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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Meginumfjöllunarefni hennar er áhugahvöt í námi og hvernig megi efla 
hana og styrkja, einkum og sér í lagi hjá unglingum. Þó eru flestir sammála um að 
áhugi sé einn af þeim meginþáttum sem gera það að verkum að allar manneskjur hafa 
burði til að læra næstum hvað sem er. Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og 
hér eru skoðaðir ýmsir þættir sem hafa áhrif á áhugahvöt og almennan áhuga 
nemenda. Leitast er við að skoða kenningar sálfræðinga og annarra um áhugahvöt, en 
í þeim tilgangi er víða leitað fanga í heimildum til að kanna helstu hugmyndir sem 
uppi eru og hafa verið. Byrjað er á því að skilgreina hugtakið sjálft og athuga hvaða 
skilning fræðimenn hafa lagt í það í gegnum tíðina. Í þessu samhengi er meðal annars 
fjallað um ýmsar stefnur innan sálfræðinnar, svo sem mannúðarsjónarmiðið, 
atferlissjónarmiðið og hugsmíðahyggjuna. Einnig verður litið til kenninga þeirra John 
Dewey, Erik Erikson og Howards Gardner, en allir hafa þeir með einum eða öðrum 
hætti fjallað um mikilvægi áhugahvatar í námi.. Hér er fjallað um nemendur í víðu 
samhengi, hvernig þeir þroskast og breytast úr börnum í unglinga, hlutverk 
sjálfsmyndar, sjálfstrausts og áhugahvatar í námi þeirra og mikilvægi samspils þeirra 
við kennara við eflingu þessara þátta.  
 Meginniðurstaða ritgerðinnar er sú að áhugi er hvati nauðsynlegur til náms og 
engin ein kenning eða leið er fær til að efla hann. Hann er viðfangsefni sem kennarar 
og forráðamenn þurfa sífellt að vera vakandi fyrir til að leitast við að efla hann með 
öllum ráðum. 

 
Abstract 
 
This essay is the final assignment for a B.Ed-degree at the Faculty of Education at the 
University of Akureyri. Its main topic is motivation in relation to studies and how it 
can be strengthened, especially amongst teenagers. Most scientists in the field in 
question agree that motivation is a key element in enabling everyone to learn almost 
anything. Pupils are as diverse as they are many and here a number of factors are 
inspected which affect pupils’ motivation and general level of interest. Psychological 
as well as other theories on motivation are discussed and for that purpose a number of 
sources are used to discover the main ideas in the field, both past and present. Firstly, 
the concept itself is defined and a look taken at how various scientists have 
approached. This means that a number of psychological schools are discussed, such as 
humanism , behaviourism and constructivism. Also the theories of John Dewey, Erik 
Erikson and Howard Gardner are scrutinized but they have all dealt with the role 
motivation plays in studying. Also, the role of the pupils themselves is under 
discussion here; how they mature from being children to becoming teenagers, the role 
their self-image, self-esteem and level of motivation play in their studies and the 
importance of their interaction with their teachers in strengthening these factors. 
 The main conclusion of the essay is that motivation is an essential element in 
successful studies and that no single theory or practical solution can be used to 
strengthen it. It is simply a feature which teachers and parents, as well as the pupils 
themselves, constantly have to be aware of in order to reach the desired target. 
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Aðfararorð 
Eitt sinn fyrir nokkrum árum gerðist ég leiðbeinandi í grunnskóla úti á landi. Í 

skólanum, sem ekki var stór, höfðu verið frekar tíð kennaraskipti og er ég réði mig til 

starfa var afráðið að ég kæmi til með að kenna dönsku. Öll dönskukennsla var í 

mínum höndum, ég sem var rétt slarkfær í málinu. Ég bretti upp ermarnar, undirbjó 

mig eftir föngum fyrir kennslu og hófst handa. Fyrstu tímarnir gengu ekki sérlega vel 

fyrir sig því það kom í ljós að níundi bekkur hafði ekki haft sama kennarann nema 

mest eitt skólaár í einu og kennarinn sem hafði borið ábyrgð á dönskukennslunni árið 

áður hafði haft lítinn áhuga á að eyða miklum tíma í að kenna, þar sem nemendurnir 

höfðu, að eigin sögn, ekki áhuga þá og sannarlega engan núna. Þeir voru ekki á því að 

vinna mikið í tímum og viðkvæðið var „verðum við að gera þetta?“, „við nennum 

þessu ekki,“ „mig langar ekki til að gera þetta,“ „það er bara bull“ og „ég man það 

ekki.“ Mikið óskaplega var þetta erfitt fyrir mig, rétt með stúdentspróf og hafði enga 

hugmynd um kennslufræði eða reynslu af slíkum störfum. Einu sinni sem oftar var ég 

stödd í hefðbundinni kennslustund og var búin að fá meira en nóg. Þá skaut niður í 

höfuð mér að spyrja börnin hvort þau kynnu þá ekki letiorðin í dönsku. Athygli var 

náð. Hvað átti ég við? Ég sagði þeim að fyrst þau nenntu ekki, vildu ekki og svo 

framvegis þá væri nú lágmark að þau kynnu að tjá þessi viðhorf sín á dönsku. Enginn 

var eins hissa og ég á að þetta virkaði. Ég hafði náð að mæta þeim þar sem þau voru 

tilbúin að byrja og eftir þetta var sjaldan vandamál að vinna. Reyndar fór ég oft út 

fyrir kennslubækur og á köflum lagði ég þær alveg til hliðar og þau fengu að vinna að 

verkefnum sem höfðuðu til áhugamála þeirra, það er íþrótta, poppstjarna og fleira. Þá 

unnu þau úr tímaritum á dönsku, eða þýddu úr íslensku yfir á dönsku efni að eigin 

vali. Því er ekki að neita að þessi tími var mjög gefandi fyrir mig og seinna kom í ljós 

að svo hafði líka verið fyrir nemendurna. 

