og  spanna allt þekkingarsvið mannsins. Hver og ein greind hefur sín einkenni, 

þær nýtast á mismunandi hátt í menningu okkar og þróast á ólíkum stöðum í mannsheilanum.  

Málgreindin er hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega s.s. í 

hverslags aðkomu að bókmenntum o.fl. Hún kemur fram strax í frumbernsku og helst öflug 

allt til elliáranna.  

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

rökrétt. Hún nýtist t.d. vel við vísindalegar uppgötvanir, stærðfræðikenningar og 

flokkunarkerfi hvers konar. Hún nær hámarki á unglingsárunum og upp úr því en hnignar eftir 

fertugt.  

Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og 

hæfni til að sjá hluti fyrir sér og nýtist t.a.m. vel við listræna vinnu, byggingalist o.fl. Hún 

þróast fram um tíu ára aldur en listrænt auga er öflugt allt til elliára.   

Líkams- og hreyfigreind er færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmundir og tilfinningar 

og felur í sér sérstaka líkamlega færni. Þeim sem leggja stund á handverk, hverskyns íþróttir, 

höggmyndalist og þ.h. er nauðsynlegt að hafa líkams- og hreyfigreind í miklu mæli.  

Einkenni tónlistargreindar er hæfni til að skynja, meta gæði, skapa, og tjá margvíslega tónlist. 

Einstaklingar geta búið yfir hæfileikanum að spila tónlist eftir nótum eða eyranu og oft hvoru 

tveggja. Hún nýtist vel við tónsmíðar og hvers konar flutning og upptöku á tónlist svo 

eitthvað sé nefnt. Tónlistargreindin er það svið sem þroskast fyrst en veldur sumum 

afreksmönnum á þessu sviði þroskakreppu.  

Samskiptagreind er hæfnin til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 

annarrar manneskju. Vinna við stjórnmálaskjöl, félagslegar stofnanir o.þ.h.  eru vettvangur 

þeirra sem gæddir eru ríkri samskiptagreind. Þau tilfinningatengsl sem myndast á fyrstu árum 

ævinnar skipta miklu máli allt lífið en samskiptagreindin þróast þó allt lífið. 

Sjálfsþekkingargreind er hæfileiki einstaklingsins til að skoða sitt eigið tilfinningalíf og hæfni 

hans til að greina milli tilfinninga sinna. Skýr sjálfþekking einstaklingsins er á vissan hátt 

hæfni til sjálfsögunar. Hún er mikilvæg í sífellt flóknara samfélagi við ýmsar ákvarðanatökur. 

Myndun tengsla við aðra á fyrstu árum ævinnar skiptir sköpum.  

Helstu einkenni Umhverfisgreindar er leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr 

umhverfinu og næmi fyrir fyrirbærum náttúrunnar. Einnig til að greina sundur dauða hluti hjá  
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þeim sem alast upp í þéttbýli. Umhverfisgreindin var mikilvæg á fyrri tímum en kannski allra 

mikilvægust nú til að vernda allt umhverfi okkar sem er í hættu. Hún kemur stundum sterkt 

fram hjá ungum börnum og efla skóli og reynsla þessa hæfni hjá þeim (Armstrong, 2001:13-

23).  

Það má augljóslega sjá á þessari upptalningu að greindirnar skarast í verkefnavinnu. Ekki síst 

þegar um fjölbreytta kennsluhætti er að ræða s.s. þemanám eða samþættingu námsgreina, því 

mörg verkefni sem nemendur vinna ganga þvert á greindirnar eins og sjá má í 

kennsluverkefninu mínu um líkamann. 

Howard Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum átta en hafa beri í 

huga að skipuleggja námstilboðin á heildstæðan hátt því þær tengist allar að einhverju leyti. 

Allir eiga sín sterku svið og þvi þurfi að taka tillit til þess og skipuleggja kennsluna á þann 

hátt að byggja á sterkum hliðum nemenda en styrkja síðan aðra þætti með fjölbreyttum 

vinnubrögðum. Það eykur sjálfsöryggi nemenda að þeir geri sér grein fyrir styrkleika sínum. 

Það er þó jafn eðlilegt að færnin sér ekki jafn mikil á öllum sviðum en að hana megi þjálfa og 

auka með margvíslegum hætti. T.d. nýtist þemavinna í samvirku námi vel þeim sem hefur 

sterka samskiptagreind en eflir hana hins vegar hjá öðrum sem ekki er eins sterkur á því sviði 

(Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, 2005:14). 

Með þessa vitnesku í farteskinu ákvað ég að flokka verkefnin í kennsluverkefni mínu eftir því 

kerfi sem Gardner hefur sett fram. Allar samverustundirnar í heimakrók þar sem kennari 

leggur inn námsefni og skapar umræðugrundvöll um efni dagsins flokkast undir málgreind því 

þar fer fram fræðsla, þar eru lesnar sögur og nemendur eru hvattir til að tjá sig um málefni 

dagsins. Tilraunin um loft í lungum er dæmigerð fyrir rök- og stærðfræðigreind sem og 

tímataka með skeiðklukku, mæling með tommustokk og málbandi, og vigtun á baðvigt ásamt 

skráningu. Undir rýmisgreindina má t.d. flokka verkefnið sem þau unnu um heimilið sitt, 

klipptu, límdu, teiknuðu og lituðu inn í húsið. Hlaup, hopp og armbeygjur og –réttur eru hluti 

af líkams- og hreyfigreind en einnig skeytaleikurinn, hringleikur þar sem allir leiðast og smá 

kreist er látið ganga hringinn. Tónlistina sem unnið er með á fjölbreyttan hátt í verkefninu er 

auðvelt að flokka undir tónlistargreindina. Alla daga sem við erum að vinna saman í 

skólanum erum við að þroska samskiptageindina og í hópavinnunni er hún í forgrunni á vissa 

hátt. Sjálfsþekkingargreindin er stöðugt að þroskast þegar nemendur eru í hóp eða bekk þar 

sem í gildi eru ákveðnar leikreglur sem hver og einn þarf að fara eftir. Þá er stöðugt í gangi 

tengslamyndun milli einstaklinga og sífellt þarf að vera að taka ákvarðanir, ýmist sem 

einstaklingar eða í hóp. Að lokum er það umhverfisgreindin sem kemur t.d. inn í verkefnið 

um heimabyggðina og mismuninn á sveit og borg. Skemmtilegt er að skoða t.d. verkefni þar 
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sem nemendur eiga að nota vöðvana ýmist í hálfa mínútu eða heila og hvíla á milli, taka 

tímann með skeiðklukku og syngja lag og hoppa um leið. Í þessu litla verkefni samþættast 

rök- og stærðfræðigreind, líkams- og hreyfigreind og tónlistargreind.  

Gardner hefur ekki einasta sett fram kenningu sína um greindirnar átta heldur hefur hann 

einnig sett fram gagnlegar ábendingar um hvernig gott sé að nálgast kennsluefnið. Hann talar 

um fimm aðalleiðir að hverju viðfangsefni sem líkja mætti við herbergi með fimm dyrum. Það 

fari eftir einstaklingum hvaða dyr henti best og einnig hvaða leiðir þeim láti best þegar inn í 

herbergið sé komið.  

Nálganirnar fimm eru: Frásagnarnálgun sem byggist á að segja sögu sem tengist efninu, lýsa 

atburðarás eða ferli.  

Rökleg-talnaleg nálgun en þá beitir kennarinn fyrir sig tölulegum upplýsingum, stærðfræði 

eða rökleiðslu, t.d. upplýsingum um fjölda, tíðni eða hlutföll, með þvi að gera grein fyrir 

mynstrum eða með því að reifa röksemdir eða lýsa orsakasamhengi. 

Heimspekileg nálgun er þegar athygli nemenda er beint að ýmsum grundvallarspurningum og 

þeir beðnir að velta fyrir sér merkingu hugtaka, eðli og eiginleikum hugmynda og fyrirbæra, 

bera saman hugmyndir eða vega þær og meta. 

Fagurfræðileg nálgun er t.d. að nota ljóð, bókmenntir eða tónlist sem aðfara að nýju efni eða 

höfða með einhverjum hætti til listhneigðar eða fagurfræði. 

Að lokum er það reynslunálgun sem byggist á að prófa í verki, handfjatla, gera tilraunir eða 

setja á svið. 

Ótalmargt getur haft áhrif á áhuga nemenda og telur Gardner mikilvægt að kennarar temji sér 

að nálgast sérhvert viðfangsefni með margvíslegum hætti og helst eftir öllum fimm leiðunum. 

Með því aukist líkur á því að allir nemendur geti notið góðs af kennslunni. Eins þjálfist þeir í 

að taka við viðfangsefnum eftir mismunandi leiðum og sjái á þeim nýjar hliðar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:21-22). 
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1.3. Almennt um samþættingu námsgreina 
 

Skilgreining á orðinu samþættingu í orðabók er flétta. Samþætting er í raun að þætta eða flétta 

saman tvo eða fleiri þræði. Samþætting námsgreina felur líka í sér ákveðna fléttu. Það að 

nemendur fáist við ákveðið viðfangsefni, skipulagt þvert á námsgreinar, sem verði að 

merkingarbærri heild. „Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989) segir að sú málvenja hafi skapast að 

kalla það samþættingu þegar viðfangsefni í námi krefjist sjónarmiða, þekkingar og færni sem 

sótt eru til fleiri en einnar námsgreinar (bls. 32). Einnig að markviss samþætting tveggja eða 

fleiri námsgreina hafi í för með sér að hvert viðfangsefni sé athugað frá mörgum hliðum og 

ætti því að stuðla að dýpri skilningi og heildarsýn. Þá segir að í samþættu námi sé yfirleitt 

ákveðið þema og því oft rætt um þemanám í því sambandi“ (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:9). Ég 

tel skilgreiningu á þemanámi mun þrengri en á samþættingu námsgreina þó að þessi tvö 

hugtök tvinnist óneitanlega saman. Mín skýring er sú að þegar tvær eða fleiri námsgreinar eru 

samþættar snýst kennslan yfirleitt um ákveðið þema. Þegar fræði heimspekingsins John 

Dewey eru skoðuð kemur fram að hann aðhylltist það sem hann kallaði sjálfur 

samfélagshverfa menntun og átti þá við að nemandinn væri virkur þátttakandi í smækkaðri 

mynd af lifandi samfélagi. Þetta lifandi samfélag skyldi skólinn vera. Hann lagði mikla 

áherslu á samfélag og samvinnu og er það eins og rauður þráður í gegn um öll hans skrif um 

skóla- og menntamál. Hann segir einnig: „Vitanlega er barnið í vissum skilningi aðalatriðið í 

skólastarfinu, ekki sem einangraður einstaklingur heldur sem hluti af félagshóp“ (Dewey, 

John, 2000:13). Í bók sinni Að mörgu er að hyggja (1999a) fjallar Ingvar Sigurgeirsson um 

leitaraðferðir í kaflanum um kennsluaðferðir. Þar segir hann: „Markmið leitaraðferða er ekki 

síst að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum 

vinnubrögðum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:74-75). Einnig segir hann í sama kafla: „Vinna 

má verkefni með þessari kennsluaðferð í tiltekinni námsgrein. Einnig geta þau gengið þvert á 

námsgreinar. Ef fleiri en ein námsgrein tengist verkefnunum er gjarnan talað um samþætt 

viðfangsefni (integration) eða þemanám (thematic studies) (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:75).  

