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Útdráttur	  

Á síðustu árum hefur hugtakið „einstaklingsmiðað nám“ orðið stöðugt 

fyrirferðarmeira í umræðu um skólastarf. Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám 

má segja að í megindráttum sé verið að vísa til þess að hverjum og einum nemanda sé 

mætt þar sem þroskastig hans, áhugi og þarfir liggja. Þótt hugtakið sé frekar ungt í 

sögulegu tilliti má halda því fram að merkingin að baki því sé langt frá því að vera ný. 

Í þessari ritgerð er hugtakið einstaklingsmiðað nám í brennidepli. Rýnt er í inntak 

og orðalag í námskrám grunnskólans frá upphafi útgáfu þeirra til dagsins í dag sem og 

í forvera þeirra, Lýðmenntun Guðmundar Finnbogasonar frá árinu 1903, með það að 

markmiði að leita eftir ábendingum um einstaklingsmiðun. 

Meginniðurstaða greiningarinnar er að allar námskrár grunnskóla hafa bent á að 

æskilegt sé að skipulag og útfærsla kennslu geri ráð fyrir einstaklingsmiðuðu námi. 

Greiningin sýnir einnig að þróun námskránna hefur verið á þann veg að þær innihalda 

sífellt meira efni og að einstaklingsmiðað nám hefur fengið aukið vægi með hverri 

útgáfu. Þrátt fyrir þetta virðast rannsóknir gefa vísbendingar um að kennsluhættir séu 

almennt ekki nægilega einstaklingsmiðaðir. Niðurstöður sömu rannsókna hafa að 

geyma ýmis ráð varðandi það hvað helst þarf að bæta, svo sem ábendingar um þörf 

fyrir aukna hlutdeild foreldra í skólastarfi og mikilvægi samskiptahlutverks 

kennarans. 

Þróun námskránna á allra seinustu árum hefur einnig verið í þá átt að nýjar áherslur 

hafa litið dagsins ljós. Nú er kallað í auknum mæli eftir hæfni á sviði sköpunar, horft 

er á læsi í víðara samhengi en áður hefur verið gert, lögð er áhersla á hæfni til 

lýðræðislegrar þátttöku og aukna umhverfisvitund. Segja má að þessar áherslur snúi 

að umhverfi náms, einstaklingsmiðað nám snúi að hinu einstaka í hverjum nemanda 

og að foreldrar og kennarar gegni lykilhlutverki við að leiða þessa þætti saman. 
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Abstract	  

In recent years the concept of “differentiated learning“ has appeared more frequently  

in discussion on education. The central meaning of differentiated learning can be 

considered an indication of a method where each student´s level of maturity, interests 

and needs are met. Even though the concept hasn´t reached an old age historically, it 

is based on ideas that are far from new. 

The concept of differentiated learning is in the spotlight in this assignment. The 

texts of all curriculums for the school level for 6-16 years old, including it´s 

predesessor, Lýðmenntun by Guðmundur Finnbogason, will be explored in order to 

find out whether they include suggestions for differentiation. 

The main result of the analysis states that every curriculum indicates that it would 

be preferable that teaching is designed and strucured to arrange teaching with 

differentiated learning in mind. It also states that each published curriculum grows in 

size and increases the emphasis laid on the value of differentiated learning. 

Nevertheless various studies indicate that teaching methods aren´t sufficiently 

differentiated. Their results also offer advice regarding the most urgent 

improvements, such as increasing parent involvement and recognizing the importance 

of the teacher´s role with regard to effective and beneficial communication in the 

classroom and to be in contact with the society as a whole. 

The most recent curriculums are evolving towards new goals. Currently an 

increased emphasis has been laid on competence in the areas of creativity, a broader 

context of reading, a democratic participation and an increased environmental 

awareness. Subsequently one can state that these areas of emphasis address 

educational environment, that differentiated learning concerns every students 

individual identity, and that parents and teachers play central role in combining these 

factors. 
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1. Inngangur	  
Skólaskylda á Íslandi spannar tíu ár og margar stofnanir vinna saman að því marki að 

veita nemendum góða og hagnýta menntun, en hvernig það fer fram hefur þróast með 

ýmsum hætti. Námskrár sem gefnar eru út af yfirvöldum eru leiðarljós skólastarfs á 

Íslandi. Þær eru rit sem koma út með nýjum áherslum á nokkurra ára fresti þar sem 

línur eru lagðar fyrir starfsfólk menntastofnana og alla hlutaðeigandi. Menntamála-

ráðuneytið, með Jónas Jónsson frá Hriflu í ráðherrastólnum, gaf fyrstu námskrána 

fyrir allt landið út árið 1929. Þó hafði Lýðmenntun eftir Guðmund Finnbogason 

komið út árið 1903 og það rit getur einnig talist fullburða námskrá. Árið 1948 komu 

út drög að námskrá og næsta fullmótaða námskrá birtist árið 1960. Hins vegar hafa 

aðeins fjórar útgefnar námskrár borið titilinn Aðalnámskrá grunnskóla, þær eru frá 

árunum 1976, 1989, 1999 og 2011. Þessi útgáfa spannar öld mikilla 

þjóðfélagsbreytinga og er vitnisburður um þróun viðhorfs mennta- og 

menningarmálaráðuneytis og forvera þess til menntunar og kennslufræða. 

Hér verður litið sérstaklega á orðaval í námskránum sem beinist að því að hverjum 

einstökum nemanda skuli kennt miðað við hans einstöku þörf. 

Við yfirferðina er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Með hvaða hætti er fjallað um einstaklingsmiðað nám og 

einstaklingsmiðun í kennslu í aðalnámskrám grunnskóla? 
 

• Hvernig hefur umfjöllun um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í 

kennslu þróast í aðalnámskrám grunnskóla frá þeirri fyrstu og til 

aðalnámskrárinnar sem kom út árið 2011? 

Markmið ritgerðarinnar er að draga fram og rýna í hvort og þá hvernig hver og ein 

námskrá undirstrikar skyldur kennara til að mæta hverjum einstökum nemanda á þann 

hátt að hæfni hans aukist á sem uppbyggilegastan hátt.  

Til þess að ná markmiðinu verður ferðast í gegnum tímann og Almennir hlutar 

útgefinna námskráa grunnskóla skoðaðir frá hinum elsta til þess nýjasta. Staldrað 

verður við efnisgreinar í námskránum sem beina orðum að því að kennsla skuli stuðla 

að einstaklingsmiðuðu námi. Áhersluþunginn í orðavali er skoðaður og metinn, til 

dæmis með það í huga hvort um sé að ræða tillögu, ábendingu eða kröfu. Þegar farið 

verður á milli námskráa verður einnig staldrað við dæmi sem benda til þess að þróun 
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eða breyting hafi átt sér stað. Því til viðbótar verður leitast við að greina hvort 

einhverjir þættir, svo sem ráð eða úrræði, komi ítrekað fram samhliða tillögum og 

ábendingum um einstaklingsmiðun í kennslu. Yfirferðin mun halda samfellu yfir 

meginþráðinn, einstaklingsmiðun í skólastarfi, og koma með mörg dæmi til að varpa 

ljósi á þróunina. Í umræðum verður litið upp úr einstökum ritum til að líta yfir 

heildarmyndina og umgjörðina sem umlykur umfjöllunina hverju sinni. 

Ritgerðin verður sett upp með þeim hætti að fyrst verður meginþemað, 

einstaklingsmiðað nám, skilgreint á þann hátt sem það verður túlkað og notað í 

framhaldinu. Einnig mun orðasambandið einstaklingsmiðun í kennslu verða notað í 

ritgerðinni en þá verður átt við kennslu sem hefur það markmið að einstaklingsmiða 

nám nemenda, og einstaklingsmiðun og einstaklingsmiðað skólastarf eiga við hvort 

tveggja.	  
Í þriðja kafla og undirköflum hans verður athyglinni beint að Almennum hluta í 

útgefnum námskrám grunnskóla. Kaflinn hefst á umfjöllun um Lýðmenntun, en hún 

var skólastarfi ekki síður til innblásturs en námskrárnar. Sagt verður frá tilurð hennar, 

innihaldi og áhrifum sem við koma einstaklingsmiðaðri nálgun á kennslu. Þar á eftir 

verður fjallað um hvernig hver og ein námskrá tekur fyrir einstaklingsmiðað nám og 

einstaklingsmiðun í kennslu. Námskrárnar verða teknar fyrir í þeirri röð sem þær voru 

gefnar út. Umfjöllun um hverja námskrá verður í sérstökum undirkafla sem mun bera 

sama titil og sú námskrá sem hann fjallar um. Við yfirferðina verður vísað á milli 

eintaka til að koma á framfæri samanburði sem hefur merkingu fyrir þróun efnisins. 

Það getur ýmist verið vegna stöðnunar eða framþróunar. 

Í umræðum verður litið yfir heildarmynd þróunarinnar. Einnig verður athygli vakin 

á þeim fylgiþáttum sem fylgja einstaklingsmiðaðri umfjöllun í námskránum. Þáttum 

sem koma fram í sömu eða aðliggjandi málsgreinum. Að lokum verður lesið út úr 

upplýsingunum sem hafa safnast saman um hvað má betur fara í kennslu svo að 

einstaklingsmiðað skólastarf eflist. 
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1. Einstaklingsmiðað	  nám	  

Vygotsky (1978), sovéskur sálfræðingur og kenningasmiður, rannsakaði nám og 

þroska barna á grunnskólaaldri og meðal niðurstaðna hans var að börn komi öll í 

skólann með ólíka en alltaf mikla þekkingu sem þau hafa áður aflað sér meðvitað og 

ómeðvitað. Í skólanum laga þau þessa þekkingu að námsgreinunum. Þar auka þau 

þekkingu sína og þroskast áfram. Kennarar verða að átta sig á því hvar hvert og eitt 

barn er statt gagnvart hverju efni fyrir sig til þess að vita hvað og hvernig á að kenna 

viðkomandi. Samkvæmt kenningu Vygotskys eru öll börn alltaf stödd á svæði 

mögulegs þroska (e. zone of proximal development) í hverri grein og aðeins þar fer 

nám barnsins fram að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Helsta skilyrðið er að barninu 

sé leiðbeint af aðila sem þegar hefur náð tökum á því sem verið er að kenna. 

Samkvæmt kenningunni hagnast þau lítið á því að læra aftur það sem þau hafa þegar 

lært og eins læra þau lítið ef þeim eru kennd fræði sem hafa litla eða enga tengingu 

við þeirra fyrri þekkingu (bls. 84–87). Þessi lýsing Vygotskys á svæði mögulegs 

þroska og hvernig hann hvetur kennara til að mæta börnunum þar er lýsandi fyrir þá 

túlkun og notkun orðasambandanna einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í 

kennslu sem verður notuð hér. 

Hér verður brugðið frá hefðbundinni þýðingu á kenningunni, sem er svæði 

mögulegs þroska. Ef orðin eru þýdd hvert fyrir sig úr rússnesku heiti kenningarinnar 

þýða þau belti/ræma/svæði/bil, næstur/helstur/brýnastur/nánari og þróun/framvinda/-

viðagangur/þroski (Rússnesk–íslensk orðabók, 1996, bls. 32, 238, og 599). Það er því 

ekki sjálfgefið að kenningin sé þýdd yfir á íslensku sem svæði mögulegs þroska, á 

hinn bóginn er hagnýtt að kenningar sem þessi fái „nafn“ sem heldur sér óbreytt þar 

sem fjallað er um kenninguna. Þegar kemur að því að þýða hugtök þarf að gæta að 

inntaki og svæði mögulegs þroska er lýsandi fyrir þessa kenningu. Það er hins vegar 

ekki markmið hér að greina kenningu Vygotskys frekar. Hún er notuð hér til túlkunar 

á einstaklingsmiðun og hvað kennarar verða að gera til að kenna einstaklingsmiðað. 

Til þess að laga þýðingu hugtaksins að umfjölluninni hér á eftir um einstaklingsmiðað 

nám og einstaklingsmiðun í kennslu í námskrám grunnskóla verður hugtakið tengt við 

orðið þroskastig. 

