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Ágrip 

Greinargerðin er hluti af lokaverkefni til B.ed. prófs við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Greinargerðin er unnin samhliða Hugmyndabók fyrir kennara um 

samþættingu verklegrar og bóklegrar kennslu á yngsta stigi grunnskólans. 

Í greinargerðinni fjöllum við um mikilvægi list- og verkgreina í skólastarfi og 

samþættingu námsgreina. Einnig fjöllum við um hvernig stuðla megi að alhliða 

þroska nemenda í gegnum nám. Í lok greinargerðarinnar er hugmyndabókinni 

gerð skil og verkefni hennar tengd við Aðalnámskrá grunnskóla. 

Hugmyndabókinni er skipt í tvennt. Í fyrri hluta hennar má finna 16 verkefni sem 

samþætta list- og verkgreinar við bóklega kennslu og fjögur verkefni sem 

einungis eru tengd við list- og verkgreinar. Í seinni hluta bókarinnar er farið yfir 

markmiðin sem tengjast verkefnunum og jafnframt er komið inn á þá 

þroskaþætti sem tengjast hverju verkefni fyrir sig. 
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1. Inngangur 

List- og verkgreinar fá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla einungis 640 mínútur 

á viku af þeim 4800 mínútum sem áætlaðar eru í kennslu í 1. – 4. bekk 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 14). Til samanburðar má 

geta þess að íslenska fær 960 mínútur og stærðfræði 800 mínútur. Það er 

skólunum í sjálfsvald sett hvernig þeir skipta þeim tíma sem áætlaður er í hverja 

námsgrein milli árganga. Til list- og verkgreina teljast: textílmennt, myndmennt, 

tónmennt, dans og leikræn tjáning.  

Höfundar töldu þörf á að bæta list- og verkgreinakennslu í grunnskólum. Ákváðu 

þeir því að ræða við nokkra kennara á yngsta stigi grunnskólans og kennara í 

textílmennt til þess að athuga hvort þörf væri á hugmyndabók um samþættingu 

verklegs og bóklegs náms. Niðurstaða þessara viðræðna var sú að kennarar telja 

þörf á slíkri bók. Höfundar lögðu því í það verkefni að safna saman list- og 

verkgreinaverkefnum sem tengja má við hefðbundnar bóklegar námsgreinar. 

Afrakstur þessarar vinnu má finna í Hugmyndabók fyrir kennara um samþættingu 

verklegra og bóklegrar kennslu á yngsta stigi grunnskólans. 

Greinargerðin er fylgirit Hugmyndabókarinnar. Henni er ætlað að varpa ljósi á 

það hvernig Hugmyndabókin getur nýst kennurum við að samþætta verklegar og 

bóklegar greinar. Hér verður meðal annars gefin stutt lýsing á Hugmyndabókinni 

og farið yfir gildi list- og verkgreina í grunnskólum. Einnig er hver þáttur 

Hugmyndabókarinnar tekinn fyrir og verkefni hans tengd við Aðalnámskrá 

grunnskóla. 
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2. Stutt lýsing á Hugmyndabókinni 

Hugmyndabókin er unnin með það í huga að auka verklega kennslu á yngsta stigi 

grunnskólans þ.e. fyrir nemendur í fyrsta til fjórða bekk. Aðalmarkmið 

viðfangsefna bókarinnar er að auka vægi list- og verkgreina með því að samþætta 

verklega og bóklega kennslu.  

Hugmyndabókinni er skipt upp í sex kafla. Þar sem fjórir af þessum köflum 

tengjast námsgreinum, íslensku, stærðfræði, samfélagsfærði og náttúrufræði, 

einn tengist föndri tengdum hátíðum og að lokum er kafli sem útlistar markmiðin 

og þroskaþættina sem tengjast hverju verkefni fyrir sig. Verkefnum 

Hugmyndabókarinnar hefur verið skipt í tvo aldursflokka, sex til sjö ára og átta til 

níu ára. Innan hverrar námsgreinar eru tvö verkefni sem tengd eru við list- og 

verkgreinar. Höfundar hafa einnig tekið saman hugmyndir að jóla- og páskaföndri 

fyrir báða aldurshópana. 

Við val á verkefnum í hugmyndabókina var Aðalnámskrá grunnskóla, bæði 

almennur hluti og námsgreina hluti hennar, höfð til hliðsjónar. Verkefnin hafa því 

verið valin með það í huga að þau uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til nemenda 

í hverri námsgrein fyrir sig. Leitast var við að hafa verkefnin sem fjölbreyttust. 

Hugmyndabókin er hugsuð sem hugmyndabanki fyrir kennara þannig að þeir geti 

á einfaldan hátt samþætt list- og verkgreinakennslu við hefðbundna kennslu, en 

samt sem áður fylgt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 
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3. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

List- og verkgreinum er ekki gert jafnt hátt undir höfði og bóklegum greinum í 

stundatöflu, samanber viðmiðunartöflu Aðalnámskrár grunnskóla. Höfundar 

sendu tölvupóst á tíu grunnskóla víðsvegar um landið til að athuga hversu mikinn 

tíma nemendur fá í list- og verkgreinakennslu á viku. Svör fengust frá fjórum 

grunnskólum en nemendur í þeim skólum fá þrjár til fjórar klukkustundir (180 – 

240 mínútur), eða um það bil fjórar til sex kennslustundir á viku í list- og 

verkgreinakennslu. Með Hugmyndabókinni vilja höfundar vega upp á móti því 

ójafnvægi sem ríkir gagnvart list- og verkgreinakennslu í stundatöflum 

grunnskólanna. Með því að kenna almennar greinar í gegnum list- og verkgreinar 

aukum við fjölbreytni í kennslu ásamt því að gera list- og verkgreinum hærra 

undir höfði. 

Samkvæmt Aðalnámskrá eiga nemendur að uppfylla fjölmörg markmið í lok 

fjórða bekkjar í listgreinum. Það er skylda hvers skóla að uppfylla slík markmið. 

Listnám er mikilvægt fyrir þroska nemenda en í listgreinarhluta Aðalnámskrá 

grunnskóla segir meðal annars: 

Í listnámi reynir á marga þætti mannlegrar hæfni, bæði til hugar og 

handa, þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni, virkja öll 

svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni 

og skilningi til að túlka og meta upplýsingar. Þannig verða nemendur 

virkir í athugun, rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður haldbest 

og hagstæðast (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 6). 

Eitt af markmiðum Aðalnámskrár er að stuðla að fjölbreyttum kennsluháttum. Til 

að skólarnir nái því markmiði, verða kennarar að uppfylla þarfir allra nemenda 

um fjölbreytta kennsluhætti. Samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 

kemur fram að„...Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að 

nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna“.  
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Það er því lagaleg skylda grunnskólanna að nemendur fái kennslu við sitt hæfi og 

njóti jafnframt hæfileika sinna. Allir nemendur eiga rétt á að leyfa hæfileikum 

sínum að njóta sín og fjölbreyttir kennsluhættir skipta þar miklu máli.  
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4. Fjölbreyttir kennsluhættir 

Í starfi sínu þarf kennarinn oftar en ekki að vinna með hóp af ólíkum 

einstaklingum. Verkefni hans felst í því að ná að vekja áhuga allra nemendanna á 

viðfangsefninu. Til að ná til sem flestra nemenda þarf kennari að nota fjölbreytta 

kennsluhætti. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006, bls. 15) leggur áherslu á að það ríki fjölbreytni í 

kennsluháttum og vinnubrögðum nemenda. Þar kemur jafnframt fram að það sé 

á ábyrgð kennarans að velja kennsluaðferðir við hæfi nemenda sinna, sem miðast 

við að ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt. Þar verður kennaranum einnig 

að vera ljóst að ekki er hægt að alhæfa yfir nemendahóp, því þótt eitt skipulag 

virki á einn hóp er ekki sjálfgefið að það virki á þann næsta. Því þarf kennarinn 

ávallt að hafa í huga kennsluaðferðir séu við hæfi hvers nemendahóps og 

verkefnis. 

