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„Líkami vor er eins konar hljóðfæri,  

er heimurinn leikur sín lög á,  

skynfærin eru nóturnar,  

taugakerfið strengirnir“ 

 (Guðmundur Finnbogason, 1994:27). 
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Ágrip 
 
Þetta verkefni var unnið til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Verkefnið er tvíþætt; annars vegar er handbók og hins vegar greinargerð. 

Handbókin er hugmyndabanki að þemavinnu í landafræði og samþættingu við 

aðrar námsgreinar á miðstigi. Stuðst er við markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

við gerð verkefnanna, en í greinargerðinni fjöllum við um fræðin á bak við 

mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og námsmats í skólastarfi sem þemanám 

tekur svo vel á. Fjölgreindarkenningunni og hugsmíðahyggjunni eru gerð góð 

skil í greinargerðinni, því þær styðja fjölbreytileika í námi sem fæst svo 

auðveldlega með skipulagningu á þemanámi.  
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Formáli 

 
Höfundar vilja koma á framfæri innilegu þakklæti til Eggerts Lárussonar, lektors 

í landafræði og landafræðikennslu við Háskóla Íslands, fyrir aðstoð við gerð 

þessa verkefnis.  
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Inngangur 
 

Þemadagar eru höfundum minnisstæðir úr eigin grunnskólagöngu. Þeir brjóta 

upp hefðbundið skólastarf og fjölbreytt verkefni eru í boði. Mikið líf og fjör getur 

skapast í kringum þemadaga og halda má uppskeruhátíð í lokin, þar sem gestum 

er boðið að koma og sjá afraksturinn. Með þessu verkefni vonumst við til þess að 

kennarar skipuleggi þemanám í auknum mæli.  

Verkefni þetta; Barnshugurinn er samþættur, skiptist annars vegar í 

handbók og hins vegar greinargerð. Handbókin er unnin í þeim tilgangi að 

auðvelda kennurum og kennaranemum að skipuleggja þemanám er tengist 

landafræði á miðstigi grunnskólans. Greinargerðin útskýrir mikilvægi 

þemanáms og samþættingar námsgreina. Stuðst er við markmið 

aðalnámskránna við gerð handbókarinnar. 

Landafræðikennsla getur verið afar áhugavert og skemmtilegt 

viðfangsefni í augum nemenda ef hún er sett fram á fjölbreyttan hátt, en 

verkefnin í handbókinni eru einmitt byggð þannig upp og svo samþætt við aðrar 

námsgreinar.  

Þemavinnu er hægt að vinna samfellt á nokkrum dögum eða yfir lengra 

tímabil í ákveðnum kennslustundum. Það þarf því ekki að vinna verkefnin 

einungis í landafræðitímum heldur hægt að nota aðrar stundir ef það hentar 

betur enda er niðurnjörvuð stundaskrá íhaldssemi að okkar mati og vonandi á 

undanhaldi. 
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Þemanám og samþætting námsgreina 
 

Samkvæmt annarri grein laga, þá er hlutverk grunnskóla að eiga í góðu samstarfi 

við heimilin svo að hægt sé að stuðla sem best að alhliða þroska nemenda og um 

leið að gæta þess að þörfum hvers og eins sé mætt (Lög um grunnskóla, 2008).  

 Í Aðalnámskrá grunnskólanna er svo aftur kveðið á um það að eitt 

af grundvallarmarkmiðum skólastarfsins sé að nemendum bjóðist nám og 

kennsla við hæfi og þannig sé stuðlað að jafnrétti (Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti, 2006:8). Með því að skipuleggja þemanám er auðveldlega hægt 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Í þemanámi eru oftast 

umfangsmikil verkefni og er námið ýmist skipulagt með hliðsjón af ákveðnum 

námsgreinum eða viðfangsefnið sjálf er látið stýra því hvaða þekkingar skuli afla. 

Í þemanámi geta nemendur verið að vinna einstaklings-, para- og/eða 

hópaverkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:150). Í þemanámi er fjölbreyttra 

kennsluaðferða krafist og í því felast mörg tækifæri fyrir nemendur til þess að 

taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefna. Nemendum gefst auk 

þess tækifæri til þess að kafa dýpra í efnið út frá mismunandi sjónarhornum. 