Hér að ofan kemur fram að merking rússneska orðsins fyrir svæði felur í sér að 

svæðið sé aflangt sem parast vel við kenningu Vygotskys um að svæðið sé nokkurs 

konar bil milli tveggja annarra svæða, annars vegar þess sem barnið ræður við og hins 
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vegar þess sem barnið ræður ekki við. Undir leiðsögn og við nám fikrar svæðið sig út 

á svæðið sem barnið réð ekki við áður. Þannig eykst hæfni barnsins stig af stigi. Því er 

ekki úr vegi að notast við „stig“ mögulegs þroska. Þessar vangaveltur eru settar hér 

fram því íslenskri tungu er tamt að fjalla um þroskastig en öðru gegnir um svæði 

þroska. Svæði þroska er eingöngu að finna þegar kenning Vygotskys er notuð eða er 

til umfjöllunar. Þessi víxlun orðanna eru ekki breyting á inntaki kenningar Vygotskys 

heldur er eingöngu tekið aukalegt tillit til hegðunar svæðis mögulegs þroska sem er í 

eðli sínu breytanlegt og þá jafnan vaxandi. Einstaklingsmiðað nám gengur þannig í 

grunninn út á að hverjum nemanda sé mætt á viðeigandi þroskastigi svo hann geti lært 

á sem afkastamestan og hagnýtastan hátt á skólagöngunni og einstaklingsmiðun í 

kennslu að kennarar skuli leysa þær hindranir sem á vegi þeirra verða og veita þeim 

þau tól og leiðsögn sem til þarf. 

 Ingvar Sigurgeirsson (2004) hefur tekið saman upplýsingar um uppruna og 

framkvæmd einstaklingsmiðaðs skólastarfs. Hann nefnir líkingu við kenningar Jean-

Jaques Rousseau, Mariu Montessori og Piaget í því sambandi en tilgreinir John 

Dewey sem áhrifamesta hugmyndafræðinginn þar að baki. Ingvar gerir einnig grein 

fyrir því hvaða ástæður benda til þess að einstaklingsmiðun í kennslu sé æskileg. 

Ástæðurnar sem hann tilgreinir eru annars vegar samband fjölgreindakenningar 

Howards Gardner og náms og hins vegar niðurstöður heilarannsókna, sem getið hafa 

af sér kennslustefnu í ætt við einstaklingsmiðun (án bls.tals). 

 Þessi bakgrunnur einstaklingsmiðunar er þar af leiðandi fjölþættur og verður ekki 

útlistaður til fulls hér. Stefnur og hugmyndir sem eru skyldar um margt en þó ekki 

alveg eins í alla staði standa að baki einstaklingsmiðun. Afleiðingin er sú að í dag er 

hugtakið fljótandi og hver leggur sinn skilning á það. Það sem sá skilningur leiðir þó 

alla jafnan til er að það dugi ekki að kenna stórum hópi barna, sem ef til vill á það eitt 

sameiginlegt að vera fæddur sama ár, á einn ákveðinn og óhagganlegan hátt. Taka 

verður tillit til einstaklingsmunar. 

Elín G. Ólafsdóttir (2004) segir, líkt og Ingvar, að kröfuna um einstaklingsmiðun 

sé hægt að rökstyðja með vísun fjölgreindakenningu Howard Gardner. Þannig sé ekki 

gæfulegt úrræði að draga börn í dilka eftir aldri eða getu hverju sinni (bls. 11). Ólíkt 

samsett gáfnafar og áhugasvið allra barnanna sem allt er jafnt að metum ætti að vega 

þyngra þegar kennsla er skipulögð. Þannig metur hún einhæfa kennslu sem mismunun 

gagnvart nemendunum (bls. 13 og 16). Hún hefur kynnt fjölþrepa kennslu þar sem 

mikil áhersla á að höfða til barnanna, grípa athygli þeirra og vekja áhuga. 
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Steingrímur Arason (1943) lýsir því hvernig bandarísk skólayfirvöld sáu óhag fyrir 

hefðbundna hópkennslu árganga í því að börnin væru ólík að getu. Þá var farið að 

flokka nemendurna eftir getu í stað aldurs en upp úr krafsinum kom að nemendurnir 

hneigðust í ólíkar áttir og að þekking þeirra var misjöfn frá grunni. Þannig var 

óhagkvæmt að flokka nemendur eftir aldri og ómögulegt að flokka þá eftir getu. 

Þannig varð aðkallandi að finna lausn sem gerði kennurum fært að kenna 

einstaklingskennslu en samt með hópi barna. Þar nefnir Steingrímur að John Dewey 

hafi komið með nýstárlega nálgun á kennslu með það fyrir augum að leysa þennan 

vanda. Í skólum sem byggðust á hugmyndum Dewey var lausleg getuskipting en 

annars gekk námið mikið út á að vera utandyra, leik, störf og stuðning við nám eftir 

þörfum (bls. 220–221). Þetta dæmi sýnir að það skiptir litlu hvernig nemendur eru 

flokkaðir í bekki. Kennarar standa alltaf frammi fyrir fjölbreyttum nemendahóp og 

verða að haga störfum sínum í samræmi við það. 

 Á Íslandi er nemendum almennt skipt í bekki eftir aldri en kennslan er ekki bundin 

við útlistun. Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir (2012) 

rannsökuðu hvort námsumhverfi grunnskólabarna í Reykjavík væri í anda hugmynda 

sem styðja við einstaklingsmiðað nám. Niðurstaða þeirra var að þróun námsumhverfis 

og kennsla hafi á seinustu árum færst lítillega nær hugmyndum sem styðja við 

einstaklingsmiðað nám og að mesta breytingin hafi orðið hjá yngstu nemendunum. 

Breytingarnar fólust meðal annars í aukinni teymiskennslu, gagnvirkari umræðum og 

verkefnum sem ætlað var að höfða til nemenda og vekja áhuga þeirra (bls. 12–13). 

Samkvæmt niðurstöðunni eru samvinna kennara, gagnvirk samskipti við nemendur og 

nemenda á milli og áhugi nemenda þrír þættir sem stuðla að einstaklingsmiðun í 

kennslu og námi. Þessi niðurstaða bendir einnig til þess að hreyfing sé í átt að 

einstaklingsmiðaðra skólastarfi. 

 Í næsta kafla er tekið tillit til þeirra þátta sem algengt er að fylgi umfjöllun og 

ábendingum um einstaklingsmiðað skólastarf í námskrám grunnskóla. Í kaflanum þar 

á eftir, umræðum, verður litið nánar á hvaða áhrif þeir þættir, samfélag samtímans og 

möguleg krafa í námskránum um einstaklingsmiðun í kennslu hafa á kröfur sem 

gerðar eru til kennara. 	  
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2. Einstaklingsmiðun	  í	  námskrám	  grunnskóla	  

Í dag er skólakerfinu leiðbeint innan úr mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands. 

Hvert sveitarfélag, hver skóli og hver kennari hefur svo nokkuð mikinn sveigjanleika 

til að útfæra skólastarfið eftir úrræðum og hefðum á hverjum stað. 

Núverandi fyrirkomulag útgáfu námskráa sem halda utan um markmið skólastarfs 

er enn á sínum bernskuárum í samanburði við þær aldir sem burðarásinn í menntun 

þjóðarinnar voru heimilin og kirkjan. Það var á 19. öld sem eiginlegir grunnskólar 

voru fyrst stofnaðir; þó voru Biblían og prestar með ríkan hlut í skólastarfi fram á 20. 

öldina, og spönnuðu þannig hartnær þúsund ár í fararbroddi íslenskrar menntunar 

(Helgi Elíasson, 1946, bls. 71–79). 

2.1 Lýðmenntun	  –	  Hugleiðingar	  og	  tillögur	  (1903)	  

Þjóðfélagsbreytingar í kjölfar iðnbyltingar kölluðu á ný úrræði við menntun hér á 

Íslandi líkt og hjá öðrum þjóðum. Stórt skref í átt að skólakerfi nútímans var stigið 

árið 1901 þegar Alþingi kostaði rannsóknir Guðmunds Finnbogasonar til tveggja ára á 

uppeldis- og menntamálum nágrannaþjóðanna, auk þess sem hann skildi koma með 

tillögur að fyrirkomulagi fyrir íslenskt menntakerfi (Guðmundur Finnbogason [GF], 

1903, án bls.tals). 

Guðmundur birti niðurstöður sínar að tveimur árum liðnum í ritinu Lýðmentun – 

Hugleiðingar og tillögur sem litið er á sem brautryðjendaverk í íslenskum 

menntamálum. Nafn Guðmundar og rit hans Lýðmenntun koma oft fyrir í umfjöllun 

um menntamál. Fullyrt er að hann hafi verið lykilpersóna þegar íslensku 

grunnskólakerfi var komið á fót. Ólafur Páll Jónsson (2010) er meðal þeirra sem hafa 

bent á það: „[Menntun] var líka grundvallaratriði í hugmyndum Guðmundar 

Finnbogasonar þegar hann lagði grunninn að íslensku skólakerfi við upphaf 20. 

aldarinnar“ (án bls.tals). 

Allyson Macdonald (2008) vitnar í verk Guðmunds á ráðstefnunni Ísland á 

alþjóðavettvangi – Erindi og ávinningur. Þar rýnir hún í valdar málsgreinar 

Guðmundar um menntun. Hún beinir athyglinni einkum að orðunum: „menntun hvers 

manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu 

félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir 

sjálfan hann og aðra. ... Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annara manna“ 

(GF, 1903, bls. 11). Síðustu málsgreinina tengir hún sérstaklega við skýrslu UNESCO 

frá árinu 1995 um nám, þar sem fjórir máttarstólpar menntunar er kynntir. Þeir eru: 
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Að læra til að öðlast þekkingu (learning to know), Að læra til að öðlast færni 

(learning to do), Að læra að vera (learning to be) og Að læra að lifa í sátt og samlyndi 

við aðra (learning to live together) sem er markmið hinna þriggja (bls. 2–3). Allyson 

(2008) segir áherslur Guðmundar og skýrslu UNESCO aðkallandi í dag (bls. 2–3). Á 

þennan hátt koma hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar enn víða fram í umræðu og 

umfjöllun menntamál. 

2.1.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  og	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  (1903)	  

Tilvitnunin úr Lýðmenntun hér að framan um að menntun allra eigi að bæta lífskjör 

þeirra er sú fyrsta sem vert er að skoða til að draga fram umfjöllun um 

einstaklingsmiðað nám. Þar segir að meta verði hæfi hvers manns með menntun og 

bætt lífskjör hans í huga. Hér bendir Guðmundur samtímis á að vera í samfélagi sé 

vænlegra til árangurs en einvera. Samskipti eru þar orðin samofin tillögum hans fyrir 

menntun. 

Guðmundur lýsir menntahugsjón sinni sem á stundum gengur þvert á ríkjandi 

viðhorf samtíma hans. Þar sem skrifin einkennast meðal annars af jafnréttis-

sjónarmiði, trúfrelsi, virðingu og tilliti til hins einstaka sem býr í hverjum nemanda. 

Um kennsluhætti ritaði Guðmundur meðal annars: 

Öll ný viðfangsefni verður að setja í samband við það sem nemendurnir þegar 

þekkja og skilja til hlítar, því hugur mannsins er ógestrisinn við allt það sem 

ekki getur rakið ætt sína til neins sem hann þegar þekkir, en hann breiðir 

faðminn út á móti hverri hugmynd eða hlut sem hann getur ættfært. Að skilja 

eitthvað er að heimfæra það undir það sem maður þegar þekkir og skilur og sjá 

skýrt samband hvorstveggja. Og allir þekkja hvílíkan unað slíkt getur veitt (GF, 

1903, bls. 49–50). 

Þegar þessi orð Guðmundar eru skoðuð sést álíka skilningur á námi og lýst var í 

umfjöllun hér að framan um tengsl kenningar Vygotskys og hugmynda um 

einstaklingsmiðað skólastarf. Með þessum orðum er því verið að benda á nauðsyn 

skólastarfs sem er í ætt við einstaklingsmiðun. Guðmundur gerir meira en að hvetja til 

einstaklingsmiðunar því hann segir kennslu verða að fara þannig fram. Enn fremur 

bætir hann við: 

Námið verður þá sannmentandi, þegar það í hvívetna er starf sniðið eftir 

þroskastigi nemandans, svo að hann fái sívaxandi yndi af og áhuga á að neyta 
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krafta sinna og verða æ leiknari í að nota þá. Allt annað nám er aðeins gylling 

sem ekkert verulegt gildi hefur, aðeins »mentaprjál« (GF, 1903, bls. 51). 

Í þessari efnisgrein er vert að vekja athygli á orðinu „áhugi“ sem Guðmundur kveður 

verða að nýta í samhengi við „þroskastig“ því þessi tvö hugtök ásamt „samskiptum“ 

mynda leiðarstef sem fylgt verður í næstu köflum við greiningu og samanburð á 

útgefnum námskrám fyrir grunnskóla. 