Kennslan þarna markaði tímamót í lífi mínu því þar fékk ég áhugann á að 

verða kennari og þetta tiltekna atvik varð til þess að þessi ritgerð varð til.  Hjá mér 

vöknuðu spurningar um hvað vekti áhuga nemenda og hvað það væri sem gerði það 

að verkum að börn og sérstaklega unglingar virðast missa áhugann á að læra. 
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1 Inngangur 
Flestir kennarar þekkja áðurnefndar setningar sem ég fékk að heyra og líka spurningar 

eins og „Hvers vegna eigum við að læra þetta“, „Komum við einhvern tímann til með 

að geta notað þetta“, „Kemur þetta á prófi“og „Þetta er ekkert spennandi“. Þá vakna 

hjá kennurum margar spurningar varðandi það hvernig þeir eiga að kveikja áhuga 

nemenda á því sem þeir þurfa að læra til að framfylgja ákvæðum námskráa. Að fá 

nemendur til að læra og hafa áhuga á því sem þeim er skylt að vinna, er óendanlegt 

úrvinnsluefni kennara. Skortur á viðleitni nemenda getur verið vandi er kemur að því 

að vekja og viðhalda áhuga þeirra.1 Víða í aðalnámskrá er fjallað um áhuga nemenda 

og að efla þurfi hann á hinum ýmsu sviðum. Þar segir meðal annars:   

Efla þarf vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að 
þeir fái notið sín í námi og starfi. Leggja ber áherslu á að nemendur átti 
sig á sterkum og veikum hliðum sínum og auki sjálfsþekkingu til að 
geta betur tekist á við kröfur samfélagsins.2

Trúlega geta fjölmargir þættir haft áhrif á áhuga nemenda og má þar nefna hvernig 

þeim hefur gengið áður, hversu sjálfbjarga þeir eru og hvernig þeir sjá sjálfa sig. 

Áhugi er einn af þeim meginþáttum er valda því að allar manneskjur hafa burði til að 

læra næstum hvað sem er, en nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og ýmsir 

þættir sem móta áhugahvöt þeirra þar sem hún er fyrst og fremst huglæg reynsla.  

Þekkt staðreynd úr samfélögum manna, eða jafnvel úr samfélögum prímata, er 

að ef einstaklingur hefur ekki áhuga á að aðlagast nýjum heimkynnum eða aðstæðum 

er honum ósjálfrátt úthýst af meðlimum samfélagsins. Öll samfélög hafa einhverjar 

reglur og þannig hefur bekkjarsamfélagið ákveðnar reglur sem einstaklingurinn þarf 

að fara eftir. Þeir þættir sem virðast hafa áhrif á það hvernig tekst til með aðlögun eru 

þess eðlis að þeir tengjast innri og ytri hvöt einstaklinganna til að læra. Margt getur 

komið til svo sem þörf fyrir árangur eða viðurkenningu. Ef nemendur hafa hins vegar 

lítinn áhuga og takmarkaða einbeitingu er ekki líklegt að þeir læri mikið. Góður 

árangur nemenda er eitthvað sem flestir kennarar og foreldrar vilja sjá. Nemendur sem 

eru uppteknir af verkum sínum eru hvattir áfram af fjórum markmiðssetningum: 

góðum árangri, forvitni, frumleika og ánægjulegum samskiptum.3 Hvöt einstaklinga 

 
1 Alderman 1999:5 
2 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:49 
3 Strong og fleiri 1995  
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til að læra verður skoðuð í ritgerðinni og þá með sérstöku tilliti til unglinga. Meðal 

umfjöllunarefna sem eru skoðuð út frá þessu sjónarhorni eru umheimurinn, 

sjálfsmyndin, sjálfsmat og hvernig samskipti unglinga og kennara eru með tilliti til 

þess hvað kennarar geta gert til að skapa sem ákjósanlegast námsumhverfi. 

Að læra lærdómsins vegna er mikilvægt og jafnvel eina leiðin til að stuðla að 

djúpu, merkingarbæru námi hjá nemendum. Fyrir unglinga er sérstaklega brýnt að þeir 

fái tilfinningu fyrir því að allt nám þeirra sé mikilvægt. Helst að þeir leggi sig fram 

sjálfir við að finna bestu leiðirnar til að læra sem mest og einnig að skilja hvers vegna 

það er þeim til hagsbóta. Það er samfélagsins alls að hjálpa þeim til þess. Þeir munu 

landið erfa. 

 Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er hugtakið áhugahvöt (motivation) og reynt 

verður að varpa ljósi á hana. Ritgerðin er byggð upp þannig að fyrst er fjallað almennt 

um áhugahvöt og kannað hver sjónarmið sálfræðinnar eru um hana. Lítillega verður 

fjallað um kennismiði um nám og reynt að fá skilning á því hvernig kenningar þeirra 

snerta áhugahvöt. Þá verður skoðað hvernig barn þroskast og verður að unglingi og að 

lokum hvernig samskipti kennara og nemenda og námsumhverfi geta stuðlað að 

áhugahvöt. 
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2 Áhugahvöt (motivation)  
Hugtakið motivation eða áhugahvöt er upphaflega komið úr latneska orðinu movere, 

sem varð að ensku sögninni to move eða að hreyfa eitthvað úr stað eða við einhverju.4

Erfitt er að þýða orðið motivation yfir á íslensku, stundum getur það merkt áhuga, 

tilefni, hvöt eða jafnvel ástæðu.5 Í íslenskum orðabókum er ekki auðvelt að finna 

orðið „áhugahvöt“, nema í bókinni Orðgnótt: orðalisti í almennri sálfræði eftir 

Guðmund Bjarna Arnkelsson en þar er gefin sú útskýring að það sé tilhvötun eða 

atferlisvaki.6 Þrátt fyrir ítrekaða leit fannst ekkert þessara orða í íslenskum 

orðabókum. Úr varð að orðið áhugahvöt var valið og hér eftir verður notast við það. 