Nemendur geta jafnvel valið sér verkefni eftir því sem þeir hafa áhuga og getu til, 

því með þemanámi eykst svigrúm til valfrelsis. Það býður einnig upp á meiri 

möguleika á fjölbreyttum vinnubrögðum og má þar nefna skapandi ritun, 

leikræna tjáningu og mismunandi lestraraðferðir (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:10).  
 Samþætting námsgreina er fólgin í því að nemendur fást við ákveðið 

viðfangsefni sem er skipulagt þannig að það gangi þvert á námsgreinar og myndi 

sjálfstæða merkingarbæra heild. Viðfangsefni þau sem eru valin í samþættingu 

tengjast gjarnan umhverfi nemenda og þeir þurfa þá að afla sér þekkingar í 

mörgum mismunandi námsgreinum, á borð við samfélagsfræði, náttúrfræði og 

stærðfræði (Þóra Björk Jónsdóttir, 2003). 
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Hvers vegna þemanám með samþættingu? 
 

„Það á að samþætta hefðbundnar námsgreinar í ákveðnum viðfangsefnum og 

forðast að gera mun á mikilvægi einstakra greina“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1974). Þetta er boðorð númer 10 sem finna má í Aðalnámskrá grunnskóla allt frá 

árinu 1974. Það er því nokkuð ljóst að samþætting námsgreina er langt frá því að 

vera ný af nálinni, en einhverra hluta vegna hefur hún því miður ekki verið í 

hávegum höfð í skólastarfi á Íslandi.  

Howard Gardner (1993) bendir á að nemendur læri mest þegar 

námsþættir eru settir í samhengi hver við annan og erfitt sé að tryggja að 

nemendur öðlist heildarskilning ef námsgreinar eru ekki samþættar. Hann segir 

að samþætting geti verið góð leið til þess að tengja saman aðalnámskrár og 

skólanámskrár (bls. 126-127). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a. þetta um samfélagsgreinar:  

 
Áfangamarkmið eru sett fram fyrir hvern námsþátt fyrir sig og 

skólunum ætlað að tengja og samþætta þau í skólanámskrá eftir 

því sem talið er henta. Með þessu móti er undirstrikað mikilvægi 

þess að tengja saman og samþætta námsþætti samfélagsgreina 

jafnframt því að sérstaða hvers þáttar fái að njóta sín. Þess hefur 

verið gætt, þar sem tilefni gafst til, að haga viðfangsefnum 

samfélagsgreinanna þannig að þau gæfu möguleika á tengingum 

og samþættingu. 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, 

2007). 

  

Þemanám reynir á færni nemenda í samskiptum. Það reynir á mismunandi 

hugsun og hæfileika, eftir því hverju er verið að sækjast eftir og því á þemanám 

með samþættingu fullan rétt á sér. Hvað kennslu og kennara varðar, þá skapast 

aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara í þemanámi. Kennaranum gefst gott 
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tækifæri til þess að skipuleggja starf sitt í víðara samhengi og setja náminu 

ákveðin heildarmarkmið. Hann fær tækifæri til þess að takast á við annars konar 

hlutverk í skólastofunni eða að vera leiðbeinandi, ráðgjafi og verkstjóri. 

Kennarinn fær möguleika á því að kynnast nýjum hliðum á nemendum sínum og 

mikil fjölbreytni er fólgin í þemanámi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:10).  

Sú gagnrýni sem beinist að þemanámi er helst sú að því fylgi meiri hávaði 

og aukin agavandamál, það sé ekki hægt að hafa nægilegt eftirlit með nemendum 

og að nemendur finni til óöryggis og streitu. Þessi vandamál fylgja alltaf og munu 

alltaf fylgja hópavinnu. Þessi vandamál reynast mörgum erfið, ekki síst ef 

kennarinn og nemendur hafa vanist því að hafa allt í föstum skorðum, að hver 

nemandi sé á sínum stað í skólastofunni og hver að vinna með sitt (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996:10). 