2.1.2 Fyrstu	  árin	  eftir	  útgáfu	  Lýðmenntunar	  

Árið 1907 samþykkir Alþingi fræðslulög sem eru byggð á tillögum Guðmundar og 

marka tímamót, ekki síst vegna fjögurra ára fræðsluskyldu fyrir (Lög um fræðslu 

barna nr. 59/1907). Fyrstu lög um kennaraskóla eru samþykkt sama ár og hjól skóla 

alþýðunnar eru farin að snúast og nú fyrir tilstilli ríkisins. Með þessum fyrstu lögum 

er verið að setja fjárhagslega og framkvæmdalega ábyrgð á hið opinbera en 

samkvæmt lögunum var ekki innheimt gjald fyrir fræðsluna (Lög um fræðslu barna 

nr. 59/1907). Annars eru lögin ekki tilefni til að rýna í varðandi boðun einstaklings-

miðaðra kennsluhátta. Að sama skapi verður hlaupið framhjá fræðslulögum frá 1924 

og eins Námskrá fyrir barnaskóla frá 1929, en í henni kom umtalsverð viðbót fyrir 

skólastarf sem sneri að kennsluefni og valdar bækur voru löggiltar sem kennslubækur. 

Á þessum upphafsárum skipulegs og lögboðins skólareksturs ríkisins verður engin 

hugmyndafræðileg kúvending frá tillögum Guðmundar í Lýðmenntun. Hitt er að 

úrræði hverrar sveitar voru æði misjöfn og eins menntun þeirra sem um kennsluna 

sáu. Því er eðlilegt að reikna með uppbyggingarstarfi og mótun fyrstu áratugina á 

meðan skólastarf er að komast á réttan kjöl um miðja öldina með byggingum og 

kennaramenntun sem voru í samræmi við ríkjandi hugmyndir þess tíma. Þá mátti fara 

að vinna betur í markmiðssetningu með skólastarfinu. Drög að námskrám fyrir 

barnaskóla og gagnfræðaskóla birtust 1948 og Námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri var gefin út 1960. 

2.2 Námskrá	  fyrir	  nemendur	  á	  fræðsluskyldualdri	  (1960)	  

Þegar í formálsorðum námskrárinnar frá 1960 segir: „Nauðsynlegt er að miða 

námskröfur við aldur og þroskastig nemenda“ (Menntamálaráðuneytið [Mrn], 1960, 

bls. 5). Hér er strax í upphafi bent á mikilvægi tillits til þroskastigs, sem segir að ekki 

dugi að líta til aldurs. Athygli vekur að þroskastig er sama orð og Guðmundur 

Finnbogason notaði hér að framan þegar hann lýsti því hvernig þyrfti að sníða nám að 
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áhuga barna. Þarna er ekki staðar numið í formálanum heldur er útskýrt fyrir 

kennurum og skólastjórum hvernig námskráin eigi að túlkast: „Námskráin er 

meðalvegur. Gera verður ráð fyrir frávikum, bæði viðbót við námsefni fyrir 

duglegustu nemendur og styttingu námsefnis fyrir þá nemendur, sem seinfærastir eru í 

námi“ (Mrn, 1960, bls. 5). Í þessum annars mjög stutta formála eru skólar einnig 

hvattir til að nýta alla fjölbreytni og möguleika til verklegrar kennslu sem umhverfið 

býður upp á. Því til viðbótar er kennurum ráðlagt að ráðfæra sig við yfirboðara um 

aðlögum námsefnis að getu einstakra nemenda (Mrn, 1960, bls. 5). 

Allt gerir þetta kröfu um fagmennsku, einstaklingsmiðun og krefst samskipta sem 

kennarar verða sjálfir að stofna til við vissar aðstæður. Kennarar hafa ábyrgð á því að 

viðeigandi hjálp berist þeim nemendum sem á þurfa að halda. Hér er opnað fyrir 

möguleikann að kennarar geti þurft aðstoð. Ekki kemur fram hvort þarna liggi að baki 

almenn menntunarfræðileg fagmennska eða hvort dæmi hafi verið um að kennarar 

hafi kennt einstökum nemendum á ófullnægjandi hátt og gert það of lengi án þess að 

skólastjórnendur kæmust að raun um það. 

Utan formálsorðanna er enginn almennur hluti í námskránni frá 1960. Uppistaðan 

er 16 greinasvið sem öll hafa markmið og tillögur að námsefni fyrir ólíkan aldur en 

þar birtist einnig almenn umfjöllun kennslunni til gagns. Með það í huga er 

athyglisvert hversu vel einstaklingsmiðuð nálgun er ítrekuð í þessum fáu 

formálsorðum. 

2.2.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  og	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  (1960)	  

Eins og áður segir inniheldur námskráin frá 1960 ekki Almennan hluta og því verður 

litið til greinasviða fyrir þá útgáfu, það verður ekki gert í öðrum námskrám þrátt fyrir 

efni þar sem hvetji til einstaklingsmiðunar í kennslu. Ástæðan er sú að efni Almennu 

hlutanna greinir nægilega vel frá því hver stefna yfirvalda gagnvart kennsluháttum er 

hverju sinni. 

Margt er um almennar lýsingar meðal greinasviðanna frá 1960, því formálinn einn 

og sér kemur ekki nægilega miklum almennum upplýsingum til skila. Móðurmál fær 

stærstan skerf og þar segir meðal annars um lestur: 

Tími, sem fer til undirbúnings lestrarkennslu, verður að ákvarðast af þroska 

nemendanna … Við lestrarkennsluna koma fljótt í ljós óeðlilegir erfiðleikar 

einstakra barna við lestrarnám. Ber kennurum að vera þar vel á verði og leita 
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sérfræðilegrar aðstoðar strax og grunur er á, að ekki sé allt með felldu (Mrn, 

1960, bls. 12). 

Hér verður þroski nemendanna enn fyrir valinu umfram til dæmis aldur, getu, 

kunnáttu eða hæfni. Sömuleiðis er, líkt og áður, bent á að einstakur kennari sé ekki 

undantekningarlaust fær um að kenna öllum. Í formála var bent á samráð við 

yfirboðara og hér er bent á leit á náðir sérfræðilegrar aðstoðar. Því er farið að koma 

endurtekið fram að einstaklingsmiðun í kennslu sé utan færis fyrir einstaka kennara. 

Námskráin bendir á að kennari verður, í fagmennsku sinni, að vera fær um að meta 

eigin getu til einstaklingsmiðunar í kennslu og samstundis gera viðeigandi ráðstafanir 

og fá aðstoð þegar honum verður ljóst að kennsla hans verði ekki öllum til nægilegra 

framfara. Ekki er fjallað um teymiskennslu eða samstarf kennara um einstaka bekki 

en umfjöllunin er á þá leið að net starfsfólks þarf að vera til staðar, og í því þurfa að 

vera úrræði fyrir kennara. Hver og einn kennari verður að vera búinn að kynna sér 

starfshópinn og hann verður að vera meðvitaður um að notfæra sér þekkingu þeirra til 

að geta mætt þörfum allra nemenda. 

Varðandi ritun segir í námskránni: 

Börn í fyrstu bekkjum barnaskólans eru venjulega fús að tjá sig, en sú 

tilhneiging vill oft daprast. Verður því að leitast við á öllum stigum námsins að 

hvetja nemendur til þess að skrifa ritgerðir. Skiptir miklu máli, að kennaranum 

takist að haga verkefninu í ritgerð eftir þroska og áhuga nemenda (Mrn, 1960, 

bls. 14). 

Að þessu sinni er valið benda á mikilvægi þess að höfða bæði til áhuga nemenda og 

hæfa þroskastigi þeirra. Til þess að takast það dugar yfirborðsþekking á nemendunum 

ekki til. Kennarinn verður að kynnast þeim persónulega og náið. Hér er áfram skýr 

krafa um að kennari mæti nemendum þar sem áhugi þeirra liggur og þroski þeirra 

stendur. 

  Í hluta um skrift segir í markmiðum um rithönd að hún skuli: „rituð með þeim 

hraða, sem nemandanum er eiginlegur“ (Mrn, 1960, bls. 16) og um námsefni fyrir 13 

ára börn segir: „Lögð sérstök áherzla á að hjálpa þeim, sem ekki hafa náð góðri 

rithönd, og glæða áhuga þeirra” (Mrn, 1960, bls. 17). Á þennan hátt birtast ábendingar 

um einstaklingsmiðun og þar með talinn virkjaðan áhuga í gegnum greinasviðin. 

Stærðfræðilýsingin er hreinskipt og ráðleggur kennurum að fara ekki of geyst: 

„Vinnuhraði nemenda og skilningur er oft mjög misjafn í sama bekk ... Hér þarf 
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kennarinn að sýna mikla elju og þolinmæði“ (Mrn, 1960, bls. 23). Hér kemur 

ábending þess eðlis að einstaklingsmiðun í kennslu fari ef til vill ekki fram á sama 

hraða og hópkennsla. Kennarinn á að styðja þá sem eru hægfara og ögra þeim sem 

skara fram úr á sama tíma. Ofan á þá kröfu leggjast markmiðin. Líkt og nú eru 

greinasviðin frá 1960 að miklu leyti upptalning markmiða og til að leiða nemendurna 

í átt að þessum markmiðum verður kennarinn að skipuleggja starf sitt vandlega. 

Þar með hefur áherslum í þessari námskrá verið lýst og bersýnilegt að námið og 

kennslan áttu að vera einstaklingsmiðuð á þessum tíma samkvæmt námskránni. Árið 

1960 var orðavalið beint og óumdeilanlegt en einstaklingsmiðað skólastarf var ekki 

sett sérstaklega á oddinn sem meginstefna. Það flýtur víða með sem ábending en því 

er ekki helgaður sérstakur reitur að undanteknum formálanum sem heldur kröfunni 

skýlaust fram. 

2.3 Aðalnámskrá	  Grunnskóla	  –	  Almennur	  hluti	  (1976)	  

Næsta námskrá kom út árið 1976 og þá fór í notkun titillinn sem hún ber enn í dag 

Aðalnámskrá grunnskóla. Strax í upphafi sést nokkur breyting er á uppsetningunni því 

formáli er ekki nýttur til ábendinga um einstaklingsmiðun eða annað sem tengist 

kennsluháttum. Þess er ekki þörf því þessi námskrá inniheldur einnig inngang og það 

sem einkennir allar síðari námskrár, Almennan hluta. Yfirferðin yfir þessa námskrá og 

þær sem á eftir koma byggir á Almennu hlutunum. Dæmi verða áfram rakin í þeirri 

röð sem þau birtast í hverri námskrá. 

2.3.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  (1976)	  

Í fyrri yfirferðunum var athygli vakin á ítrekuðum ábendingum um að kennarar taki 

tillit til mismunandi þroskastigs nemenda. Í þessari námskrá er bætt um betur og 

byrjað á því að útskýra hugtakið þroski. Þetta er meðal annars gert vegna 2. greinar 

nýrra laga um grunnskóla nr. 63/1974 þar sem segir meðal annars: „Skólinn skal 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins„. Námskráin fer þá leið 

að gera kafla um valdar hliðar þroskans sem hafa áhrif á skólastarf og kennarar verða 

að þekkja. Í kynningu kaflans er bein tenging við einstaklingsmiðun í skólastarfi, en 

þar segir: 

Í þessum kafla verður í stuttu máli fjallað um helstu þætti þroskans, líkamlegan, 

vitrænan, siðrænan og félagslegan. Þessi greining er gerð til að auðvelda 
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yfirsýn en hafa verður í huga að þroskaþættirnir tengjast á ýmsa vegu og eru 

hver öðrum háðir. Jafnframt verður vikið að því hvernig skólinn getur gegnt því 

hlutverki að stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins, ... 

(Mrn, 1976, bls. 7).  

Greining námskrárinnar á þroska rökstyður það sem áður hefur komið fram um 

nauðsynlegt tillit sem kennarar verða að taka til einstaklingsmunar, til dæmis á 

gelgjuskeiðinu þegar tilfinningar sumra verða illviðráðanlegar (Mrn, 1976, bls. 8). 

Þessi greinargóða skilgreining á þroska á vel heima í þessu riti. Hún er greinargóð í 

ljósi þess að hún þekur níu blaðsíður af þeim fjörtíu sem Almenni hlutinn er, en ef 

litið er á heildarfræðin að baki þroska er umfjöllunin hins vegar örstutt. Þroski var 

áður valinn umfram önnur hugtök og orð án þess að það væri útskýrt nánar. Nú hefur 

það verið bætt og þroski er orðinn að meginhugtaki og einstaklingsmiðað nám komið 

í öndvegi. Það fylgir þroskanum í öndvegissætið því líkt og Vygotsky og Guðmundur 

Finnbogason lýstu, þá eru öll börn alltaf stödd á vissum þroskastigum og þar og 

aðeins þar læra þau, þar verða framfarirnar. Því fellur þessi þroskaumfjöllun beint að 

kröfu um einstaklingsmiðað skólastarf. 