Ég held því fram að vel skipulagt verkefni, um ákveðið þema, þar sem tvær eða fleiri 

námsgreinar eru samþættar geri nemandann að virkum þátttakanda í litlu, lifandi samfélagi. 

Samfélagi þar sem allir fá að njóta sín og þroskast hver á sínum forsendum. Nemendur þurfa 

að afla sér þekkingar um efnið í mismunandi greinum s.s. samfélagsfræði, náttúrufræði, 

tónmennt og myndmennt. Þá er efni úr þessum fjórum námsgreinum safnað saman í einn pott, 

þvert á greinarnar, sem nemendur vinna sjálfstæð verkefni úr. Samþætting námsgreina býður 
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því ekki einungis upp á námsbækur viðkomandi greina heldur allan þann fróðleik sem finna 

má um þemað sem í gangi er s.s. í umhverfinu, bókasöfnum og ekki hvað síst á netinu þar 

sem hafsjó af fróðleik er að finna og fullt nám út af fyrir sig að læra á þann frumskóg. Það er 

kennarans að aðstoða nemendur sína við að greina eða skapa tengsl milli hugmynda og 

hugtaka. Þessi vinna kallar á aukið sjálfstæði nemenda bæði í vinnubrögðum og þekkingarleit. 

Einnig kallar þessi vinna á fjölbreytilegt vinnulag. Nemendur geta unnið sem einstaklingar en 

mikið er þó unnið í hópum. Þetta gefur kennaranum, sem er ákveðinn leiðandi eða 

nokkurskonar verkstjóri yfir þemanu, möguleika á sveigjanlegri hópaskiptingu bæði hvað 

varðar fjölda og einnig hverjir vinna saman. Þessi kennsluaðferð gefur kennaranum einnig 

færi á að leggja mismunandi verkefni fyrir nemendur sína þar sem í hópnum getur verið 

fjölbreytt flóra nemenda.  Hver og einn þarf að fá að stunda námið eftir sinni getu og á sínum 

eigin forsendum eins og rík áhersla er lögð á í Aðalnámskrá grunnskóla og gert er skil í 

kaflanum um lög og Aðalnámskrá grunnskóla hér að framan.  

Fyrir mig sem kennara er samþætting námsgreina góður kostur. Ég hef sveigjanlega 

stundatöflu, kenni þeim flestöll fögin og get því skautað tímum til innan dagsins eða jafnvel 

vikunnar. Þess vegna get ég skammtað mér þær kennslustundir sem til þarf fyrir verkefnið. 

Tíminn nýtist betur samfelldur en sundurslitinn. Það segir sig sjálft að stigsmunur er á hvort 

nemendurnir eru á yngsta stigi grunnskóla, komnir í framhaldsskóla eða einhversstaðar þar á 

milli. Þó fer enginn í grafgötur með það að kennsluaðferðin getur virkað jafn vel á öllum 

aldursstigunum en skipulag hennar verður að sjálfsögðu gjörólíkt. Þarna reynir á hæfni 

kennarans að greina þörfina og þá möguleika sem í boði eru fyrir nemendur. Alltaf eru 

einhverjir sem setja námsferli og skóla í  samband við leiðindi.  

Auðvitað höfum við öll okkar skoðanir á því en líkurnar á því ættu að minnka ef kennslan er 

fjölbreytt og lifandi eins og auðvelt er að gera hana með samþættingu námsgreina. Þar skiptir 

líka miklu máli að hafa listgreinarnar inni. Ekki get ég hugsað mér neitt skemmtilegra en að 

brjóta upp kennsluna með tónmennt í einhverri mynd og ég fæ ekki betur séð en að nemendur 

mínir séu sama sinnis. Námsmat að lokinni samþættingu námsgreina eða þemavinnu þarf að 

vera í samræmi við það sem á undan er gengið. Ekki dugar að skella á bóklegu prófi eða 

könnun heldur verður matið að taka mið af samþættingunni. Námsmatinu geri ég skil í 

sérstökum kafla hér á eftir.  
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1.4. Námsmat 
 
Orðið námsmat er afa vítt og nær yfir allar þær aðferðir sem notaðar eru til að meta árangur 

og framfarir nemenda og safna upplýsingum um einstaka nemendur. Í grunnskólum landsins 

fer fram kennsla sem byggð er á námsmarkmiðum hvers skóla. Þau eru síðan  útfærð af 

hverjum kennara með tillit til nemendahópsins sem stundar námið. Allt er þetta framkvæmt 

samkvæmt skýrum námsmarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. En það er þó ekki nóg. Í 

Aðalnámskránni, almennum hluta, kemur einnig fram að hver kennari og hver skóli beri 

ábyrgð á að fylgjast vandlega með námsframvindu nemenda, hvernig þeim gengur að ná þeim 

markmiðum sem sett eru. Til að almennur kennari geri sér grein því hvaða árangri hann nær 

með kennslu sinni og hvernig honum gengur að ná þeim markmiðum sem hann hefur sett sér í 

kennslunni þarf hann að framkvæma námsmat innan nemendahópsins. 

Megintilgangur námsmats er að afla vitneskju um árangur skólastarfsins, hvernig hópum eða 

einstökum nemendum gengur að ná þeim markmiðum sem sett eru. Einnig að afla upplýsinga 

sem hjálpa nemendum og örva þá og hvetja við námið. Ekki er hægt að kanna gengi náms 

eingöngu með prófum og formlegum aðferðum heldur verða námsmatsaðferðir að vera 

fjölbreytilegar og hæfa markmiðum kennslunar. Því verður einnig að beita óformlegum 

aðferðum. Niðustöðurnar verða að byggjast jöfnum höndum á formlegum aðferðum, s.s. 

könnunum og prófum, og á óformlegu mati kennara. Taka verður tillit til þess að 

lokamarkmiðin eru ekki endilega þau sömu fyrir alla nemendur bekkjarins þar sem sumir 

stunda einstaklingsmiðað nám og falla því ekki undir lokamarkmið heildarinnar. Nauðsynlegt 

er að meta alla þætti námsins. Þekking, framfarir, skilning og leikni ber að meta í samræmi 

við áherslur námsins. Námsmatið verður að vera sanngjarnt og heiðarlegt og því ber að meta 

bæði bóklega og verklega þætti eftir því sem við á, ýmist skriflega, munnlega eða verklega. 

Þá er góður kostur að námsmat fari fram jafnt og þétt allan námstímann (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 1999:35-38). 

Þegar kemur að því að velja aðferðir við námsmat verður fyrst að huga að því hvað á að meta. 

Allar aðferðirnar hafa sína kosti og galla en eru þó takmarkaðar að vissu leyti. Í raun þarf að 

nota þá aðferð sem best er til að meta framfarir og styrkleika nemendanna.  

Börn í yngstu bekkjum grunnskóla ráða ekki yfir getu eða færni til að taka skrifleg próf og því 

þurfa kennarar þeirra að nota aðrar leiðir til að kanna hvaða markmið nást í kennslunni.Í 

bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er fjallað um námsmat og ýmsar leiðir til að framkvæma 

það. Óformleg athugun sem líklega er ein algengasta leiðin sem kennarar yngri barna nota. 

Hún felst í því að kennarinn fylgist með, horfir, hlustar og spyr. Hann athugar virkni nemenda 
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og vinnubrögð og grípur inn í ef þurfa þykir. Í lok tímans eða skóladagsins kannar kennarinn 

árangur dagsins og skráir hjá sér þá hluti sem mestu máli skipta. Við formlega skráningu eru 

notuð til þess gerð eyðublöð eða listar og kennari  merkir við þá þætti sem skoða á. Þætti sem 

varða t.d. þekkingu, skilning, vinnulag eða færni. Dæmi um slíkan lista er aftar í þessu 

verkefni og tel hann góðan kost þar sem um unga nemendur er að ræða. Markmiðssetning er 

þriðja aðferðin sem þarna er nefnt og felst í því að nemendur fá hjálp kennara til sjálfsnáms. 

Þá aðstoðar hann þá við að setja sér markmið og meta síðar hvort markmiðunum hefur verið 

náð. Markmiðin geta verið einstaklingsmiðuð eða fyrir heilan hóp og varað í lengri eða 

skemmri tíma. Símat metur námsgengi nemenda jafnt og þétt allan námstíman og falla margar 

aðferðir undir þann flokk. Er þar um að ræða sýningu á verkum nemenda, að loknum 

ákveðnum verkefnum . Slík sýning getur verið hápunktur í lok þemaverkefnis. Við mat á 

verkefnum lýsir kennarinn hvað vel er gert og hvar nemandinn þarf að bæta sig ýmist skriflega 

eða munnlega. Nemendur skrá í námsdagbækur það sem þeir hafa lært eða unnið í tímanum 

eða deginum. Hvernig það gekk og hvað mætti betur fara. Yngstu nemendurnir gætu litað 

broskarla eða teiknað myndir í sama tilgangi. Möppumat er aðferð til að meta vinnu nemenda 

á heildrænan hátt. Þeir sem að nemandanum koma safna sameiginlega í möppuna sem sýnir 

vinnubrögð og námsframvindu nemandans yfir veturinn. Það er mikilvægt að möppurnar séu í 

stöðugri endurskoðun. Þegar um er að ræða ritun eða greinargerðir er lagt mat á skrif 

nemenda. Oft eru útbúin viðmið sem verkin eru metin eftir. Próf eða kannanir eru líklega 

algengasta aðferðin þegar árangur nemenda er metinn. Þau eru ýmist munnleg eða skrifleg, 

gjarnan lögð fyrir með ákveðnu millibili og þurfa nemendur þá að kunna ákveðna þætti til að 

standast þau. Próf og kannanir geta verið með mörgum mismunandi útfærslum en miðast 

yfirleitt við að athuga kunnáttu nemenda en ekki t.d. vinnulag, virkni og frágang. Að lokum 

eru viðmið sem eru í töfluformi, kynnt nemendum fyrirfram og skýra kröfur og væntingar 

kennarans til nemandans (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir,  2005:83-93). Til viðbótar þessu er svo það sem kallað er jafningjamat en 

það er þegar nemendur meta frammistöðu og/eða verk hvers annars. Þetta getur verið hvort 

heldur sem er í hópavinnu eða einstaklingsvinnu. Nemendurnir skiptast á skoðunum, taka 

gagnrýni, skiptast á skoðunum og hjálpast að við að finna hugsanlegar lausnir á vandamálum. 

Þetta krefst gagnkvæms trausts allra sem að koma.  

Ég hef m.a. valið jafningjamat til að meta frammistöðu nemenda í kennsluverkefninu mínu. 

Þar sem þau vinna mest í sömu þriggja manna hópunum þá mun ég notfæra mér þá við 

jafningjamatið og ræða við hópinn í heild og reyna að hjálpa þeim að meta jafnt og þétt allan 

tímann. Ég ætla mér að beita símati og fylgjast stöðugt með stöðu og framförum hvers 
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nemanda. Til þess hef ég útbúið töflu sem fylgir kennsluverkefninu. Ég tel mikilvægt að meta 

nemendurna af og til svo námsmatið geti verið leiðbeinandi og hvetjandi fyrir þá svo þeir geti 

bætt árangur sinn meðan á verkefninu stendur. Að lokum met ég möppurnar (portfolio) sem 

þau safna verkefnum í og eru að auka við allan námstímann. 