Höfundar telja að hægt sé að leysa þessi vandamál með miklu og góðu 

skipulagi kennarans. Kennarinn getur kennt nemendum hvernig þeir eigi að 

haga sér í hópavinnu. Hann setur hávaðatakmörk og kennir nemendum hversu 

mikilvægt sé að allir sinni sínu í hópastarfi. Kennarinn ætti með þessu að hafa 

flesta þræði í hendi sér í þemanáminu, eins og í öðru námi. Ef nemendur eru 

alltaf að vinna hver með sitt verkefni og í sínu horni,, þá fer væntanlega lítið fyrir 

hópavinnu, fjölbreytnin verður lítil og slíkt gengur þvert á markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hægt er að segja að þemanám sé undirbúningur fyrir 

lífið eftir grunnskólann. Það er enginn kennari í lífinu sjálfu sem segir til um það 

hvað á að gera og hvernig eigi að haga sér á hverri einustu stundu.  

 

Fjölgreindarkenningin og hugsmíðihyggjan 
 

Þessar tvær kenningar eiga ýmislegt sameiginlegt. Aðaláhersla beggja stefnanna 

er á hagsmuni nemendanna, að þeir fái að njóta sín og að þeir séu hvattir til að 

virkni í þátttökuleit. Báðar kenningarnar segja líka að við notum þá greind sem 

við höfum, þannig á námið að vera fyrir nemandann og það á að hæfa hverjum og 
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einum sem og áhuga- og hæfileikasviðum hvers og eins. Kenningarnar tvær eiga 

það ekki síður sameiginlegt að velja óhefðbundið námsmat, segja það ekki vera 

hægt að meta alla vinnuna með einu prófi . 

 

Fjölgreindarkenningin 

 

Allt frá árinu 1904 höfðu greindarpróf verið notuð til þess að meta 

námsárangur nemenda. Allir voru metnir á sama hátt. Sumir sköruðu fram úr á 

meðan aðrir sátu eftir með sárt ennið. Það eru ekki allir eins, hvorki í útliti eða 

skapi. Það á líka við um það hvernig hver og einn lærir. Á níunda áratug síðustu 

aldar kom Howard Gardner fram með fjölgreindarkenninguna. Kenningin 

byggist á því að það sé ekki til ein ákveðin greind, heldur nokkur greindarsvið. 

Því sé ómögulegt að meta greind einstaklinga með einu og sama prófinu. Hann 

flokkaði greind niður í átta grunngerðir og taldi mögulegt að þær gætu verið 

fleiri.  

 

Greindirnar átta: 

 Málgreind er færni í því að nota tungumálið, munnlega og/eða skriflega. 

Þeir sem eru sterkastir á þessu sviði eru til dæmis ræðumenn, 

rithöfundar og blaðamenn 

 Rök- og stærðfræðigreind er færni í því að nota tölur og hugsa rökrétt. 

Þeir sem eru sterkastir á þessu sviði eru til dæmis tölfræðingar og 

vísindamenn 

 Rýmisgreind er færni í því að sjá hvað umhverfið hefur upp á að bjóða og 

hvernig hægt er að nýta það. Þeir sem eru sterkastir á þessu sviði eru til 

dæmis arkitektar og flugmenn 

 Líkams- og hreyfigreind er færni í því að nota líkamann. Þeir sem eru 

sterkastir á þessu sviði eru til dæmis íþróttamenn og skurðlæknar 
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 Tónlistargreind er færni í því að búa til, skynja og tjá alls konar tónlist. 

Þeir sem eru sterkastir á þessu sviði eru til dæmis tónlistamenn og 

tónlistargagnrýnendur 

 Samskiptagreind er færni í því að skilja og greina aðrar manneskjur. Þeir 

sem eru sterkastir á þessu sviði eru til dæmis sálfræðingar 

 Sjálfsþekkingargreind er færni í því að þekkja sjálfan sig, styrk- og 

veikleika, og nýta sér þá þekkingu. Þeir sem eru sterkastir á þessu sviði 

eru til dæmis leikarar 

 Umhverfisgreind er færni í því að skynja og þekkja umhverfi sitt. Þeir sem 

eru sterkastir á þessu sviði eru til dæmis náttúrufræðingar.  