2.3.2 Um	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  (1976)	  

Í framhaldinu er kafli um hlutverk kennarans með ríkri áherslu á samskipti í 

skólastarfi. Nýir hættir eru boðaðir og gagnsemi fyrri kennsluhátta er dregin í efa. 

Talið var algengt að kennari kæmi sér fyrir sem óskorað vald innan kennslustofunnar 

og sæi einn um miðlun upplýsinga sem nemendur ættu að muna, auk þess sem kennari 

fór yfir verkefni (Mrn, 1976, bls. 16–17). 

Ein löng málsgrein tekur saman hvernig nýir kennsluhættir eiga að vera 

frábrugðnir þeim hefðbundnu og kemur með nýja tegund rökfærslu fyrir innleiðingu 

þeirra. „Ýmsar niðurstöður rannsókna á námi og aukin þekking á þroska-

sálfræðilegum forsendum náms hafa beint athyglinni að gagnkvæmum samskiptum 

kennara og nemenda, nemenda innbyrðis, glímu nemenda við námsefni og 

sveigjanleika í kennsluaðferðum í samræmi við mismunandi þroskastig nemenda“ 

(Mrn, 1976, bls. 17). Hér eru koma fram þrjú atriði sem notuð eru til að gera nám 

einstaklingsmiðaðra, það fyrsta er þroskasálfræðilegar forsendur náms, annað er 

gagnkvæm samskipti og það þriðja er kennsluaðferðir í samræmi við mismunandi 

þroskastig nemenda. Saman gera þessi atriði skólastofuna og menntun að 

samstarfsvettvangi kennara og nemenda. Sérstaklega er tekið fram að nemenda-
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hópurinn geti verið staddur á mismunandi þroskastigum sem vísar beint í átt að 

nálgun sem útilokar að heilum bekk sé kennt á einn einfaldan veg. 

Þessi kafli um hlutverk kennarans er um margt merkilegur, því það sem lýst er sem 

algengum hefðbundnum kennsluháttum líkist ekki því sem Lýðmenntun eða aðrar 

eldri námskrár boðuðu. Á hinn bóginn eru kennsluhættirnir sem lýst er sem nýjum 

mun líkari því sem áður hafði verið lagt til, eins og segir til dæmis hér að framan um 

það hvenær nám verði sannmenntandi. Munurinn er helst sá að nú er það sagt stutt af 

rannsóknum. Námskráin frá 1976 boðar þessa kennsluhætti sem nýjung og hvetur til 

breytinga. Orðavalinu er ætlað að færa kennslu til betri vegar og í kaflanum eru einnig 

beinar ráðleggingar til kennara um aukið lýðræði í skólastofunni og mikilvægi 

samræðna við nemendur og samræður þeirra á milli. 

2.3.3 Um	  mat	  á	  námi	  og	  einstaklingsmiðað	  skólastarf	  (1976)	  

Fram kemur að námsmat megi ekki framkalla neikvætt viðhorf gagnvart námi. Þar 

segir einnig: „Það er ekki nóg að meta aðeins árangur nemenda heldur verður einnig 

að meta aðra þætti skólastarfsins, t.d. hvort verkefni og kennsluaðferðir hæfa þroska 

nemenda og stuðla að því að þeir nái markmiðum námsins“ (Mrn, 1976, bls. 23). Hér 

er sagt fyrir um mat á gagnsemi forms kennslunnar á hverjum stað, réttilega gagnvart 

markmiðum námsins en einnig hvernig þær koma til móts við þroska. Gert er ráð fyrir 

að tengsl séu á milli þroskastigs og náms sem er áfram rökrétt samanborið við 

kenningu Vygotskys og hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar. 

Greina má vísi að skóla án aðgreiningar í kafla sem nefnist Um stuðnings- og 

hjálparkennslu. Þar segir: 

Engin leið er þó að sinna mjög sérstökum þörfum nemenda nema skólastarfið í 

heild sé meira miðað við að nemendur fái ríkuleg tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni í öllum grunnskólanum. Á þann veg eru mestar líkur til að 

skólastarfið komi nemendum að sem mestu gagni. Líklegt er að talsverður hluti 

þess sem stundum er nefnt „hjálparkennsluvandamálið“ hverfi og skólinn verði 

meira en nú er staður þar sem nemendur geta glímt við fjölbreytileg 

viðfangsefni eftir áhuga, þroska og getu (Mrn, 1976, bls. 36). 

Hér er komið með þá lausn að sníða skólastarfið í heild sinni að þörfum allra. Það 

einfalda skref að auka val mun bæði auka einstaklingsmiðun náms og opna fyrir 

möguleika á skóla án aðgreiningar. Þetta er tillaga að breytingu á skólastarfi og sú 

breyting yrði gerð með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 
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2.3.4 Um	  einstaklingsmiðað	  skólastarf	  og	  námsumhverfi	  (1976)	  

Í kafla um námsskipan eru áfram lagðir til fjölbreyttir kennsluhættir og fjölbreytt 

nálgun þegar námskráin lýsir ytri aðbúnaði. Þar segir meðal annars: „Jafnframt því að 

bekkir verða blandaðir og kennsluaðferðir breytast þannig að nemendur verða að 

glíma við fjölbreytt og mismunandi viðfangsefni á sama tíma í sömu skólastofu“ 

(Mrn, 1976, bls. 36). Á öðrum stað segir áfram: 

Það er æskilegt að opna milli samliggjandi skólastofa svo að rýmra verði um 

starfið og stærri hópar nemenda en 25-30 geti verið saman. Slíkt gefur þar að 

auki möguleika á samvinnu kennara, aukinni námsgreiningu og betur verður 

unnt að sinna mismunandi þörfum og áhuga einstakra nemenda (Mrn, 1976, bls. 

36 og 40). 

Fyrra dæmið hér að ofan opnar fyrir blöndun bekkja og minnir á að í hverjum bekk 

eru einstaklingar sem læra á ólíkan hátt. Í síðara dæminu er bent á að kennarar geti 

haft hag af því að vinna saman sem vísar til þess að áherslur námskrárinnar séu í ætt 

við hugmyndir um teymiskennslu. Samstarfið á að auðvelda kennurum að 

einstaklingsmiða kennsluna og taka tillit til áhuga hvers og eins. 

Þessi námskrá hefst því á fræðilegum hluta sem tekur til dæmis fyrir þroska en 

tekur í síðari hlutanum fyrir hagnýt atriði fyrir kennslu og umhverfi hennar. Orðaval 

námskrárinnar er jafn útskýrandi og jafn beinskeytt og áður, en umfangið hefur aukist 

og endurtekningunum hefur fjölgað. Þessi almenni hluti inniheldur ótal leiðbeiningar 

og hugmyndir fyrir kennara til að taka upp og nota í því skyni að fækka einhæfum 

útlistunarkennslustundum. 

2.4 Aðalnámskrá	  grunnskóla	  –	  Almennur	  hluti	  (1989)	  

Næsta námskrá var gefin út árið 1989 og ritar Svavar Gestsson, þáverandi 

menntamálaráðherra, formála að henni. Hann útlistar fjölþætt hlutverk skólanna, 

stöðuga þróun, lagalega ábyrgð, ólík sjónarmið og hvernig stofnunin er samfélagslegt 

samstarfsverkefni. Ein málsgreina hans vekur sérstaka athygli ef horft er á 

meginviðfangsefnið hér, það er að segja einstaklingsmiðun, en þar segir Svavar: 

„Skóli sem er í góðum tengslum við veruleika nemenda er góður skóli“ (Mrn, 1989, 

bls. 4). Hér er á ferðinni orðalag sem hefur ekki verið notað áður en leiða má líkur að 

því að hér sé vísað til mikilvægis þess að kennarar leggi sig fram um að kynnast 

nemendum sínum náið. Kennari verður að kynna sér hvaðan nemendurnir koma, hvert 

þeir stefna og hvað er þeim mikilvægt á leið sinni. 
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Námskráin greinir frá því að Íslendingar séu aðilar að mannréttindasáttmálum og 

að það sé meðal markmiða íslensks skólastarfs að framfylgja þeim (Mrn, 1989, bls. 

6). Í upphafi Almenna hluta námkrárinnar er því komin fram ný áhersla sem mun hafa 

áhrif á orðalag. Áður hafði verið bent á þjóðhagslegan og persónulegan ávinning af 

góðri menntun, ábendingar settar fram um gæfulegar leiðir og bent á lög, til dæmis 

vísaði undanfari þessarar námskrár í lög um grunnskóla frá 1974. Nú stýra skyldur 

skóla gagnvart mannréttindarsjónarmiðum einnig ferðinni. 

2.4.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  (1989)	  

Ábending um einstaklingsmiðað nám er enn til staðar og inntakið er það sama þrátt 

fyrir þessa nýju nálgun. Nýtt orðalag má sjá í málsgreininni: „Grunnskólinn skal 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska hvers og eins“ (Mrn, 1989, bls. 13). Í málsgreininni er bent á 

mikilvægi tillits til þarfa nemenda og alhliða þroska hvers og eins líkt og í fyrri 

námskrám en munurinn felst í því að nú er það orðið að skyldu grunnskólans. Þessi 

málsgrein á að lýsa kjarnanum í forsendu og markmiði menntunar. Hún setur skólann 

í þá stöðu að vitað sé hvað nemendum er fyrir bestu og að hann skuli matreiða það 

hverjum og einum til handa. Eins og áður er lögð sú ábyrgð á kennara að þeir kynnist 

nemendum náið en orðalagið áætlar með ákveðnari hætti en áður að það takist. 

Framhald kaflans útskýrir hvernig þetta markmið næst með beinum samskiptum 

kennara við nemendur (Mrn, 1989, bls. 13). Það er endurtekin ábending frá fyrri 

námskrám um gildi samskipta í skólastarfi. 

Námskráin á undan tók stórt skref með ítarlegri útlistun á kröfunni um fjölbreytta 

og einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Námskráin frá 1989 tekur við keflinu og byggir 

þar ofan á með því að leggja til að verkefni fyrir nemendur krefjist ígrundunar og 

rökhugsunar. Heilt yfir virkar orðavalið í senn faglegra og gætnara en á sama tíma ef 

til vill yfirborðskenndara. Áréttaðar eru sömu kröfur um einstaklingsmiðað nám og í 

fyrri námskrám með fyrrgreindum áherslumun en túlkunarmöguleikar fyrir til dæmis 

kennara eru orðnir víðari. Áður lágu tilmælin í ábendingum um vandaða kennsluhætti 

en þau hafa nú flust að miklu leiti yfir í markmið skólastarfsins. Leiðirnar að 

markmiðunum hafa þannig opnast að vissu marki. Að teknu tillit til aukinnar 

menntunar kennara samanborið við til dæmis fyrri hluta tuttugustu aldar getur talist 

eðlilegt að betur sé treyst á fagmennsku kennara. 
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2.4.2 Um	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  

Í Almenna hlutanum eru tekin saman áhersluatriði fyrir kennslu. Í þeim hluta er 

fjallað um áhuga nemenda og sérstaklega tiltekið hversu mikilvægt er að glæða áhuga 

nemenda á unglingastigi: 

Í kennslu á þessu aldursstigi (12-15 ára) sem og annars staðar er það höfuðatriði 

að viðfangsefnin séu í samræmi við þroska nemenda og ekki síður áhuga þeirra. 

... Taka þarf mið af reynslu nemenda og láta námið koma til móts við áhugasvið 

þeirra eins og kostur er. Námsaðgreiningu verður að sinna af síst minni kostgæfni 

en áður í kennslunni, bæði vegna mismunar á getu nemenda og mismunandi 

áhuga þeirra. ... Á þessum aldri þurfa nemendur ekki síst að sjá hvernig nám getur 

orðið þeim til gagns og gleði, hvernig hugtök, kenningar og aðferðir nýtast við að 

leysa ýmis mál. Takist að gera námið áhugavert og skiljanlegt í augum nemenda 

verða áhrif þess varanlegri (Mrn, 1989, bls. 29). 

Segja má að í þessum orðum felist ábending um einstaklingsmiðun, vegna þess að 

bent er á að nauðsynlegt sé að taka tillit til bæði þroska og áhuga. Námskráin notar 

orðið námsaðgreining þegar hún bendir á nauðsyn þess að miða námið að 

mismunandi getu og áhuga hvers og eins en orðið námsaðgreinandi á sama enska 

uppruna og einstaklingsmiðun í kennslu sem er „differentiated (instruction)“. 