Áhugahvöt er ein af frumhvötum mannsins. Hún er kraftur sem hvetur, 

viðheldur og leiðir hegðun í átt að takmarki.7 Ekki er auðvelt að skilgreina áhugahvöt, 

en hugmyndir um eðli hennar eru fjölmargar og eins hefur verið ágreiningur um 

eiginleika hennar. Áhugahvöt hefur verið greind á ýmsan hátt, til að mynda þannig að 

hún feli í sér innra afl, um sé að ræða varanleg einkenni, eða sé atferlisviðbragð við 

áreiti og samblandi af trúgirni og áhrifum frá umhverfi.8 Kennismiðir hafa haldið fram 

mismunandi ástæðum fyrir áhugahvöt eins og greint verður frá síðar. Þó að 

ágreiningur sé um nákvæmt eðli áhugahvatar, er algeng skilgreining á henni að hún 

feli í sér ferli þar sem athöfnum er komið af stað og viðhaldið með 

markmiðsstýringu.9

Hugmyndin um hugtakið áhugahvöt endurspeglast í því að hafa áhuga á 

einhverju og að til staðar sé einhver hvati til hreyfingar. Við vitum að okkur skortir 

áhugahvöt ef við nennum ekki að gera neitt. Hugtakið áhuga má útskýra sem löngun 

einstaklingsins til að ná markmiði sem hefur gildi fyrir hann, fullnægir hvötum hans, 

þörfum og óskum, og leiðir þessi löngun gjarnan einstaklinginn til athafna.10 Eftir því 

sem einstaklingur þroskast fer hann smám saman að skynja sjálfan sig og meta 

athafnir sínar eftir því hvaða árangur þær bera. Eins verða aðgerðir hans markvissari 

 
4 Pintrich og Schunk 1996:4 
5 Ensk-íslensk orðabók: með alfræðilegu ívafi 1991:668 
6 Guðmundur B. Arnkelsson 1993:15 
7 Eggen og Kauchak 2004:349 
8 Pintrich og Schunk 1996:4 
9 Pintrich og Schunk 1996:4 
10 Alderman 1999:19 
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og hann gerir sér betur grein fyrir því hvað hann vill, það er að segja hvað hann vill fá 

úr því sem hann er að gera. 

Áhugamál fólks eru margskonar: Áhugi á sumu er áskapaður og eðlislægur, svo 

sem hvötin til að afla sér fæðu og annarra lífsnauðsynja og löngunin til að eiga 

eitthvað eða komast til valda og álits hjá samborgurum sínum. Hvötin, sem býr á bak 

við rannsakandi atferli, er forvitnin. Forvitni er grundvallaratriði áhugahvatar, því án 

forvitni um hvað gerist næst eða hvað gæti gerst eru líkur á að einstaklingurinn staðni 

þar sem hann er staddur á þroskabrautinni. Þörfin til að skilja og fá vitneskju um 

eðlilega þætti í umhverfinu er manninum eðlislæg.11 Það sem forvitni vekur er oft að 

einhverju leyti nýtt, óþekkt og óvænt sem þó er hægt að tengja við eldri þekkingu.12 

Til þess að forvitni verði að þekkingarlöngun og námsáhuga verður hún að haldast í 

hendur við skynsemi. Forvitni er löðuð fram með athöfnum sem kynna fyrir 

einstaklingum upplýsingar eða hugmyndir sem stangast á við fyrri þekkingu eða 

skoðun. Það sem er óvænt eða samræmist ekki fyrri vitneskju hefur sömu áhrif. Slíkt 

ósamræmi hvetur einstaklinginn til að leita sér upplýsinga og leysa úr mótsögnum. 

Sem áskorun eru hóflegar mótsagnir árangursríkastar því þær er auðveldlega hægt að 

aðlaga fyrri vitneskju en ef mótsagnirnar eru of miklar verða þær ósjálfrátt virtar að 

vettugi þar sem ekki er hægt að tengja þær á sama hátt.13 

Sumir vilja halda fram að áhugahvöt hafi í för með sér markmið sem sér fyrir 

hvata og stjórn á verknaði. Áhugahvöt krefst engu að síður aðgerða, líkamlegra eða 

huglægra. Líkamleg virkni þýðir viðleitni, þrautseigju eða aðra augljósa aðgerð. 

Huglæg virkni krefst aftur á móti skipulagningar, æfingar, endurtekningar, 

áætlunargerðar, einbeitingar, ákvarðanatöku, lausn vandamála og mats á árangri.14 

Starfið sem einstaklingur gefur sig í er lagað að markmiðinu sem verið er að teygja sig 

eftir. Þegar staðið er frammi fyrir markmiði er áríðandi að halda sig við það, þó það 

geti verið erfitt því það felur í sér að standa við skuldbindingar til breytinga eða að 

taka fyrsta skrefið í átt að nýju takmarki. Af því leiðir að mikilvægt er að hafa áhuga 

og markmið fyrir hverju verki eða athöfn til að halda það út og ljúka því. 

Markmið geta verið langtímamarkmið, sem eru þá oft heildarmarkmið, eða 

skammtímamarkmið, sem eru þá skref í átt að lokatakmarki. Markmið í námi geta 

 
11 Eggen og Kauchak 2004:358 
12 Pintrich og Schunk 1996:277 ; Newton 2000:148 
13 Pintrich og Schunk 1996:277 
14 Pintrich og Schunk 1996:5 
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beinst í ýmsar áttir og verið til að mynda frammistöðumiðuð eða námsmiðuð15 en um 

þau atriði verður lítillega fjallað á bls. 40 Þau geta breyst með reynslunni, en 

aðalatriðið er að einstaklingurinn hefur eitthvað ákveðið í huga sem hann stefnir að 

eða reynir að sleppa undan. Einstaklingur er því sjaldan án áhuga á einhverju, en fyrir 

kennara felst aðaláskorunin í því að beina áhuga nemenda í átt að námi með öllum 

ráðum. Áhugahvöt er oftast flokkuð í tvo þætti: annars vegar ytri áhugahvöt og hins 

vegar innri áhugahvöt. Innri áhugahvöt er þegar áhuginn beinist að athöfninni sjálfri 

en sú ytri þegar áhuginn tengist athöfninni óbeint. Verður nú aðeins vikið að þessum 

þáttum og fyrst fjallað um innri áhugahvöt og þá ytri áhugahvöt. 

