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Ágrip 

Þessi greinargerð með lokaverkefni til B.Ed. gráðu, í grunnskólakennarafræðum, frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands fjallar um gerð verkefnabanka sem hýsir 

verkefni sem samþætta námsgreinar. Vefurinn er ætlaður starfandi 

grunnskólakennurum sem og kennaranemum. Þar hafa þeir aðgang að tilbúnum 

samþættingarverkefnum án endurgjalds.  

Samþættingarverkefnin á vefnum eru flokkuð eftir aldurstigum: yngsta stig – miðstig 

– elsta stig og leitast var við að setja þau fram á sem aðgengilegastan hátt. 

Samþættingarverkefnin – kennsluáætlanir og nemendaverkefni – eru öll tilbúin til 

útprentunar, eða vistunar, þannig að ekki ætti að þurfa að eyða miklum tíma til 

undirbúnings áður en þau eru notuð í kennslu. Fjallað er lítillega um námsmat á 

vefnum og er þar aðgengi að tilbúnum námsmatseyðublöðum.  Einnig er hægt að 

nota vefinn sem kveikju að frekari verkefnagerð. Greinargerðin sem fylgir vefnum 

verður þar líka til aflestrar fyrir þá sem áhuga gætu haft á að fræðast meira um ferlið 

á bak við vefinn. Í henni má finna fræðilegan kafla um samþættingu og litið er á 

hvaða markmið Aðalnámskrá grunnskóla (2006/2007) setur varðandi þetta efni. 

Undanfarin ár hefur þróun kennsluhátta verið í þá átt að samþætta námsgreinar, en 

með samþættingu má slá margar flugur í einu höggi. Hægt er að tengja námsefnið 

betur við daglegt líf og á þann hátt þjálfa nemendur til þátttöku í því þjóðfélagi sem 

þeir búa í. Með því að samþætta námsgreinar er því stigið skref í þá átt að brúa þá 

gjá sem myndast oft á milli skóla og atvinnulífs. Einnig getur samþættingin unnið að 

því að gera öllum námsgreinum jafnhátt undir höfði í stað þess að tíðkast hefur að 

leggja aðaláherslu á bóklegar greinar. Kennarar eru ólíkir einstaklingar og hver og 

einn verður að finna hvaða aðferðir henta honum best. Ekki má þó gleyma að einnig 

verður að taka tillit til hvaða aðferðir henta hverjum og einum nemenda sem og 

bekknum í heild. Mikilvægt er því að hafa fjölbreytta flóru kennsluaðferða við 

hendina og telja höfundar að samþætting námsgreina sé afar mikilvægt verkfæri til 

að hafa í handraðanum. 

 

 

 

  



3 

 

Formáli 

Það má eiginlega segja að þetta verkefni hafi valið okkur en ekki öfugt. Brennandi 

áhugi okkar á samþættingu námsgreina varð til þess að við tókum eftir að ekki var 

eins mikið framboð af tilbúnum verkefnum sem hægt væri að nálgast á auðveldan 

hátt og við hefðum viljað. Eftir að við fórum að viðra þessa hugmynd okkar um að 

setja einskonar verkefnabanka á laggirnar á veraldarvefnum við kennara og 

kennaranema fengum við þvílíka hvatningu að við sáum fram á að þarna væri þörf 

sem okkur væri ljúft og skylt að uppfylla. Það hefur verið einstaklega gaman að 

vinna að þessu verkefni og von okkar er að þetta framlag okkar geti orðið til þess að 

auðvelda og einfalda einhverjum að vinna að samþættingu námsgreina.  

Leiðsögukennari okkar var Kristín Jónsdóttir lektor í kennslufræðum og 

námsbrautarstjóri í grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Það var snemma á námsferli okkar sem við felldum akademíska hugi til 

hennar og í raun kom aldrei neinn annar til greina í þetta hlutverk af okkar hálfu. Við 

stöllur teljum okkur því einstaklega lánsamar að hún hafi fallist á að handleiða okkur 

við þetta verkefni því hennar endalausi viskubrunnur og stóíska ró var einmitt sá 

styrkur sem við vildum geta leitað til meðan á ferlinu stóð. Það er því mikil ánægja af 

okkar hálfu að geta þakkað henni hér fyrir sitt innlegg í námi okkar í kennslufræðum. 

Að lokum viljum við þakka þeim sem sendu okkur verkefni til að setja á vefsíðuna 

okkar. Fjölskyldur okkar fá svo að sjálfsögðu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og 

þolinmæði á meðan verkefnagerð stóð. 
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Inngangur 

Markmið hvers kennara er að styðja sem best við hvern og einn nemanda. Hann 

þarf að finna leiðir til að dýpka skilning nemenda á námsefninu og örva 

áhugahvötina. Til eru margar og mismunandi leiðir til að ná þessu markmiði og ekki 

eru þær allar jafn árangursríkar. Ein af þeim leiðum sem höfundar hafa heillast af í 

námi sínu og starfi er samþætting námsgreina. Með samþættingu er hægt að kanna 

námsefnið með nýjum leiðum og gera flæðið í námi meira.  

Flest höfum við heyrt um kennslustundir sem nýtast illa því allt að hálfur 

kennslutíminn fer í að taka upp og/eða setja niður kennslubækur vegna þess að 

verið að að skipta ört á milli námsgreina. Hið daglega líf er yfirleitt ekki eins 

hólfaskipt og vill verða í skólanum þar sem námsgreinum er skipt upp í sínar 

einstöku kennslustundir. Mörkin á milli þess þegar notast er við stærðfræði og 

samfélagsfræði eru ekki það skýr í raunveruleikanum. Þegar einstaklingurinn fer út í 

matvöruverslun þarf hann t.d. að notast við lestrar-, íslensku- og 

stærðfræðikunnáttu, ásamt því að þurfa að kunna skil á reglum og siðum 

samfélagsins til að ferð hans í búðina reynist árangursrík. Samþætting námsgreina 

er mikilvægt verkfæri sem hægt er að nota í kennslu til að tengja námið betur við hið 

daglega líf og þar með gefa grunnskólanemendum tækifæri til að dýpka skilning sinn 

á námsefninu enn betur og jafnvel sjá meiri tilgang með námi sínu þar sem 

gagnsemi námsins er gerð augljós. 