Howard Gardner setti fram kenningu um að maðurinn búi yfir átta greindum; 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og að lokum 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14-15). Þegar Gardner vann við að hlúa 

að einstaklingum sem hlotið höfðu heilaskaða áttaði hann sig á því að greindirnar 

finnast á ákveðnum svæðum í heilanum. Í þeirri vinnu sá hann meðal annars að 

einstaklingar sem sködduðust á Broca svæðinu (þar sem málgreindin er staðsett) 

áttu í erfiðleikum með talað mál en ekki með til dæmis söng og dans (Armstrong, 

2001, bls. 15). Gardner telur að allir búi yfir öllum þessum greindum og geti 

þjálfað þær, þó búi einstaklingar yfir mismikilli færni í þeim. Til dæmis eru 

tónskáld mjög fær í tónlistargreind en rithöfundar í málgreind (Armstrong, 2001, 

bls. 20).  

Ef litið er til kenningar Gardners þá er mikilvægt að örva allar greindir mannsins. 

En það verður ekki gert með einsleitri kennslu. Greindirnar þurfa mismunandi 

örvun, enda gefur það auga leið að til dæmis sjálfsþekkingargreind og 

tónlistargreind er ekki hægt að örva á sama hátt. Greindirnar tengjast innbyrðis 
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enda þurfum við oftast að beita fleiri en einni greind við úrvinnslu verkefna, til 

dæmis þegar nemendur vinna að orðadæmum í stærðfræði þurfa þeir að nota 

málgreind og rök- og stærðfræðigreind (Armstrong, 2001, bls. 21). 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna (1999) er bent á leiðir 

sem kennarar geta nýtt sér til að ná til allra nemenda í bekk. Í bókinni útskýrir 

hann notkun kennsluaðferðanna. Ingvar telur það sem eina af meginreglum 

verklegs náms að verklegir þættir þurfi að tengjast við aðra námsþætti. Í því 

samhengi segir hann:  

Verklegar æfingar þurfa að tengjast vel öðrum þáttum námsins. 

Nemendum þurfa að vera ljós markmiðin með náminu og gera sér 

grein fyrir því hvernig hinar verklegu æfingar tengjast annars vegar 

fræðilegri undirstöðu og hins vegar hagnýtum viðfangsefnum. Á 

þessu vill oft verða misbrestur en það er fyrst og fremst með 

umræðum sem nemendur öðlast skilning á þessum atriðum (bls 87). 

Eitt af aðalmarkmiðum grunnskólans er að stuðla að almennri menntun, það er 

útskýrt svo í Aðalnámskrá grunnskóla (2006): „Almenn menntun á að stuðla að 

umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að 

efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og 

verðmætamat” (bls. 8). Aðalnámskráin nefnir einmitt fjölbreytta kennsluhætti 

sem eina af leiðunum til að ná þessu markmiði. 

Samkvæmt annarri grein laga um grunnskóla skulu skólar haga starfsemi sinni 

með tilliti til þarfa og eðlis hvers nemenda með það fyrir augum að stuðla að 

alhliða þroska þeirra. Þessu er hægt að ná fram með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og kennsluháttum. Hver einstaklingur er einstakur og lærir á 

sinn hátt og kennarar þurfa að gera sér grein fyrir hvernig við eflum sem best 

alhliða þroska hans.  
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5. Samþætting námsgreina 

Jessica Hoffmann Davis kemur inná í bók sinni, Why Our Schools Need the Arts, 

að ástæðan fyrir því að list- og verkgreinar fá ekki þann tíma í stundatöflunni sem 

skyldi er líklega sú að stundataflan dugar varla fyrir mikilvægari greinar eins og 

lestur og skrift. Þess vegna er mikilvægt að finna leiðir til að samþætta list og 

verkgreinar við hinar hefðbundnu bóklegu greinar (Hoffmann Davis, 2008, bls. 

31-32). Hoffman Davis talar um að á ameríska SAT prófinu hafi mælst fylgni milli 

hárra einkunna og nemenda sem hafa numið listgreinar. Hins vegar er erfitt að 

sanna hvort ástæðan fyrir hærri einkunnum sé sú að nemendur nemi listir. 

Ástæðan getur líka verið önnur, til að mynda sú að nemendur sem hafa hlotið 

góða og mikla listkennslu koma oft úr skólum sem leggja ekki eingöngu mikla 

áherslu á listir í sínum námskrám heldur eru þeir skólar einnig líklegri til að bjóða 

betri kennslu í öðrum námsgreinum (31-32). 

Ef kennsluaðferðirnar eru einhæfar geta komið upp agavandamál þegar til lengri 

tíma er litið. Þess vegna er mikilvægt að lögð sé áhersla á að börn læri í gegnum 

leiki og fái að reyna sjálf það sem þau eru að læra á yngri stigum grunnskólans. 

Börn hafa ekki úthald í að vinna lengi með blað og blýant því að þau verða fljótt 

leið og gefast upp. Þegar kennarar kynna nemendum ný námsgögn þarf að hafa í 

huga að ekki er gott að byrja með mikið af nýjum gögnum í einu því þá beina 

nemendur athyglinni að öllu því nýja og eiga því erfitt með að einbeita sér að 

sjálfu verkefninu. Þar af leiðandi verður erfiðara fyrir kennarann að fanga athygli 

nemenda við þessar aðstæður (Moyles, 2007, bls. 146-148). 

Í 25. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir meðal annars: ,, Í aðalnámskrá 

skal kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu, uppbyggingu og skipan náms, 

svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina í grunnskóla. 

Þess skal gætt að námið verði sem heildstæðast, en hver grunnskóli ákveði hvort 

námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt.“  

Í greinahluta Aðalnámskrár grunnskóla er kveðið á um mikilvægi samþættingar 

námsgreina og eru kennarar hvattir til að nýta möguleikana sem bjóðast til 
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samþættingar. Mikilvægt er að kennarinn sé opinn og hugmyndaríkur fyrir öllum 

samþættingarmöguleikum. 

Íslenska: Í íslenskuhluta Aðalnámskrár er komið inn á mikilvægi þess að hafa 

kennsluna sem fjölbreyttasta og að verkefnin miði að áhuga, þroska og getu 

hvers nemenda. Með því að samþætta íslensku við aðrar námsgreinar má þjálfa 

nemendur í íslensku á fjölbreyttan hátt, jafnt innfædda sem og þá sem hafa 

íslensku sem annað tungumál. „Dæmi um þetta eru þegar nám er skipulagt með 

söguaðferðinni og þegar nám í íslensku er samþætt upplýsingamennt og miðlun í 

skapandi verkefnum. Samþætting íslensku og listgreina er líka til þess fallin að 

styrkja skapandi skólastarf og glæða námsáhuga og árangur með öðrum hætti 

en bóklegt nám gerir“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 6).  