2.4.3 Kristin	  fræði,	  siðfræði,	  trúarbragðafræðsla	  (1989)	  

Athygli vekur að kristni fær veigameiri sess í þessari námskrá en hinum fyrri. Þó fékk 

hún álíka stóran sess í Lýðmenntun Guðmundar Finnbogasonar en þar kom höfundur 

því jafnframt á framfæri að hann styddi trúfrelsi og að Biblían fengi þennan 

veigamikla hlut í kennslunni að svo stöddu að gefnu samþykki foreldranna (GF, 1907, 

bls. 108). Hér er kristnin hins vegar grunngrein í tengslum við siðfræði og önnur 

trúarbrögð. Hún er réttlætt sem grunnur þeirrar greinar vegna sögu sinnar og afgerandi 

stöðu á Íslandi (Mrn, 1989, bls. 75). 

Hér hafa inntak og nálgun námskrárinnar frá 1989 verið rakin en rétt er að benda á 

að sú nýlunda er í þessari námskrá að námsgreinaköflunum er raðað í stafrófsröð til 

að gera ekki upp á milli mikilvægis þeirra. 

2.5 Aðalnámskrá	  grunnskóla	  –	  Almennur	  hluti	  (1999)	  

Næsta aðalnámskrá grunnskóla kom út tíu árum síðar, árið 1999. Björn Bjarnason 

ritar inngang hennar og boðar meiri samfellu í íslensku skólakerfi. Námskrár þriggja 

fyrstu skólastiganna eiga nú að taka meira mið hver af annarri. Í ljósi niðurlags 
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kaflans hér á undan má nefna að Björn virðist vilja viðhalda kristnum ítökum á 

skólahaldinu því hann segir í innganginum að kristnar rætur skólanna megi ekki slíta 

(Mrn, 1999, bls. 7–8). Þessi endurtekna athygli á kristnum áherslum er dregin hér 

fram vegna möguleika á að hún stangist á við einstaklingsmiðað skólastarf. Árið 1989 

var orðið vart við aukna alþjóðavæðingu en árið 1999 er samfélagið farið að líkjast 

því sem við þekkjum í dag, með áður óþekktri stærðargráðu fjölmenningar í hverju 

landi. Þar af leiðandi getur áhersla sem miðast við siði sem yfirvöld gefa sér að flestir 

hafi verið vandmeðfarin. 

2.5.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  (1999)	  

Námskráin 1999 gerir öðrum fremur ráð fyrir að fæðingarárgangar barna sitji saman í 

bekk. Ekki er um breytingu á skólastarfi að ræða því að fram kemur í námskránni að 

svo sé siður. Þó kom fyrir að nefnt væri í fyrri námskrám að ákjósanlegt gæti verið 

hafa blandaða bekki því að með því lærðu nemendur sem væru ólíkir að getu og aldri 

saman (Mrn, 1999, bls. 7 og 8 og Mrn, 1976, bls. 36). Á sama hátt styrkist sú skoðun í 

þessari námskrá að yngri nemendur hafi einn og sama kennarann í sem flestum 

greinum á meðan eldri nemendur njóti kennslu faggreinakennara (Mrn, 1999, bls. 8). 

Segja má að sú krafa þyngi róður einstaklingsmiðaðrar kennslu fyrir eldri bekki en 

gerir hana þó ekki ómögulega því að af fagmennsku getur til dæmis samstilltur 

kennarahópur eða kennarateymi miðlað upplýsingum hver til annars um nemendur, 

leikni þeirra, þekkingu, hæfni og áhuga. Hér koma aftur upp aðstæður og kröfur sem 

eru einstökum kennurum því sem næst ófærar. 

Í kafla um hlutverk og markmið grunnskólans segir meðal annars: „Þetta 

sameiginlega verkefni heimilis og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, 

gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu“ (Mrn, 1999, bls. 14). Áður 

hafði verið hvatt til samstarfs við heimilin í seinustu námskrá frá 1989 en hér eru það 

náin tengsl, gagnkvæm upplýsingamiðlun og samvinna sem eru í brennidepli (Mnr, 

1989, bls. 11). Þessir liðir hanga allir á sömu spýtunni, þeir vísa allir til þess að 

samskipti heimilis og skóla megi ekki vera einhliða. Virkni er krafist af hálfu allra 

aðila. Hér víkkar samstarfsrammi kennarans. Í köflunum hér að framan kom fram að 

hann skuli vera í samskiptum við yfirmenn og sérfræðinga og nú bætast við náin 

tengsl við heimilin. Samvinna og samstarf eru þegar hér er komið við sögu orðin 

nokkuð veigamikill liður í störfum kennarans.  
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 Í sama kafla er endurtekin málsgrein frá námskránni 1989: „Grunnskólinn skal 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska hvers og eins“ (Mrn, 1999, bls. 14). Hún heldur gildi sínu og 

nú einnig sem áminning um að skóli skal vera án aðgreiningar. Kennarar sem hafa 

góð tök á einstaklingsmiðun geta brugðist við breiðari nemendahóp án þess að finna 

fyrir auknu álagi en kennarar sem ekki höfðu tileinkað sér einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti áður búa þegar hér er komið við sögu við aukið álag í starfi. Þessi munur 

er á, því sá sem kennir einstaklingsmiðað mætir hverjum einstakling þar sem hann er 

staddur og þá skiptir litlu hæfni hans og áhugamál, þau eru einstök sama hver þau eru 

og kennarinn sníðir úrræðin að þeim óháð öllu öðru. Sá sem hefur ekki kennt 

einstaklingsmiðað hefur líklega frekar nýtt sér kennsluaðferðir sem hingað til hafa 

nýst flestum eða öllum. Þegar einstaklingar með fatlanir eða raskanir koma svo í slíka 

bekki er kennarinn dreginn út úr sínu þægindasvæði og á meðan sumir fagna slíkri 

áskorun getur það valdið streitu hjá öðrum. Ef horft er til lýsingar Ara 

Steingrímssonar hér að framan, hvernig ómögulegt er að skipta nemendum í bekki 

eftir getu, rifjast upp að hver nemandi er einstakur, uppruni hans og atgervi breyta 

engu þar um.  

 Í ætt við aðalnámskrána frá 1989 er réttur nemenda ítrekaður og þar með talið 

jafnrétti til náms. Í námskránni 1999 segir um jafnrétti til náms: 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að 

bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta 

sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir 

alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri (Mrn, 1999, bls. 16). 

Í ofangreindu felst ábending sem getur komið í veg fyrir misskilning. Það sama á við 

um jafnrétti til náms og einstaklingsmiðað nám, það er að fjölbreytileiki nemenda 

gerir það ótækt að kennari kenni aðeins á einn veg. Fjölbreyttir kennsluhættir eru því 

orðnir algengir en það eitt og sér tryggir þó hvorki jafnrétti né einstaklingsmiðun, ekki 

ef sömu fjölbreyttu kennsluhættirnir eru látnir jafnt yfir alla ganga. Sumum 

nemendum hentar ein aðferð betur en önnur og sumum nemendum hentar betur að 

læra efnið ef kennslan útskýrir það á fleiri en einn veg. Þegar fjölbreyttum 

kennsluháttum er beitt yfir heila bekki í senn án tillits til hvers einstaklings er næsta 

víst að mikill námstími getur farið forgörðum. Hver nemandi fær sína 

kjörkennsluaðferð aðeins í mýflugumynd og tapar svo áttum þegar hlaupið er yfir efni 
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með öðrum hætti. Því er markmiðið um jafnrétti aðeins uppfyllt með 

einstaklingsmiðun sem miðar að því að mæta hverjum nemanda á stigi mögulegs 

þroska og í gegnum áhuga hans. 

2.5.2 Um	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  (1999)	  

Lagt er til að skólar í samstarfi við yfirvöld leiti leiða til að einstaklingsmiða 

kennslu. Um það segir: „Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda í 

þessu sambandi er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál 

nemenda, þ.e. að veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins“ (Mrn, 1999, bls. 

16). Þessi málsgrein hvetur til þróunar einstaklingsmiðunar í kennslu. Málsgreinin 

bendir einnig á áhyggjuefni sem felst í því að hún virðist gefa í skyn að skólastofnanir 

hafi ekki allar náð nægilega góðum tökum á einstaklingsmiðun í kennslu. 

 Sama viðhorf um mikilvægi einstaklingsmiðunar í kennslu má greina varðandi 

starfshætti í grunnskólum. Þar segir: „Í þessu skyni verður skólinn að bjóða 

margvísleg jafngild námstækifæri þannig að komið sé til móts við sérstöðu 

einstaklinga“ (Mrn, 1999, bls. 17). Það er ekki nóg fyrir kennara að koma til móts við 

þetta markmið grunnskóla endrum og sinnum. Kennarar verða að geta 

klæðskerasaumað kennsluna að hverjum og einum öllum stundum. Miðað við þessar 

kröfur verða ólíkir nemendur alloft að starfa að ólíkum verkefnum á ólíkan hátt á 

sömu stundu. Faglegir umsjónarkennarar kynnast nemendum sínum vel og kennsla 

með þessum hætti getur vaxið í þeirra höndum, en í þessari sömu námskrá er lagt til 

að faggreinakennarar sjái að mestu um kennslu eldri bekkjanna og ábendingin nær 

einnig til þeirra. 

Þessi námskrá byggir á markmiðasetningum líkt og sú frá 1989. Markmiðin ramma 

inn leiðirnar en ekki er að finna beinar tillögur að starfs- eða kennsluháttum. Því má 

segja að kennurum sé sýnt mikið traust og þeirra hlutverk er að standa undir því.  

Ef krafan um einstaklingsmiðun í kennslu hefur ekki náð athygli allra 

hlutaðeigandi í fyrri námskrám því orðið einstaklingsmiðun sem slíkt hefur enn ekki 

litið dagsins ljós, þá er krafan um slíka kennslu endurtekin það oft og með það 

beinum orðum í aðalnámskránni frá 1999 að ekki er hægt að líta framhjá henni. Til 

viðbótar við fyrri dæmi segir námskráin frá sömu markmiðum fyrir alla og þar segir: 

Ljóst er að einhver hluti nemenda ræður vel við fleiri og flóknari markmið en 

aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið sérstaklega að þeim. ... Það er skylda 
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hvers skóla að laga námið sem best að nemendum hverju sinni. Nemendur eiga 

rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni (Mrn, 1999, bls. 21). 

Við þetta bætist í umfjöllunum um kennslu og kennsluhætti: „Vönduð kennsla, sem 

lagar sig að markmiðum og nemendum, eykur líkur á árangri“ (Mrn, 1999, bls. 31). 

Hér má sjá að kröfuna um að kenna hverjum og einum svo vel sem kostur er 

margendurtekna og afdráttarlausa. Orðið áhugi er þó horfið úr flestum lýsingum á 

kennsluháttum sem taka áttu tillit til hvers og eins, því má geta þess til að 

áhugamálum nemenda hafi verið nægilega vel sinnt frá 1989 til 1999. Annað virðist 

vera uppi á teningnum varðandi einstaklingsmiðun í kennslu því umfjöllun um 

nauðsyn hennar var umfangsmikil með ábendingum um að hana þyrfti að bæta. 

2.6 Aðalnámskrá	  grunnskóla	  –	  Almennur	  hluti	  (2011)	  

Nú verður rýnt í gildandi aðalnámskrá grunnskóla – Almennan hluta sem kom út árið 

2011. Katrín Jakobsdóttir ritar formála og kynnir til sögunnar valda grunnþætti 

menntunar: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Grunnþættirnir eiga allir á einn eða annan hátt rætur að rekja í löggjöf 

fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þeim er meðal annars ætlað að byggja 

einstaklinginn upp andlega og líkamlega, stuðla að hæfni hans til sjálfstæðra og 

upplýstra ákvarðana ásamt hæfni til samvinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

[Mrn], 2011, bls. 14). Þá kemur Katrín beinum orðum að mikilvægi þess að 

aðalnámskránni sé fylgt í skólastarfi: 

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi 

nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra 

menntastefnu, skipulag, námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er ekki 

fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í 

skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann og 

þungann af skólastarfinu (Mrn, 2011, bls. 5). 

Hér bendir Katrín á að innleiða þurfi nýja hugsun í skólastarfi. Það gerir hún 

með jákvætt viðhorf til framtíðar en ef til vill er þarna ósögð ábending til þeirra 

sem eru starfandi í skólunum um að núverandi hugsun sé ekki fullnægjandi til 

framtíðar. Katrín kveður raunverulega þróun verða að eiga sér stað. Ábendingin 

er gætin og getur einnig talist tímalaus því skólastarf þarf að aðlaga samtímanum 

og framtíðinni hverju sinni. 