Til að gera langa sögu stutta má segja að tilgangur með námsmati sé kortlagning á þekkingu, 

færni, getu og skilningi nemandans (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, 2005:84). 
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1.5. Gardner um námsmat 
 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni segir Howard Gardner: 

 

„Ég er þeirrar skoðunar að við eigum algjörlega að hverfa frá prófum 

og fylgni milli prófa og líta í staðinn til náttúrulegri heimildagagna um 

hvernig manneskjur alls staðar í heiminum þróa færni sem er 

mikilvæg fyrir lífshætti þeirra“ (Armstrong, 2001:100). 

 

Gardner hvetur kennara og skólafólk til að minnka áherslur á formleg og hópmiðuð próf. 

Augljóslega er ekki gáfulegt að læra á átta vegu en meta námsárangur nemenda aðeins með 

prófum eins og lengstum hefur verið gert. Rauntengt mat gefur nemendum kost á að sýna 

kunnáttu sína í réttu samhengi og við líkar aðstæður og þeir myndu gera úti í lífinu. Hins 

vegar meta stöðluð próf nemendur út frá aðstæðum sem eru fjarri raunveruleikanum þ.e. 

tilbúnar aðstæður. Hann hvetur því kennara til að byggja mat sitt á rauntengdu mati sem er 

markmiðsmiðað, afkasta- eða sjálfsviðmiðað. Gardner telur að meta eigi greindirnar og það sé 

best með því að fylgjast með nemanda þegar hann tekst á við táknkerfi greindanna. Fylgjast 

með honum leysa þrautir eða vinna önnur verk við raunsannar aðstæður. Heimldasöfnun um 

afrakstur nemenda og lausnarleitarferli telur Gardner næstmikilvægasta þáttinn í því að taka 

upp rauntengt mat. Leiðabók, myndbönd, viðtöl, og að safna verkum nemenda eru ýmsa leiðir  

til að halda utan um frammistöðu nemenda (Armstrong, 2001:100 – 114). 
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2. Kennsluverkefni um líkamann fyrir samkennslu í 1. 
og 2. bekk 
2.1. Almennt um námsefnið 
 
Með þemanámi er átt við umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar. Ýmist er 

um að ræða að námið er skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða viðfangsefnið 

sjálft er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:150). 

Þema kennsluverkefnisins sem ég tek fyrir er líkaminn og munu fjórar námsgreinar 

samþættast í því. Það eru samfélagsfræði, náttúrufræði, tónmennt og myndmennt. 

Samfélagsfræði og náttúrufræði skarast nokkuð hjá börnum á þessum aldri og bókin sem ég 

legg til grundvallar er Komdu og skoðaðu líkamann eftir Gunnhildi Óskarsdóttur og 

Ragnheiði Hermannsdóttur. Henni fylgir fjölbreyttt námsefni á vef með 

kennsluleiðbeiningum, leikja-hugmyndum, verkefnum sögum og fleiru. Hún er einkum ætluð 

til kennslu í 1. og 2. bekk og tekur mið af áherslum námskrár í náttúrufræði og 

samfélagsgreinum. Í henni er fjallað um gerð líkamans, starfsemi hans og þarfir. Þær bækur 

sem styðja námsefnið fyrir kennara eru Heilsufræði eftir Pálma Jósefsson, Um mig og þig eftir 

Jóhönnu Einarsdóttur og Ragnheiði Hermannsdóttur og barnabókin Svona erum við eftir Joe 

Kaufman, íslenskuð af Örnólfi Thorlacius. Auk þess hafa nemendur aðgang að bókum um 

líkamann sem til eru á bókasafni skólans en fengnar að láni meðan á verkefninu stendur. Í 

tónmennt mun ég nýta mér píanó, gítar, trommur og hristur eftir því sem við á og við verður 

komið. Einnig, Það var lagið, sem er mappa full af hugmyndaefni en nota jafnframt lög og 

texta sem ég hef viðað að mér í gegn um tíðina og fylgja verkefninu sem fylgiskjöl. Sama á 

við um verkefni sem nemendur vinna í stærðinni A4 en þeim verður safnað í möppu sem 

kennari gormar í bók í lok þemaverkefnisins. Verkefnin sem unnin verða í myndmenntinni 

koma að öllu leyti úr hugmyndamöppu kennara. 

Samþætting námsgreinanna er með ýmsum hætti og eru þær stundum kenndar hlið við hlið 

jöfnum höndum og styðja þá hver aðra en í sumum þáttum verkefnisins er hver þáttur kenndur 

fyrir sig. Oftast eru þó náttúrufræðin og samfélagsfræðin kenndar í forgrunni og stjórna 

ferðinni en tónmenntin og myndmenntin koma til uppfyllingar og styðja við námsefnið. 

Flestir textarnir sem börnin syngja fjalla um viðfangsefnið og ættu því að verða til þess að þau 

tileinki sér námsefnið enn betur. Tónmenntin nýtist því vel til að hnykkja á því sem fjallað er 

um í bóklegu þáttunum og er sérlega góð til að brjóta upp kennslustundirnar og glæða þær 

auknu lífi. Hún mun þó nýtast vel á eigin forsendum því nemendur læra lög og söngtexta, 
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syngja saman í hóp bæði án undirleiks og við gítar- og píanóundirleik. Þau syngja lagið „C, 

D, E sami tónn“ með ýmsum tilbrigðum, s.s. veikt og sterkt, hægt og hratt og í dúr og moll. 

Einnig munu þau syngja textann á víxl og klappa eða spila á trommur og hristur í hluta af 

laginu. Það reynir verulega á þau að fylgist með og koma inn á réttum tíma í víxlsöng, klappi 

og hljóðfæraleik. Einnig er erfitt að syngja lagið sitt á hvað í dúr og moll ef enginn undirleikur 

styður sönginn. Með góðri hjálp kennara á það þó að takast. Allt klapp og trommuleikur er 

bein tenging við verkefnið um líkamann því hægt er að hlusta á taktfastan hjartslátt sem er 

breytilegur eftir álagi, getur bæði verið hægur og hraður. Einnig er öndun snar þáttur í söng og 

tengist því umræðunni um lungun. Lagið um mánuðina býður upp á að syngja í hóp en vera 

jafnframt í viðbragðsstöðu að standa upp eða stíga upp á stól eða borð þegar afmælismánuður 

hvers og eins er sunginn. Oftast verður svo að endurtaka leikinn til að hægt sé að koma sér á 

réttan stað aftur. Hreyfisöngvarnir „Pétur dansar“ og „Höfuð, herðar, hné og tær“ reyna á 

samhæfingu, takt og viðbragð á réttum stöðum. „Pétur dansar“ má syngja með ýmsum 

tilbrigðum líkt og  „C, D, E sami tónn“ en það er hringleikur svo hljóðfæraleikurinn bíður 

betri tíma.  

Kennsluaðferðir byggja á ólíkri hugmyndafræði og hafa mismunandi markmið en flesta þeirra 

má útfæra á marga og oft ólíka vegu. Í bókinni, Að mörgu er að hyggja (1999), skiptir Ingvar 

Sigurgeirsson kennsluaðferðum í níu flokka. Þegar ég skoða mínar kennsluaðferðir út frá 

þeirri flokkun kemur í ljós að kennslan samanstendur af mörgum mismunandi aðferðum. 

Stundum mörgum aðferðum í sömu kennslustundinni. Þær aðferðir sem eru ríkjandi í þessu 

verkefni eru þulunám og þjálfunaræfingar og umræðu- og spurnaraðferðir sem ég nota mikið 

við innlögn og umræðum í heimakrók og við úrlausn verkefna sem því fylgir. Verklegar 

æfingar eru t.d. mjög ríkjandi þegar kemur að tónmenntinni en þar nýtist líka sú aðferð sem 

nefnd er innlifunaraðferð og tjáning. Leitaraðferðir eru einnig notaðar, en undir það má flokka 

tilraunina sem gerð verður til að kanna loftið í lungunum. Hópvinnubrögð verða viðhöfð öðru 

hvoru allan tímann sem verkefnið tekur og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni er níundi 

flokkurinn sem Ingvar nefnir og undir hann flokkast þemanám sem fram fer allar fjórar 

vikurnar. 

Áætlað er að nota átta tíma á viku til verkefnisins eða tvo tíma á dag frá mánudegi til 

fimmtudags. Tvisvar í viku eru tímarnir samfelldir en tvisvar sundurslitnir af öðrum 

kennslustundum. 
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Yfirmarkmið: 

• Að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda miðað við þroska og hæfileika hvers og 

eins.  

• Að samþætta fjórar námsgreinar og mynda heildarsýn á viðfangsefnið „líkamann“. 

• Að nemendur kynnist fjölbreyttum leiðum til að ná árangri í námi. 

• Að nemendur geri sér grein fyrir að hver maður er einstakur en jafnframt hluti af 

stærri heild. 
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2.2. Námsgreinar sem teknar eru fyrir 

2.2.1. Samfélagsfræði 
 
Með samfélagsfræði er átt við samþættingu greina, einkum sögu og félagsfræði, á yngsta stigi 

grunnskóla. Ekkert er því til fyrirstöðu að fleiri greinum sé bætt við um leið og þess er gætt að 

markmiðum einstakra greina sé fullnægt. Á yngsta stigi er sagan uppistaða samfélagsfræði en 

fléttast þar iðulega saman við félagsgeinar. Í þessu verkefni er það einstaklingur, samfélag og 

umhverfi og nemandinn með persónueinkenni sín reynsluheim og þroska. Mikilvægur þáttur í 

námsferlinu er að miðla og tjá þekkingu sína með fjölbreyttum hætti (Aðalnámskrá, 

Samfélagsgreinar, 1999:5-10). 

Markmið:  

• Að nemandinn þekki hlutverk einstaklinga í fjölskyldu. 

• Að nemandinn átti sig á hlutverki fjölskyldunnar í samfélagi manna. 

• Að nemandinn átti sig á gerð sinnar heimabyggðar. 

• Að nemandinn kynnist dagatalinu og því að hans afmælisdagur er merkilegur og í röð 

annarra líkra merkisdaga. 

• Að nemandinn fái æfingu í að vinna með öðrum að afmörkuðu verkefni. 

• Að nemandinn fái þjálfun í að miðla upplýsingum í samhengi. (Aðalnámskrá, 

Samfélagsgreinar, 1999: 16-19) 

Verkefni: 

• Umræður um stöðu fjölskyldunnar, einstaklingana innan hennar og stöðu hennar og 

staðsetningu í samfélaginu. 

• Teikna mynd af allri fjölskyldunni. 

• Skoða Íslandskort, staðsetningu okkar heimabyggðar á því og velta fyrir sér 

hugtökunum þéttbýli/dreifbýli og sveit/borg. Ræða um kosti og galla hvors fyrir sig. 

• Búa til myndverk (klippimynd) af húsinu sem þau búa í. 

• Kynnast dagatalinu, finna ýmsar dagsetningar s.s. jól, páska, eigin afmælisdag og 

annarra. Búa til afmælisdagatal með öllum bekknum. 

• Vinna saman í hóp að fyrirfram ákveðnu verkefni. Lítill hópur/stór hópur. 