Stærðfræði: Í stærðfæðihluta Aðalnámskrár kemur fram að við upphaf 

skólagöngu hafa börn jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og er mikilvægt að 

halda þessari jákvæðni við og leggja áherslu á að stærðfræðin hafi 

skemmtanagildi, til þess að ná þessum markmiðum þarf að leggja áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007, bls. 14). 

Með því að samþætta stærðfræði við aðrar námsgreinar er hægt að ná fram enn 

meiri fjölbreytni í kennsluháttum. Komið er inná mikilvægi þess að samþætta 

verkefni við aðrar námsgreinar: „Þessi verkefni ættu að vera fræðandi um 

viðkomandi svið og verða jafnframt til þess að varpa ljósi á hlutverk 

stærðfræðinnar við að skýra og stuðla að lausn margvíslegra vandamála. 

Verkefnin ættu ekki eingöngu að tengja stærðfræðina við þann veruleika sem 

nemendur búa við heldur einnig að víkka sjóndeildarhring þeirra“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði, 2007, bls. 9). 

Náttúrufræði: Kveðið er á um í náttúrufræðihluta Aðalnámskrár, mikilvægi þess 

að í náttúrufræði séu viðhafðir fjölbreyttir kennsluhættir til að ná til allra 

nemenda, þannig að hver og einn nái að byggja upp og þróa sinn eigin 

þekkingarheim. Mikilvægt er við skipulagningu náms að huga að samþættingu við 

aðrar greinar. „Hlutverk náttúrufræðikennslu er ekki síst fólgið í því að hjálpa 

nemendum að sjá skóginn fyrir trjánum, átta sig á heiminum sem heild og 



14 
 

hvernig hlutirnir verka hverjir á aðra“ (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007, bls. 7).  

Samfélagsfræði: Í samfélagsfræðihluta Aðalnámskrár er mikil áhersla lögð á 

samþættingu við aðrar námsgreinar á öllum skólastigum. „Tilefni og tækifæri til 

samþættingar við aðrar námsgreinar, s.s. lífsleikni, upplýsingamennt og 

umhverfisfræði, heimilisfræði og kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði eru 

einnig til staðar í ýmsum bekkjum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar, 

2007, bls. 5). Ekki er komið inn á samþættingarmöguleika hjá yngsta stiginu við 

listgreinar, mikilvægt er að láta hugmyndaflugið ráða því margir möguleikar eru 

til staðar fyrir samþættingu hjá þessu stigi, má þar helst nefna ullina sem hefur 

verið stór hluti í lífi Íslendinga í gegnum aldirnar. 

Heimilisfræði: Í heimilisfræðihluta Aðalnámskrár er komið inná mikilvægi 

samþættingar og er tekið fram að nýta skuli möguleikana sem bjóðast til að 

samþætta heimilisfræði við aðrar greinar, bæði verklegar og bóklegar, eins og 

kostur er. Þar sem heimilisfræðin tengist öðrum greinum á margvísilegan hátt 

eru möguleikarnir margir. „Nálgun viðfangsefna frá mörgum hliðum ætti að 

stuðla að dýpri skilningi og auka heildarsýn nemenda. Við skipulag kennslu ættu 

kennarar að huga sameiginlega að þessum möguleikum og vinna saman að 

þeim“ (Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði, 2007, bls. 7) 

Listgreinar: Í greinahluta myndmenntar og textílmenntar er komið inn á 

mikilvægi þess að leggja áherslu á ferlið frá hugmynd að verki. Einnig er komið 

inn á að samþætta skal myndmennt og textílmennt við aðrar fræðilegar greinar 

til dæmis með verkefnum, fyrirlestrum og safnaheimsóknum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar 200, bls. 9, 17).   
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6. Gildi list- og verkgreina í skólum 

Hlutverk grunnskólans er að búa nemandann sem best undir lífið. Ekki er hægt að 

nefna eina ákveðna námsgrein sem er best til þess fallin, heldur er það 

einstaklingsbundið hvað kemur að mestum notum þar sem störf, jafnmörg og 

þau eru mismunandi, krefjast mismunandi færni og þekkingar (Andri Ísaksson, 

1983, bls. 3). Flestir skólar setja fram í skólanámskrám sínum að þeir leggi áherslu 

á fjölbreytta kennsluhætti enda er kveðið á um það í Aðalnámskrá 

grunnskólanna. Með það að leiðarljósi er mikilvægt að áhersla sé lögð á list- og 

verkgreinar í skólum en með því aukast möguleikarnir á að nálgast nemendur á 

fjölbreyttan hátt og auka fjölbreytni í kennsluaðferðum. Í listgreinahluta 

Aðalnámskrár grunnskólanna (bls. 6) er komið inn á mikilvægi list- og 

verkgreinakennslu og taldir upp þeir þættir sem listnám eflir. Má þar nefna 

hvernig listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins, hvernig það eflir 

sköpunargáfu, reynir á ímyndunarafl og rökhyggju, veitir tækifæri til að þroska 

fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta, hvernig listnám getur eflt sjálfsmynd 

og sjálfsskilning, aukið tilfinningaþroska og félagsþroska, þjálfað hæfni til 

þátttöku í menningu samfélagsins, listir eru mikilvægar sem atvinnugrein og fyrir 

nýsköpun. Einnig er komið inn á hvað listir hafa mikið samfélagslegt gildi: „Listir 

eru uppistaðan í menningararfi þjóðanna. Listir helga það sem samfélaginu er 

mikilvægt, spegla gildi og venjur en eru að sama skapi ögrandi. Á helgistundum, 

hátíðum og merkisdögum mannsævinnar, jafnt í sorg sem gleði, leitar mannkynið 

til listarinnar til að tjá merkingu stundarinnar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar, 2007, bls. 7).  
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7. Skynjun og þroski 

Samkvæmt bókinni Vara Växa Lära eftir Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson (1995) 

eru þroskaþættirnir sjö: skynjun, hreyfing, vitrænn þroski, málþroski, sjálfið-

sjálfsmeðvitund, félagsþroski og umhverfið. Verkefni hugmyndabókarinnar koma 

inn á þessa þætti. Hér á eftir verður þroskaþáttunum gerð skil og þeir tengdir við 

verkefnin í Hugmyndabókinni. 

7.1. Skynjun 

Með skynjun túlkum við og greinum boð frá skynfærunum. Skynjun skiptist í: 

sjón, heyrn, snertiskyn, bragðskyn, lyktarskyn, jafnvægis-, hreyfi- og líffræðilega 

skynjun. Með skynjun erum við að uppgötva, greina, skapa og móta. Einnig má 

telja til skynjunar úthald og einbeitingu. Hægt er að segja að skynjun sé 

grundvöllur alls náms og þroska því að í gegnum skynfærin söfnum við gögnum 

sem við byggjum þekkingu og skilning okkar á (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 

59-60). Þroskaþættina má samsama við fjölgreindakenningu Gardners, þar sem 

hver þroskaþáttur á sér samsvörun við greindarþætti Gardners. Skynjunin tengist 

þannig rýmisgreind Gardners. Sjónræn skynjun rúmfræðilegs umhverfis felur í sér 

hæfileika til að umskapa skynjunina og átta sig á lögun hluta, litum, formi, línum 

og vídd (Armstrong, 2001, bls. 14). 