 

 22 

2.6.1 Um	  einstaklingsmiðað	  nám	  (2011)	  

Í þessari námskrá er sú nýlunda tekin upp að fyrsti hluti aðalnámskrárinnar á við þrjú 

skólastig, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Í þeim hluta er meðal annars 

umfjöllun um almenna menntun. Þar segir um tillit til einstaklingsins: 

Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin við stund og 

stað og jafnvel einstaklingsbundin ... Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma 

að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. 

Almenn menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum 

sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu 

samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg 

(Mrn, 2011, bls. 13). 

Þetta er í fyrsta sinn sem hugtakið einstaklingsmiðun er notað um menntun í 

aðalnámskrá. Þar sem þetta er nýjasta útgáfa aðalnámskrár er þess ef til vill að vænta 

að hugtakið muni líka birtast í framtíðarnámskrám því inntak þess hefur birst ítrekað í 

fyrri námskrám. Hér er á ferðinni ein af fjölmörgum ábendingum til kennara um að 

nám skuli vera einstaklingsmiðað. 

2.6.2 Um	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  (2011)	  

Ein leiðanna að því marki að auka einstaklingsmiðun í kennslu er að kennarar að 

hugsi út fyrir kassann og fari ótroðnar slóðir sé þess þörf. Um það segir í námskránni: 

„Nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefnin á heildstæðan hátt af faglegri víðsýni og 

eftir atvikum samfaglega. Það getur kallað á óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega 

nálgun í skólastarfi“ (Mrn, 2011, bls. 15). Orðið samfaglega er einnig vísun í samstarf 

meðal jafningja og í þetta sinn er bent á gagnsemi þess að samstarfið gangi þvert á 

námsgreinar.  

Í gildandi aðalnámskrá birtist líka vísun í áhuga, þar sem segir: „Mikilvægt er að í 

öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda 

og ábyrgðar þeirra á eigin námi“ (Mrn, 2011, bls. 19). Þessi yfirlýsing bendir á 

mikilvægi þess að ekkert sé gert án þess að gera atlögu að því að virkja áhuga 

nemendanna. Í málsgreininni virðist sem það sé leitast við að leggja áherslu á að sem 

flestir þættir skólastarfs skuli taka tillit til áhuga og ábyrgðar nemenda á eigin námi. 

Aðalnámskrá 2011 gefur ráð í þessum efnum og bendir á að nýta áhugamál sem 

margir nemendur eiga sameiginleg: 
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Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á 

einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem 

er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál barna og 

ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi. Með því að gefa 

áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá 

styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig heilbrigði 

(Mrn, 2011, bls. 21). 

Hér er áhuginn byggður út frá umfjöllun um einn grunnþátta menntunar sem er 

heilbrigði og velferð. Sjálfsmynd barna fær styrk með gæðum menntunar. Upplýsing 

fylgjandi menntun er gagnleg gegn misrétti og misbeitingu valds og eins eykur hún 

sjálfstæði og styður við lýðræðislega þátttöku. Hér er hægt að lesa í textann að verið 

sé að tengja saman upphaf og úrslit. Kennarar verði að kveikja áhuga nemenda á 

hverju viðfangsefni fyrir sig og markmiðið er, þegar öllu er á botninn hvolft, að bæta 

lífsgæði þeirra um ókomin ár. 

 Annar grunnþáttur menntunar, sköpun, fléttar einnig áhuga við áherslurnar og þar 

gerist það í lýsingu sem hægt er að líkja við áðurnefnt stig mögulegs þroska. Í 

námskránni segir: 

Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu 

og skapar nýja. Þannig er menntun í rauninni sjálfssköpun, leið upplýsts 

einstaklings til að verða ,,meira í dag en í gær“. Sköpunarþrá á sér rætur í 

meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. 

Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu 

viðfangsefnanna og gildi þeirra (Mrn, 2011, bls. 22). 

Hér er einnig komið inn á það hvernig áhuginn er börnum eðlislægur og hversu 

dýrmætt það er að virkja hann. Leiðin sem bent er á liggur í gegnum sköpunargleði 

nemendanna. Hér hefur í námskránni verið bent á tvær leiðir fyrir kennara til að vekja 

áhuga nemendanna, annars vegar með sambandi áhugamála og heilbrigðis og hins 

vegar með sambandi sköpunargleði og námsáhuga. 

Hlutverk grunnskóla er skilgreint meðal annars með tilvísun í 2. grein laga um 

grunnskóla (2008) þar sem orðavalið „allra nemenda“ og „hvers og eins“ er notað um 

jafnan rétt til náms, þá reynir á skilgreiningu orðsins nám. Nám verður ekki skilgreint 

hér en þrátt fyrir það er nám hvers og eins nemanda óhjákvæmilega einstaklings-

miðað. Aukinheldur segir í hluta aðalnámskrárinnar um hlutverk grunnskóla: 
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Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt 

lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum, bæði bóklegu 

námi, verk- og listnámi og sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir 

viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama 

og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við 

um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, afburðagreind og börn með 

þroskaröskun, börn úr afskekktum byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum 

sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu (Mrn, 2011, bls. 31). 

Orðavalið um ábyrgð kennara gagnvart hverju og einu þeirra getur varla orðið skýrara 

en hér. Þetta má teljast sterklega orðuð efnisgrein sem bendir á skylduna að kenna 

einstaklingsmiðað og án aðgreiningar. 

2.6.3 Um	  markmið	  og	  leiðina	  að	  þeim	  (2011)	  

Þekking, leikni og hæfni spila stórt hlutverk í markmiðum nýrrar aðalnámskrár og eru 

skilgreind sérstaklega. Í þeirri umfjöllun kemur fyrir orð sem er ættingi 

einstaklingsmiðaðs náms, það er nemendamiðun. Hæfni í mörgum myndum er notuð 

sem lykilmarkmið og framkvæmdin og úrslitin eiga að taka mið af hinum einstaka 

nemanda (Mrn, 2011, bls. 37–39). Þar með er enn komið inn á að lesa þarf í 

þroskastig nemandans til að átta sig á þeim leikni- og þekkingarþáttum sem hann 

hefur tök á eða þarf að ná tökum á til að öðlast vald á valinni hæfni. Hæfni dregur 

þannig saman ferðalagið í gegnum námskrárnar og byggir þar ofan á. Orðið hæfni 

verður þannig lausn til að koma í orð næstu skrefum uppbyggingarstarfs starfsmanna 

menntastofnana. Þetta er dæmi um lykil að þróun í skólamálum. 

Valgreinar, áhugasviðsverkefni og fleiri áþreifanlegir þættir hafa vaxið í skólunum 

á undanförnum árum og menntun kennara hefur vaxið. Höfundar aðalnámskrárinnar 

hafa séð tækifæri til sóknar og ritað námskrá sem reiknar með því að kennarar úti í 

skólunum séu farnir að, og munu í auknum mæli, kenna einstaklingsmiðað og því 

samið markmiðin með það fyrir augum að geta dýpkað þau frá fyrri árum og komið 

fyrir fjölda markmiða sem snúa að dýpri beitingu hugtaka en áður og eins markmiðum 

sem snúa að til dæmis samkennd og samfélagslegum þáttum. 

Nám og kennsla er kafli í námskránni sem stýrir í raun ekki kennsluháttum, hann 

er fremur gátlisti fyrir skólana til að taka með í reikninginn þegar kennsluhættir eru 

ákvarðaðir. Í inngangi kaflans er minnt á mikilvægi þess að taka tillit til þroska hvers 
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og eins með svipuðum hætti og áður hefur verið gert. Þar á eftir kemur efnisgrein sem 

útskýrir inntakið með afgerandi hætti: 

Í 2. grein laga um grunnskóla er lögð áhersla á það meginhlutverk grunnskólans 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í þessu felst krafan um að nám sé á 

forsendum hvers og eins nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi þar 

sem hann finnur til öryggis og fær notið hæfileika sinna (Mrn, 2011, bls 40). 

Hér er vísað í lög og orðið krafa fylgir einnig ábendingunni um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðra kennsluhátta. Saman mega lög og krafa teljast ákveðið orðalag, 

það er að segja ákveðnara en svo að um sé að ræða tillögu eða ábendingu. Þessari 

efnisgrein fylgir síðan önnur efnisgrein sem felur í sér miklar upplýsingar um hvernig 

kennarinn á að tengja saman hugmyndir um skólastarf og nám nemenda: 

Nám í grunnskóla tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og 

áhugasviði hvers og eins. Við allt skipulag skólastarfs og kennslu ber að leggja 

þessi atriði til grundvallar. Það gerir kröfur um að kennari leggi sig fram um að 

kynnast hverjum þeim nemanda sem hann kennir, meti stöðu hans í námi og 

hafi bæði nemanda og foreldra hans með í ráðum um þau markmið sem stefnt 

skal að hverju sinni (Mrn, 2011, bls. 40). 

Hér tekur ný aðalnámskrá saman alla efnisþættina sem hafa verið viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Efnisgreinin er gullin fyrir leitina að ábendingum í námskrám um 

einstaklingsmiðað skólastarf. Mið af þroska hefur verið sá þáttur sem oftast hefur 

komið fyrir og er einnig lykilþáttur í einstaklingsmiðuðu námi og einstaklingsmiðun í 

kennslu. Áhugasvið hvers og eins er þáttur sem hefur verið aðliggjandi umræðu sem 

snýr að einstaklingsmiðuðu námi í öllum námskrám. Þó taka sumar námskrár áhuga 

oft inn í myndina en aðrar sjaldnar. Efnisgreinin segir einnig að allt skipulag 

skólastarfs og kennslu beri að taka tillit til ofangreindra þátta og fleiri. Þar með virðist 

sem ætlast sé til þess að allt skólastarf sé einstaklingsmiðað. Aftur er notað orðið 

krafa um störf kennarans og nú heyrir undir þá kröfu að kynnast hverjum nemanda 

sem hann kennir. Ekki er tekið fram að um umsjónarkennara sé að ræða svo að áætla 

má að hver og einn kennari verði að standa undir þesari kröfu. Til viðbótar kemur 

aftur þáttur sem er ómetanleg stoð í samhengi við einstaklingsmiðaða kennslu. Sá 

þáttur er að hafa nemendur og foreldra með í ráðum um markmiðin. Samstarf heimilis 

og skóla um menntun nemenda má ekki hunsa, en mikilvægi þess hefur verið komið á 
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framfæri í þremur nýjustu námskránum auk þess sem þess er getið í lögum um 

grunnskóla (2008). 

Varðandi nám og kennslu kemur einnig fram að skóli sé án aðgreiningar og að 

rödd nemenda verði að fá að heyrast. Þar er sagt frá hlutverki kennara í stuttu máli og 

þar segir: „Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með 

nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem 

fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal nemenda“ 

(Mrn, 2011, bls. 42). Málsgreinin um áhuga nemenda á námi setur kennarann enn í þá 

stöðu að verða að kenna einstaklingsmiðað og að hann verður að þekkja nemendur 

sína. Tekið er fram að aðgerðin sé ekki einföld en að hana skuli framkvæma engu að 

síður. Í sama hluta er hvatt til teymisvinnu kennara sem er tenging í fyrri umfjöllun 

um hvernig það henti oft betur til einstaklingsmiðunar í kennslu að hafa í það minnsta 

stoðnet starfsfólks. 

2.7 Þróun	  umfjöllunar	  í	  námskrám	  um	  einstaklingsmiðað	  skólastarf	  

Saga námskráanna hefur sýnt endurteknar ábendingar um einstaklingsmiðun náms og 

einstaklingsmiðun í kennslu en þó með breytilegu orðalagi. Textarnir hafa færst frá 

áherslu á kennsluhætti til áherslu á markmið og það hefur gerst með vaxandi 

orðafjölda og endurtekningum í hvert skipti. 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna Almennan hluta útgefinna námskráa 

grunnskóla til þess að komast að því hvernig þeir kæmu beinum orðum að því að 

kennarar eigi að kenna einstaklingsmiðað og hvernig það þróaðist milli eintaka. Hið 

einstaka barn og þroskastig fengu stöðuga efnismikla umfjöllun, áhugi fylgdi oft með 

en lítið var ritað um hann einan og sér og samstarfshlutverk kennarans jókst einnig í 

gegnum árin. Þrír aðrir þættir til viðbótar skutu ítrekað upp kollinum við yfirferðina. 

Þeir voru fagmennska, ráðfæringar og hlutverk foreldra. 