 

Hugtakið innri áhugahvöt vísar til áhuga til að framkvæma hluti eingöngu vegna þess 

að viðkomandi einstaklingi finnst hluturinn eða atburðurinn áhugaverður. Verkið vísar 

til þess að það sé eitthvað styrkjandi og gefandi við þá hegðun sem við erum að 

framkvæma hverju sinni. Einstaklingar sem eru hvattir áfram af innri áhugahvöt vinna 

að verkefnum sem þeim finnst ánægjuleg. Það að vinna verkið skiptir ekki máli fyrir 

umbunina né heldur fyrir aðra einstaka þætti er að þeim lúta.16 

Rannsókn, sem Lepper, Greene & Nisbett17 gerðu á rúmlega eitt hundrað 

leikskólabörnum á aldrinum 40 til 64 mánaða, varpar ljósi á innri áhugahvöt. Börnum 

var skipt í þrjá hópa og fengu þau öll að teikna myndir. Börnunum í einum hópnum 

var sagt að þau fengju verðlaun í lok tímans, börnunum í öðrum hópnum voru óvænt 

gefin verðlaun í lokin en börnin í þriðja hópunum fengu hvorki loforð um verðlaun né 

nokkra viðurkenningu fyrir verkið. Nokkrum vikum seinna voru þau aftur sett í sömu 

aðstæður til að kanna viðbrögð þeirra. Niðurstaðan varð óvænt. Þau börn sem voru í 

þriðja hópnum sýndu mestan áhuga á að teikna, þau sem fengu verðlaun aðeins minni 

áhuga en þau sem fengu loforðið sýndu áberandi minni áhuga en hinir hóparnir 

tveir.18 Tilraunin gaf til kynna að verðlaun hafi ef til vill eitthvert gildi, en sýndi 

einnig að aðstæður eða hegðun geta verið styrkjandi í sjálfum sér. Engir 

 
15 Hamachek 1995:296 
16 Pintrich og Schunk 1996:258 ; Santrock 2002:541 
17 Lepper, Green og Nisbett 1973:131 
18 Huffmann 2002:421-422 ; Pintrich og Schunk 1996:14 
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utanaðkomandi styrkir þurftu að vera í boði, heldur virtist áhuginn geta komið innan 

frá og þannig verið næg umbun í sjálfum sér .  

Verkefnin báru umbunina í sjálfum sér og til að líða vel þörfnuðust börnin 

einskis annars en einungis þess að takast á við þau. Innri áhugahvöt er í samhengi við 

verkefni en engu að síður er hún breytingum háð, til að mynda vegna þess að 

einstaklingar þroskast og hjá eðlilegum einstaklinum verða ný og ný viðfangsefni 

áskorun og áhuginn tekur nýjar stefnur.19 

Hugtakið ytri áhugahvöt má skilgreina sem áhuga til að vinna verk eingöngu til að sjá 

niðurstöður eða fá umbun fyrir. Ástæðan fyrir því að verk er unnið liggur ekki í 

ánægjunni sem einstaklingur hefur af því að sinna verkinu sjálfu heldur miklu fremur í 

því sem hann fær í staðinn. „Ef ég læri heima hvað fæ ég í staðinn?“ er setning sem 

margir forráðamenn hafa heyrt og gefur sterklega til kynna að einstaklingurinn er ekki 

að læra nema til að fá ytri umbun að launum. 

Einstaklingar sem eru hvattir áfram af ytri áhugahvöt framkvæma verk vegna 

þess að þeir trúa því að þátttaka þeirra hafi í för með sér ásættanlega niðurstöðu svo 

sem verðlaun eða hrós eða þá að þeir vinna verkið til að forðast refsingu. Þetta á til 

dæmis við þegar metnaður nemanda til að fara í gegnum tiltekið námsefni stjórnast 

eingöngu af því að ná viðunandi einkunn úr prófi. Yfirferðin er þá aðeins til að ná 

árangri á prófi en hefur ekki endilega það markmið að afla sér þekkingar eða til að 

efla sig á annan hátt.20 

Velþóknun forráðamanna eða kennara er nemendum mikilvægur áhugahvati í 

námi og þroska. Velþóknun má flokka sem ytri hvöt og fara verður gætilega með hana 

til að ofnota hana ekki. Álíka er með keppni, sem mikið hefur verið notuð til að hvetja 

einstaklinga, hvort heldur sem er um að vera með hæstu einkunnina eða þá um að vera 

fyrstur til að klára eitthvert tiltekið efni.21 Vandinn við keppnir er að það eru yfirleitt 

þeir sömu sem vinna og er það lítil hvatning fyrir þá sem komast ekki á pall að taka 

þátt þó svo vinningshafarnir komi til með að finna hjá sér hvöt til að gera sífellt betur. 

 
19 Pintrich og Schunk 1996: 258 
20 Eggen og Kauchak 2004:349-350 
21 Selley 1999:28 
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Í raun getur keppni því verið letjandi fyrir þann hluta hópsins sem nær ekki að komast 

nálægt þeim getumeiri.  

Það er freistandi að hugsa ytri og innri áhugahvöt sem tvo enda í sama ferlinu 

þannig að því meiri sem innri hvötin er því minni verði ytri hvötin en staðreyndin er 

sú að það er engin sjálfvirk tenging á milli þeirra. Í hvaða verki sem er getur 

einstaklingurinn verið með báða þættina á háu stigi, lágu stigi eða með báða þætti í 

góðu meðallagi og allt þar á milli.22 

22 Alderman 1999:211-212 
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3 Nokkur ólík sjónarmið um áhugahvöt 
Á 20. öld litu dagsins ljós margar ólíkar sálfræðikenningar sem leitast við að útskýra 

áhugahvöt. Hver þeirra um sig hafði margt til síns máls en engin ein þykir þó fela í sér 

fullnægjandi skilgreiningar. Á síðari tímum hafa menn hins vegar tekið að slá 

kenningunum saman og telja sig þannig fá fyllri mynd af áhugahvöt.  