Í þessari greinargerð koma höfundar til með að kynna vef sem þeir hönnuðu til að 

auðvelda aðgengi kennara að tilbúnum samþættingarverkefnum, nokkurs konar 

verkefnabanka. Tilgangurinn var einnig að auðvelda þeim kennurum og 

kennarnemum sem ekki þekkja vel til samþættingar námsgreina að stíga sín fyrstu 

spor á þeirri braut. Lýst verður hvernig vefurinn varð til og hvaða þættir skiptu mestu 

við hönnun hans. Einnig er fjallað um samþættingu og fræðin bak við hana, lítillega 

um námsmat og loks hvernig samþætting birtist í markmiðum Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

Verkefnabanki með samþættingarverkefnum 

Verkefnahöfundar eru báðar einlægir aðdáendur samþættingar námsgreina og vilja 

leggja sitt af mörkum til að breiða út fagnaðarerindið. Við nám og störf hefur okkur 

fundist vanta einhvern stað þar sem hægt væri að nálgast tilbúin 

samþættingarverkefni á aðgengilegan hátt. Okkur hefur fundist að margir kennarar 
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veigri sér við samþættingu vegna þess að það sé svo mikil vinna við að búa til 

verkefni, aðrir bera við skorti á hugmyndum. Svo eru enn aðrir sem útbúa mörg 

verkefni á ári hverju og eru tilbúnir að deila hugmyndum sínum með öðrum 

kennurum. Höfundum fannst því tilvalið að setja upp nokkurs konar gagnabanka þar 

sem hægt væri að halda utan um samþættingarverkefni. Settur væri upp staðall fyrir 

hvað þyrfti að vera til staðar svo kennarar gætu deilt verkefnum með öðrum á 

einfaldan hátt og gengið úr skugga um að verkefnin væru þannig uppsett að aðrir 

kennarar gætu notað þau án mikilla vandræða. Hvarvetna sem þessi hugmynd var 

viðruð fékk hún mjög jákvæð viðbrögð, kennurum fannst þetta sniðugt og þarft 

framtak og margir lýstu því yfir að þeir myndu nýta sér svona vef, væri hann til 

staðar. 

Markmið 

Markmiðið með gerð þessa vefs er að sem flestir kennarar geti nýtt sér vefinn til að 

auðvelda samþættingu námsgreina í kennslu. Á vefnum geta kennarar nálgast 

lýsingar á samþættingarverkefnum, kennsluáætlanir með tilbúnum 

nemendaverkefnum, sem þeir geta einfaldlega prentað út og lagt fyrir nemendur 

sína, eða aðlagað að sínum þörfum. Eins geta kennarar notað vefinn sem kveikju 

við gerð samþættingarverkefna, skoðað hvað aðrir hafa verið að gera og fengið 

hugmyndir að fleiri verkefnum út frá því. Verkið er hugsað til hagræðingar fyrir 

kennara, vettvangur þar sem kennarar geta deilt sínum verkum með öðrum 

kennurum landsins og nálgast á auðveldan og aðgengilegan hátt tilbúin 

samþættingarverkefni og þar með sparað sér vinnu eða nýtt sér gagnabankann sem 

kveikju að frekari hugmyndum.  

Aðdragandi og efnisöflun 

Í gegnum nám og störf höfum við stöllur orðið varar við að margir kennarar, sem og 

kennaranemar, hafa upplifað ákveðið óöryggi þegar kemur að því að samþætta 

námsgreinar. Spurningar eins og: Hvað er hægt að samþætta? Hvernig verkefni er 

hægt að búa til? Hvað fer eiginlega langur tími í þetta? Hvernig á að meta, gefa 

einkunn fyrir verkefnið? Því kann einhverjum kennurum að virðast sem svo að 

samþætting námsgreina sé hreinlega óyfirstíganlegt verk því það sé svo flókið og 

tímafrekt að ekki taki því að byrja á þessu. Margir aðrir kennarar hafa aftur á móti 

mikla reynslu af samþættingu og vilja deila þeirri reynslu með öðrum. Á tímum 

niðurskurðar þegar alltaf er verið að klípa af „síður mikilvægum námsgreinum“ þá 
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gæti samþætting verið lausnin að því að kenna t.d. hinar svokölluðu bóklegu greinar 

og t.d. listgreinar í meira jafnvægi. Hér mætti líka horfa til hinnar nýju uppbyggingar í 

menntun kennaranema. Með tilkomu nýja kerfisins á sér stað meiri sérhæfing í 

náminu þar sem kennaranemar velja á fyrsta ári þá námsgrein sem þeir ætla að 

sérhæfa sig í. Þegar þessir sérfræðingar koma svo til vinnu í grunnskólum landsins 

opnast möguleikar á því að deila vinnuálagi með því að vinna í svokölluðum teymum 

að þróun námsins innan skólanna. Þar koma þá saman kennarar með mismunandi 

sérþekkingu sem þeir geta nýtt til að vinna að samþættingu námsgreina.  

Höfundar ákváðu því að leggjast í gerð safnvefs, nokkurs konar verkefnabanka, þar 

sem kennarar geta nálgast tilbúin samþættingarverkefni. Þar sem verkefnin eru 

fullunnin og reynslukeyrð af höfundum geta kennarar prentað beint út 

kennsluáætlanir, verkefni, námsmat og lagt fyrir sína nemendur. Sendur var út 

tölvupóstur, í byrjun janúar 2010, til grunnskóla landsins þar sem biðlað var til þeirra 

kennara sem kynnu að eiga samþættingarverkefni í handraðanum og voru þeir 

beðnir um að senda þau með tölvupósti til höfunda. Eftir því sem verkefnin berast 

inn munu höfundar síðan setja þau upp á vefnum þannig að þau verði aðgengileg 

öðrum kennurum. Tölvupósturinn var stílaður á skólastjóra/stjórnendur hvers skóla 

og beðið var um að hann yrði áframsendur til kennara skólans. Fylgiskjal var látið 

fylgja með þar sem fram kom hvernig verkefnin skyldu uppsett í innsvörun (þ.e.a.s. 

hvaða atriði þyrftu að vera til staðar). Engin verkefni bárust til baka. Höfundar 

ákváðu þá að hafa samband beint við kennara sem þeir vissu að ættu 

samþættingarverkefni í handraðanum, því fregnir höfðu borist af því að pósturinn 

hefði í mörgum tilfellum ekki borist frá skólastjórnendum til kennara, af hvaða 

ástæðum sem það kann að vera. Einhver svörun kom tilbaka á tölvutæku formi, en 

margir báru við tímaskorti, þ.e. þeir hefðu einfaldlega ekki tíma til að koma gögnum 