Umfjöllunin eykst á milli útgáfa og árið 2011 er enn aukið við þá umfjöllun og 

hugtakið einstaklingsmiðun birtist í fyrsta sinn í námskrá um menntun og orðin krafa 

og skylda eru notuð um kennsluhætti sem miða að einstaklingsmiðuðu námi. Lög frá 

2008 eru notuð í sama samhengi því þau skipa einnig fyrir um einstaklingsmiðaða 

nálgun í skólastarfi. 
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3. Umræður	  

Markmið ritgerðarinnar var að kanna Almenna hluta útgefinna námskráa grunnskóla 

og orðalag þeirra varðandi einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í kennslu. 

Lagt var upp með eftirfarandi spurningar: 

• Með hvaða hætti er fjallað um einstaklingsmiðað nám og 

einstaklingsmiðun í kennslu í aðalnámskrám grunnskóla? 
 

• Hvernig hefur umfjöllun um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í 

kennslu þróast í aðalnámskrám grunnskóla frá þeirri fyrstu og til 

aðalnámskrárinnar sem kom út árið 2011? 

Greining á námskránum leiddi í ljós að fjöldi tilvika sem fela í sér umfjöllun um 

einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í kennslu var mikill. Við greininguna 

voru valin hverju sinni þau dæmi sem næst fóru kennslu sem tæki tillit til þroska og 

áhuga hvers og eins. Það var gert vegna þess að einstaklingsmiðað nám er tiltölulega 

ungt hugtak. Hægt er að orða og túlka inntak hugtaksins á fleiri en einn veg og því 

voru tekin dæmi með ólíku orðalagi í stað þess að leita eingöngu uppi ákveðin föst 

orðasambönd. Valin voru þrjú þemu, þroskastig, áhugi og samstarf. Þessi þemu mátti 

greina gegnum námskrárnar allar, óslitið en með misjafnlega efnismiklum þráðum 

milli útgáfa. 

3.1 Þróun	  birtingarmyndar	  einstaklingsmiðunar	  í	  námskrám	  

Nýir tímar kalla á nýjar áherslur og námskrárnar hafa stöðugt vaxið að magni og 

innihald þeirra víkkað. Endurteknar ábendingar um ábyrgð kennara eru einnig fleiri 

þegar nær dregur samtímanum. Varið er fleiri orðum í að útskýra til dæmis nauðsyn 

einstaklingsmiðunar, samfélagslegrar færni og uppeldisþátta. Ástæða þess getur verið 

þróun rita af þessu tagi, málfarið verður gætnara og heldur er útskýrt af hverju 

hlutirnir verði að fara faglega fram en ekki hvernig þeir eigi að fara fram. En varðandi 

auknar endurtekningar má lesa í þá staðreynd að þeir sem rita hverja námskrá þekkja 

fyrri námskrár, þekkja stöðu kennslu í grunnskólum og vita hvaða kröfur þeir geta sett 

á skólakerfið. Því verða höfundar hverju sinni að nota nýja námskrá til að flytja 

skólakerfið frá því sem það er raunverulega að gera yfir á þann stað þar sem afköst 

þess verða mest. Með vitneskjunni um að skólakerfið hafi verið að vinna samkvæmt 

eldri námskrá og virkað á ákveðinn hátt samkvæmt því má sjá að til þess að 
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skólakerfið taki skref fram á við þarf að umorða námskrárnar. Það þarf að leggja 

aukinn þunga á þá þætti sem betur mega fara. Umfjöllunin um einstaklingsmiðað 

skólastarf er dæmi um efni sem þróast á þann veg. Það er að segja að í hvert sinn sem 

ný námskrá hefur komið út hefur verið fjallað með meira afgerandi hætti um 

mikilvægi einstaklingsmiðaðs skólastarfs. Fleiri orðum er varið í umfjöllunina hverju 

sinni og orðavalið verður meira skipandi í hvert skipti og námskráin frá 2011 var 

orðin reglulega beinskeytt og gerði einstaklingsmiðun í kennslu að kröfu á kennara og 

að skyldu þeirra. Þremur árum áður, árið 2008, fór ný skilgreining á markmiði 

grunnskólastarfs í lög og sú skilgreining minnir um margt á starfshætti sem stuðla að 

einstaklingsmiðuðu námi. Einnig er í þeim lögum lýsing á rétti nemenda sem er mjög 

í ætt við einstaklingsmiðun (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 2. og 13. gr). 

Námskráin vitnar oftar en einu sinni í þau lög og byggir að miklu leyti á þeim. 

 Niðurstaðan er því sú að vaxandi krafa hafi fundist á hendur kennara og alls 

starfsfólks grunnskóla um að stuðla að því að nám nemenda verði einstaklingsmiðað. 

Námskrárnar benda allar á áhuga og mikilvægi hans. Það er samhljómur við 

niðurstöður rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar 

Hansen (2008) sem byggir á því að áhugi nemenda sé nauðsynlegur grundvöllur náms 

(bls. 7). Grein þeirra fjallar um rannsókn á áhuga grunnskólanemenda og niðurstaða 

hennar var að áhuginn „fellur“ þegar líður á skólagönguna og að munur sé strax á 

milli fyrsta og þriðja bekkjar (bls. 22). Lesa má úr þeirri niðurstöðu að krakkarnir 

mæti áhugasamir í fyrsta bekk en upp frá því dragi úr áhuga þeirra. Það er athyglisvert 

í ljósi þess bent hefur verið á mikilvægi áhuga nemenda í öllum námskrám 

grunnskóla. Því er margt sem þarf að hafa í huga þegar hlutverk námskránna skoðað 

og gildi þeirra er metið. Hér eru orð Katrínar Jakobsdóttur sem vitnað var í hér að 

framan viðeigandi: „Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn og 

skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri 

(Mrn, 2011, bls. 5). 

3.2 Einstaklingsmiðað	  nám	  og	  einstaklingsmiðun	  í	  kennslu	  í	  námskrám	  	  

Námskrár hafa alla tíð verið metnaðarfullar og ætlast mikils af starfsemi skólanna. 

Þær hafa lýst mjög keimlíkri mynd af kjörskólastarfi þar sem hver nemandi er 

virkjaður til náms í öllum greinum og að framfarir hans innan skólans séu þegar upp 

er staðið eins miklar og þroski hans ræður við. Að undanskilinni námskránni frá 1976 

hefur engin námskrá gagnrýnt þann starfshátt sem almennt hefur tíðkast árin á undan 
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beinum orðum. Þær hafa heldur hver með sínum áherslum hvatt kennara til að sinna 

starfi sínu vel og faglega. Það sem nefnt hefur verið í fyrri námskrám en má fá 

vaxandi sess í skólunum fær einfaldlega stærri hlut í námskránni sem á eftir kemur. Ef 

til vill er það gert með von um að kennarar og skólastjórnendur álíti þann þátt 

mikilvægari en áður og bæti skólastarfið þar með. 

Þegar einstaklingsmiðað nám var skilgreint í öðrum kafla var horft til kenningar 

Vygotsky um svæði mögulegs þroska og því var þroski grunnþáttur 

skilgreiningarinnar. Við yfirferðina í gegnum námskrárnar kom einnig á daginn að í 

þeim umfjöllunum sem mest voru í ætt við einstaklingsmiðað nám og 

einstaklingsmiðun í kennslu kom einnig ábending um mið af þroska. Umfjöllun um 

þroska á víð og dreif um greinasvið getur talist sundurleit nálgun þegar undirstrika á 

mikilvægi tillits til hans. Því má ef til vill lesa út úr námskránum að Almennur hluti 

hafi orðið til til þess að skerpa á nauðsyn þess tillits í kennslu ásamt fleiri þáttum sem 

eru meginþættir menntunar. Aðstæður, úrræði og hefðir á hverjum kennslustað fyrir 

sig geta hafað haft of margvísleg áhrif á kennsluna. 

Gagnvart einstaklingsmiðun í kennslu kom einn meginþráða ritgerðarinnar oft fyrir 

í námskránum. Sá liður var samstarf. Samstarf getur skipst niður á stig eftir hlutdeild 

og kennurum er ekki ætlað að starfa á einfaldasta stiginu heldur eiga aðrir hópar 

einnig að vera virkir þátttakendur í skólastarfi og það á meðal annars að gerast fyrir 

tilstuðlan kennara. Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2013) 

rannsökuðu sjálfsvirðingu kennara í starfi en samstarf er einnig lykilþáttur varðandi 

hana. Í grein þeirra kemur fram að færni kennarans í samskiptum við nemendur, 

foreldra og samstarfsfélaga sé mjög mikilvæg. Meðal þess sem þær rita í greininni er 

að lykillinn að árangri í samskiptum er gagnkvæm virðing þeirra sem starfa saman 

hverju sinni (bls. 9). 

Samstarf á að fara fram undir umsjón kennarans. Gagnvirk upplýsingamiðlun og 

samvinna færa menntun barnsins í öryggisnet þeirra sem standa því næst og það 

umgengst mest. Til þess að þetta gangi eftir verður upplýsingamiðlunin að vera 

gagnkvæm líkt og kveðið er á um í aðalnámskrá (Mnr, 1999, bls. 14).  Foreldrar eru 

ómissandi þáttur fyrir einstaklingsmiðað nám og þeir búa yfir fróðleik sem dapurlegt 

er að kennarar verði af vegna þess að aldrei var spurt. Foreldrar þekkja börnin sín best 

og líkt og ítrekað hefur komið fram eru kröfur námskráa til handa kennurum þannig 

að þeir verða að kynnast nemendum náið. 
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3.3 Veruleikinn	  og	  einstaklingsmiðað	  skólastarf	  

Íslenskir skólar hafa unnið eftir aðalnámskrám og forverum þeirra í meira en hundrað 

ár. Lög um grunnskóla eru námskránum til grundvallar. Allir skólar hafa tekið upp 

ótal liði inn í sína starfsemi vegna orða námskránna, yfirferðin hér að ofan miðast að 

völdum þráðum og sleppir því heilmörgu öðru sem nefnt hefur verið í námskrám og 

er vel sinnt í skólunum. Skólar hafa til að mynda skólanámskrár, jafnréttisstefnu og 

stefnu gegn einelti. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er sem fyrr segir að í öllum námskrám hafi verið bent á 

mikilvægi einstaklingsmiðunar og að umfjöllunin hafi vaxið við hverja útgáfu. Í 

kjölfar slíkrar niðurstöðu er forvitnilegt að spyrja: Hvar stendur einstaklingsmiðuð 

kennsla í raunveruleikanum? Merki eru um að hún vaxi ásmegin, til dæmis fjölgar 

kennurum sem búa til einstaklingsmiðaðar námskrár með nemendum sínum. 

 Þegar námskrár eru gefnar út berast þær í skólastofnanir og starfsfólk kynnir sér 

innihald þeirra. Hver skóli og hver starfsmaður metur áhrif námskrárinnar á núverandi 

skólastarf. Fyrst er athugað hvað sé sambærilegt við núverandi starfsfyrirkomulag og 

hvar breytinga er þörf. Í kjölfarið eru atriði valin úr til að vinna frekar með og svo 

heldur skólastarfið áfram. Það er alltaf þróun í skólum á einhverjum sviðum. Það er 

hins vegar ekki svo að kjarni aðalnámskrár hverju sinni nái nógu skjótt að verða 

þungamiðja skólastarfsins í heild. Rúnar Sigþórsson (2004) bendir á að skólaþróun í 

skólakerfi nútímans er þung í vöfum og að hún nái ekki takti við væntingar (án bls. 

tals). 

 Ætla má að nýleg lenging kennaranámsins komi til með að efla fagmennsku 

kennara og auka hæfni þeirra til að starfa eftir hugmyndum aðalnámskrár. Ekki þarf 

að bera löst á fyrri störf kennara til að réttlæta þá fullyrðingu. Starf kennara gengur út 

á að undirbúa alla nemendur undir frekara nám og framtíð sem er óþekkt. Samfélagið 

hefur orðið jafnt og þétt flóknara undanfarna öld og óvarlegt að ætla að kennari geti 

undirbúið nemendurna jafn vel í dag og fyrir fáeinum árum eða áratugum án þess að 

fá aukna menntun. 

Samfélagið er orðið ofurflókið (d. hyperkompleks), það er byggt upp af ótal 

kerfum, svo sem stjórnmálakerfi, peningakerfi, félagslegu kerfi, fagurfræðilegu kerfi 

og fleirum, sem hvert og eitt er flókið. Hnattvæðingin hefur leitt af sér tækni og 

blöndun sem við erum enn að læra að umgangast. (Qvortrup, 2001, bls. 19–36). 

Samhliða því hefur barnið flust í fyrsta sæti, æskudýrkun nútímans er öflugri en 
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nokkurn tímann. Fyrir rúmum hundrað árum var ákjósanlegast að menn og konur 

væru dugleg og vinnusöm. Í dag verða þau ekki síður að vera frjó og búa yfir góðri 

samskiptahæfni. 