 7.1.1. Sjón: Fínhreyfingar byggja á samhæfingu augna og handa. Góð 

aðferð til að örva sjón barns er að vekja athygli barnsins á umhverfinu og ræða 

um það sem fyrir augu ber svo sem formin, litina og birtuna í umhverfinu. Gott er 

að láta börn vinna með smásjá en slíkt verkefni þjálfar augun en einnig er hægt 

að vinna með sjónauka og reyna þannig að koma auga á fjarlæga hluti, hvort 

tveggja getur líka vakið áhugverðar umræður á því sem fyrir augu ber. Fylgjast 

þarf með sjón barnanna reglulega, oft uppgötvast sjóngallar ekki fyrr en barnið 

lærir að lesa. Ef ekki fæst greining á sjóngalla getur það leitt til annarra 

vandamála, til að mynda skorts á sjálfsáliti vegna námsörðugleika sem af 

sjóngallanum stafa (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 64). Verkefni 

Hugmyndabókarinnar miða að því að nemendur skynji liti, mynstur og form en 
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einnig að auka samhæfingu augna og handa. Í raun má líta á öll verkefnin sem 

sjónræna upplifun, þar sem þau spila öll inn á liti, form og ljós. 

  7.1.2. Heyrn: Heyrnina má örva með því að fara í leiki sem byggja á 

hlustun. Gera má börnum grein fyrir eiginleika hljóða t.d. tónhæð og styrk þeirra. 

Það að hugsa til barna í umferðinni er nóg til að gera sér grein fyrir mikilvægi 

heyrnar. Líklega er mikilvægasti þáttur heyrnar að skilja talað mál. Þessi þáttur 

gerir kröfur til fleiri þátta en heyrnar því hann byggir einnig á athygli og 

einbeitingu sem og orðaforða. Besta hlustunaræfingin sem barn getur fengið er 

að hlusta á talað mál fullorðinna (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 64-65). Verkefni 

Hugmyndabókarinnar þjálfa heyrnarskynjunina með því að kennarinn les sögu en 

nemendur vinna síðan leikrit upp úr sögunni. Það að hlusta á fyrirmæli kennarans 

örvar einnig heyrnarskynjun nemenda. 

7.1.3. Snertiskyn, bragð, ilman: Börn rannsaka ósjálfrátt umhverfið með 

höndum, húð, munni og nefi. Það ýtir undir áhuga og forvitni hjá börnum að 

virkja þau þannig að þau noti sem flest skynfæri við vinnu sína. Að vinna með 

höndunum er mjög mikilvægt fyrir hugann, auk þess veitir það börnunum gleði 

og eflir sjálfstraustið (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 66). Hugmyndabókin miðar 

að því að nemendur vinni með mismunandi efnisgerðir, t.d. áferð efnisins, hvort 

það sé hart eða mjúkt. Þannig örvast snertiskyn nemenda. Þrjú verkefni 

Hugmyndabókarinnar eru tengd heimilisfræði þar sem bragð- og lyktarskyn 

nemenda er örvað. 

7.2. Hreyfing 

Hreyfing er jafn mikilvæg fyrir þroska barnsins og skynjunin. Samhæfing 

skynjunar og hreyfingar er mikilvægur hluti af áframhaldandi vitsmunaþroska. 

Allt frá fyrstu hreyfingum barnsins þroskast það stig af stigi, það skríður, stendur 

og fer svo að ganga. Öll stigin eru barninu mikilvæg þar sem þau byggja á 

ákveðnum grunni. Sagt er að ef þau nái þeim ekki öllum sé hætta á 

námsörðugleikum seinna meir. Mikilvægt er að æfa líkamann svo heilastarfsemin 

aukist. Reynsla, minningar og ímyndunarafl tengjast hreyfingum. Þá er upplagt að 

nota leikræna tjáningu sem kennsluaðferð, t.d. má láta börnin líkja eftir fólki að 
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störfum, dýrum og að tjá tilfinningar með leikrænni tjáningu. Þegar þjálfa á 

fínhreyfingar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hægt er að nota 

fjölbreyttari efni en blýant og blað (Eriksson og Oskarson, 1995, bls. 70-76).  

Á fyrstu árum grunnskóla er mikilvægt að leggja áherslu á skapandi vinnu; forma 

leir, leika á hljóðfæri, dansa, leika með leikbrúður o.s.frv. Þannig verða börn 

opnari, óheftari og einlægari auk þess sem það stuðlar að forvitni þeirra. Það er 

mikilvægt að þessi þættir eru þjálfaðir snemma hjá einstaklingum því erfiðara er 

að þjálfa þessa eiginleika þegar þau eru orðin eldri (Erikson og Oskarson, 1995, 

bls. 76-77). Skilgreining Erikson og Oskarson á hreyfingu tengist líkams- og 

hreyfigreind Gardners. Samkvæmt Gardner felst í líkams- og hreyfigreind færni til 

að tjá tilfinningar og hugmyndir og tjá ákveðna færniþætti eins og jafnvægi, 

samhæfingu, fingrafimi, sveigjanleika, hraða og styrk (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Auðvelt er að samþætta hreyfingu við hefðbundnar bóklegar greinar. Í 

Hugmyndabókinni koma ýmis verkefni inn á hreyfiþroska m.a. hugmynd um að 

nemendur útbúi leikbrúður og setji upp leikrit og að þeir móti dýr úr leir. 

Nemendur öðlast einnig aukna þjálfun í fínhreyfingu og samhæfingu augna og 

handa með því að t.d. þræða nál, sauma út og þræða perlur. 

7.3. Vitrænn þroski 

Sálfræðingurinn Jean Piaget setti fram kenningar um þroskastig barna. Hann 

sagði að vitsmunaþroski barnsins væri þrepaskiptur og birtust þessi þrep í fjórum 

stigum vitsmunaþroska barnsins: 

 Skynhreyfistig 0-2 ára 

 Foraðgerðastig 2-7 ára 

 Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára 

 Stig formlegra aðgerða 11-15 ára 

Hvert þroskastig er undirbúningur fyrir það næsta. Til þess að æskilegur þroski 

geti átt sér stað þarf barnið hvatningu og stuðning fullorðinna sem og hvetjandi 

umhverfi. Vitrænn þroski skiptist í fjóra undirþætti skv. Erikson og Oskarson 

(1995). Eru það minni, hlutstætt minni, hugtakaskynjun og skapandi hugsun. Í 

Hugmyndabókinni er komið inn á þrjá þætti. Vitrænn þroski samsvarar rök- og 
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stærðfræðigreind Gardners. Í þeirri greind er fólgið að hugsa rökrétt og vinna 

með tölur á árangursríkan hátt. „Þessi greind felur í sér næmi fyrir röklegum 

mynstrum og tengslum, staðhæfingum og yrðingum (ef-þá, orsök og afleiðing), 

föllum í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum. Rök- og 

stærðfræðigreindin notar aðferðir eins og frumflokkun, flokkun, ályktun, 

alhæfingu, útreikninga og tilgátuprófun“ (Armstrong, 2001, bls. 14). 