á tölvutækt form og senda okkur, því var algengara að svarið væri: „Já, ykkur er 

velkomið að koma og ljósrita gögnin hjá mér.“  

Þau aðsendu verkefni sem nú þegar eru komin inn á vefinn duga til að sýna hvernig 

verkefnabankinn virkar. Einnig settum við inn verkefni sem við þróuðum og kenndum 

í námi okkar. Þar sem markmiðið með þessu lokaverkefni var í sjálfu sér það að 

koma verkefnabankanum á laggir, en ekki það að vera með mikinn fjölda verkefna 

strax í byrjun, þá hafa okkur ekki fallist hendur þó að innsendum verkefnum hafi ekki 

rignt yfir okkur á þessum stutta tíma sem við unnum að gerð hans. Framtíðarsýnin 

er að samþættingarverkefni bætist í safnið með tíð og tíma þannig að það byggist 

upp öflugur verkefnabanki. Við lítum ekki á það verkefni að halda út vefnum sem 
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spretthlaup, heldur maraþonhlaup þar sem kennsla í grunnskólum landsins mun 

halda áfram að þróast í þá átt að námsgreinar verða samþættar eins og hægt er. 

Vefurinn 

Vefurinn er settur upp til bráðabirgða á léninu http://samnam.eldvarnir.com. Ákveðið 

var að aðgangur yrði gjaldfrjáls þar sem höfundar þessa lokaverkefnis eru í raun að 

óska eftir hugmyndavinnu annarra til að deila með öðrum kennurum. Tilgangurinn er 

að gera veg samþættingar sem mestan, án þess að hagnast af því fjárhagslega. Þar 

sem óneitanlega þó kostar að halda út vefsíðu vonumst við til að finna henni öruggt 

framtíðarskjól sem undirsíðu á vef sem kennarar eru þegar að nota í tengslum við 

starf sitt. Þannig sjáum við fyrir okkur að útbreiðsla og notkun verði meiri. Til að 

svona vefur komi að gagni verða kennarar að vita af honum og þá myndi henta vel 

að vista hann sem undirsíðu á vef sem kennarar sækja sér upplýsingar og námsefni 

að jafnaði. Eins væri sniðugt að kynna vefinn í málgagni Kennarasambandsins, 

Skólavörðunni, eða fá umfjöllun um hann þar. Margir svona vefir eru líka kynntir fyrir 

kennurum í tölvupósti sem skólastjórar áframsenda á kennara. Til að vefurinn geti 

vaxið og dafnað er nauðsynlegt að sem flestir viti af honum. 

Þegar kom að því að velja með hvaða hætti vefurinn ætti að vera uppsettur 

skoðuðum við ýmsa möguleika en að endingu völdum við vefumsjónarkerfi frá 

Joomla. Joomla vefumsjónarkerfi er opinn hugbúnaður sem er einfaldur í notkun fyrir 

almenna notendur og býður upp á öfluga kosti fyrir þá aðila sem vilja aðlaga kerfið 

að sínum þörfum. Hægt er að fá ýmsar viðbótareiningar til að auka 

notkunarmöguleika kerfisins. Notendur hafa fullt vald á öllu kerfinu og geta sniðið 

útlit og virkni eftir eigin þörfum. Margir notendur geta komið að uppfærslum og sáum 

við það sem ótvíræðan kost að geta báðar unnið að því að setja inn efni og texta. 

Eins fer öll vinnsla við vefinn fram á veraldarvefnum svo það auðveldar mjög allt 

utanumhald. Hægt er að vinna við vefinn hvar sem er í heiminum, eina sem þarf að 

hafa er tölva og aðgangur að netinu (Joomla.org 2010).  

Eins og áður sagði er vefurinn settur upp til bráðabirgða á léninu 

http://samnam.eldvarnir.info. Ástæðan fyrir valinu á því veffangi er að þetta lén var 

þegar í eigu fjölskyldu annarrar okkar og þurfti því ekki að leggja út í neinn 

stofnkostnað til að fá aðgang að léni né hýsingu. Nokkrir smellir á 

vefumsjónarsíðunni (http://www.godaddy.com) og við vorum komnar með aðgang 

að grunnuppsetningu af Joomla vefsíðu. 
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Stærsti höfuðverkurinn sem við glímdum við í upphafi vinnuferlisins var að ákveða 

útlitsþema síðunnar. Það fóru ófáar vinnustundir í að skoða hin ýmsu þemu sem 

hægt er að fá fyrir Joomla vefsíður.  

Við vorum nokkuð sammála um hvernig vefurinn ætti að líta út, þ.e. sniðið að honum 

en mesta vinnan í upphafi fór í að leita að sniði sem uppfyllti kröfur okkar. Þegar við 

loks fundum snið sem uppfyllti okkar ströngustu kröfur hófst vinnan við að hanna útlit 

síðunnar. Grænt þema síðunnar fylgdi með því sniðmáti sem við völdum en mynd í 

haus og hnappa unnum við sjálfar í forritinu Photoshop og vistuðum eftir 

kúnstarinnar reglum inn í sniðmát síðunnar. Þemað um býflugurnar og blómin 

ákváðum við að væri viðeigandi með þeirri skírskotun til samþættingar og samspils 

sem á sér stað úti í náttúrunni (Kristján Kristjánsson 1994). 

Næstu þættir í vinnuferlinu voru að koma notendaviðmóti síðunnar yfir á íslensku 

með því að setja inn viðeigandi þemapakka, að setja inn stuðning fyrir PDF skjöl og 

koma upp síðu fyrir innsendingu á nýjum verkefnum. Einnig þurfti að stilla til ytra 

útlit, samræma og stilla til texta á forsíðu og fá hnappa síðunnar til að starfa á réttan 

hátt.  

Á heildina litið erum við mjög ánægðar með hvernig til tókst og heildarbragur 

síðunnar á eftir að þróast með tíð og tíma eftir því sem fleiri verkefni bætast við 

gagnagrunninn. 