Nú þarf ekki aðeins uppfæra kennsluefnið til að mæta nútímanum. Það þarf að 

kenna kennurum að starfa í samfélagi sem er breytt frá því að þeir sjálfir gengu í skóla 

og á eftir að breytast áfram á komandi árum. Það þarf að kenna kennurum að hugsa 

upp á nýtt. Skólarnir verða að hoppa upp á vagninn og þróast með samfélaginu. Hér 

verður þó ekki mælt með því að hver nýjung verði gripin upp um leið og komið er 

auga á hana, skyndilausnir eru ekki endilega framfaralausnir.  

Þróunin þarf að vera ígrunduð, fagleg og gerð með alla hlutaðeigandi í huga. Það 

þarf að horfa á hvert kerfi í heild, til dæmis einstakan skóla, og framkvæma útvíkkun 

á starfsháttunum. Það þarf að vakta kerfið og „stilla“ það eftir úrræðum og þörfum 

hverju sinni (Senge, 1990, bls. 115–124). Kennari þarf að vakta nemendur og stilla 

kennsluna eftir úrræðum og þörfum hverju sinni. Það er í líkingu við umfjöllun 

Rúnars Sigþórssonar (2004) um að til þess að fullnægjandi skólaþróun geti átt sér stað 

verði að taka tillit til þeirra breytinga sem kennarinn þurfi að aðlagast í starfi. Það er 

að ekki er nóg að setja kennurum nýjan starfsramma, heldur verður einnig að gæta að 

því á hvaða hátt kennarinn þarf að þróast og þroskast í sínu starfi til að svara kallinu 

(án bls. tals). 

3.4 Hringnum	  lokað	  

Lánsamur er sá kennari sem hnýtur um þann skólabekk sem í heild sinni er einmitt 

áhugasamur fyrir efni námsbókar námskeiðsins frá blaðsíðu eitt til blaðsíðu tvö og 

svo koll af kolli til loka hennar. Alltaf verður að gera ráð fyrir margbreytileikanum, 

fagna honum og nýta hann. Lýsingin á lánsama kennaranum er ekki alhæfing. Í fyrsta 

lagi verður að koma því á framfæri hér að lánsami kennarinn er allt annað en 

lánsamur. Hann er að missa af tugum einstakra augnablika á degi hverjum, 

nemendurnir sem hann vill að hagi sér sem þyggjendur upplýsinga og gefi fátt annað 

af sér en rétt svör, eru hver og einn einstakur einstaklingur á mótunarárum og þar af 

leiðandi með ómótaðar hugsanir. Ómótaðar hugsanir sem leiða af sér vissa tegund 

snilligáfu, snilligáfu sem skólakerfið getur átt sinn þátt í að geyma í dvala ef ekki er 

að gætt. Það er kennarans að leiða þá áfram milli þroskastiga, stiga þroskans. Það líkt 

og áður hefur komið fram krefst ákveðinnar þekkingar á hverjum nemanda, sú 
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þekking fæst ekki nema að takmörkuðu leyti með því að lesa í færni nemenda til að 

leysa eyðufyllingarverkefni og fylgja leiðbeiningum. 

Á undanförnum blaðsíðum hafa verið týndir til ýmsir eiginleikar sem kennarar eiga 

að búa yfir eða tileinka sér. Sumar lýsingarnar eru þannig orðaðar og innihalda þess 

háttar upplýsingar að ætla má að verið sé að leggja talsvert mikla byrði á herðar 

kennara. Svo sem að kynnast hverjum nemanda náið og vera í samstarfi við ótal aðila. 

Markmiðin með skólastarfinu krefjast þess engu að síður og að teknu tilliti til þess er 

auðveldara að starfa þverfaglega og náið með hverjum nemanda heldur en að sleppa 

því. Það er erfiðara að reyna að uppfylla markmið aðalnámskrár einn og án tengsla 

við nemendur. Ótækt er að ætla börnum að hafa gaman að sama efninu og því verða 

efnistökin að vera fjölbreytt. Áhuginn er ekki alltaf sýnilegur á yfirborðinu og eins er 

misjafnt hversu djúpt hann liggur. Börn eru misjafnlega sjálfhverf í frásögnum sínum 

og eins eru þau meðvituð um hverjir eru að hlusta, því getur þeirra raunverulegi áhugi 

verið vandfundinn fyrir kennarann. Þessi nálgun er þó óhjákvæmileg standi til að 

kenna þeim, börn eru nefnilega aldrei með öllu áhugalaus, hugur þeirra er þar sem 

áhugi þeirra er hverju sinni. Það gerir til dæmis kveikjur mikilvægar. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) rannsakaði kennslu í bekkjum tíu til tólf ára 

skólabarna, þar kom meðal annars fram: „Bilið milli fræðilegra kenninga og 

veruleikans í skólastofunni er umhugsunarefni. ... rakst hann á fjölmargar aðferðir 

sem ekki var að finna um stafkrók í handbókum. Einkum var um að ræða aðferðir sem 

byggðust á því að „fara yfir“ námsbækur“ (bls. 42). Áhyggjuefni er að þar sem Ingvar 

nefnir til sögunnar handbækur er verið að vísa í kenningar sem almennt eru á áþekka 

vísu og inntak aðalnámskránna. Yfirferð námsbókanna er ekki kjöraðferð þrátt fyrir 

ágæti margra vandaðra bóka. Tjáningu af hálfu nemendanna verður að auka og til 

þess eru margar leiðir sem eðlilegra væri að iðkuðust tíðar og þá ekki síst í eldri 

bekkjum grunnskóla, svo sem opnar spurningar, leikir með innlifun, ígrundun, 

krefjandi hópverkefni, miðlun, gagnrýnin hugsun og sköpun. 

Þegar á reynir kemur það á daginn að allir þættir ritgerðarinnar, það er 

einstaklingsmiðun, mið af þroska, tenging við áhuga og fjölþætt samstarf vinna saman 

og byggja kennarann upp í starfi. Því eru þessar miklu og fjölþættu kröfur ekki til að 

láta draga úr sér kjark. Sá sem lifir í fælni frá þeim og er íhaldssamari og 

óframfærnari en hófi gegnir mun eiga erfiðara verk fyrir höndum en sá sem dýfir sér í 

þessa laug. Því sá sem dýfir sér vex örar með verki hverju. Það gerist vegna þess að 

hann starfar ekki einsamall. Hann vex örar en hinir vegna þess að með faglegri 
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samvinnu við til dæmis starfsfólk og foreldra er lausnaflóran stærri og hjálpin nærri. 

Þar koma stoðir og ráð sem annars hefðu seint eða jafnvel aldrei litið dagsins ljós. 

Samkvæmt niðurstöðum ritgerðarinnar á hver kennari að miða kennsluna að 

þörfum, þroskastigi og áhuga hvers og eins. Í námskránum kom endurtekið fram að 

kennari geti þurft að leita aðstoðar til þess að ná því marki. Meðal annars var bent á 

samstarf við yfirmenn, sérfræðinga svo sem sérkennara, nemendurna sjálfa og ekki 

síst náið samstarf við foreldra þeirra. Skóli er samsettur af samskiptum, allt skólastarf 

er samskipti. Samskiptin þarf að nota. Kennari er staddur í samskiptum öllum 

stundum í starfinu, hann þarf að vera meðvitaður um að nýta sér þau til gagns. 

Samskipti eru alltaf til staðar því hver athöfn er eitthvað form samskipta. Lestur er 

samskipti við höfund þess efnis, yfirferð verkefna nemenda er samskipti við 

nemendur og að sitja einn með sjálfum sér er einnig samskipti því engin samskipti við 

aðila er samskipti í sjálfu sér, ýmist er verið að hunsa þá sem eru að bíða eftir boðum 

eða svörun, eða þá að samskiptaleysið er boð um að allt gangi vel og engin þörf sé 

fyrir virk bein samskipti. Ef rýnt er í störf kennara skipta öll þessi samskipti máli, ef 

kennari ætlar að vaxa í starfi er það nýting hans á samskiptunum sem skipta máli. 

Hér komum við að því að einstaklingsmiðað nám fer ekki fram án samskipta af 

hálfu kennara. Samskiptin verða að miða að því að nemendur hafi áhuga á náminu og 

að námið nýtist þeim. Samskiptin verða að klára kennsluna. Kennarinn verður að vera 

í samskiptum við nemandann, foreldra hans, deildarstjóra, skólastjóra, gangaverði, 

faggreinakennara, umsjónarkennara, stuðningsfulltrúa, sérkennara, fyrirtækin í kring, 

fræðin, aðra skóla, efri og neðri skólastig og þannig má áfram telja. Skóli er 

samfélagsmenningarlegur. Þessi samskipti eru hinn nýji nauðsynlegi hugsunarháttur 

sem kennarinn þarf að temja sér, samanber kaflinn hér á undan um stillingu kennslu. 

Þessi samskipti gera þróun kennara í starfi mögulega og þróun skóla mögulega, og 

ekki aðeins mögulega heldur einnig sjálfvirka. Samskiptin eru snúningsrofinn fyrir 

stillinguna. Þau velta málunum sjálfkrafa ofan á lausnir sínar og samvirk samskipti 

færa fagfólk á næsta þrep fagmennsku. Fram kemur ábending um þátt í þessu, það er 

samstarf kennara á milli, í námskránni frá 1976: „Of lítið hefur verið um samstarf 

kennara við að koma á umbótum og leysa í sameiningu vandamál í skólastarfinu“ 

(Mnr, 1976, bls. 17). 

Kennari þarf að starfa lærandi líkt og nemandi og stilla sig sífellt af. Það fylgir því 

óvissa í upphafi og það er töluvert nám að tileinka sér starfshættina. Einnig verður 

hver dagur meiri óvissa því aukin samskipti bjóða upp á fleiri óvænt svör yfir daginn 
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og geta breytt stefnu hans. Í þessu ferli liggur þó fyrirmyndin fyrir krakkana af 

einstaklingnum sem verið er að kenna þeim að verða. Kennarinn verður 

holdgervingur hugmyndaauðgi og félagsfærni. Þetta má ekki gera hvernig sem er, 

kennarinn verður að gera þetta allt gagnvirkt með samfélaginu. Læra af hverri raun og 

nýta sér það í framhaldinu, stórum spurningum verður aldrei svarað ef aldrei er spurt. 

Einstaklingsmiðuð kennsla er einstaklingsmiðað nám, til að kenna einstaklingsmiðað 

þarf að læra einstaklingsmiðað. Það er hver nemandi sem kennir kennaranum á sig, 

kennarinn áttar sig þannig á hæfninni, áhuganum og námsþörfinni og hagar kennslu 

námsefnisins eftir því. 
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4. Lokaorð	  
Hér hefur verið litið á einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðun í kennslu í 

námskrám grunnskóla. Skilgreiningin á því var sniðin að markmiði ritgerðarinnar sem 

var að finna orðalag í aðalnámskrám sem vísar til einstaklingsmiðunar í skólastarfi. 

Hugtakið sjálft birtist ekki fyrr en í nýjustu útgáfunni fyrir þremur árum. Ef 

skilgreiningin er kennsla miðað við þroskastig og áhuga hins einstaka barns, þá má 

finna ábendingar um það í öllum námskrám og enn lengra aftur í tímann. Það hefur 

verið sýnt fram á hér. 

 Bent var á rannsóknir sem benda til þess að einstaklingsmiðaðri kennslu sé 

ábótavant. Jákvæðu merkin eru skref í átt að auknu einstaklingsmiðaðu skólastarfi, 

sérstaklega með yngri bekkjum grunnskóla og aukin menntunarkrafa á kennara. 

Neikvæðu merkin eru hversu smá skrefin eru samanborið við tímann sem varið hefur 

verið í að reyna að koma einstaklingsmiðaðra skólastarfi á. 

 Meginniðurstaða greiningarinnar sem unnin var á námskránum er sú að farið hefur 

verið fram á einstaklingsmiðaða kennslu í öllum námskrám grunnskóla frá upphafi til 

dagsins í dag. Það hefur verið gert með ábendingum um ágæti hennar og gagnsleysi 

kennslu án hennar. Það hefur verið gert með tillögum um tengingu við áhuga, 

fjölbreytta kennsluhætti, samstarf við nemendur, samstarf við foreldra og samstarf við 

annað fagfólk. Í framhaldinu gæti verið áhugavert að rannsaka þá skóla sem best 

hefur tekist til við að koma á einstaklingsmiðaðri kennslu og komast að því hvað hafi 

haft mest áhrif á skólana sem varð til þess að kennslan varð almennt 

einstaklingsmiðuð, hver kveikjan var og hver upphafsskrefin voru. 
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