• Safna upplýsingum heima og miðla þeim til nemendahópsins. 

• Nemendur tjá sig í sex manna hópum um það sem þau hafa verið að læra um 

líkamann, svara spurningum og hlusta á aðra nemendur og spyrja þá spurninga. 
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2.2.2. Náttúrufræði 
 
Fræðasvið náttúruvísinda er víðfeðmt og spannar undur náttúrunnar í ótal myndum. Innan 

náttúrufræðinnar er stefnt að því að efla frumkvæði og öryggi nemenda með auknum þroska 

og samhliða aukinni þekkingu og reynslu. Í þessu verkefni er valinn þáttur úr lífvísindum. 

Maðurinn sjálfur, gerð mannslíkamans og eiginleikar. Í aðalnámskrá segir að kennsluhættir 

skulu vera fjölbreytilegir og miðast við það hvar hver og einn nemandi er á vegi staddur og 

hvernig hann geti nýtt hæfileika sína og krafta sem best. Gera skuli ráð fyrir samvinnu 

nemenda í litlum hópum við öflun upplýsinga, athugunum, mælingum og fjölbreyttri 

úrvinnslu þeirra. Námið á að vera heildstætt og kennarar hvattir til að leita að 

samþættingarmöguleikum. Oft eru tengingar við önnur námssvið og greinar augljósar 

(Aðalnámskrá, Náttúrufræði, 1999:7-12). 

Markmið: 

• Að nemandinn þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta 

• Að nemandinn ræði um hollustu matar.  

• Að nemandinn ræði hvað verður um matinn sem við borðum. 

• Að nemandinn geri sér grein fyrir að barn verður til vegna samruna efna frá báðum 

foreldrum. 

• Að nemandinn geri ýmsar athuganir á eigin líkama. 

• Að nemandinn þekki helstu líffæri og starfsemi þeirra (Aðalnámskrá, Náttúrufræði, 

1999: 27-30). 

Verkefni: 

• Umræður um nýtt líf, útlit móður og barns. 

• Nemendur syngja tvö lög um líkamshluta þ.e. „Ég er furðuverk“ og „Höfuð, herðar, 

hné og tær“ þrjú erindi. 

• Umræður um hvað við bjóðum upp á í afmælisveislum og hollustu þess. 

• Nemendur vega og mæla hverjir aðra og skrá. Skoða breytingar frá fæðingu. 

• Rannsóknir á fingraförum, nöglum og hári með stækkunargleri, blekpúða og blaði og 

svo með víðsjá. 

• Tölvuleikur og verkefni til að festa helstu hluta beinagrindarinnar í minni. 

• Þreyta vöðvana og hvíla þá. Umræða um ósjálfráða vöðva. 

• Hjartað (kennslugagn) skoðað, púlsinn tekinn í hvíld og eftir áreynslu. 

• Sagan um Beggu blóðkorn  á ferðalagi lesin og rædd. 
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• Nemendur hafa aðgang að kennslulíkani af manni sem hægt er að taka öll helstu 

innyfli úr og skoða og raða þeim í aftur. 

• Nemendur mæla hvað þau geta blásið miklu lofti í tveggja lítra flösku sem fyllt hefur 

verið af vatni. 
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2.2.3. Tónmennt 
 
Tónlist hefur á öllum tímum verið samofin lífi og starfi manna. Ekkert svið mannlegrar tilveru 

er án tónlistar. Skólinn er samfélag og tónlistin á að hafa þar sitt hlutverk. Tónlistaruppeldi á 

að vera í höndum allra sem koma að kennslu og uppeldi barna. Tónmenntanámsgreinin hefur 

margþætt tengsl við allar greinar því tónlist er samofin flestu því sem menn taka sér fyrir 

hendur. Hún er sérstakur þáttur í mannlegri greind sem ber að þroska markvisst enda hefur 

hún yfirfærslugildi á aðra hæfni og þekkingu. Ein mikilvægasta forsenda fyrir árangursríku 

tónmenntanámi er að vekja með nemandanum jákvæða afstöðu til tónlistar og þroska 

jafnframt hæfni hans til að njóta hennar (Aðalnámskrá, Listgreinar, 1999:54-55). 

Markmið: 

• Að nemandinn syngi í hóp fjölbreytt sönglög. 

• Að nemandinn vinni markvisst með tónlistarhugtök, s.s. veikt og sterkt, háir tónar og 

djúpir tónar, hratt og hægt, og dúr og moll. 

• Að nemandinn öðlist aukna færni á einföld skóla- og heimatilbúin hljóðfæri. 

• Að nemandinn fái markvissa þjálfun í takt- og lagskyni með iðkun tónlistar. 

• Að nemandinn geti hlustað á fjölbreytta tónlist með athygli (Aðalnámskrá, Listgreinar, 

1999: 66-67). 

Verkefni: 

• Nemendur læra markvisst lögin Ég er furðuverk, Höfuð, herðar, hné og tær, Pétur 

dansar, Mánuðirnir, C, D, E sami tónn. 

• Þar sem verkefnið lendir á Bolludegi, Sprengidegi og Öskudegi munum við syngja tvö 

lög um þá bræður. 

• Nemendur heyra tónlist, þegar þau mæta í tíma, sem tengist verkefninu. Þessi diskur er 

eingöngu með lögum og textum sem fjalla á einhvern hátt um líkamann. 

• Lagði C, D, E sami tónn býður upp á margvíslega tilbreytingu s.s. að syngja veikt og 

sterkt, hægt og hratt, í dúr og moll, klapp, trommuleik og að syngja á víxl. 

• Nemendum boðið upp á hljóðfæri s.s. trommur og hristur og spila með í sönglögum. 

• Vinnutónlist verður í boði við ákveðin tækifæri. Geisladiskum með líkamalögum og 

geisladiskur með klassískum verkum. 

• Þegar lagið um mánuðina er sungið standa nemendur upp eða setjast þegar þeirra 

afmælismánuður er sunginn. Það kallar á athygli og viðbrögð á réttum tíma. 
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2.2.4. Myndmennt 
 
Sjónræn upplifun er stór þáttur skynjunar og skilnings mannsins á heiminum. Myndir hafa sitt 

eigið tungumál, myndmál, sem miðlar viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins 

ekki síður en tungumál. Í nútímasamfélagi er myndin gífurlega mikilvægur áhrifavaldur og 

hefur vaxið hratt í upplýsingasamfélaginu sem við lifum í. Markmið myndlistarkennslu er að 

kenna tjáningarleiðir myndlistar, gera nemendum kleift að skilja myndræna hugsun og gera þá 

læsa á sjónrænt umhverfi sitt. Til þess að hafa vald á umhverfi sínu þarf nútímamaðurinn að 

geta lesið og skilið eðli mynda og vegið og metið myndræn skilaboð.  Unnið skal, við 

skipulagningu myndlistarnáms, út frá forsendum nemandans, þroska hans, áhuga og þörfum 

(Aðalnámskrá, Listgreinar, 1999: 11). 

Markmið: 

• Að nemandinn vinni myndræn verk úr nánasta umhverfi. 

• Að nemandinn noti fjölbreytileg efni, verkfæri og aðferðir við eigin myndsköpun. 

• Að nemandinn vinni myndverk á mismunandi tegundir pappírs. 

• Að nemandinn geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum. 

• Að nemandinn lýsi myndverki og skoðun sinni á því (Aðalnámskrá, Listgreinar, 1999: 

17-19). 

Verkefni: 

• Nemendur teikna og lita mynd af allri fjölskyldunni. 

• Nemendur vinna klippimynd af heimili sínu, bæði utan og innan og noti til þess 

karton, sykurpappír, silkipappír og glanspappír. 

• Nemendur vinna afmælisdagatal með mánuðunum tólf og andlits- eða brjóstmynd af 

sér hverju á sínum afmælismánuði. 

• Nemendur teikna og klippa út brúður í fullri stærð á maskínupappír. Á þessa brúðu 

verða öll helstu innyfli límd og smáþarmarnir verða fingraprjónaðir. Þrír eru um 

hverja brúðu. 

• Nemendur teikna og klippa út stórt rautt hjarta og líma á þau orð sem tengjast hjarta 

og blóðrás. 

• Nemendur búa til myndverk með því að blása á þynnta þekjuliti í gegn um sogrör. Sett 

upp sýning þar sem þeir fá að tjá sig um myndverkin. 

• Nemendur skulu ætíð ganga frá öllum áhöldum og ónotuðum efniviði að lokinni 

vinnu. 
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2.3. Námsmat 
 

• Símat 

• Jafningjamat 

• Kennaramat - Nemendur safna öllum verkefnum sem eru í stærðinni A4 í möppu sem 

kennari metur. Í lokin verða verkefnin gormuð í bók. 

Tafla fyrir símat 
Markmið/atferli Byrjandi  

1 stig 

Í framför  

2 stig 

Fullfær  

3 stig 

Meistari  

4 stig 

Samtals stig 

Einstaklingur fer 

eftir fyrirmælum 

eða leiðbeiningum 

Fer ekki eftir 

fyrirmælum og 

leiðbeiningum 

nema að mjög 

takmörkuðu leyti. 

Leitast við að fara 

eftir fyrirmælum 

og leiðbeiningum 

en er ekki alveg 

fullfær um það. 

Fer eftir 

fyrirmælum og 

leiðbeiningum en 

ekki á 

skipulagðan hátt. 

Fer eftir fyrir 

mælum og 

leiðbeiningum á 

skipulagðan hátt. 

 

Samvinna Vinnur ekki vel 

og á í erfiðleikum 

með að fóta sig 

og deilir 

verkefnum með 

öðrum. 

Vinnur vel og 

leitast við að 

dreifa vinnunni, 

virðir skoðanir og 

framlög annarra. 

Vinnur mjög vel 

og deilir 

verkefnum með 

öðrum. Ræður við 

að stjórna 

umræðum og fá 

fram niðurstöður 

sem aðrir geta 

sætt sig við. 

Vinnur afar vel 

og öll vinnubrögð 

samvinnu til 

fyrirmyndar. 

 

Þátttaka 

einstaklings í 

umræðum 

Tekur þátt í 

umræðum að litlu 

leyti. 

Tekur oftast þátt í 

umræðum en þó 

að litlu marki. 

Tekur þátt í 

umræðum. 

Tekur fullan þátt í 

umræðum og 

sýnir gott 

fordæmi. 

 

Þátttaka 

einstaklings í 

tónlist 

Tekur þátt  

í tónlist og leik að 

litlu leyti. 

Tekur oftast þátt í 

tónlist og leik en 

þó að litlu marki. 

Tekur þátt í 

tónlist og leik. 

Tekur fullan þátt í 

tónlist og leik og 

sýnir gott 

fordæmi. 

 

Vinnubrögð 

einstaklings við 

myndverk 

Vinnur verkefni 

sín að 

takmörkuðu leyti. 

Reynir að vinna 

verkefni sín en 

hefur ekki alveg 

fullt vald á þeim. 

Vinnur verkefni 

sín mjög vel og 

gengur vel um 

efni og áhöld. 

Vinnur verkefni 

sín afar vel og 

frágangur allur til 

fyrirmyndar. 