(Armstrong, Thomas, 2001:13-15) 

 

Gardner gerði athuganir á fólki sem hafði hlotið heilaskaða á ákveðnu 

svæði í heilanum. Niðurstöður hans leiddu í ljós að þrátt fyrir að eitt svæði 

heilans væri skaddað, þá störfuðu önnur svæði hans eðlilega og skaðinn hefði því 

ekki áhrif á þá greind sem bundin væri við þau. Til dæmis rannsakaði Gardner 

mann sem átti erfitt með að tala, lesa og skrifa en átti ekki í vandræðum með að 

syngja, dansa og reikna. Maðurinn hafði skaddast á því svæði þar sem 

málgreindin starfar. Hver greind á sitt svæði í heilanum, samkvæmt flokkun 

Gardner. Þrátt fyrir að einstaklingur sé veikur hvað eina greind snertir, þá þýðir 

það ekki að hann sé heimskur, heldur aðeins það að færni hans liggi annars 

staðar. Ef allir væru eins, þá væru líklega allir læknar eða allir 

hárgreiðslumeistarar. Fjölgreindarkenningin er einmitt líkan til þess að sýna 

fram á að það séu ekki allir eins. Sum svæði starfa betur en önnur svæði í 

hverjum og einum einstaklingi. Ólík starfsemi í heilanum má t.d. rekja til 

menningar, heimilisaðstæðna o.s.frv. (Armstrong, Thomas, 2001:15-16).  

Fjölgreindarkenningin hefur það að leiðarljósi að allir séu góðir í 

einhverju. Það eru fjögur lykilatriði í fjölgreindarkenningunni, samkvæmt 

bókinni Fjölgreindir í skólastofunni eftir Armstrong, sem mikilvægt er að hafa í 

huga þegar fjölgreindarkenningin er notuð við kennslu. 
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Lykilatriðin eru: 

1. Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum. 

2. Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig. 

3. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. 

4. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju stigi. 

Það er hlutverk kennarans að finna með nemendum sínum á hvaða sviðum þeir 

eru sterkir. Þegar kennari veit hvar áhuginn og getan liggur, þá auðveldar það 

vinnu hans við að útbúa verkefni sem vekja áhuga. Það ber þó að hafa í huga að 

ekki er ekki hægt að aðskilja greindirnar með þeim hætti að segja að 

einstaklingur sé bara með rýmisgreind eða umhverfisgreind (Armstrong, 

Thomas, 2001:20-21). 

 

Hugsmíðihyggjan 

 
Hugsmíðihyggjan leggur áherslu á það að nemendur læri námsefnið og upplifi 

það á ákveðinn hátt. Það skiptir máli að nemendur geti fundið merkingu, tengsl 

og röksamhengi í nýja námsefninu sem ríma við fyrra námsefni (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Margir kennismiðir tengjast hugsmíðihyggjunni og má þar 

fyrst nefna John Dewey og Learning by doing en hann vildi meina að börn lærðu 

með verkhyggju og þau þurfa að fá að reyna og rannsaka til að skilja (Dewey 

John, 1933). Annar ekki síður þekktur kennismiður Jean Piaget hélt því fram að 

til að laga sig að umhverfinu og skilja það þarf barn að rannsaka og reyna að 

skilja (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Alíslenskur en minna þekktur kennismiður 