Þær kenningar sem hér verður er vitnað í eru, í réttri röð:23 

a. Atferlissjónarmiðið (Behavioral) 

b. Hugræna sjónarmiðið (Cognitive) 

c. Mannúðarsjónarmiðið (Humanistic) 

Þessar kenningar eru ólíkar í eðli sínu þó hugræna sjónarmiðið og 

mannúðarsjónarmiðið skarist að nokkru leyti.  

 

Samkvæmt atferlissjónarmiðum er allt sem maðurinn gerir og flestöll hegðun lærð af 

umhverfinu og móta má atferli með umbun eða refsingu. Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind útskýra sýn atferlissinna á nám þannig að „nám er 

tiltölulega varanleg atferlis- eða vitundarbreyting sem leiðir af þjálfun og markar spor 

í taugakerfið.“24 Nám er mikilvægt, flest það sem við gerum er vegna þess að við 

höfum lært það. En hvers vegna erum við að læra alla þessa hluti? Atferliskenningin 

gengur út frá því að nám sé mælanlegt út frá hegðun nemandans. Við nám breytist 

hegðunin og leiðin til náms liggur eftir vel upp settum atferlismótandi vinnuferlum. 

Ferill skilnings á námsefni gerir ráð fyrir ýmsum leiðum og að kennarar noti margar 

mismunandi nálganir á námsefni25 

Atferliskenningin hafði mikil áhrif á nám og kennslu á árunum 1920 - 1970. 

Aðalboðberi stefnunnar var B.F. Skinner (1904 - 1990) en hann setti fram kenningar 

um virka skilyrðingu. Hann skoðaði aðallega hvernig virk skilyrðing við mótun 

hegðunar, jákvæðrar sem neikvæðrar, hefur áhrif á hegðun lífverunnar og hann áleit 

að hegðun stjórnaðist af afleiðingum gjörðanna.  
 
23 Eggen og Kauchak 2004:214 og 351-358 
24 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:149 
25 Newton 2000:45 
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Umbun og refsing eru lykilhugtök og rök atferliskenningarinnar eru að segja að 

virk skilyrðing sé til að hvetja nemandann til að framkvæma og vinna af áhuga. Virk 

skilyrðing felur í sér að atferlið verður meira eða minna háð afleiðingunum; að það 

verði sjálfvirk viðbrögð. Atferli er hægt að stjórna með styrkingu eða refsingu, 

jákvæðri og neikvæðri. 

• styrking – sérhver afleiðing atferlis sem stuðlar að aukningu þess festir 

hegðun í sessi. Hegðun er hægt að styrkja með umbun.  

• refsing kemur í veg fyrir hegðun eða stöðvar hana.26 

Kjarni atferlisfræðinnar er sá að áhugahvöt eigi uppruna sinn í frumþörfunum, 

eðlishvöt og tilfinningum og sé fyrirsjáanleg.27 Af þeim sökum er talið að kennarar 

geti skipulagt hvað þeir vilja að nemendurnir læri og skilyrt námið samkvæmt því, en 

spurningin um hvort nemendurnir sjái tilgang með því sem þeir eru að læra komu 

málinu ekki við. Frá atferlisfræðilegu sjónarmiði er sá tími sem nemendurnir nota í að 

vinna við tiltekið verkefni það sem gefur til kynna áhuga þeirra á viðfangsefninu.28 

Mikilvæg vísbending fyrir kennara er að áhugahvöt er í meginatriðum sjáanlegur og 

mælanlegur þáttur í námi. Í gegnum viðeigandi umbun getur kennari aukið áhugahvöt 

hjá nemendum.29 

Námskenning atferlisfræðinnar byggist á því að nemendur læri á umhverfið með 

því að bregðast við kröfum eða áreiti þess. Æskileg hegðun hefur í för með sér umbun 

sem smám saman kennir okkur rétta hegðun. Atferli nemandans breytist þegar unnið 

er að því að kenna honum að tileinka sér ákveðna þekkingu. Kennslufyrirkomulag 

framkvæmt samkvæmt atferliskenningunni gerir ráð fyrir að markmið séu skýr, 

skipulag og val á viðfangsefnum sé sett fram á skipulagðan hátt, þjálfun viðfangsefna 

sé markviss og efnið sé kennt í rökréttri röð eftir ákveðnu ferli. Þannig verði varanleg 

breyting á atferli sem á sér stað fyrir tilstilli reynslu. Þannig eru nemendur einnig 

leiddir áfram með markvissri kennslu sem er vel skipulögð og inniheldur æfingu eða 

þjálfun sem er endurtekin eftir þörfum. 30 

Undirbúningur fyrir kennslu inniheldur allar ákvarðanir sem kennarinn tekur 

áður en hann fer að vinna með nemendum. Sérstaklega á það við um skipulagningu 

sem hefur í för með sér ákvarðanatöku um hvaða efni er mikilvægast að læra, að 

 
26 Wade og Tavris 1998:265-271 
27 Galloway ofl. 1998:23 
28 Pintrich og Schunk 1996:36 
29 Galloway ofl. 1998:23 
30 Eggen, og Kauchak. 2004:189 og 454 
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kenna námsefni í fyrirfram ákveðinni röð þar sem ný atriði byggja á því sem áður 

hefur verið kennt, hvernig efnið verður kynnt, hvaða kennsluaðferðir skal nota og 

hvernig á að meta árangur.31 Samkvæmt þessari kenningu er sá kennari góður er notar 

virka skilyrðingu (t.d. hrós) sem hvatningu við námið og lítur á það sem lykilatriði.  