 

 

Tafla fyrir símat er byggð á sambærilegri töflu í samþættingarverkefni Bergþóru 

Þórhallsdóttur þar sem sagan af bláa hnettinum er lögð til grundvallar (Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2003).  
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3. Úrvinnsla 
3.1. Upplifun fjögurra nemenda af verkefninu 
 

Tvisvar á verkefnistímanum þ.e. í febrúarmánuði ræddi ég við fjóra nemendur, einn og einn i 

einu, um upplifun þeirra af verkefninu. Ég notaði gamalt segulbandstæki og tók upp það sem 

þau sögðu og skrifa það nánast orðrétt eftir þeim. Þetta voru þau Lara og Sverrir í 2. bekk og 

Ásdís og Ómar í 1. bekk. Fyrri umræðurnar áttu sér stað 13. febrúar og þá spurði ég  hvað 

þeim finndist um „líkamatímana“ og hvort þau vildu bæta einhverju við þá eða breyta þeim á 

einhvern hátt. 2. bekkur hefur dálitla reynslu en 1. bekkur hefur lítinn samanburð. Það var 

samt gaman að velta svörum þeirra fyrir sér. Seinni umræðurnar voru í lok febrúar og þá 

spurði ég hvernig þau upplifðu þennan mánuð. Það skal tekið fram að námsefnið spannar 

lengri tíma þó ég taki aðeins fyrir einn mánuð hér. 

Lesanda ritgerðarinnar til glöggvunar er kynning á kennsluverkefninu sem um ræðir á bls. 16 

í ritgerðinni og kennsluáætlunin aftan við ritgerðin. Þá fylgja verkefni og lög og textar 

ritgerðinni sem fylgiskjöl. 

 

3.1.1. 13. febrúar 
 

Lara segir: „Mér finnst mjög gaman í líkamatímunum og það er svo skemmtilegt þegar við 

erum að mæla með spottunum og svo var skemmtilegast af öllu þegar við vorum að skoða í 

víðsjánni og líka þegar við erum alltaf að syngja svona inn á milli í tímum. Þá verðum við svo 

dugleg að vinna á eftir“. Þegar ég spyr hvort einhverju megi breyta eða bæta við svarar hún að 

þetta sé best svona en bætir svo við hvort þau fái ekki að skoða Sigga eins og Ásdís systir hafi 

fengið fyrir þegar hún var í 2. bekk. 

 

Sverrir segir: „Það er ágætt í líkamatímum en sumt veit ég alveg. Við föttuðum líka alveg að 

þú settir tónlistina á. Það er ekki til neinn skóladraugur eins og Ásdís sagði. Mér fannst mest 

gaman að skoða í víðsjánni og svo var líka gaman að syngja „Pétur dansar“ en það er svo lítið 

pláss hérna. Getum við ekki gert það frammi í Kjarna“? Þegar ég spyr hverju ég eigi að breyta 

svara hann að bragði, „fara í Kjarnann og syngja Pétur dansar“. 

 

Ásdís segir: „Mér finnst bara gaman. Það er allt skemmtilegt og að gera húsið og líka þegar 

við gerðum afmælisdagatalið. Það er bara allt gaman“. Þegar hún er spurð hverju hana langi 
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til að breyta svarar hún þvi til að kennarinn eigi að ráða. Hann þurfi bara að vera góður og 

skemmtilegur.  

 

Ómar segir: „Ha, ha, ha, þú hélst að við myndum ekki fatta tónlistina en ég fattaði það alveg. 

Mér finnst næstum því alltaf gaman í líkamatímum en ég missti bara af þegar ég var veikur. 

Það var rosalega flott að skoða í víðsjánni, sérstaklega fluguna því hún var svo ógeðsleg. Ég 

held að við ættum að syngja mánuðina oftar, það er svo gaman að fá að standa uppi á borði og 

svo væri svo fyndið ef Þorkell (skólastjóri) kæmi inn á meðan“. Um það hvort einhverju 

mætti breyta svaraði Ómar að það væri nú skemmtilegt að bjóða 3. og 4. bekk að syngja 

mánuðina með okkur og svo kæmi Þorkell og allir standandi uppi á borðum. Ha, ha, ha. Ekki 

vildi hann breyta að öðru leyti. 

 

3.1.2. 26. febrúar 

 

Lara segir: „Það er mjög gaman í líkamatímum og við erum búin að læra svo margt og það er 

alveg rosalega mikið blóð í einum manni. Ég gat nú bara blásið litlu lofti úr flöskunni en það 

var allt í lagi. Pétur gat mest. Það er líka svo gaman að raða Sigga saman og það var svo 

fyndið þegar Alexander og Emil gleymdu að setja hjartað í hann og aumingja Siggi dó af því 

að hjartað var í glugganum. Það eru líka svo gaman að hafa vinnutónlistina og allir eru að 

syngja með þegar við erum að vinna og hjörtun okkar eru svo flott. Ég man þegar við vorum 

að hlaupa niður í íþróttasal og aftur til baka og Sólveig stoppaði okkur og sagði okkur að 

hætta þessum hlaupum. Já, svo var svo fyndið að hoppa og syngja, við urðum svo þreytt. Má 

ég líka segja að það var svo skrýtið að skoða sárið á Pétri með stækkunarglerinu“.  

 

Sverrir segir: „Jaaá, það er oftast gaman í líkamatímum. Þú varst búin að spyrja mig að þessu. 

Á ég að svara aftur? Getur þú ekki bara talað við Pétur núna?  Ég ætlaði í fótbolta í gæslunni“. 

Og þar með var hann rokinn. 

 

Ásdís segir: „Mér finnst mest gaman af Sigga. Aumingja Siggi dó þegar Alexander og Emil 

gleymdu hjartanu í glugganum. En nú er hann lifnaður við. Það var líka gaman að blása 

loftinu í flöskuna og þegar við vorum að blanda lit til að mála lungun og allt fór í klessu. Það 

er bara allt gaman og líka syngja öll lögin. Eitt lagið er um allt inni í okkur, ég kann það 

alveg. Það heitir „Furðuverk“. En við eigum eftir að tala um magann“.  
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Ómar segir: „Þú ert alltaf að spyrja að þessu. Þú varst búin að tala við mig, varstu búin að 

gleyma því? Skemmtilegt! Það er alltaf gaman og ég gat blásið miklu lofti í flöskuna. Heyrðu, 

aumingja pabbi að þurfa að bera allt þetta blóð sem er í flöskunum. Það er ekkert þungt í smá 

stund en svo verður það þungt. Ég man líka þegar Alexander og Emil drápu Sigga því þeir 

gleymdu hjartanu í glugganum. En hvenær ætlum við að leyfa 3. og 4. bekk að syngja 

mánuðina uppi á borði og svo kemur Þorkell inn. Það væri frábært. Má ég núna fara í 

fótbolta?“ 
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3.2. Dagbók kennara 
 
Dagbók kennara er rituð í lok hvers dags og fylgir kennsluáætluninni dag frá degi. Kynning á 

kennsluverkefninu er á bls. 16 í ritgerðinni en kennsluáætlunin  er fyrir aftan ritgerðina. 

Verkefnin og lögin sem talað er um í henni eru á fylgiskjölum með ritgerðinni. 

 
1. dagur, 2. febrúar 

Gekk vel. Börnin hissa á þessari tónlist. Hver setti þetta eiginlega í tækið. Nemendur vissu 

nokkuð mikið um efnið enda öll úr sveit og vön tilhleypingum og burði hjá kindum og kúm. 

Ástarsaga úr fjöllunum hitti í mark. Hringleikurinn mæltist vel fyrir og þau vildu helst gera 

aftur í frímínútunum. 

Tíminn of knappur fyrir allt þetta efni. Fjölskyldumyndin galt þess. Hana má klára seinna. 

 

2. dagur, 3. febrúar 

„Ha, það er tónlist, hver setti hana í gang?  Það hlýtur að vera skóladraugurinn“. Allir dálítið 

hissa á þessu. Einn nemandinn býr á staðnum og hún er búin að segja hinum nemendunum að 

hér sé skóladraugur. Hann sé góður en fikti stundum í einu og öðru og ef eitthvað týnist þá 

telur hún iðulega að hann hafi fengið það lánað. Hin börnin eru sátt við þetta og skýra ýmsa 

hluti með skóladraugnum. Foreldrar hennar sem bæði starfa við skólann vita ekki hvaðan hún 

hefur þetta. Í Fræðslunni ræddum við mun á sveit og þéttbýli. Ákveðnar ranghugmyndir um 

þéttbýlið sem stafar af vanþekkingu. Í þeirra huga er sveitin einfaldlega best. Sumir vissu ansi 

mikið um Íslandskortið en aðrir ekkert. Unnu vel að húsinu. Sumir fljótir en aðrir lengi eins 

og gengur. Ánægja með að syngja og hreyfa sig í miðju verkefni.  

Tímnn enn of knappur fyrir þá sem eru lengi að koma sér að verki og vinna hægt.  

 

3. dagur, 4. febrúar 

Hei, Þórunn. Nú er ég búinn að fatta. Við erum að fara í líkamabókina. Þá er alltaf tónlist 

þegar við komum inn“. Það tók ekki nema þrjá daga fyrir suma að tengja. Þegar ég var búin 

að ræða málin og allir komnir á fullt í vinnu kom spurning. Þórunn, er þetta í líkamabókinni? 

Hópvinnan gekk vel, uppbrot með söng og spili mæltist vel fyrir. Hóparnir afar misjafnir til 

vinnu. Sóttu plastmöppurnar sínar og luku við ókláruð verkefni. Sendi heim spurningar um 

þyngd og lengd við fæðingu. 

Tímamörk ágæt. 
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4. dagur, 5. febrúar 

Tvær brúður voru of lítið. Gerðum fjórar, þrír nemendur um hverja, þannig urðu allir virkir. 

Unnu ókláruð verkefni, gekk vel. Fórum svo í tónmenntastofuna og buðum 3. og 4. bekk með. 

Allir mjög jákvæðir, mikið sungið og mjög gaman.  

 

5. dagur, 9. febrúar 

Allir búnir að skila upplýsingum að heiman. Settum upp tvær stöðvar til að mæla hæð. Þriggja 

manna hópar byrjuðu á verkefninu en einn kom í einu til að vigta sig á tölvuvigt. Gekk 

ótrúlega vel. Greinilegt að það hentar vel að hafa þrjá í hóp því það verða allir svo virkir og 

enginn skorast undan eða gleymist. Þau eru bara 6 og 7 ára. Dálítil vandræði með málbandið 

þegar kom að því að mæla spottana. Sumum hætti til að mæla frá hinum endanum og 52cm 

barn varð 98 cm langt á einu augnabliki. Annars gekk vel en þau voru sammála um að það 

væri mikið léttara að syngja lag í moll þegar píanóið hjálpaði þeim. 

 

6. dagur, 11. febrúar 

Fingraförin gengu mjög vel hjá sumum hópum meðan aðrir klúðruðu því gjörsamlega. Ekki 

gott þegar vantar stjórnsaman og skipulagðan 1. bekking sem greinilega heldur í taumana hjá 

einum hópi. Víðsjáin hafði gríðarlegt aðdráttarafl og þau voru farin að skoða ýmislegt fleira 

en til stóð í henni. Dauð fluga var ógnvekjandi og rosalega spennandi. Þarf greinilega að 

bjóða oftar upp á þetta. Tíminn dugði varla og dagurinn hefði kannski ekki dugað. 