7.3.1 Minni: Minnið er forsenda þess að geta hugsað og framkvæmt. 

Minnið varðveitir reynslu og viðhorf sem hægt er að byggja nýja þekkingu á. 

(Erikson og Oskarson, 1995, bls.84). Verkefni Hugmyndabókarinnar þjálfa m.a. 

minnið með því að nemendur lesa sögu og vinna síðar með hana. Nemendur 

byggja á fyrri reynslu við gerð verkefnanna þar sem þau eru miðuð við getu 

þeirra.  

7.3.2 Hugtakaskynjun: Á stigi hlutbundinna aðgerða hafa börn þroskað 

hugsun sína, þau fara frá því að vera sjálfhverf í hugsun, yfir í það að geta hugsað 

óhlutbundið. Þegar á það stig er komið er hægt að vinna með merkingu orða og 

er mikilvægt að tengja hreyfigetu barnsins við orðin. Upplagt er að byrja að vinna 

með stærðir, rúmmál og tímahugtök á þessu stigi (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 

85-88). Fjöldi verkefna í Hugmyndabókinni fela í sér að kynna ýmis hugtök, til 

dæmis hugtök tengd veðrinu, himingeimnum og eldhúsinu. Einnig eru verkefni 

þar sem áhersla er lögð á stærðarhugtök og fræðihugtök t.d. tengd textíl, s.s. 

tunguspor og krosssaumur. 

7.3.3. Skapandi hugsun: Til að barn geti orðið skapandi þarf það örvun frá 

hinum fullorðnu. Hafa þarf í huga að þessi örvun má ekki vera of stýrandi því ef 

örvunin er of stýrandi kemur það í veg fyrir frumkvæði og frumleika barnsins. 

Mjög mikilvægt er að barnið læri að það er í lagi og jafnvel nauðsynlegt að því 

mistakist. Þegar barni er hrósað fyrir vel unnið verk skal varast að hrósið verði 

yfirdrifið því það getur leitt til skekkingar á sjálfsmynd og öryggiskennd barnsins. 

Gleðin við sköpunina er umbun verksins (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 92-93). 

Verkefni Hugmyndabókarinnar byggja á því að örva skapandi hugsun. Ekki er gert 

ráð fyrir því að kennarinn sýni nemendum sínum fyrirmyndir að verkefnunum, 
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enda hamlar það sköpunargleði barnanna því þá geta þau verið föst í 

fyrirmyndinni.  

7.4. Málþroski 

Við lærum að hlusta áður en við lærum að tala, við lærum að tala áður en við 

lærum að lesa og skrifa. Málþroski barnsins helst í hendur við aðra þroskaþætti 

þess. Málþroskinn tengist stigum Piaget. Strax við fæðingu hefst málþroskinn, 

móðirin lærir að þekkja inn á barnið með því að hlusta á það, tala við það og 

greina og túlka svipbrigði þess. Í þessu samspili er grunnurinn að málþroska 

lagður. Máltaka fer fram á aldrinum 2-7 ára. Samkvæmt Piaget eru 7 ára börn 

ekki orðin fær um að tjá algjörlega hugsanir sínar og það er ekki fyrr en um 11 ára 

að þau geta hugsað óhlutbundið. Samkvæmt Piaget er það í lok annars stigs sem 

barnið lærir nokkur af mikilvægustu verkefnum lífsins, það er að læra að lesa og 

skrifa. Til þess að lestrar- og skriftarkennsla geti átt sér stað þarf að vera til staðar 

ákveðin málvitund. Frá fæðingu og út allt lífið þróar maðurinn getu sína til að 

hlusta og skilja talað mál. Ef barnið fær tækifæri til að vera þátttakandi í 

samtölum, hlusta á sögur, segja frá, og syngja með öðrum, er búið að leggja 

góðan grunn að lestrarnáminu (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 95-99). Sú greind 

Gardners er tengist málþroska er málgreind. Hæfileikinn til að hafa áhrif skriflega 

og munnlega með orðum flokkast undir þessa greind. Einnig það að geta fært sér 

í nyt formgerð tungumálsins, hljóm þess og hljóðfræði, merkingu þess eða 

þýðingu á hagnýtan hátt (Armstrong, 2001, bls. 14). Í Hugmyndabókinni eru 

hugmyndir að fjölbreyttri vinnu með málþroskann. Nemendur bæði lesa og 

hlusta á sögur, t.d. leika þeir leikrit upp úr þeim sögum, þar sem þeir segja sjálfir 

frá. Nemendur geta rætt við kennara og samnemendur um verkefnin sem þeir 

vinna. Ýmis verkefni í Hugmyndabókinni eru unnin í hópum þar sem nemendur 

vinna að kynningum sem þeir síðan flytja fyrir bekkinn.  

7.5. Sjálfið – Sjálfsmeðvitund 

Sjálfsmeðvitund er það að þekkja og virða sjálfan sig og vita að maður á rétt á að 

aðrir umgangist mann af virðingu. Samkvæmt Erikson og Oskarson (1995) er 

sjálfinu skipt í tilfinningaþroska, að finna sjálfan sig og þroskasjálfstæði (bls. 112). 
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Tengja má sjálfið við sjálfþekkingargreind Gardners, hún er skilgreind sem hæfni 

til að starfa og lifa á grunni sjálfsþekkingar, „þessi greind lýsir sér í skýrri 

sjálfsmynd og þekkingu einstaklingsins á styrk sínum og veikleikum, vitund um 

eigið hugarástand, innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt 

sjálfskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni til sjálfsögunar“ (Armstrong, 2001, bls. 15). 

Verkefni Hugmyndabókarinnar koma inn á þennan þroskaþátt. Nemendur örva 

tilfinningaþroskann með því að upplifa listir og menningu, þeir læra inn á sig 

sjálfa og hvers þeir eru megnugir. Þeir læra að bera virðingu fyrir öðrum þjóðum 

og siðum þeirra þegar unnið er með fjölmenningu. En einnig læra þeir að þroska 

sjálfstæði sitt við daglegar athafnir með því til dæmis að vinna verkefni í 

heimilisfræði og fá að vinna verkefnin eftir sínu höfði. 

7.6. Félagsþroski 

„Með félagsþroska er átt við samskipti og sambönd milli tveggja eða fleiri 

persóna. Að geta gefið af sér og staðið í gagnkvæmum tilfinningasamböndum við 

aðra. Að hafa hæfileika til að setja sig í spor annarra. Að geta verið í samvinnu 

með öðrum og fara eftir reglum. Að geta nýtt hæfileika sína og hæfileika annarra 

í uppbyggjandi samvinnu. Manneskjan er og verður félagsvera með sterka 

félagsþörf“ (Eriksson og Oskarsson, 1995, bls. 128). Forsenda félagsþroska er að 

barnið aðgreini sig frá öðrum með sinni eigin sjálfsmynd. Samskipti fólks fara 

aðallega fram með munnlegri tjáningu, því þannig er hægt að láta í ljós langanir, 

óskir og hugsanir (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 128). Félagsþroski tengist 

samskiptagreind Gardners. Samskiptagreind felur í sér að þekkja aðra þ.e. 

„hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 

annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og 

látbragði, hæfni til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og 

hæfileiki til að bregðast rétt við þeim“ (Armstrong, 2001, bls. 14). Félagsþroska 

má til dæmis örva í hópvinnu. Í Hugmyndabókinni eru verkefni sem æskilegt er 

að nemendur vinni í hópum og örvi með því félagsþroska. Einnig eru þar 

hugmyndir að vinnu nemendur í gegnum leikræna tjáningu. Þar vinna þau að því 

að skynja látbragð, svipbrigði þess sem leikur sem og tilfinningar og stemningu. 

Þegar nemendur vinna verkefni í hóp verða þeir að vera meðvitaðir um hlutverk 
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sitt í hópnum og virða og hlusta á skoðanir annarra en vita um leið að hlustað er 

á þeirrar eigin skoðanir. 

7.7. Umhverfið 

Umhverfi barna í dag einkennist af gríðarlegu upplýsingaflæði og áreiti. Við lifum 

á háþróuðum tæknitímum og hafa tímarnir breyst mikið á fáum árum. Í dag búa 

börn við mikil þægindi frá því sem áður var. Áður voru börn oft í nánum tengslum 

við náttúruna en í dag er náttúran óþekktur heimur fyrir mörg börn. Það er 

mikilvægt að börn geri sér grein fyrir því hvaðan hlutir koma og hvernig þeir eru 

gerðir. Mikilvægt er að hvetja þau til að verða gagnrýnir neytendur og taka ekki 

öllum þægindum sem gefnum. Hvort sem maður vill vinna með náttúruna eða 

tækni, gildir sama lögmál, að ganga út frá sjónarhorni barnanna og umhverfi 

þeirra. Það að þekkja eigið nærumhverfi er fyrsta skrefið í átt að sjálfstæði 

barnsins (Erikson og Oskarson, 1995, bls. 143-148). Í umhverfisgreind Gardners 

felst að kunna að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu í sínu eigin 

umhverfi. Greindin felur í sér næmni fyrir fleiri náttúrufyrirbærum eins og fjöllum 

og skýjafari (Armstrong, 2001, bls. 15). Á yngsta stigi grunnskóla vinna nemendur 

á ýmsan hátt með umhverfi sitt, meðal annars með því að vinna með 

nærumhverfi sitt og skólalóðina. Hugmyndabókin inniheldur ýmis verkefni sem 

tengjast dýrum á einn eða annan hátt. Í Hugmyndabókinni má einnig finna jóla- 

og páskaföndur og kemur þannig inn á hátíðir og siðvenjur í okkar samfélagi. 
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8. Nánari lýsing á Hugmyndabókinni og markmiðum hennar 

Yfirmarkmið Hugmyndabókarinnar er, líkt og áður hefur komið fram, að 

samþætta verklega- og bóklega kennslu. Hugmyndabókin inniheldur í heildina 20 

verkefni, en þar af eru 16 sem samþætta list- og verkgreinar við bóklegar 

námsgreinar. Höfundar hafa einnig ákveðið að taka inn þrjú verkefni sem byggja 

á heimilisfræði þó svo að hún falli ekki undir listgreinahluta Aðalnámskrár 

grunnskóla. Hér á eftir verður gerð grein fyrir markmiðum Aðalnámskrár innan 

hverrar námsgreinar og síðan verður gerð grein fyrir því hvernig verkefni 

Hugmyndabókarinnar koma inn á þau markmið. Þess ber þó að geta að öll 

verkefnin hafa sameiginlegt markmið en það er að nemendur læri að fara eftir 

fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og verkfærum og gangi vel frá eftir sig. 

8.1. Textílmennt 

Textílmennt hefur verið órofa hluti af lífi Íslendinga í gegnum aldirnar. Við eigum 

þar stóra og mikla arfleifð svo sem prjón, tóvinnu og vefnað. Þessi arfleifð er 

veganesti til framtíðar og því er mikilvægt að þjóðin þekki hana og meti. Ásamt 

því að vera veganesti til framtíðar er þessi arfleifð hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar. 

Áður fyrr var handverk órjúfanlegur hluti af lífsbaráttunni. Í dag er það hluti af 

þeirri ímynd sem er einkennandi fyrir íslenska menningu sem og vaxandi 

atvinnuvegur. Þekking og kunnátta á sviði hannyrða er auðlind og eykur lífsgæði 

einstaklingsins. Námsgreinin textílmennt felur ekki eingöngu í sér handverk, 

heldur einnig hönnun. Íslenskur heimilisiðnaður er rótgróinn menningu 

þjóðarinnar og mikilvægt er að viðhalda menningararfinum og aðlaga hann stað 

og stund (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar,2007, bls. 16). 

Þegar nám í textílmennt er skipulagt er gott að hafa í huga að nemandinn er í 

forgrunni og að verkefnaval sé í samræmi við væntingar hans, þroska og áhuga.  

Verkefni Hugmyndabókarinnar sem snúa að textílmennt hafa það að markmiði 

að veita þjálfun í undirstöðuþáttum textílmenntar, svo sem að þræða nál, vinna 

með einföld saumspor á borð við þræði- og tunguspor. Nemendur fara í gegnum 

sköpunarferli og fá þannig að sjá sköpun sína í verki. Nemendur öðlast einnig 
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færni í að nota mismunandi efni, þeir temja sér öguð og sjálfstæð vinnubrögð og 

skila af sér vel unnum verkefnum sem þeir eru sjálfir stoltir af.  

8.2. Myndmennt 

Listgreinanám nemenda byggist að miklu leyti á því að nota skynfærin: 

Sjónræn upplifun er stór þáttur skynjunar og skilnings mannsins á 

heiminum enda bendir flest til þess að hann hafi allt frá upphafi vega 

myndgert líf sitt og umhverfi í margvíslegum tilgangi. Myndir hafa sitt 

eigið tungumál, myndmál, og maðurinn hefur alla tíð notað myndir 

sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. 

Myndmál miðlar viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins 

ekki síður en tungumál. (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, 

bls. 9). 

Nemendur eiga rétt á því að geta túlkað hugsanir og eða tilfinningar sínar á 

annan hátt en skriflegan, enda er það auðveldara fyrir suma. Margir eiga erfitt 

með að koma orðum að hugsunum sínum en eiga mun auðveldara að teikna þær 

upp. 

Myndmenntaverkefni Hugmyndabókarinnar eru mörg hver unnin út frá 

markmiðum myndmenntar. Lögð er áhersla á að nemendur geti unnið verkefni á 

vandvirkan hátt og einnig eiga nemendur að geta unnið með ýmis áhöld og 

mismunandi efni. Nemendur eiga að búa til verk þar sem sköpun þeirra fær að 

njóta sín.   