Ögmundur Sigurðsson sagði í greinum fyrir langa löngu að til þess að fræða börn 

yrði að byggja ofan á eigin reynslu nemandans og einnig að börn myndu frekar 

eftir því sem þau uppgötva eða taka sjálf eftir (Eggert Lárusson og Meyvant 

Þórólfsson, 2010). John A. Van de Walle setti upp hugtakanet, þar sem hann lýsir 

því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu. Tengslanetin eru jafn mörg og 

fjölbreytt og líf og kennsla hvers einstaklings hefur verið og skilningur hans á 
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þessum þáttum. Einstaklingar nota forhugmyndir til þess að mynda tengsl við 

nýja þekkingu (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Vinnupallafyrirkomulagið, sem Jerome Bruner og fleiri settu fram, er góð 

leið til þess að lýsa tengslanetinu sem myndast og hvernig það stækkar með 

tímanum. Tengslunum sem verða þegar einstaklingur aflar sér þekkingar má 

líkja við byggingu háhýsis. Til þess þarf vinnupalla og verkfæri. Þegar byggingin 

er tilbúin er hægt að fjarlægja vinnupallana. Þá hefur einstaklingurinn öðlast 

nægilega þekkingu á viðfangsefninu og þarf engin hjálpargögn til þess að styðja 

hana (sama rit). 

Þessar kenningar eru ekki nýjar af nálinni en heyrast þó mikið í 

umræðum um skólamálum í dag, við teljum það afar jákvætt. 

 

Landafræði og landafræðikennsla 
 

Ef grannt er skoðað, þá má sjá að landafræði tengist flestum námsgreinum á einn 

eða annan hátt, t.d. þegar reiknaðar eru vegalengdir í stærðfræðinni eða þegar 

fólk er kennt við staði í samfélagsfræðinni. Fyrir rúmum 120 árum ritaði 

Ögmundur Sigurðsson (1889) grein sem nefnist Um landafræðiskennslu alþýðu 

og birtist hún í Tímariti um uppeldismál. Þar greinir hann frá því að margir 

samtímamenn hans líti svo á að landafræði sé ekki mikilvæg námsgrein. 

Landafræðin var á þessum tíma talin hálfgert tískufyrirbæri (bls. 35). 

Blessunarlega hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því þessi grein var rituð. 

Landafræðin er ekki lengur álitin tískufyrirbæri, þvert á móti er hún nú orðin 

mikilvægur þáttur í kennslu, alveg frá því að nemendur hefja grunnskólagöngu 

sína og þar til henni lýkur.  

Landafræði getur fjallað um allt á milli himins og jarðar. Hún felst í svo 

miklu meira en því að skoða kort af stöðum og þylja upp staðarheiti. Guðmundur 

Finnbogason skrifar um landafræði í bókinni Lýðmenntun og kemur þar inn á þá 

þætti sem tengjast landafræðinni. 
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Landafræðin er víðtækari en flestar aðrar námsgreinir, 

því hún hefur í sér fólgið og styðst við svo ótal margt af 

því sem þær fjalla um. Hún lýsir jörðinni sem heild og 

sambandi hennar við sólkerfið. Hún lýsir láð og legi og 

lofti og fyrirburðum þeim sem þar verða og rekur orsakir 

þeirra og afleiðingar. Hún skoðar þetta allt frá ýmsu 

sjónarmiði, en fyrst og fremst að því leyti sem jörðin er 

bústaður mannanna, leiksvið lífsins í þess ýmsum 

myndum. Hún skýrir frá hinum ýmsu kynkvíslum manna 

og þjóðum, hvernig þær hafa skipt jörðinni milli sín og 

gjört sér hana undirgefna, hún sýnir oss menningarstig 

þeirra, að því er snertir atvinnuvegi, samgöngur, stjórn, 

lifnaðarhætti, trúarbrögð, uppfræðslu, vísindi, listir o.fl. 

Hún sýnir hvernig náttúra landsins hefur áhrif á útlit og 

lifnaðarhætti hverrar þjóðar og hvernig þjóðirnar hafa 

umskapað náttúruna með hugviti sínu og atorku. Það má 

því svo að orði kveða að landfræðin telji ekkert jarðneskt 

sér óviðkomandi (1994:82). 

 

Lýsing Guðmundar á landafræði sem námsgrein er stórfengleg og lýsir greininni 

afar vel. Það er erfitt að einangra landafræðina frá öðrum greinum, þar sem að 

hún er svo víðtæk.  

Landafræði er kjörin til samþættingar og í flestum nútíma námsbókum 

tengist landafræði efninu á einn eða annan hátt á einhverjum stað í námsefninu. 