Skeytaleikurinn gekk þokkalega. Erfitt þegar einn getur alls ekki einbeitt sér. Gott að leyfa 

honum bara að skoða bók eða púsla á meðan. Hin voru orðin pirruð og allir fegnir að hætta. 

 

7. dagur, 12. febrúar 

Ræddum beinin, allri með á nótunum. Þurfti ekki að hafa tvo saman í tölvu en hefði samt 

verið betra fyrir suma nemendur. Sumir mjög fljótir og óþolinmóðir, vildu bara fara á 

leikjaland.is. Fengu að fara í að skoða „meltinguna“ og „raða líffærum á réttan stað“. Mjög 

mikill getumunur í tölvunum.  Hefði þurft auka verkefni fyrir þau fljótustu. Skelltum okkur í 

skeytaleikinn frá í gær í restina og nú gekk hann mun betur. 

 

8. dagur, 16. febrúar 

Rifjuðum upp helstu bein líkamans og ótrúlegt hvað þau mundu. Ég sem hélt að enginn væri 

með hugann við þetta á fimmtudaginn. Verkefnablaðið gekk vel. Ef einhver gat ekki lesið þá 

gat sá næsti við hliðina ævinlega bjargað málunum. Þau þreyttust á að hafa vinnutónlist allan 
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tímann, fóru að yfirgnæfa hana þegar leið á tímann og þá var betra að slökkva. Spurðu hvort 

ég gæti ekki fengið lánaðan kíki svo þau gætu séð ístaðið í eyranu en við skoðuðum bara 

myndir í staðinn. Áttum tíma í lokinn til að syngja dálítið og fara í einn skeytaleik. 

 

9. dagur, 17. febrúar 

Skipti í tvo hópa. Sátu í hring og spjölluðu. Gekk svo vel í öðrum hópnum að ég þurfti ekkert 

að skipta mér af þeim. Tvær tóku stjórnina sameiginlega og pössuðu að allir fengju að tjá sig. 

Fóru bara hringinn. Hinum hópnum þurfti ég alveg að stjórna og gekk samt ekki alveg nógu 

vel. Ein þurfti alltaf að fá orðið og grét og sagðist ekkert fá að segja og að enginn vildi hlusta 

á sig ef einhver annar átti að fá að tala. Þegar við ætluðum að fara að hreyfa okkur kom 

presturinn í heimsókn og við þurftum að hætta við. Allir voru ánægðir þegar ég sagðist eiga 

tíma fyrir þetta á föstudag svo við frestuðum því bara. 

 

10. dagur, 18. febrúar 

Spjallið gekk nokkuð vel en leikurinn misvel eftir pörum. Sumir voru flottir en hjá öðrum 

virkaði þetta bara alls ekki. Speglarnir voru skemmtilegir og þá sérstaklegar sá sem stækkaði 

sjöfallt. Hann var flottastur og mest gaman að geifla sig í honum. Aðeins grátið yfir að þurfa 

að skiptast á en ekkert gefið eftir. Erfitt að framkvæma svipbrigði því allir hlógu svo mikið að 

það fór dálítið út um þúfur. Sungum bara dálítið og fórum í hringleiki í staðinn og skelltum 

okkur svo í að senda skeyti. Engin stemming fyrir því að kíkja á ókláruð verkefni. 

 

11. dagur, 19. febrúar 

Ræddum um hjartað og skoðuðum líkan af hjarta. Heppilegt að Pétur var með sár sem við 

gátum skoðað með stækkurnargleri. Begga blóðkorn á ferðalagi var skemmtileg og ekki 

skemmdi að við höfðum stórar litmyndir af henni sem við settum upp í hring og vitum nú að 

hún fer hann á u.þ.b. 16 sek. Það eina sem getur grandað henni er ef hún flæðir út um sár og 

lendir í plástri eða storknar, kannski eftir blóðnasir. Það var svolítið erfitt að hugsa Beggu 

með þetta súrefni og koltvísýring en þegar ég benti þeim á að þetta væri svipað og ef hún færi 

með hreint vatn niður í stóru tá og tæki við óhreinu vatni í poka og ferðaðist með það til 

lungnanna þá varð ekkert mál að skilja hlutina. Tíminn þróaðist í aðrar átt en til stóð og 

umræðurnar tóku mun lengri tíma en til stóð svo við byrjuðum á pappahjörtunum og settum 

þau upp en restina verðum við bara að geyma. Krakkarnir báðu um vinnutónlistina þegar þau 

voru að gera hjörtun og það myndaðist frábær stemming þegar þau voru öll að vinna og 

söngluðu með lögunum af diskinum. Reyndar báðu þau um Grease-diskinn en hann var ekki í 
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boði. Eftir skóla í dag kom nemandi í fyrsta bekk til mín með armæðu svip og sagði: 

„Þóðunn, það eð engin Begga í méð. Ég hef þðisvað fengið blóðnasið og svo blæddi úð þessu 

sáði í gæð“. Hann tók gleði sína á ný þegar ég sagði honum að hans Begga væri á sínum stað 

og milljón aðrar. Það hefðu bara verið ókunnugar Beggur sem hefðu flætt út. Hans Begga 

hefði líklega verið stödd í puttanum þegar þetta gerðist. Hann fór léttstígur út. 

 

aukadagur, 20. febrúar – föstudagur 

Tókum hreyfitímann sem átti að vera á þriðjudag. Allir mjög jákvæðir og hlökkuðu mikið til. 

Fannst fyndið að hoppa og syngja og áður en við vissum af voru allir farnir að hoppa í takt. 

Sammála um að það væri ekki gott að hoppa alltaf þegar þau syngju. Mikill hlátur þegar þeim 

datt í hug hvernig væri að vera á tónleikum með Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps (flestir 

þekkja einhvern í kórnum og hafa séð hann syngja) ef þeir hoppuðu allir meðan söngurinn 

hljómaði. Þau fengu að skiptast á að taka tímann með skeiðklukkunni. Allir þreyttir eftir hlaup 

og hreyfingu en glaðir að tíma loknum. 

 

12. dagur, 23. febrúar 

Þjappaði saman upprifjuninni frá í síðustu viku til að vinna tíma. Mældum blóð í 2 ltr. 

gosflöskur (blóð = vatn + rauður matarlitur) og það urðu þó nokkrar umræður um allt þetta 

blóðmagn. Þeim fannst þetta tæplega komast fyrir inni í einum manni a.m.k. ekki litlum 

manni. Flöskurnar fá að standa í stofunni út verkefnið. Ég opinberaði „Sigga“ brúðu með 

lausu líffærunum. Skoðuðum hvernig brjóstkassinn/rifbeinin vernda hjartað og lungun og 

fórum svo í að vinna upp það sem ekki hafðist af á fimmtudaginn. Sungum „Ég er furðuverk“ 

en þau hafa lært það mikið til af Birgittu Haukdal á vinnudiskinum okkar. Veltum fyrir okkur 

þeim líkamspörtum sem koma fyrir í textanum. Bættum orðum á hjörtun og mikil umræða um 

hvort leyfa ætti að setja „ást“ þar. Sverrir sagði að við gætum ekki hugsað með hjartanu, það 

væri heilinn og þá væri ástin þar. Ekki voru allir sammála þessu en við komumst að 

samkomulagi um að ást mætti vera með því það væri svo gott að hafa hana allt í kring um 

okkur. Á meðan þau voru að bæta á hjörtun fór ég með einn og einn hóp til að hlaupa og 

hlusta á hjartslátt og vinnan í stofunni gekk ótrúlega vel á meðan. Þeim fannst þau svo ábyrg 

þó að ég sæti bara fyrir framan dyrnar. Við fengum lánaðar hlustunargræjur frá gömlum lækni 

á Blönduósi en þær virkuðu bara ekki eins vel og eldhúsrúlluhólkurinn. 
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13. dagur, 24. febrúar 

Nú var gaman að hafa Sigga. Ræddum saman í heimakrók og skoðuðum Sigga í leiðinni. 

Mjög gott að sjá hlutföll og staðsetningu. Þó að við værum ekki að ræða um magann þá vakti 

hann mesta athygli. Þeim fannst hann svo ótrúlega lítill og spáðu mikið í það hvernig hægt 

væri að skoða innihaldið i honum. Að endingu sáu þau að best væri að kyngja engu í 

matartímanum heldur spýta því beint í plastpoka. Þá gætu þau skoðað hvað færi mikið í hann í 

einu. Þau voru þó sannfærð um að það væri miklu skemmtilegra að fá Milan (serbneskan 

íþróttakennara) til að gera þetta því þá væri mikið meira í pokanum og þau væru ekki svöng. 

Þessi börn eru aldrei ráðalaus. Við veltum fyrir okkur sögunni um Beggu blóðkorn þegar við 

skoðuðum lungun. Allir fórum beint í hópana og teiknuðu lungu á maskínupappír og máluðu 

með þekjulitum og límdu á brúðurnar sem búið var að hengja upp. Flestir búnir að fá að raða 

Sigga saman en hann verður hér í stofunni og þau mega taka hann í sundur og setja saman 

aftur þegar þau vilja og hafa tíma til. Fórum í tónmenntastofuna og sungum af miklum krafti. 

3. og 4. bekkur komu með okkur og ekki skemmdi það fyrir. Það er orðinn ótrúlegur kraftur í 

þessum lögum sem við höfum verið að syngja þennan mánuðinn. 

 

14. dagur, 26. febrúar 

Byrjuðum á að mæla loftið í lungunum. Þau blésu vatni úr tveggja lítra gosflösku í gegn um 

plaströr, svo mældum við vatnið sem eftir var og drógum desilítrana frá tuttugu. Allir gátu 

fengið að gera tvisvar. Í seinni tímanum var „Gólína“ en þá koma allir í skólanum saman í 

Kjarna og syngja eina kennslustund. Seinni tíminn verður að bíða betri tíma. 

 

Vangaveltur í lokin 

Þegar ég velti fyrir mér undirbúningi og framkvæmd kennsluverkefnisins, þegar komið er að 

lokum, er ég frekar sátt. Fræðsla og umræða í heimakrók var lifandi og allir tóku þátt í 

umræðuefni dagsins. Sumir þurftu að segja meira en aðrir, eins og gengur, en einnig var 

örlítið misjafnt hvað þau vissu mikið um efnið. Passað var að allir fengju að njóta sín en sumir 

hefðu gjarnan viljað tala miklu meira.  Verkefnin sem lögð voru fyrir nemendur voru 

fjölbreytt og mæltust oftast vel fyrir. Þeim gekk vel að vinna bæði einum sér og það sem 

ætlast var til í hópunum. Ég var ekki að skipuleggja verkefni fyrir þennan aldurshóp í fyrsta 

skipti og var því vel meðvituð um getu þeirra og þá breidd sem er í hópnum.  Ef upp komu 

vandamál, sem aldrei voru stórvægileg, leysti ég úr þeim strax. Ósætti innan hóps, þreyta og 

pirringur eða einstaklingur sem ekki fór eftir settum reglum eða réði ekki við verkefnið sem 

honum var falið innan hópsins var það sem helst þurfti að glíma við. Ég rak mig fljótt á að í 
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þessari vinnu hentaði vel að hafa þrjá saman í hóp, þá voru allir virkir. Það var helst að okkur 

vantaði meira pláss þegar við sungum og fórum í leiki en allir hjálpuðust að við að auka 

rýmið með því að færa til borð og stóla og svo var ákveðinn lærdómur fólginn í að gera sér að 

góðu það pláss sem til var. Tvisvar á tímabilinu færði ég inn í námsmatstöfluna (sjá bls. 24) 

og var ánægjulegt að sjá þær breytingar sem komu fram. Þær voru allar til góðs. Þá fengu 

nemendur að meta hvorn annan og var áberandi hvað þeir voru harðir í dómum sínum. Þeir 

gerðu mun meiri kröfur en ég. Möppurnar þeirra mun ég svo meta í lok verkefnisins.  