8.3. Heimilisfræði 

Heimilisfræði tengist, líkt og kom fram hér að framan, ekki listgreinahluta 

Aðalnámskrár. Aftur á móti telja höfundar samt sem áður að nemendur geti lært 

margt í gegnum heimilisfræði og því hafa þeir sett inn verkefni sem tengjast 

henni. Heimilisfræði í grunnskólum er oftar en ekki hópa-/lotuskipt. Nemendur fá 

því ekki tækifæri til að vera í heimilisfræði allt skólaárið. Slík kennsla getur varla 

talist nægjanleg fyrir nemendur og því telja höfundar það upplagt að samþætta 

stærðfræði og heimilisfræði, enda býr oftar en ekki mikil stærðfræði að baki 

eldamennsku.  
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Í Hugmyndabókinni má finna þrjú verkefni sem tengjast heimilisfræði. Þau fela í 

sér að nemendur læri á mælieiningar og að nemendur geti stækkað uppskrift, t.d. 

með því að nota margföldun. Aðalmarkmið þessara verkefna er að nemendur 

geti unnið eftir einföldum uppskriftum og fyrirmælum, að nemendur gæti 

hreinlætis í eldhússtörfum í hvívetna og að lokum að nemendur geti notað 

einföld eldhúsáhöld.   

8.4. Íslenska 

Íslenskukennsla er margþætt og það er að mörgu að hyggja í slíkri kennslu. Hægt 

er að vinna með íslensku eina og sér eða samþætta með öðrum námsgreinum. 

Íslenskukennslu er skipt upp í fjóra flokka, talað mál og hlustun, lestur og 

bókmenntir, ritun og málfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 8). 

Markmið þessara þátta eru fjölmörg og skarast innbyrðis. Þegar skipuleggja á 

íslenskukennslu verður að hafa þessa flokka í huga og velja markmið og 

kennsluhætti í samræmi við þá.  

Íslenskuverkefni Hugmyndabókarinnar snerta alla meginþætti íslenskukennslu. 

Eitt af markmiðum verkefnanna er að efla lestur hjá nemendum. Verkefni fyrir 

báða aldurshópa miða að því að nemendurnir lesi sögu og vinni síðan brúður og 

leiksýningu út frá sögunni. Með því að koma fram og leika söguna fá nemendur 

þjálfun í lestri, töluðu máli og hlustun. Þar þurfa þeir að setja mál sitt skipulega 

fram og í samræmi við réttar málfræðireglur. Þessi verkefni koma því inn á alla 

fjóra meginþætti í íslenskukennslu. 

Annað verkefnið fyrir fyrsta og annan bekk er hugsað til að hjálpa við 

stafakennslu og efla ritunaþátt barnanna, enda segir í Aðalnámskrá að 

„grundvallaratriði sé að nemendur læri að draga rétt til stafs og fái stöðuga 

þjálfun í skrift“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 10).  

Nemendur í þriðja og fjórða bekk sauma filt utan um stílabólk sem þeir nota 

síðan sem einskonar dagbók við lesturinn.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim markmiðum sem verkefnin í íslenskuhluta 

bókarinnar koma inn á í list- og verkgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla. Öll 
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fjögur verkefnin í íslensku koma inn á textíl en aðeins eitt af verkefnunum kemur 

inn á myndmenntarþátt og þá í annarri útfærslu en sýnd er í Hugmyndabókinni. 

Markmiðin sem tengjast textíl verkefnum eru meðal annars: 

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur læri hugtök sem tengjast útsaumi.  

 Að nemendur geti nýtt sér fagurfræðileg sjónarmið við sköpun sína og 

geri sér grein fyrir því hvernig hugmynd þeirra getur orðið að hlut.  

 Að nemendur geti beitt einföldum áhöldum á borð við nál og tvinna.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 19-20). 

 Verkefnið sem hægt er að útfæra sem myndmenntarverkefni kemur inn á 

eftirfarandi markmið myndmenntar: 

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur læri að nota viðeigandi efni og tæki. 

 Að nemendur læri að meta verk annarra og að fólki þyki ólíkir hlutir 

fallegir. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 50-52). 

8.5. Stærðfræði 

Stærðfræðikennsla hefur meira og minna byggst upp á því að nemendur hlusti á 

kennara útskýra verkefnið og síðan vinna þeir í vinnubók. Slík vinna hentar ekki 

öllum. Margir nemendur vinna verkefnin í vinnubókunum án þess að átta sig á 

því hvað þeir eru að gera, þ.e. þeir vinna verkefnin vélrænt en vita í raun hvorki 

af hverju né hvernig þau komast að niðurstöðu.  

Í stærðfræðihluta Aðalnámskrár er talað um að tengja stærðfræði daglegu lífi 

nemenda og samþættingu námsgreina. Þau verkefni sem nemendur fást við 

verða að fanga áhuga nemenda og fá þá til að hugsa um stærðfræði sem hluta af 

sínu lífi. Námskráin hefur uppi varnaðarorð fyrir kennara, þar segir: „Forðast 
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verður eindregið að efni sé haft til nokkurs konar uppfyllingar en verði á hinn 

bóginn eðlilegur og fræðandi hluti námsefnisins“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði, 2007, bls. 9).  

Við höfum haft það að leiðarljósi að velja verkefni sem við teljum auka áhuga 

nemenda á stærðfræði og dýpki um leið skilning þeirra á stærðfræði. 

Stærðfræðiverkefni Hugmyndabókarinnar hafa verið valin með það að leiðarljósi 

að nemendur tengi stærðfræði við sitt daglega líf. Verkefnin kenna nemendum 

að nota ýmsar mælieiningar, t.d.  mælieiningar sem notaðar eru í eldhúsinu. 

Verkefnin kenna nemendum einnig um hlutföll með því að stækka uppskriftir. 

Nemendur vinna jafnframt með rúmfræði, mynstur og algebru. 

Verkefnin í stærðfræðihluta bókarinnar skiptast þannig niður að tvö þeirra 

flokkast undir myndmennt en tvö af þeim eru heimilisfræðitengd verkefni. Líkt og 

áður hefur komið fram er heimilisfræði ekki hluti af list- og verkgreinahluta 

Aðalnámskrár en höfundar vildu þó hafa hana með enda má finna heilmikla 

stærðfræði í heimilisfræðiverkefnum. Myndmenntarverkefnin hafa meðal annars 

eftirfarandi markmið:  

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur læri að nota viðeigandi efni og tæki. 

 Að nemendur þekki muninn á grunn- og náttúrulegum formum. 

Grunnform eru þau form sem telja má regluleg, t.d. þríhyrningar, 

ferhyrningar og hringir en náttúruleg form aftur á móti eru þau form sem 

eru óregluleg. 

 Að nemendur þekki frumliti og geti beitt litafræði við blöndun þeirra.  

 Að nemendur læri að vinna með viðeigandi efni og áhöld. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 50-52). 

 

Markmiðin sem heimilisfræðiverkefnin koma inn eru meðal annars:  
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 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig. 

 Að nemendur þjálfist í að þvo og hreinsa áhöld og að hafa snyrtilegt í 

kringum sig.  

 Að nemendur þekki algeng eldhúsáhöld og notagildi þeirra. 

  Að nemendur læri að þekkja og nota ýmsar mælieiningar á borð við 

desilítra og mæliskeiðar. 

 Að nemendur geti farið eftir einföldum uppskriftum og unnið í samvinnu 

við aðra.  

 Að nemendur taki þátt í verklegri vinnu og læri að fara eftir uppskrift.  