Á forsíðunni eru notendur boðnir velkomnir og vefurinn og uppsetning hans kynnt 

lítillega fyrir þeim. Efst á forsíðunni er svo stika sem vísar notanda á 6 undirsíður: 

yngsta stig, miðstig, elsta stig, námsmat, um vefinn og vefhlekkir. Þessi stika er alltaf 

sýnileg og því auðvelt að ferðast á milli síðna. Alltaf er hægt að komast til baka á 

forsíðuna með því að smella á þar til gerðan valmöguleika sem er alltaf sýnilegur á 

stiku vinstra megin á síðunni. Á forsíðunni er líka hvatt til þess að notendur sendi inn 

tilbúin samþættingarverkefni, skyldu þeir luma á slíkum. Á stikunni vinstra megin á 

síðunni er tengill sem hægt er smella á til að senda inn samþættingarverkefni. Þegar 

hann opnast blasir við eyðufyllingarform þar sem fylla þarf út helstu upplýsingar um 

verkefnið og höfund/a þess. Einnig er hægt að senda inn fylgiskjöl ef með þarf. Á 

þessari sömu stiku er leitargluggi þar sem hægt er að leita innan allrar vefsíðunnar 

eftir efnisorðum. 

Verkefnum á vefnum er skipt niður eftir aldurstigum, yngsta stig – miðstig – efsta stig 

grunnskólans. Vefnotandi getur því fundið verkefni sem henta því aldurstigi sem 

hann leitar eftir með því að fara á undirsíðu þess aldurstigs og skoða listann með 
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verkefnum.  Einnig er hægt að nota leitarstiku sem er staðsett í dálki vinstra megin á 

síðunni til að leita eftir efnisorðum. Hægt er að leita eftir verkefnum tengdum 

ákveðinni námsgrein eða heiti verkefnis. Ef slegið er inn leitarorðið stærðfræði í 

leitarvélina verður niðurstaðan sú að öll þau verkefni þar sem orðið stærðfræði 

kemur fyrir í koma upp á skjáinn. Leitarvélin aðskilur ekki á milli námsstiga þannig 

að verkefni fyrir öll námsstig koma upp sem gefur kennurum betri yfirsýn yfir öll þau 

samþættingarverkefni sem eru í boði fyrir tiltekna námsgrein. Þeir geta þá fundið 

verkefni sem hæfir því aldursstigi sem þeir vinna með eða aðlagað að sínum þörfum 

verkefni ætluð öðrum aldurstigum. 

 

Mynd 1: Dæmi um leitarniðurstöðu úr leitarvél 

Á undirsíðunni sem titluð er námsmat er fjallað lítillega um tilgang matsins og 

mismunandi gerðir. Einnig er hægt að nálgast þar ýmis konar námsmatseyðublöð 

sem eru tilbúin til útprentunar eða vistunar á einkatölvu notanda. 

Um vefinn – þar er fjallað um tilurð vefsins, markmið höfunda með gerð hans og 

framtíðarsýn. Þar inni er líka greinargerðin í heild sinni og heimildaskrá vefsins.  

Vefhlekkir – þar er vísað á vefsíður sem tengjast samþættingu, kennslufræði og 

ýmsum öðrum síðum sem tengjast starfi kennarans. 

Aðrir verkefnavefir 

Eftir nokkra eftirgrennslan fannst okkur sem að það væri svigrúm fyrir vef eins og 

þennan; verkefnabanka fyrir samþættingarverkefni. Nokkrir vefir eru nú þegar 

starfandi sem tengjast samþættingu námsgreina en þeir eru mun afmarkaðri en það 
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sem við höfum í huga. Þeir taka yfirleitt til einnar námsgreinar og hvernig hægt er að 

samþætta hana með öðrum greinum. Dæmi um slíka vefi er að finna hér: 

– www.slaumtaktinn.com : Íslenskuverkefni tengd við listgreinar 

– www.laugalaekjarskoli.is : Upplýsingatækni samþætt við aðrar námsgreinar 

– www.nams.is : þar er verið að þróa verkefnavef fyrir skólasöfn með verkefnum fyrir 

unglingastig, þar sem samþættar eru námsgreinar eins og 

upplýsingatækni – skólasafnavinna – íslenska - saga og enska. Nú 

þegar er hægt að finna á vefnum samþættingarverkefni, ef vel er 

að gáð. 

–  www.skolavefurinn.is : hér má finna fáein samþættingarverkefni. Skólar þurfa þó 

að greiða mánaðarlega áskrift að vefnum og þegar kreppir 

að þá er hætta á að þannig áskriftir séu eitt af því fyrsta 

sem skorið er niður. Einnig þarf að hafa nokkuð fyrir því að 

finna verkefnin því engin leitarstika fannst á vefnum til að 

auðvelda leit. 

Hægt er að finna samþættingarverkefni hér og þar um veraldarvefinn, en það er 

frekar tímafrekt að þræða alla vefi skólastofnana landsins til að freista þess að finna 

einhver verkefni – sem svo þegar upp er staðið henta þér kannski ekki. Leit á 

leitarvélum eins og Google getur líka verið ansi tímafrek og því vildu höfundar safna 

alls konar verkefnum saman á einn stað og setja upp flokkunar- og leitarkerfi þar 

sem hægt væri að finna hentugt verkefni á einfaldan hátt. Mikið hefur verið útbúið af 

samþættingarverkefnum í gegnum tíðina. Bæði hafa einstaka kennarar verið 

duglegir við þróun þess háttar verkefna við vinnu sína úti í grunnskólum landsins en 

eins má finna í Skemmunni (http://skemman.is/) aragrúa lokaverkefna þar sem 

útskriftarnemar hafa unnið að samþættingu námsgreina. Með tilkomu þessa vefs er 

þá kominn vettvangur til að hægt sé að safna saman á aðgengilegan stað þessari 

miklu hugmyndavinnu og aðgengi að verkefnum verður einfalt og fljótlegt. 

Kennslufræðileg undirstaða 

Samþætting námsgreina byggir á ákveðnum grunnhugmyndum í kennslufræði sem 

höfundar aðhyllast, en þær miða að því að mæta hverjum nemanda á þeim stað 

sem hann er staddur á í náminu og styðja hann á þroskabraut sinni þannig að hann 

verði að sjálfstæðum, skapandi einstaklingi. Einnig byggist samþætting mikið á 
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sveigjanleika í vinnubrögðum og kennsluháttum ásamt þeim fjölbreytileika sem 

nauðsynlegur er hverjum einstaklingi í námi og starfi. Með því að nýta sér kosti 

samþættingar í kennslunni nær kennarinn einnig að tengja fræðilegt námsefni við 

daglegt líf nemenda. 