Að loknu þessu kennsluverkefni met ég það á þann hátt að það hafi skilað því sem að var 

stefnt og vel það. Nemendur eru ánægðir og hafa greinilega lært margt nýtt. Hvað getur 

kennari beðið um meira? 
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Lokaorð 
 
Eftir þessi ritgerðarskrif hef ég sannfærst enn betur um að samþætting námsgreina er góður 

kostur bæði fyrir nemendur og kennara. Sem kennari á yngsta stigi sé ég möguleikann á 

fjölbreyttari viðfangsefnum sem skapa tilbreytingu og þá vonandi meiri áhuga og starfsgleði 

allra sem að koma. Mjög auðvelt er að samþætta greinar eins og stærðfræði og íslensku með 

hvaða greinum sem er en í mínum huga er algjör forsenda, þegar unnið er með yngri börnin, 

að listgreinar fái sitt vægi innan slíkra verkefna og á ég þar ekki síst við tónlist. Samþættingin 

gefur nemendum og kennurum tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum. 

Hún víkkar sjóndeildarhringinn og eykur líkurnar á að allir nemendurnir fái verkefni við hæfi. 

Eins og Gardner bendir okkur á eru fjölmargar leiðir í skólastofunni til að virkja hinar átta 

greindir mannsins.  

Dr. Loris Malaguzzi sem var kennari og sálfræðingur að mennt sagði að börn hefðu 100 mál 

en 99 væru tekin frá þeim. Þar átti hann við að öll börn hafi meðfædda hæfileika til að lesa 

umhverfið og  afla sér bæði fróðleiks og þekkingar sem er flóknari en almennt hefur verið 

talið. Við, sem kennarar og á vissan hátt uppalendur þessara barna, verðum að gæta þess að 

hefta börnin ekki í skólastofunni heldur gefa þeim frelsi og skapa þeim þær aðstæður sem til 

þarf svo þau njóti sín og þroskist sem best (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2003).  

Einhverntíma lærði ég setningu sem mér finnst eiga vel við hér í lokin. „Börn eru gullnáma en 

hlutverk fullorðinna er að fá gullið til að glóa“. 
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Samþætting: náttúrufræði, samfélagsfræði, tónmennt og myndmennt 
 

Kennsluáætlun  
1. vika  

1. dagur, mánudagur  
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Nýtt líf kviknar →barn 
kemur í heiminn. 
 
Staða fjölskyldunnar og 
einstaklingsins innan 
hennar. 

 
Teiknuð mynd af 
fjölskyldunni. 
 
Sunginn hringleikurinn 
„Pétur dansar“. 

 
Fræðsla og umræður í 
heimakrók.  
 
Sagan „Ástarsaga úr 
fjöllunum“ lesin fyrir allan 
hópinn og rætt um 
innihald hennar. 
 
Einstaklingsvinna þar sem 
allir teikna mynd af 
fjölskyldunni sinni og 
hlusta á vinnutónlist á 
meðan. (Fylgiskjal 1) 
 
Í lok tímanns verður farið 
í hringleikinn „Pétur 
dansar“. (Fylgiskjal 8) 

Diskur með 
vinnutónlist sem 
notaður verður 
meira og minna 
alla daga 
verkefnisins og 
því alltaf til 
staðar við tækið. 
 
Fylgiskjal 1 
 
12 plastmöppur. 

 
• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Líkams- og hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Sjálfsþekkingargreind 
• Umhverfisgreind 

 
Senda bréf heim með 
nemendum og óska eftir 
upplýsingum um lengd og 
þyngd við fæðingu. 
 
Fá leyfi hjá 
skólahjúkrunarfræðingnum til 
að koma til hennar og mæla og 
vega einstaklingana í hópnum. 
 
Muna að kveikja á tækinu  áður 
en ég fer í frímínútur svo 
tónlistin hljómi þegar við 
komum aftur inn og geti orðið 
kveikja að verkefninu sem er að 
fara í gang. 
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2. dagur, þriðjudagur  
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Hvar á ég heima?  
 
Hvar erum við á landinu? 
 
Sveit/borg, 
kostir og gallar hvors um 
sig. 
 
Klippa líma og teikna. 
 
Söngur og hreyfing. 

 
Fræðsla og umræða í 
heimakrók. 
 
Hugstormun – orðalisti. 
 
Einstaklingsvinna þar sem 
hver nemandi býr til húsið 
sitt úr samanbrotnu A4 
kartoni og klippir, límir og 
teiknar inn í það eða klippir 
út húsgögn og annað þ.h. og 
límir í það. (Fylgiskjal 2) 
 
Vinnutónlist ef vill. 
 
Standa upp og syngja 
„Höfuð, herðar, hné og tær“ 
(öll þrjú erindin) til að 
brjóta upp kennsluna. 
(Fylgiskjal 9) 
 
„Pétur dansar“  í lokin ef 
tími vinnst til. 
 
 
 

 
Íslandskort. 
 
Karton. 
 
Skæri og lím. 
 
Fylgiskjal 2 

 
• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Líkams- og hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Sjálfsþekkingargreind 
• Umhverfisgreind 

 
 
 
 

 
Fara með litlu töfluna í 
heimakrókinn. 
 
 
Kveikja á tækinu  áður en ég 
fer í frímínútur svo tónlistin 
hljómi þegar við komum 
aftur inn og verði hluti af 
verkefninu og til að 
nemendurnir viti hvaða 
vinna er að fara í gang. 
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3. dagur, miðvikudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Afmælið mitt –  

• boðskort 
• gestir 
• afmælissöngur 
• veitingar 
• gjafir 
• leikir 
• árstími 

 
Mánuðirnir í árinu. 
 
Hver er fyrstur/síðastur, 
elstur/yngstur. 
 
Láta þau raða sér eftir 
afmælisdögum.  
 
Afmæli á mismunandi 
árstíma. 
 
Teikna form og brjóstmynd, 
klippa og líma. 
 
Söngur og hreyfing. 

 
Fræðsla og umræður í 
heimakrók. 
 
Hugstormun – skráning. 
 
Hópverkefni ( þrír í hóp ) 
þar sem unnið verður 
afmælisdagatal. Ein blaðra 
fyrir hvern mánuð en þrír 
mánuðir á hvern hóp. 
Blöðrurnar merktar með 
nöfnum mánaðanna. Hver 
nemandi teiknar litla 
sjálfsmynd (andlitsmynd) 
og límir á sína 
afmælisblöðru. 
 
Lagið um mánuðina 
sungið. (Fylgiskjal 10) 
 
Lagið  C, D, E sami tónn 
kennt og sungið með 
gítarundirspili kennara. . 
(Fylgiskjal 11) 
 Höfuð, herðar..... sungið ef 
þörf er á að brjóta upp. 

 
Stórt dagatal. 
 
Karton í mörgum 
litum fyrir 
blöðrurnar. 
 
Hvítur pappír A6 
til að teikna 
andlitin sem límd 
verða á 
afmælisblöðruna. 

 
• Málgreind 
• Rök- og stærðfræðigreind
• Líkams- og hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 
• Sjálfsþekkingargreind 

 

 
Kveikja á tækinu  áður en 
ég fer í frímínútur svo 
tónlistin hljómi þegar við 
komum aftur inn 
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4. dagur, fimmtudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
 
Búa til tvær brúður í fullri 
stærð úr maskínupappír, 
klippa þær út og hengja upp. 
 
Ganga frá ókláruðum 
verkefnum. 
 
Söngur, hljóðfæraleikur.  
Söngur í dúr og moll. 

 
 
Hópverkefni. Þeir sem vilja 
ljúka við ókláruð verkefni þá 
gefst tími til þess núna. 
 
Rifja upp lögin sem við erum 
búin að syngja í vikunni. 
 
Syngja um mánuðina eftir 
Jóh. úr Kötlum sem við 
lærðum fyrir áramót. Hver og 
einn stendur upp þegar 
sungið er um hans 
afmælismánuð.  
 
Syngja C, D, E sami tónn -  

• Í dúr og molll 
• veikt og sterkt 
• skipta hópnum og láta 

þau syngja á víxl  
• spila á litlar trommur 

í stað þess að segja 
„sami tónn“. 

• klappa fyrir „sami 
tónn“. 

 
 
Í dag komumst við 
að píanóinu í seinni 
tímanum og 
munum nýta það 
vel. 
 
Allar litlu 
trommurnar sem 
við eigum. 
 
Maskínupappír og 
stórir tússlitir. 

 
 

• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Líkams- og 

hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 

 
 
 
 
 

 
 
Kveikja á tækinu  áður en ég 
fer í frímínútur svo tónlistin 
hljómi þegar við komum aftur 
inn. 
 
Í dag gefst tími til að vinna 
upp ef einhver á ókláruð 
verkefni sem hann vill ljúka 
við.  
 
Bjóða 3. og 4. bekk að koma í 
söngstundina með okkur ef 
kennarinn þeirra hefur áhuga á 
því. 
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2. vika 
 

5. dagur, mánudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Vinna með upplýsingar að 
heiman um stærð og þyngd 
við fæðingu . 
Vega og mæla hópinn. 
Nýjustu tölur um hæð og 
þyngd. 
 
Hvað hef ég lengst mikið frá 
fæðingu? 
 
Hvað hef ég þyngst mikið 
frá fæðingu? 
 
Söngur, klapp og  
hljóðfæraleikur 
Söngur í dúr og moll. 

 
Nemendum skipt í fjóra 
þriggja manna hópa sem 
vinna saman að 
mælingunum. 
 
Sett upp málband í réttri hæð 
með aðstoð barnanna og vigt 
svo allir hópar geti vegið og 
mælt. 
 
Klippa spotta með 
fæðingarlengd og lengd í dag 
og bera saman. 
 
Hver og einn vinnur sitt 
verkefnablað eftir sinni getu 
eða með aðstoð frá 
vini/kennara. (Fylgiskjal 3) 
 
Rifja upp lagið C, D, E...  
og mánuðina. 
 
 

 
Málband á réttan 
stað á vegginn og 
góð bók til að setja 
á kollinn. 
 
Baðvigt. 
 
Garn og skæri. 
 
Blað til að færa 
upplýsingarnar á 
og teikna 
sjálfsmynd. 
Fylgiskjal 3 

 
• Rök- og 

stærðfræðigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 

 
Muna að koma með baðvigt 
að heiman. 
 
Spila diskinn með 
vinnutónlistinni þegar þau 
koma í tíma. 
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Þriðjudagur  
 
Foreldradagur 

 
6. dagur, miðvikudagur 

 
Viðfangsefni 

 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Húð, hár og neglur. 
 