 Að nemendur læri að sýna bæði hjálpsemi og tillitssemi og vinni í 

hópum/pörum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði, 2007, bls. 8-9).   

8.6. Samfélagsfræði 

Skilgreining Aðalnámskrár grunnskóla á samfélagsfræðigreinum er eftirfarandi:  

„Með samfélagsfræði er í þessari námskrá átt við samþættingu 

námsþátta, einkum sögu, landafræði og félagsfræði, á yngsta stigi 

grunnskóla. Ekkert er því til fyrirstöðu að kennslu í fleiri greinum sé 

bætt við, s.s. náttúrufræði og íslensku að hluta til, enda sé gerð grein 

fyrir því í skólanámskrá (sjá inngang samfélagsgreinasviðsins). “ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði, 2007, bls. 9) 

Líkt og sjá má á ofangreindri skilgreiningu spannar samfélagsfræðin mjög vítt svið 

og í raun er hægt að samþætta flestar ef ekki allar námsgreinar inn í 

samfélagsfræðina.  

Samfélagsfræðiverkefni Hugmyndabókarinnar miða að því að nemendur læri að 

vinna í hópum og temji sér góð, öguð og vönduð vinnubrögð. Helstu 

viðfangsefnin tengjast umfjöllun um börnin sjálf og nærumhverfi. Verkefnin fela 

meðal annars í sér að nemendur læri að bera virðingu fyrir öðrum 

menningarheimum en þeirra eigin. Önnur verkefni miða að því að nemendur 

öðlist grunnþekkingu á sólkerfinu og plánetum þess. 
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Verkefnin í samfélagsfræðihluta Hugmyndabókarinnar koma inn á myndmennt 

og textíl en þó er eitt verkefni sem tengja má við heimilisfræði. 

Markmiðin er tengjast textílverkefnum eru meðal annars:  

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti síðan lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur þjálfist í notkun einfaldra áhalda. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 19-20).   

Þau verkefni er tengjast myndmennt koma inn á eftir farandi markmið: 

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti síðan lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur læri grunnliti og geti beitt litafræði og ýmsum efnum til að 

ná fram einkennum þess verkefnis sem unnið er að á hverjum tíma. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 50-52). 

Í einu verkefninu er val um að nota trölladeig en kennarinn ræður sjálfur hvort 

hann láti nemendur útbúa trölladeigið frá grunni eða hvort hann útbúi það sjálfur 

fyrir nemendur. Kjósi kennarinn að láta nemendur gera trölladeigið kemur það 

verkefni inn á eftirfarandi heimilisfræðimarkmið:  

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti síðan lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur þjálfist í að þvo og hreinsa áhöld og að hafa snyrtilegt í 

kringum sig. Þekki algeng eldhúsáhöld og notagildi þeirra.  

 Að nemendur geta mælt í heilum og hálfum desilítrum og þekki 

mæliskeiðar.  

 Að nemendur geti farið eftir einföldum uppskriftum og unnið í samvinnu 

við aðra. 
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(Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði, 2007, bls. 8-9).   

8.7. Náttúrufræði 

Við upphaf skólagöngu eru börn yfirleitt mjög áhugasöm og forvitin um 

náttúruna. Það er mikilvægt að kennarar hafi það í huga við skipulagningu 

námsins og reyni að viðhalda áhuga þeirra, auk þess að reyna að auka við 

orðaforða barnsins (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, 2007, bls. 5). Þar 

sem börn á yngsta stigi grunnskólans eru mörg ekki fær um að skilja flókið lesmál 

þarf að miðla þekkingu til þeirra á annan hátt t.d. með því að láta þau vinna með 

myndabækur með einföldum texta, tjáningu og með frásögnum. Í náttúrufræði 

er tilvalið að vinna með þemaverkefni. Náttúrufræði á yngsta stigi skal aðallega 

verða til þess að nemendur læri að greina og skoða vel einkenni lífvera og hluta 

ásamt því að gefa nemendum kost á að tjá sínar upplifanir á sinn hátt og auka þar 

með orðaforða og dýpka skilning þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, 

2007, bls. 12).  

Náttúrufræðiverkefni Hugmyndabókarinnar hafa það að leiðarljósi að vekja 

áhuga nemenda á lífvísindum og umhverfinu. Ætlast er til að nemendur öðlist 

aukna þekkingu á smádýrum og plöntum sem finna má í þeirra nánasta umhverfi. 

Nemendur kynnast einnig grunnhugmyndum veðurfræðinnar og eiga að geta 

framkvæmt einfaldar veðurathuganir og kynnt fyrir samnemendum sínum. Lögð 

er áhersla á að nemendur taki virkan þátt í verkefnunum, samræðum um 

verkefnin og að þeir temji sér vönduð vinnubrögð. 

Öll verkefnin í náttúrufræðihluta bókarinnar eru tengd textíl. Verkefnin koma inn 

á eftirfarandi markmið:  

 Að nemendur læri að fara eftir fyrirmælum, beri virðingu fyrir áhöldum og 

verkfærum og gangi vel frá eftir sig.  

 Að nemendur geti síðan lýst verkum sínum og rætt um þau.  

 Að nemendur geti beitt einföldum áhöldum og læri grunnhugtök í textíl.  

 Að nemendur geri sér grein fyrir hvernig hugmynd þeirra getur orðið að 

hlut og geti nýtt sér fagurfræðileg sjónarmið við sköpun sína.  
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 Að nemendur læri hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefninu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 19-20).   
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9. Lokaorð 

Kennarar fá til sín stóra hópa af ólíkum nemendum og kemur það í hlut 

kennarans að koma til móts við ólíkar þarfir nemendanna með ólíkum 

kennsluaðferðum. Erfitt getur reynst fyrir kennarann að uppfylla þessar ólíku 

þarfir nemanda þar sem áhugasvið þeirra getur verið mjög fjölbreytt.  

Höfundar telja að þáttur skapandi hugsunar sé ekki nógu stór í hinu almenna 

skólastarfi og segja má að það hafi verið kveikjan að þessari Hugmyndabók. 

Höfundar telja því að skapandi kennsla byggi á stórum hluta á hugmyndaflugi 

kennarans og hversu sniðugur hann er að sjá tengingu milli verkefna. 

Hugmyndabókin er hugsuð til þess að hjálpa kennurum að sjá þessar tengingar 

og koma með hugmyndir sem geta nýst þeim.  

Höfundar hafa sýnt fram á mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta með því að vísa í 

kenningar Gardners enda telja höfundar að nálgast verði hvern nemanda út frá 

hans áhugasviði eins oft og því verður komið við. Höfundar skoðuðu líka þá 

þroskaþætti sem fjallað er um í bókinni Vara, Växa, Lära, eftir Bor Erikson og 

Gunhild Oskarson og hvernig vinna má með þá til að stuðla að alhliða þroska 

nemenda. Verkefnin voru valin með tilliti til þess hvernig mætti örva 

þroskaþættina og koma inn á sem flestar greindir. Markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla voru höfð til hliðsjónar við að velja verkefni við hæfi nemenda.  

Höfundar vona að Hugmyndabókin muni nýtast kennurum bæði sem 

verkefnabanki og sem hvatning til að útbúa sín eigin verkefni sem tengja 

samþættingu list- og verkgreina við bóklegar greinar. 
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