Með því að samþætta námsgreinar er verið að vinna eilítið í anda kenninga Dewey 

en hann aðhylltist samfélagshverfri menntun (community-centered education). Þar 

er barnið virkur þátttakandi í hinu lifandi samfélagi skólans og hluti af félagshóp sem 

vinnur að sameiginlegum verkefnum. Dewey lagði einnig mikla áherslu á það að 

nemar lærðu af menntandi reynslu (learning by doing). Hann talaði um að kennarar 

ættu að meta hvaða reynsla uppfyllir þau skilyrði og til þess þyrftu þeir að hafa 

þekkingu og þroska. Einnig vildi hann meina að starf kennara væri orðið mun 

ábyrgðarmeira og í raun erfiðara því huga þyrfti að svo mörgum þáttum í kennslunni 

(Dewey 2000:13,19). Samþætting námsgreina er því gagnlegt tól fyrir kennara í 

viðleitni sinni til að koma inn á alla þá þætti sem huga þarf að í kennslu því að hægt 

er að útfæra þau á svo margan hátt og taka tillit til ólíkra þarfa nemanda. Í 

samþættingarverkefnum eru nemendur yfirleitt virkir þátttakendur og læra af þeirri 

reynslu sem þeir viða sér inn þar. Þar sem verkefnin eru oft leyst í hópastarfi reynir á 

samstarfshæfileika nemanda og þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun. Piaget, hinn 

þekkti þroskasálfræðingur og einn af höfundum hugsmíðihyggjunnar 

(constructivism), hélt því einmitt fram að þekking kæmi úr þeirri merkingu sem 

einstaklingurinn skapar úr reynslu sinni. Þegar vinna á með samþættingu í tengslum 

við hugsmíðihyggjuna er námsumhverfið haft sem líkast raunverulegum aðstæðum 

(Cole et al. 2005) og það er einmitt það sem leitast er við að gera í 

samþættingarverkefnum, þ.e. tengja þau við daglegt líf og þar með gera tilganginn 

með náminu augljósari. 

Þegar verið er að ræða um samþættingu námsgreina, þá er yfirleitt átt við að tvær 

eða fleiri námsgreinar eru kenndar saman og unnið er að því að ná fyrirfram 

skilgreindum markmiðum með hverju samþættingarverkefni fyrir sig. Samþætting 

námsgreina hefur oft verið tengd við þemanám, en þetta tvennt þarf ekki endilega að 

vera samtvinnað þó það henti mjög vel að vinna með ákveðið þema við 

samþættinguna. Ef að er gáð, sést að oftar en ekki ákveða kennarar að vinna að 

þematengdum verkefnum þegar þeir samþætta námsgreinar. Með samþættingu er 

oft hægt að tengja námsefnið betur við daglegt líf og nemendur sjá því oft betur 

tilganginn með því sem verið er að kenna (Parkay 2006:31). Með því að samþætta 

námsgreinar má ná meiri heild í nám nemenda, því námsgreinarnar styðja í raun við 

hver aðra og með þess háttar nálgun á efnið eru meiri líkur á að nemendur tengi það 
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við þann efnivið sem fyrir er í þekkingarbrunni þeirra. Þetta styðja kenningar 

Bruners, því samkvæmt kenningum hans „er nám virkt félagslegt ferli þar sem 

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

Guðjónsdóttir ofl. 2005:14).  Í þriggja áratuga gömlu riti ráðuneytis menntamála, Um 

samþættingu, er því lýst yfir að þegar námsgreinar eru samþættaðar gefist 

nemandanum tækifæri til að kafa dýpra í hvert verkefni. Einnig segir þar: „Í 

samþættum verkefnum getur nemandinn nálgast verkefnið frá fleiru en einu 

sjónarmiði, og verkefnin leiða yfirleitt til fjölbreyttari vinnubragða“ 

(Menntamálaráðuneytið 1979:4). 

Þetta tónar einnig vel við kenningu Blooms um þekkingarsviðið. Upplagt er að nota 

hana við markmiðasetningu því samkvæmt kenningum hans þarf að byrja að 

vinnuna neðst í pýramídanum (sjá mynd 2), þ.e. þekking og kunnátta þurfa að vera 

til staðar til að hægt sé að vinna meira með efnið. Pýramídinn er svo þræddur upp á 

við til að námið nýtist nemandanum að fullu, þ.e.a.s. nemandinn sé farinn að nota 

námið sér til framdráttar í verki. Með því að fá nemandanum í hendur verkefni þar 

sem hann þarf að afla sér upplýsinga um ákveðið efni (eða vinnur með uppgefnar 

upplýsingar) og honum ætlað að skapa eitthvað úr því, er honum gert kleift að ná 

markmiðum þekkingarpýramídans. Með því að samþætta námsgreinar er hægt að 

fara óhefðbundnar leiðir í kennslu og þar með gefa nemendum kost á því að feta sig 

upp þrep pýramídans með áhugaverðum og krefjandi verkefnum. 

 
Bloom og 
félagar –
þekkingarsvið: 
 

 

 

 

(Meyvant Þórólfsson 2008) 

Hafa þarf í huga þegar verkefni eru lögð fyrir nemendur að þau nái til allra þessara 

sviða. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Að mörgu er að hyggja, er gert grein fyrir 

hverju þrepi og gefin dæmi um hvernig hægt er að vinna með þau til að ná 

tilætluðum árangri með kennslunni (Ingvar 2007:20-22). Með tilkomu 

Mynd 2: Þekkingarpýramídi Blooms 
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verkefnabankans eykst aðgengi kennara að samþættum verkefnum sem nota má í 

þessu skyni og um leið sá fjöldi nemenda sem fær að kljást við þess háttar verkefni 

á námsferli sínum. 