Það er langt um liðið frá því að Ögmundur Sigurðsson (1889) skrifaði um 

mikilvægi landafræðikennslu í fyrrnefndri grein Um landafræðiskennslu alþýðu. Í 

þeirri grein leggur hann áherslu á það að kennsla í landafræði eigi að byrja í 

nærumhverfi barna. Kennsla í landafræði, að hans mati, eigi að hefjast á fyrri 

þekkingu, svo sé hægt að bæta við þá þekkingu þegar líða fer á námið (bls. 38). 

Áherslan í landafræðikennslu í dag er sú sama og hjá Ögmundi forðum. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er eftirfarandi um samfélagsfræði: „Nám í 
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samfélagsgreinum miðast við reynsluheim nemenda, áhuga, aldur og þroska“ 

(2007:5). Á yngsta stigi grunnskólans er kennd samfélagsfræði og flokkast 

landafræðin þar undir. Á því stigi eru nemendur að læra um nærumhverfi 

skólans og heimabyggð sína (2007:9). Í Aðalnámskrá grunnskóla er landafræðin 

skilgreind sem sér viðfangsefni í 5.- 10. bekk. Fyrst fá nemendur kennslu um 

Ísland, því næst um Norðurlöndin, síðan um Evrópu og loks um jörðina alla. 

Þannig er sjóndeildarhringur landafræðinnar smám saman víkkaður út. 

 

Kennsluaðferðir 
 

Þegar talað er um kennsluaðferðir er átt við það skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu sinni, samskipti við nemendur, viðfangsefni og námsefni, í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:9). 

Þemanám krefst fjölbreyttra kennsluaðferða, enda eru viðfangsefnin 

margvísleg. Þau geta verið skipulögð sem einstaklingsverkefni, para- eða 

hópavinnuna. Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 
Kennsluaðferðirnar og vinnubrögðin í skólanum verða 

að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að hverju 

sinni. Markmiðum, sem lúta að eflingu félagsþroska, 

verður t.d. því aðeins náð að nemendur fái tækifæri til 

samvinnu. Markmiðum, sem lúta að því að þjálfa 

nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verður best 

náð með því að skipuleggja nám og kennslu og önnur 

samskipti út frá þeim  (Aðalnámskrá grunnskóla- 

almennur hluti, 2006:14). 

 

Þær kennsluaðferðir sem notast er við í þemanámi falla flestar undir 

flokkinn; Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni en í honum eru gerðar miklar kröfur til 

nemenda. Þeir þurfa að leysa verkefni upp á eigin spýtur og sýna mikið 
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sjálfstæði. Kennari leiðbeinir svo og stýrir kennslunni þegar við á (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:150), en það á einmitt vel við Aðalnámskrá grunnskóla,  

því þar segir m.a. í almenna hlutanum: 

 
...nemendur eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og 

sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna að tjá 

sig skýrt og skilmerkilega í töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti 

ber að leggja áherslu í öllu starfi skólans allt frá upphafi 

skólagöngu (2006:14). 

 

Að vekja áhuga nemenda – kveikjur 
 

Þegar verið er að skipuleggja þemanám er mikilvægt að huga vel og vandlega að 

góðri kveikju. Með kveikju er átt við þá aðferð sem kennarinn getur notað til 

þess að hleypa verkefninu af stað og kveikja áhuga nemenda. Kveikjan þjónar 

margvíslegum tilgangi og henni er ætlað að marka upphaf þemaverkefnis, örva 

hugmyndaflug og leita eftir hugyndum um viðfangsefnið. Koma má fram með 

kveikju á margvíslegan hátt eftir því hvert viðfangsefnið er. Kveikjan þarf að vera 

í samræmi við það (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:27). Í hugmyndabókinni komum við 

með dæmi um kveikjur sem hægt er að nota eða styðjast við þegar verkefnin eru 

kynnt. 

 

Námsmat og markmið 
 

Námsmat skipar veigamikið hlutverk í skólastarfi. Í Aðalnámskrá grunnskóla má 

finna þessa klausu í almenna hlutanum: 
 

Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því 

hvernig nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem 
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aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat miðar að því að 

afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum 

nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. 

Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem 

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

enn betur fram.  

Námsmat á að veita nemendum og foreldrum og 

forráðamönnum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og 

skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem m.a. 

má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms  
(2006:15). 

 

 Þegar meta á árangur nemenda þarf að huga að því hver markmiðin með 

náminu séu. Þau þarf að setja fram við upphaf verkefna og þar eiga að koma fram 

þær kröfur sem nemendum er ætlað að uppfylla. Verkefni án markmiða geta 

orðið stefnulaus og þannig verður erfitt að meta þau til einkunnar. Það þarf að 

skilgreina þau markmið sem stefnt er að áður en námsmatsaðferðir eru valdar 

(Gronlund og Linn, 1997:37). Til þess að námið verði áhrifaríkt og nemendur 

áhugasamir, þá þarf að útskýra fyrir þeim hver séu markmiðin og hver 

tilgangurinn sé með námsmati. Nemendur þurfa að vita hvað skuli meta hverju 

sinni. Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir: 

 
Námsmat fer ekki eingöngu fram í lok námstímans heldur er það einn 

af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og kennslu. Mat á 

námi og framförum er því hluti skólastarfsins. Með námsmati er reynt 

að komast að því hvort nemandi hefur náð þeim markmiðum sem að 

er stefnt eða hversu vel hann hefur nálgast þau. Þar sem markmiðin 

eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim er augljóst 

að matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar. Þær verða að hæfa 

markmiðunum og endurspegla áherslur í kennslu. Þess er enginn 

kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu með prófum og 

öðrum formlegum aðferðum. Mörg markmið eru þess eðlis að 

einungis óformlegum aðferðum verður við komið. Niðurstöður 

námsmats verða því að byggjast jöfnum höndum á óformlegu mati 

kennara og á formlegum aðferðum, s.s. prófum og könnunum. 
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Námsmat á að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart 

nemendum. Það þýðir að meta verður alla þætti námsins, framfarir, 

þekkingu, skilning og leikni og láta þá vega í samræmi við áherslur í 

náminu. Ekki er t.d. nægilegt að meta eingöngu hvaða þekkingu 

nemandi hefur tileinkað sér þar sem hluti kennslunnar beinist 

óhjákvæmilega einnig að öðrum tegundum markmiða. Mikilvægt er að 

meta bæði verklega og bóklega þætti og prófa ýmist skriflega, 

verklega eða munnlega eftir því sem við á (2006:15). 

 

Það er því nokkuð ljóst að fjölbreytt námsmat er afar mikilvægt þegar 

tekið er mið af aðalnámskránni og það ættu allir kennarar að hafa í huga þegar 

þeir ákveða námsmat hverju sinni. Námsmat hefur bæði áhrif á sjálfstraust og 

sjálfsmynd nemenda. Það getur verið tæki til þess að byggja upp gott sjálfstraust 

og jákvæða ímynd nemenda á sjálfum sér og náminu. Það þarf að leggja áherslu á 

það sem nemandinn veit, kann, skilur og getur. Námsmatið þarf að hvetja 

nemendur til aukins áhuga á náminu. Jákvætt námsmat eykur framfarir 

nemenda og verðlaunar markmið og árangur. Jákvætt námsmat hvetur til 

markmiðssetningar og löngunnar til þess að ná lengra og þannig verður námið 

einhvers virði. Nemendur eru hvattir til þess að leysa vandamál á jákvæðan hátt 

og til þess að skoða námið í stærra samhengi svo þeir sjái heildarmarkmiðið. 

Þegar athyglin beinist að markmiðum nemenda, þá skapar það jafnframt góð 

tengsl á milli nemenda og kennara. Nemendur eru þá líklegri til þess að taka 

ábyrgð á eigin námi og það hvetur þá til þess að treysta eigin færni og skilningi 

(Eygló R. Sigurðardóttir, 2007). 