Atferlismarkmið, það er kennslumarkmið, þurfa samkvæmt þessari kenningu að 

byggjast á að lýsa mælanlegu atferli. Hugmyndafræðin sem liggur til grundvallar 

þessari stefnu byggir á trú á hina vísindalegu aðferð þar sem orsök og afleiðing standa 

í röklegu samhengi. Atferlisfræðin vinnur eingöngu út frá ytri áhugahvöt; 

einstaklingar vinna verk til að fá umbun eða til að forðast refsingu og læra hegðun 

vegna svara frá umhverfinu. Samanburðarrannsóknir hafa leitt í ljós að þegar umbun 

er veitt fyrir verk, sérstaklega sú sem óvænt er gefin, þá dofnar áhugahvötin oft 

fljótlega sem verður til þess að einstaklingarnir fara að vinna verkefni eingöngu 

umbunarinnar vegna, samanber rannsóknina sem Lepper, Greene & Nisbett gerðu 

200232 og sagt er frá í kaflanum um innri áhugahvöt. 

Þeir þættir virkrar skilyrðingar er tengjast áhugahvöt leitast við að útskýra 

hvernig hægt er að móta hegðun eða atferli. Skinner hélt því fram að atferli ætti sér 

aðeins stað til að fullnægja einhverjum hvötum og að umbun væri nauðsynleg til að 

styrkja hegðun. Til að ná árangri verði að fullnægja þremur skilyrðum þegar virkri 

skilyrðingu væri beitt: 

1. Að gefa umbun, svo sem hrós, athygli eða eitthvað sem er sóst eftir. 

2. Að veita umbun aðeins ef viðkomandi hefur sýnt æskilega hegðun. 

3. Að gera litlar kröfur í upphafi til æskilegrar hegðunar og auka kröfurnar 

smátt og smátt.“33 

Skinner taldi árangursríkara að styrkja jákvæða þætti í fari einstaklingsins en að beita 

refsingum. Refsing getur bælt neikvæða hegðun tímabundið en leiðir ekki af sér nýja 

hegðun. Skinner lét skólamál til sín taka og á sjötta áratugnum kom hann fram með 

kennsluvélar sem hafa að geyma eitthvert tiltekið námsefni sem sett er fram með 

kerfisbundnum hætti.34 Nemandinn fær verkefni á skjá og um leið og hann hefur 

svarað fær hann að vita hvort hann hefur svarað rétt. Með því fær nemandinn jákvæða 

styrkingu. Skinner taldi betra að skipta námsefninu upp í litlar einingar, því með því 

væri hægt að veita jákvæðar styrkingar oftar. Hann taldi vélarnar hafa marga kosti; 
 
31 Eggen og Kauchak 2004:465 
32 Huffmann 2002:421-422 ; Pintrich og Schunk 1996:14 
33 Eiríkur Örn Arnarson 1993:614 
34 Sprinthall og Sprinthall 1990:229 
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umbunin fyrir rétt svar kæmi strax, neminn færi í gegnum verkefni á eigin hraða sem 

yki líkur á að áhuginn héldist lengur en í venjulegri kennslustund nemendur sem væru 

góðir þyrftu ekki að bíða eftir hinum og gætu því fengið uppbótarverkefni eða önnur 

verkefni.  

Þessar kennsluvélar eru ekki lengur notaðar en voru undanfari ýmissa 

kennsluforrita og tölvustuddrar kennslu í nútíma námsumhverfi. Fyrstu 

kennsluforritin sem gerð voru fyrir tölvur byggðu á hugmyndum atferlissinna.35 Þau 

eru byggð upp þannig að tölvan svarar sjálfvirkt og fljótt hvort sem nemandinn svarar 

rétt eða ekki. Þannig gefur hún oftast svörun á frammistöðu nemandans hratt og 

nákvæmlega þegar hann hefur farið í gegnum námsefnið.  

Á Íslandi er lögð áhersla á tölvustudda kennslu eins og kemur meðal annars 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla36 þar sem kveðið er á um að upplýsingatækni verði 

sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum auk þess sem skólar hafa lagt áherslu á 

tölvuvæðingu í kennslu.37 Má nefna sem dæmi að í skólanum sem ég var í sem 

leiðbeinandi var gert átak og kennarar fá nú fartölvur til afnota vegna starfsins, auk 

þess sem nemendur hafa aðgang að fartölvuveri.38 

Starfsmenn Glerárskóla á Akureyri hafa hannað tölvuforrit byggt á hugmynd 

Skinners og kalla það Glerverk.39 Það nýtist til gagnaöflunar við skoðun á viðhorfum 

og væntingum nemenda, foreldra og starfsfólks skólans til ýmissa þátta skólastarfsins. 

Markmiðið með notkun þess er að leiða í ljós bæði styrkleika og veikleika í starfsemi 

skólans. Öflun gagna fer fram á rafrænu formi og eru spurningalistar í Glerverki 

meðal annars notaðir sem matstæki á starfi skólans. Á yfirstandandi skólaári er gert 

ráð fyrir að nýta viðhorfskannanir skólanefndar hjá nemendum, foreldrum og 

starfsmönnum og ýmis önnur gögn til þess að þróa og bæta skólastarfið.40 Glerverk 

hefur komið að góðum notum í Glerárskóla sem og í mörgum öðrum skólum við mat 

á skólastarfi.  

 

35 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:170 
36 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:18 
37 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:170 
38 Dreifmennt.is  
39 Heimasíða Glerárskóla 
40 Halldór Gunnarsson viðtal 03.11.2004 
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Hugræn sálfræði er talin einna gróskumesta greinin innan sálfræðinnar í seinni tíð en 

hugræn sjónarmið eru talin andsvar við þröngt sjónarmið atferlishyggjunnar þó 

viðfangsefnin séu af sama toga og hafi verið frá upphafi. Hugræna sjónarmiðinu 

fylgdu nýjar áherslur og viðhorf. Rannsóknir á minni, hugsun, athygli, skynjun og 

máli, svo eitthvað sé nefnt, lögðu grunninn að því sem kenningin hvílir á en hún 

fjallar um innri andleg ferli sem atferlissinnar gerðu að mestu brottræk úr greininni. 