Einstaklingsmiðað nám er hugtak sem hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár 

hérlendis og er það yfirlýst markmið margra skóla að vinna að einstaklingsmiðun, 

enda kveðið á um það í grunnskólalögum og aðalnámskrá að sinna beri þörfum 

hvers og eins nemanda eins og framast er unnt (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur 

hluti 2006). Carol Ann Tomlinson er eitt að þeim stóru nöfnum fræðimanna sem 

fjallað hafa um einstaklingsmiðað nám. Hún heldur því fram að það séu fjórir þættir 

sem þurfi að vera til staðar til að ná fram árangursríku námi: Nemandinn þarf að 

geta tengt fyrri reynslu sína við námið svo að það nýtist honum, áhugahvötin þarf að 

vera til staðar, huga þarf að hvaða námstækni henti hverjum og einum og taka þarf 

tillit til hvaða áhrif námið hafi á hvern og einn – þ.e.a.s. byggir það nemann upp, eða 

brýtur það hann niður (Tomlinson 2003:3-4).  Hægt er að ná þessum markmiðum á 

ýmsan hátt með því að samþætta námsgreinar, t.d. ef unnið er í hópvinnu er hægt 

að skipta verkum innan hópsins þannig að hver nemandi fær verkefni við sitt hæfi til 

úrlausnar. Þannig geta nemendur sjálfir fundið út úr því í hverju þeir eru „sterkastir“ 

eða „veikastir“ og þá um leið hvar þeir hafa þörf á meiri námslegum stuðningi. Einnig 

er hægt að gefa svigrúm til að leysa verkefnin á mismunandi hátt, eða t.d. gefa 

frjálsari hendur á því hvernig skila megi lokaafurðinni af sér. Góð lýsing á því hvernig 

hægt er að vinna með samþættingu og einstaklingsmarkmið í ritinu: Skóli fyrir alla: 

Listin að kenna í mikið getublönduðum bekk og er eitt af mikilvægustu atriðunum að 

hafa verkefni nemenda sem mest tengd hinu daglega lífi, en samþætting 

námsgreina býður einmitt upp á að nemendur kljáist við raunhæf verkefni sem 

spegla það sem unnið er t.d. á efri skólastigum sem og í atvinnulífinu (Ferguson et 

al. 1999). 

Ingvar Sigurgeirsson prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands mælir með 

að hafa áhugaverða kveikju sem inngang að hverju verkefni, eitthvað sem kyndir 

undir áhuga nemenda á að fræðast meira um efnið. Þar sem samþættingarverkefni 

eru oft stór og spanna yfir langan tíma, er mikilvægt að áhugahvöt nemenda sé 

virkjuð þannig að þeir taki fullan þátt í verkefninu. Þá er gott fyrir kennara að koma 

með öfluga kveikju í upphafi verkefnaferil, þ.e. gefa nemendum innsýn í heim sem 

þeir þekkja ekki með því að sýna þeim efni sem tengist komandi viðfangsefni. Ekki 

er hægt að ætlast til að nemendur í grunnskóla viti mikið um ástandið í Kína en á 

einfaldan og áhrifaríkan hátt má veita þeim smá innsýn í lífið þar, hvernig það var 

fyrr á öldum og hvernig það er í dag. Þetta má gera með því að nýta sér 



16 

 

veraldarvefinn og vefsíður eins og YouTube.com og TeacherTube.com. Þar má 

finna gríðarlegt magn fræðslumyndbanda sem geta varpað ljósi á fyrri tíma og 

ástandið eins og það er. Nemendur meðtaka myndrænt efni auðveldlega og því 

hentar vel að hafa kveikjur í formi myndbandasýninga eða kvikmyndasýningar. 

Vettvangsferðir og heimsóknir á söfn eru einnig öflugir kveikjuvaldar. Fleiri dæmi má 

t.d. finna í bókinni Skólastofan eftir Ingvar Sigurgeirsson (Ingvar 1981:67-70).  

Samþættingarverkefni henta líka afar vel þegar verið er að vinna eftir 

fjölgreindakenningu Howards Gardners því að hægt er að höfða til mismunandi 

hæfileika nemanda við hönnun samþættingarverkefna, því að allir eru sterkir á 

einhverju sviði. Einnig er þá hægt að örva nemendur markvisst í að þjálfa þær 

greindir sem þeir standa sig lakar í t.d. með sérhönnuðum einstaklingsverkefnum. Í 

kafla 6. í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni má finna tillögur að því hvernig 

kennsluaðferðir henta hverri greind fyrir sig (Armstrong 2001). Úr þeim aðferðum má 

til dæmis velja þegar kennari útfærir samþættingarverkefni úr bankanum eftir 

aðstæðum, fyrir sinn tiltekna nemendahóp eða bekk. 

Þegar unnið er með samþættingu námsgreina er algengt að notast sé við 

þemavinnu og þá eru nemar oftar en ekki  í hópasamstarfi við lausn verkefna. Það 

er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar raðað er í hópa eins og t.d. samsetningu 

hvers vinnuhóps. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er farið yfir nokkur af þeim 

atriðum sem gott er að hafa í huga þegar valið er í hópa, t.d getur verið gott að setja 

misduglega nemendur saman í hóp til að örva mismunandi hæfileika 

einstaklinganna og að þeir fái tækifæri til að aðstoða hvern annan. Aðgæta þarf 

einnig að samskiptahæfni innan hópsins, þar sem ekki er öllum tamt að vinna 

saman og jafnvel þarf að gera ráð fyrir að nemar geti unnið einstaklingsvinnu innan 

síns hóp (Hafdís Guðjónsdóttir, ofl. 2005).   

Samþætting og aðalnámskrá 

Ef skoðað er hvernig fjallað er um samþættingu í Aðalnámskrá grunnskóla má sjá 

að breytingar hafa orðið á áherslum í gegnum tíðina. Lilja M. Jónsdóttir, lektor á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, hefur verið dugleg við að breiða út fræðslu um 

samþættingu og kosti hennar. Í meistararitgerð hennar: Integrating the Curriculum: A 

story of Three Teachers, kemur fram að hvatt er til samþættingar í Aðalnámskrá frá 

árinu 1989 (Lilja 1995), aftur á móti virðist sem að gert sé ráð fyrir að samþætting sé 

þegar orðin partur af skólastarfinu í almenna hluta Aðalnámskrár frá árinu 2006 og 

námsgreinahlutunum frá árinu 2007. Hönnun og smíði virðist vera sú námsgrein 
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sem er undanskilin (Aðalnámskrá grunnskóla: Hönnun og smíði 2007). Höfundum 

finnst það undarlegt því vel má samþætta þá grein við t.d. stærðfræði og efnafræði. 

Upplýsingatækni er sú námsgrein sem helst er tengd öðrum námsgreinum með 

samþættingu og segir í almenna hlutanum:  

Áhersla er lögð á að notkun upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki í 

öllum námsgreinum. Í sérhverri námsgrein verður að nýta þau tækifæri 

sem upplýsingatæknin gefur til að ná markmiðum greinarinnar  

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti 2006:10) 

Jafnframt segir í námsgreinahluta Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og 

tæknimennt sem er gefinn út árið 2007: 

Upplýsingamennt er þverfagleg að því leyti að áhersla er lögð á að 

kenna og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, 

úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda. 