Neikvætt námsmat getur aftur á móti gert of mikið úr mistökum og 

slökum árangri og þannig haft slæm áhrif ef nemendur ná ekki þeim markmiðum 

sem þeir stefndu að. Neikvætt námsmat getur dregið fram óæskileg viðbrögð frá 

bekkjarfélögum og ómeðvitað stuðlað að samkeppni á milli bekkjarfélaga. Það 

getur stuðlað að of mikilli áherslu á einkunnir og haft neikvæð áhrif á metnað 

getuminni nemenda (Eygló R. Sigurðardóttir, 2007).  

Þær námsmatsaðferðir sem henta sérstaklega vel í þemanámi og við notum í 

hugmyndabókinni okkar eru: 
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 Símat. Kennarar fylgjast með vinnu nemenda yfir vikuna. Hvernig þeim 

gengur að vinna í hópnum og virkni. Það er erfitt að fylgjast með mörgum 

nemendum. Best er að kennarar skipti þeim hópum sem þeir fylgjast með 

á milli sín (Guðrún Pétursdóttir, 2005) 

 Mat á verkefnum. Meta þarf hvernig nemendur leystu verkefnin. Var allt 

gert sem beðið var um? Var einhverju sleppt? Voru úrlausnir góðar? Öll 

verkefnin eru metin með viðeigandi matsaðferð . Það er til dæmisekki 

hægt að meta aðalverkefnið á sama hátt og leiklistarverkefni (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996:49-54) 

 Sjálfsmat. Nemendur meta sjálfir hversu vel þeir unnu, annað hvort í 

einstökum verkefnum eða eftir ákveðinn tíma og verkefni. Með sjálfsmati 

má auka ábyrgð nemenda á eigin námi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:91) 

 Mat á hópnum. Allir í hópnum meta hvernig hópurinn vann saman að 

verkefninu. Það er gert til þess að fá betri sýn á hópvinnuna og það 

hvernig nemendum leið í hópnum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49-54) 

 Leiðsagnarmat. Það fer fram jafnt og þétt. Megintilgangurinn er að gera 

nemendur meðvitaða um það sem þeir læra, hvernig þeir læra og til hvers 

sé ætlast af þeim (Guðrún Pétursdóttir, 2005) 

 Jafningjamat. Nemendur meta verk eða framlag til verkefnavinnu. 

Megintilgangurinn er að þroska og efla sjálfsmynd nemanda og virkja þá 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49-54) 
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Lokaorð 
 

Höfundar verksins luku saman námskeiðinu Kennsla samfélagsgreina haustið 

2009. Hluti af námskeiðinu var vettvangsnám í sameiginlegum heimaskóla og 

stór hluti þess tengdist landafræðikennslu. Undirbúningur fyrir vettvangsnámið 

var mjög mikill og fyrir okkur óreynda kennaranemana hefði verið gott að hafa 

hugmyndabók við hönd til þess að styðjast við. Þannig hefði bæði námið og 

kennslan skilað sér betur til okkar sem og aukinn skilningur á hinu viðamikla 

starfi kennarans.  

Í þessari greinargerð höfum við tekið saman fræðilegt efni um þemanám 

og samþættingu námsgreina en einnig efni um landafræði, landafræðikennslu, 

hugsmíðahyggjuna og fjölgreindarkenninguna svo eitthvað sé nefnt.  

Lengi hafa verið uppi hugmyndir um gagnsemi þemanáms og 

samþættingu námsgreina. Von okkar er sú að meira verði um slíka vinnu í 

skólastarfinu því við teljum það þjóna hagsmunum nemenda. Þannig fá þeir 

frekar fjölbreytnina og eru því líklegri til að uppgötva eða sjá hluti sjálfir og festa 

þá betur í minni en ella.  

Okkar framtíðarsýn er svo að þessir týpísku þemadagar eigi eftir að falla 

niður og þess háttar kennsla muni í staðinn aukast inni í kennslustofunni innan 

hverrar bekkjardeildar.   

 

Okkur þykir við hæfi að enda þessa greinargerð á þessum ágætu orðum í 

Aðalnámskrá grunnskóla:  Menntun er besta veganesti sérhvers einstaklings 

(2006:7). 
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