Vinsældir hugrænu sálfræðinnar jukust á kostnað atferlishyggjunnar. Sem fyrr segir 

eru tengsl á milli áreitis og svörunar það sem skiptir máli samkvæmt 

atferlissjónarmiðinu en samkvæmt því hugræna er það sem gerist þar á milli það sem 

skiptir máli og sú úrvinnsla sem á sér stað í huganum frá því að áreiti verður og þar til 

svörun á sér stað. 41 

Hugræna sjónarmiðið er rakið til rannsókna og kenninga Jean Piaget (1896-

1980) um vitsmunaþroska barna og hvernig hann þróast í ákveðnum þrepum í 

fyrirfram gefinni röð. Kenning hans er oft nefnd erfðafræðileg formgerðarkenning og 

hann var fyrst og fremst þekktur fyrir setja fram ný hugtök til að lýsa námi. 

Hugmyndafræði Piaget gekk út á að „börn hefðu allt frá fyrsta æviári innbyggðar 

formgerðir sem til samans mynduðu skema.42 Þessar formgerðir eru skipulagðar 

samofnar athafnir eða hugsanir sem taka til þekkingar einstaklinga á tilteknu sviði. Sú 

fyrsta er aðlögun sem var lykilhugtakið og stóð fyrir vitsmunalega sívirka framrás 

sem inniheldur samlögun sem fellir nýja vitneskju að fyrri skemum og aðhæfingu sem 

breytir skemum til að falla að nýjum aðstæðum eða reynslu.43 Þegar barnið skynjar 

eitthvað sem það hefur vald á og skilur samlagast það formgerðinni. Ef barnið kemst í 

snertingu við eitthvað nýtt getur krafan sem hið nýja felur í sér leitt til aðhæfingar. 

Skemað breytist og ný hugsun og breytni verða til. 

Meðfæddir eiginleikar barnsins leiða það áfram til að kanna umhverfi sitt og 

sig sjálft. Áhuginn er meðfæddur barninu að mati Piagets. Hann sýndi fram á að allan 

þroskaferilinn færi einstaklingurinn í gegnum skemun eða þrepin hvattur áfram af 

innri þörf fyrir vitneskju.44 Hlutverk leiðbeinandans felst að mati Piagets aðallega í 

 
41 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:35-36 
42 Myhre 2001:275 
43 Wadsworth 1978:14 
44 Huffman 2002:340 
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því að skapa aðstæður til þess að barnið fái tækifæri til að upplifa og kanna en 

frumkvæðið verður að koma frá barninu sjálfu.45 Einstaklingurinn hefur náttúrulega 

forvitni og þrá til að læra og þarf að fá tækifæri til að ná sér í þekkingu af hvöt eða 

forvitni.  

Þau atriði sem lúta að skólamálum og falla að hugræna sjónarmiðinu þá snýst 

áhugahvöt um tiltrú nemandans, væntingar og þörf hans fyrir reglufestu, 

fyrirsjáanleika og skilning46 Áhugahvöt þróast í beinu samræmi við vinnu nemenda og 

stjórnar því hvað og hversu mikið þeir vinna. Sköpunargáfa, æðri hugsun og eðlislæg 

forvitni einstaklingsins leggja sitt af mörkum fyrir áhugahvötina. Innri áhugi er 

örvaður af viðfangsefnunum sem eru tengd persónulegum áhugamálum þegar 

nemandinn hefur val og stjórn á aðstæðum.47 Geta og þroski barna eru háð aðstæðum 

og þjálfun af ákveðnu tagi getur flýtt fyrir þroska, en hömlun getur seinkað honum.48 

3.2.1 Hugsmíðahyggjan (Constructivism) 
Hugsmíðahyggja gengur út að einstaklingar byggi á fyrri reynslu sem sé markvisst 

notuð til að móta og nýta nýjar uppgötvanir. Samkvæmt henni skipta félagsleg 

samskipti miklu máli því þau örva og auðvelda allt nám og leitast skal við að útbúa 

raunveruleg verkefni til að búa til nýja þekkingu. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni 

teljast það afar óhentugar námsaðstæður ef kennarar stunda „hefðbundna kennslu“ í 

formi fyrirlestra, predikana eða með yfirferð námsbóka. 49 Hugsmíðafræðileg nálgun 

er fremur að haga kennslunni þannig að byrja þar sem nemendur eru staddir og að 

nemendur séu virkir í umfjöllun um viðfangsefnið.50 

Bæði Piaget og Vygotsky (1896-1934) aðhylltust hugsmíðahyggjuna og hafa 

svipaða nálgun á sumum sviðum en ólíka á öðrum. Þeir eru sammála um að 

tungumálið og félagstengsl séu áríðandi en greinir á um hvert hlutverk þeirra sé í 

þroska mannsins.51 Piaget vill meina að tungumálið skapi ekki byggingu 

hugsunarinnar en Vygotsky vill halda því fram að þróun mannlegrar greindar eigi 

rætur að rekja til menningar sem byggist á samskiptum þar sem tungumálið gegnir 

 
45 Santrock 2002:209-210 
46 Eggen og Kauchak 2004:358 
47 Santrock 2005:391 
48 Wade og Tavris 1998:265-271 
49 Selley 1999:3-4 
50 Santrock 2005:391 
51 Eggen og Kauchak 2004:61 
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mikilvægu hlutverki því tal barnsins sé tæki til félagsmótunar þess. Þó eru þeir 

sammála um að börn og fullorðnir hugsi á ólíkan hátt.52 Vygotsky fjallar um að 

tungumálið hafi ekki síður hlutverk en athöfn við að leysa verkefni. Börn tala ekki 

bara um það sem þau eru að gera heldur eru málið og athöfnin þættir í sömu 

hugsuninni sem beinist að lausn þess vandamáls sem fyrir liggur.53 Vygotsky leggur 

megináherslu á mikilvægi tungumálsins, leiðbeinandans og félagslegra samskipta. 