Kennarar í upplýsingamennt vinni því með einstökum kennurum að gerð 

kennsluáætlana sem lúta að samþættingu markmiða upplýsingamenntar 

og annarra námsgreina í upplýsingaverkefnum.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 2007:8) 

Af þessum texta má lesa að það sé beinlínis ætlast til samþættingar námsgreina í 

upplýsinga- og tæknimennt. Álíka skilaboð má finna í öðrum námsgreinahlutum 

Aðalnámskrár þó að hvergi sé eins fast kveðið á með samþættingu eins og í 

dæminu hér að framan. Takturinn hefur þó verið settur varðandi samþættinguna og 

greinilegt er að þróunin í þá átt er komin til að vera.  

Hér á eftir má sjá sýnishorn úr hinum ýmsu námsgreinahlutum Aðalnámskrár þar 

sem komið er inn á samþættingu  námsgreina. 

Erlend tungumál: Þematengd verkefni henta vel, svo og samþætting við aðrar 

námsgreinar, t. d. landafræði, og þá er hægt að taka 

upplýsingatæknina inn í  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál 2007:21) 

  

Heimilisfræði: Mikilvægt er að nýta þá möguleika til samþættingar sem 

bjóðast. Nálgun viðfangsefna frá mörgum hliðum ætti að 

stuðla að dýpri skilningi og auka heildarsýn nemenda  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði 2007:8) 
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Íslenska:  Með samþættingu íslensku og annarra námsgreina gefst 

einnig kostur á að þjálfa nemendur í íslensku á margvíslegan 

máta  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007:7) 

 

Þetta þýðir að viðfangsefni íslensku sem annars tungumáls 

tengjast öllum námsgreinum og er samþætting því 

nauðsynleg.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007:21) 

 

Íþróttir – líkams-  Nauðsynlegt er að fjölbreytt hreyfinám, þar sem er samþætting 

og heilsurækt:  námsgreina og vinna með tónlist og tjáningu, fái ákveðið vægi 

í kennslunni.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- og heilsurækt 2007:9) 

 

Kristinfræði,   Mikilvægt er að kennarar nýti þá möguleika til samþættingar  

siðfræði og   sem bjóðast enda auðgar það og styrkir námið og einnig nám í  

trúarbragðafræði:  öðrum greinum. Við skipulag kennslu ættu kennarar að huga 

sameiginlega að þessum möguleikum og hafa samvinnu um 

þá. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:7) 

 

Listgreinar:  Einnig er hugsanlegt að nemendum standi til boða 

tónmenntarkennsla í samþættingu við aðrar greinar (t.d. 

landafræði/tónlist, eðlisfræði/tónlist, tölvur/tónlist).  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007:37) 

 

Lífsleikni:  Með samþættingu viðfangsefna annarra greina við lífsleikni er 

mögulegt að gefa efninu meiri persónulega dýpt og merkingu 

en um leið að auka margbreytni kjarnaviðfangsefna í lífsleikni. 

Markmið allra annarra námsgreina geta því hver með sínum 

hætti verið samþætt markmiðum lífsleikni.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 2007:7) 

 

Náttúrufræði og Einnig er því beint til kennara að þeir hugi að samþættingu  

umhverfismennt:  greina eins og kostur er  
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(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrfræði og umhverfismennt 2007:8) 

 

Samfélagsgreinar:  Meginbreyting frá fyrri námskrá í samfélagsgreinum er aukin 

áhersla á samþættingu innan námsgreinarinnar.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar 2007:5)  

 

Stærðfræði:  Leggja þarf alúð við að finna verkefni úr daglegu lífi, öðrum 

námsgreinum á sviði raunvísinda og hugvísinda, myndlist, 

tónlist og byggingarlist, innlendu og alþjóðlegu samfélagi, 

náttúru og umhverfi  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði 2007:10) 

Þessar tilvitnanir hér að ofan gefa skýra mynd af því að hver hin opinbera stefna er. 

Áhersla yfirvalda er greinilega sú að samþætting námsgreina sé mikilvægur þáttur í 

starfsemi grunnskóla landsins.   

Námsmat 

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar kemur að því að samþætta 

námsgreinar og hugtakið „í upphafi skyldi endinn skoða“ á þar mjög vel við. Huga 

þarf vel að því hvernig meta skuli vinnu nemenda og er mikilvægt að ákvörðun um 

það sé tekin áður en verkefni er lagt fyrir þá. Þegar verið er að samþætta verkefni er 

nauðsynlegt að ákveða hvort og þá hvernig einkunnum og öðru námsmati er dreift á 

milli þeirra námsgreina sem samþættar eru.  

Ein leið er að samþætta verkefnið fái ákveðna prósentu af lokaeinkunninni í hverri 

grein eða jafnvel að vægi þess í einkunnum sé dreift jafnt á milli námsgreinanna. En  

tilgangur samþættingarinnar er ef til vill farinn forgörðum ef á að fara að 

sundurgreina á þann hátt. Það væri betri kostur að gefa umsögn og ef vill eina 

einkunn fyrir samþættingarverkefnið í heild sinni þegar því lýkur eða í lok annar.  

Einnig þarf að huga að því hvað matið á nákvæmlega að gefa nemandanum. Á það 

að vera leiðbeinandi, t.d. með skriflegri eða munnlegri umsögn og gefa nemanda 

upplýsingar um hvar og á hvaða hátt hann getur bætt sig, eða á að gefa einhvern 

lokastimpil t.d. tölu á bilinu 0-10? Í almenna hluta Aðalnámskrá grunnskóla má finna 

ágætis kafla um námsmat og þar segir m.a.: „Megintilgangur námsmats er því sá að 

afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig 



20 

 

enn betur fram.“ „Námsmat fer ekki eingöngu fram í lok námstímans heldur er það 

einn af föstum þáttum skólastarfs,...“ (Aðalnámskrá, almennur hluti 2006:16).  

Ef nemendur vinna í hópum er sjálfsagt að meta samstarfið innan hópsins líka til 

einkunnar eða endurgjafar, þ.e. hvernig einstaklingnum tekst til í samstarfi sínu við 

aðra innan hópsins eða hvernig hópnum fannst samstarfið innan hópsins ganga. 