Frumur 

• taugafrumur 
• vöðvafrumur 
• blóðfrumur  
• beinfrumur 

 
Hlutverk húðarinnar.  
 
Endurnýjun og vöxtur. 
 
Notkun víðsjár. 
 
 

 
Fræðsla og umræður í 
heimakrók. 
 
Unnið í fjórum hópum, þrír í 
hverjum. 
 
Húð, hár og neglur skoðuð 
með stækkunargleri.  
 
Fingraför skoðuð vandlega. 
 
Hár og afklipptar neglur 
skoðuð í víðsjá. 
 
Senda skeyti – hringleikur. 
Allir sitja í hring og leiðast, einn 
kreistir hönd næsta með sinni, 
„kreistið“ gengur svo hringinn og 
sá sem sendi það lætur vita þegar 
það er komið hringinn.

 
Stækkurnargler. 
 
Víðsjá. 
 
Blekpúðar. 
 
Verkefnablað fyrir 
fingraför. 
(Fylgiskjal 4) 
 
 

 
• Málgreind 
• Líkams- og 

hreyfigreind 
• Samskiptagreind 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Láta vinnutónlistina hljóma 
þegar við komum inn. 
 
Sækja tvær víðsjár og setja 
upp. 
 
Sækja fjóra blekpúða. 
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7. dagur, fimmtudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Bein og beinagrind. 
 
Hlutverk beinagrindarinnar. 
 
Liðamót. 
 
Beinbrot. 
 
Bein og fæða. 
 
Hefur einhver beinbrotnað? 
 
Skoða beinagrind í bókinni 
„Komdu og skoðaðu 
líkamann“ á myndvarpa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fræðsla og umræður í 
heimakrók. 
 
Umræður í sætunum. 
 
Tveir og tveir vinna saman í 
tölvum.  
 
 

Tölvur. 

Fara á 
http://www.namsga
gnastofnun.is/komd
u/likamann/likamin
n_frames.htm 
smella á „Í 
handraðanum“ og 
fara í „Beinagrind“ 
og „Settu saman 
beinagrind“ 
Smella á 
„Myndasafn“ og 
skoða 
röntgenmyndir af 
beinum 
 
 
 
 
 
 
. 

 

• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Samskiptagreind 

 
Panta tölvustofuna. 
 
Láta vinnutónlistina hljóma 
þegar við komum inn. 
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3. vika 
8. dagur, mánudagur 

 
Viðfangsefni 

 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Bein og beinagrind. 
 
Hollt fyrir beinin. 
 
Fara yfir nöfn á helstu 
beinunum. 
 
Klippa og líma. 
 
Hlusta á tónlist. 
 
 

 
Rifja upp það sem við vitum 
um beinin og hvað við 
þurfum að borða til að fá 
sterk bein. 
 
Skoða myndir í réttum 
hlutföllum af minnsta og 
stærsta beini líkamans, 
ístaðinu og lærleggnum. 
 
Klippa út og líma nöfn á 
beinum á rétta staði á 
beinagrind. (Fylgiskjal 5) 
 
Skrifa fróðleik um beinin. 
(Fylgiskja 6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkefnablað um 
beinagrindina. 
Fylgiskjal 5 og 
fylgiskjal 6. 
 
Ljósritaðar myndir 
af lærlegg og ístaði 
úr bókinni „Svona 
erum við“. 
 
Skæri og lím. 
 
Spila vinnutónlist. 

 
• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Tónlistargreind 

 

 
Láta vinnutónlistina hljóma 
þegar við komum inn. 
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9. dagur, þriðjudagur  
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Bein og vöðvar. 
 
Vöðvar sem við stjórnum 
og vöðvar sem við 
stjórnum ekki. 
 
Líkamsrækt. 
 
Söngur 
 
 

 

 
Umræða í litlum hópum.  
 
Láta þau segja hópnum hvað 
þau vita og leyfa hinum í 
hópnum að spyrja 
spurninga. 
 
Leyfa þeim að nota vöðvana 
í 30 sek. og 1 mínútu og 
hvíla þá svo. Taka tímann 
með skeiðklukku.  

• hoppa 
• ganga á staðnum 
• hlaupa ganginn fram 

og til baka í litlum 
hópum 

• armbeygjur og -
réttur 

• taka tíma 
• hvíld. 

 
Syngja lítið lag og syngja 
það svo aftur og hoppa allan 
tímann meðan sungið er.  
Ræða muninn. 

 
Skeiðklukka. 
 

 
• Málgreind 
• Rök- og stærðfræðigreind
• Líkams- og hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 
• Sjálfsþekkingargreind 

 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
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10. dagur, miðvikudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Taugafrumur. 
 
Litlir vöðvar. 

 
Spjall í heimakrók um 
taugafrumur sem virka eins 
og símalínur (farsímar) og 
um fjölbreytt svipbrigði. 
 
Tveir og tveir saman, annar 
er heilinn sem sendir boð, 
segir  hvað hinn á að gera.  
Hinn framkvæmir. Skiptast á. 
 
Skoða ýmis svipbrigði í 
spegli. 
 
Framkvæma svipbrigði og 
láta andstæðinginn geta sér 
til um hvaða svipbrigði það 
eru. Síðan framkvæmir sá 
síðari sömu svipbrigði. 
 
Senda skeyti – hringleikur. 
 
 
 
 
 
 

 
Speglar 

 
• Málgreind 
• Líkams- og 

hreyfigreind 
• Samskiptagreind 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
 
Ef einhver tími verður eftir þá 
eru örugglega einhver verkefni 
ókláruð í möppunni sem gott 
er að kíkja á. 
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11. dagur, fimmtudagur 
 

Viðfangsefni 
 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Hjartað 
 
Blóðið 
 
Púls og hjartsláttur. 
 
Sagan „Begga blóðkorn á 
ferðalagi“ lesin. 
 
Teikna, klippa og líma. 
 
Söngur 

 
Fræðsla í heimakrók um 
hjartað, blóðið og rauð og 
hvít blóðkorn. 
 
Sagan um Beggu blóðkorn 
lesin 
 
Hópnum skipt í fjóra hópa 
sem allir gera stórt rautt 
hjarta. Börnin finna orð sem 
tengjast hjartanu og 
blóðkerfinu, skrifa á miða og 
líma á hjartað. 
 
Meðan hópavinnan stendur tek 
ég einn hóp í einu, mæli púls í 
hvíld, þau hlaupa eitt og eitt í 
einu niður í íþróttasal og aftur 
til baka. Þá mæli ég púlsinn 
aftur. Þau hlusta á hjartslátt 
hvers annars í gegn um 
eldhúsrúllu. Niðurstöður 
skráðar á stó ra rauða hjartað. 
 
 „Ég er furðuverk“ o.fl. . 
(Fylgiskjal 12 ) 

 
Sagan um „Beggu 
blóðkorn“. 
 
Rautt karton og 
hvítir renningar. 
 
Lím og skæri. 
 
Skeiðklukka. 
 
Hólkar úr 
eldhúsrúllum. 

 
• Málgreind 
• Rök- og 

stærðfræðigreind 
• Rýmisgreind 
• Líkams- og 

hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 

 
 
 
 
 
 
 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
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4. vika 
 
12. dagur, mánudagur 

 
Viðfangsefni 

 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Blóðið 
 
Hjartað 
 
 

 
Upprifjun á því sem við 
lærðum um hjartað og blóðið 
í síðustu viku í heimakrók. 
 
Mælum blóðmagn í barni og 
fullorðnum manni og setjum í 
gosflöskur sem fá að standa 
eitthvað. Notum rauðan 
matarlit út í vatnið til að gera 
þetta raunverulegra. 
Kennarinn framkvæmir 
mælinguna. 
 
Allir fá að skoða hjartað og 
staðsetningu þess í Sigga. 
 
Syngja inn á milli. 
 
 
 
 
 
 

 
Mælikanna og 
fimm tveggja lítra 
gosflöskur. 
 
Rauður matarlitur. 
 
Sigurður (Siggi).  
 

 
• Málgreind 
• Rök- og 

stærðfræðigreind 
• Tónlistargreind 

 
 
 
 
 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
 
Koma með nokkrar gosflöskur 
og rauðan matarlit. 
 
Sigurður er líkan af manni, 
hauslaus, handleggjalaus og 
fótalaus en opinn að framan og 
með öllum helstu líffærum. 
Líffærin má taka úr og skoða 
og raða svo rétt í hann aftur. 
Eitthvað sem allir geta fengið 
að prófa. Siggi er kominn til að 
vera meðan á verkefninu 
stendur. 
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13. dagur, þriðjudagur  

 
Viðfangsefni 

 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Lungun 

• Barki 
• Munnur  
• Nef 

 
Staðsetning lungnanna 
 
Teikna, blanda liti, mála, 
klippa og líma. 
 
Söngur og hreyfileikir. 
Söngur í dúr og moll. 
  

 
Fræðsla og umræður  í 
heimakrók. 
 
Unnið í fjórum hópum. 
 
Búin til lungu og límd á 
brúður í fullri stærð úr 
maskínupappír. Ein fyrir 
hvern hóp. 
 
Taka Sigga sundur og raða 
honum saman aftur. Einn 
hópur í einu. 
 
Syngja 

• Ég er furðuverk 
• C, D, E sami tónn 
• Höfuð, herðar, hné og 

tær 
• Pétur dansar 

  
 
 
 

 
Sigurður (Siggi) – 
Brúða með helstu 
líffærum sem hægt 
er að taka úr og 
raða aftur saman. 
 
Maskínupappír og 
þekjulitir. 
 
 

 
• Málgreind 
• Rýmisgreind 
• Líkams- og 

hreyfigreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
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Miðvikudagur 
Öskudagur 
 
14. dagur, fimmtudagur 

 
Viðfangsefni 

 

 
Fyrirkomulag 

 
Gögn 

 
Gardner 

 
Annað 

 
Hvað er mikið loft í 
lungunum? 
 
Teikna mynd af 
framkvæmdinni og lita. 
 
 Loftmyndir 
 
 
Söngur og hreyfileikir. 
Söngur í dúr og moll. 
 

 
Tilraun unnin sameiginlega.  
 
Unnið saman í einum hóp. 
Kennarinn stjórnar og 
aðstoðar við tilraunina. 
(Fylgiskjal 7) 
 
Börnin fá hvítt blað, sogrör 
og þynnta þekjuliti. 
Þekjulitirnir eru settir á blað 
u.þ.b. ein teskeið af hverjum 
lit. Börnin blása varlega á 
litina í gegn um rörið og búa 
til listaverk. 
 
Syngja eins og tími vinnst til. 

• Ég er furðuverk 
• C, D, E sami tónn 
• Höfuð, herðar, hné og 

tær 
• Pétur dansar 
• Mánuðirnir  

 
Loft í lungum. 
Fylgiskjal 6 
 
Þvottabali, tveggja 
lítra gosflaska, 
glær plastslanga 
ca. 80 cm. löng og 
nóg af vatni. 
 
 
Pappír, þekjulitir 
og sogrör. 

 
• Rök- og 

stærðfræðigreind 
• Rýmisgreind 
• Tónlistargreind 
• Samskiptagreind 

 
 
 
 

 
Muna eftir vinnutónlistinni. 
 
Sækja þvottabala og glæra 
slöngu. 
 
Tuskur 
 
Koma með sogrör. 
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