Bæði er hægt að gera það í formi sjálfsmats og jafningjamats, en umfram allt að 

setja það upp á þann hátt að hægt sé að nota matið á uppbyggilegan hátt til frekari 

framfara í námi. 

Hægt er að finna ágætis úrval af efni útgefnu á íslensku um námsmat og aðferðir til 

skilvirks námsmats. Í bókinni Skapandi skólastarf er m.a. fjallað um mikilvægi 

námsmats og gefnar hugmyndir og sýnishorn af margskonar útfærslum sem hægt er 

að styðjast við (Lilja M. Jónsdóttir 1996). Einnig vilja höfundar benda á bók Þóru 

Bjarkar Jónsdóttur; Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat, en í henni er fjallað um 

leiðsagnarmatið á mjög aðgengilegan og auðskiljanlegan hátt (Þóra B. Jónsdóttir 

2008). Leiðsagnarmat er sérstaklega hentugt með samþættingarverkefnum því þar 

fá nemarnir skýran ramma um hvað metið verður til einkunna og hvaða áherslur þeir 

skuli viðhafa í vinnu sinni. Einnig er hverjum nemanda gefnar uppbyggjandi 

upplýsingar um hvað hann getur gert til að bæta hæfni sína, þurfi hann þess með.  

Á vefsíðu verkefnabankans verður í framtíðinni úrval af tilbúnum námsmatsblöðum 

sem hægt er að prenta beint út af vefnum eða aðlaga eftir þörfum, allt eftir hvernig 

kennari velur að útfæra þau samþættingarverkefni sem hann velur úr bankanum. 

Eins og sjá má hér að ofan er að mörgu að hyggja þegar kemur að vali á 

námsmatsaðferðum svo matið verði markvisst og nýtist á þann hátt sem ætlast er til; 

að styðja nemandann á námsferli sínum, leiða hann til frekari þroska og sjálfstæðis í 

vinnubrögðum.  
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Lokaorð 

Hér hefur verið stiklað á ýmsum steinum varðandi samþættingu námsgreina. Það er 

einlæg von okkar að þessi verkefnabanki með samþættingarverkefnum eigi eftir að 

nýtast grunnskólakennurum í framtíðinni sem öflugt hjálpartæki þegar kemur að 

skipulagningu kennslu. 

Eins og kemur fram í greinargerðinni er að ýmsu að huga þegar samþætta skal og 

margt hefur verið ritað um samþættingu í gegnum tíðina. Óneitanlega eru margar 

fleiri kenningar og aðferðir í umferð sem einnig reynast gagnlegar við kennslu. 

Kennarar eru ólíkir einstaklingar og hver og einn verður að finna hvaða aðferðir 

henta honum best. Ekki má þó gleyma að einnig verður að taka tillit til hvaða 

aðferðir henta hverjum og einum nemenda sem og bekknum í heild. Mikilvægt er því 

að hafa fjölbreytta flóru kennsluaðferða við hendina og telja höfundar að samþætting 

námsgreina sé afar mikilvægt verkfæri til að hafa í handraðanum.  

Höfundar hafa fundið samhljóm með þessum fræðum og  hafa hugsað sér að leggja 

sitt af mörkum til að breiða út fagnaðarerindið, ef svo má til orða taka, með því að 

reiða fram dæmi um góð verkefni á aðgengilegan hátt. Vonandi verður vegur 

þessara vefs sem mestur og að með tímanum takist að búa til gildan og gagnlegan 

verkefnabanka sem verður mikilvægur þáttur í undirbúningi kennara fyrir kennslu í 

grunnskólum landsins. Tímaskortur er eitt af því sem hrjáir kennara þegar kemur að 

því að skipuleggja kennslustundir og vonast höfundar til að sem flestir sjái sér hag í 

að deila verkefnum með félögum sínum úr kennarastétt svo það takist að þróa 

faglegan og nytsamlegan vef. 
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Fylgiskjal I  

 

Kæri skólastjórnandi 

Við undirritaðar, nemar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, vinnum nú að B.Ed 
verkefni okkar og óskum því eftir samvinnu frá þér og þínum ágætu kennurum. 

Verkefni okkar felst í þróun á vef sem yrði gagnabanki fyrir samþættingarverkefni. 
Þessi vefur yrði aðgengilegur fyrir alla kennara á landinu án endurgjalds.  Þar fá þeir 
aðgang að fullbúnum samþættingarverkefnum sem eru tilbúin til útprentunar eða 
niðurhals. Einnig getur vefurinn gagnast til þess að fá hugmyndir að öðrum 
verkefnum. 

Viljum við því leyfa okkur að forvitnast hvort einhver kennari við skólann lumi á 
slíkum verkefnum sem viðkomandi væri til í að leyfa öðrum kennurum að njóta góðs 
af.  Nafn/nöfn höfunda og/eða skóla birtast með verkefnum á vefnum. 

Meðfylgjandi er eyðublað með þeim upplýsingum sem við þurfum að fá með hverju 
verkefni og gaman væri að fá reynslusögur af því hvernig verkefnið þróaðist. Ef allar 
upplýsingar koma fram í kennsluáætlun þarf ekki að fylla þetta eyðublað út. 

Okkur þætti vænt um að þú myndir áframsenda þetta á kennara skólans og vonumst 
við til að fá góðar undirtektir til að vefurinn geti gagnast sem flestum kennurum í 
framtíðinni. 

 

Með fyrirfram þökk 

 

Jóhanna Sól Haraldsdóttir – jsh5@hi.is 

Rósa Guðmundsdóttir – rog11@hi.is 

 

P.S. Kennsluáætlanir og útfyllt eyðublöð ásamt öðrum fylgiskjölum má senda okkur 
á netföngin hér að ofan. Ef einhverjar spurningar vakna þá ekki hika við að senda 
okkur tölvupóst 
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Fylgiskjal II 

Samþættingarverkefni 

Nafn verkefnis:  

 

Aldur nemenda: 

 

Markmið verkefnis: 

 

Námsgreinar: 

 

Tímarammi: 

 

Efni og búnaður: 

 

Höfundur/ar: 

 

Kennsluáætlun: 

 

Námsmat: 

 

Hvenær samið:  

 

Verkefni keyrt hvað oft: 

 

Reynslusaga af verkefni: 

 

Annað sem vert er að taka fram: 