Hann telur mikilvægt að nemendur fái viðfangsefni sem eru fyrir ofan getu þeirra en 

þó það nálægt að þeir missi ekki móðinn.54 

Vygotsky kom með kenninguna um „zone of proximal development“ eða 

svæði hins mögulega þroska. Kenningin vísar til þess sviðs, sem er á milli þess 

þroskastigs sem barnið greinist á þegar það er látið fást við lausn vandamála eitt og 

sjálfstætt og til þess mögulega þroskastigs sem greinist hjá barninu þegar það leysir 

vandamál. Getur það verið hvort heldur sem er með hjálp fullorðins eða í samvinnu 

við duglegri félaga.55 

Bruner (1915- ) er annar kennismiður sem byggir á kenningu Piaget. Hann 

heldur því fram að hlutverk kennarans sé að setja fram það sem nemandinn á að læra 

og hentar þroskastigi hans. Námskrána á að byggja upp eins og lykkju þar sem 

nemandinn byggi sífellt á því sem hann hafi áður lært. Bruner gerir ráð fyrir að nám sé 

stöðugt ferli þar sem nemandinn er alltaf að byggja á því sem fyrir er og víkka það út. 

Því verði kennslan að taka mið af reynslu nemenda og vera sem mest þroskahvetjandi. 

Bruner hafði einnig aðrar áherslur en Piaget og mestu máli skiptir áherslan sem hann 

leggur á hlutverk tungumáls, samskipta og kennslu til að þroska þekkingu og skilning 

sem er fremur í anda Vygotskys.56 

Stundum er hugsmíðahyggju líkt við vinnupalla (scaffolding). Hugmyndin um 

vinnupalla vísar til þess stuðnings sem nemandinn þarf til að komast ofar á 

þroskasvæði sínu og hjálpar nemandanum við verkefni sem hann getur ekki klárað 

sjálfur án aðstoðar. Samskipti nemandans við aðra nemendur og fullorðna gera honum 

kleift að vinna verk sem hann gæti ekki annars unnið. Kennarar þurfa að haga 

stuðningi sínum í samræmi við getu nemandans hverju sinni til þess að hann hafi gagn 

af aðstoðinni og skilningur hans aukist. Markmiðið með vinnupöllum er að sá sem er 

 
52 Wood 1999:28-29 
53 Wood 1999:29-31 
54 Eggen og Kauchak 2004:60-61 
55 Santrock 2002:130 
56 Wood 1999:10-11 
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verið að aðstoða vinni sem stærstan hluta verkefnisins og komist sem næst ytri 

mörkum þroskasvæðis síns við úrlausnina. Stuðningurinn miðar að því að gera 

nemandann virkari í náminu og ná árangri og er hann að lokum fjarlægður þegar hans 

er ekki lengur þörf.57 

Mannúðarsjónarmiðið er stundum kallað þriðja aflið í sálfræðinni. Ætlunin með því 

var að vera andsvar eða mótvægi við þeirri neikvæðu sýn á mannlegt eðli sem kom 

fram í kenningum Freuds (1856-1939) og í kenningum atferlissinna. 

Mannúðarsálfræðin kom fram í kringum 1960.58 Hún gengur út frá því að maðurinn 

hafi frjálsan vilja og er regla og löghyggja hinna tveggja kenningaskólanna lítt að 

skapi. Sálfræðin átti að snúast um mannlega eiginleika eins og ást, von, sköpunargáfu 

og sjálfsvirðingu, svo dæmi séu nefnd. 

Mannúðarsálfræðingar halda því fram að einstaklingarnir eigi val og leitist við 

að hafa stjórn á lífi sínu.59 Samkvæmt mannúðarsjónarmiðinu eru einstaklingar hvorki 

drifnir áfram af öflugum ósjálfráðum krafti né heldur stjórnað af umhverfinu, eins og 

atferlisfræðingar vildu halda fram, heldur eru einstaklingar virkar verur, sem eru að 

upplagi góðar og hæfar til að velja og hafna. Þetta er mikilvægt atriði fyrir innri 

áhugahvöt. Mannúðarsálfræðingar kanna hegðun einstaklinga, en ekki með því að 

heimfæra upp á þá efnisþætti, frumatriði eða breytur í tilraunum á rannsóknastofum. 

Þeir skoða frekar mynstur í lífi fólks og sögu.60 

Þekktustu nöfnin innan mannúðarsjónarmiðanna eru Carl R Rogers (1902-

1987) og Abraham Maslow (1908-1970) en þeir lögðu áherslu á að einstaklingurinn 

hefði þörf fyrir sjálfsbirtingu (self-actualization) sem vísar til stöðugrar viðleitni 

mannsins til að ná fram mestum mögulegum þroska hvers og eins.61 

Rogers taldi að nám ætti að leiða til persónulegs vaxtar og þroska. Hann 

útskýrði að undirstöðuatriði til náms bæru með sér eftirfarandi þætti: Í fyrsta lagi 

krefðist það persónulegrar þátttöku nemandans og í annan stað væri það sjálfsprottið 

og næði til allra eðlisþátta nemandans. Árangur þyrfti að vera metinn af nemandanum 

 
57 Eggen og Kauchak 2004:60-61 ; Shaffer 2001:248–249  
58 Zimbardo og Gerrig 2004:13 
59 Pintrich og Schunk 1996:52 
60 Zimbardo og Gerrig 2004:13 
61 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:39 
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sjálfum. Að lokum væri kjarni merkingarbærs náms byggður á allri upplifun 

einstaklingsins62 Fyrir Rogers táknaði lífið samfellt ferli sjálfsbirtingingar og trú á að 

hún væri ásköpuð. Sjálfsbirtingin var hvatavaki í kenningu hans þannig að þessi hvöt 

væri grundvallaratriði sem allar aðrar hvatir, svo sem hungur, þorsti og skjól ættu 

rætur að rekja til.63 Persónuleiki einstaklingsins væri ekki afleiðing erfða, náms eða 

undirmeðvitundar heldur mótaðist með frjálsum vilja og með því að fá að iðka frjálst 

val. Hver og einn gæti þroskast til hins ýtrasta og gæti þá öðlast sjálfsbirtingu ef hann 

fengi tækifæri. Sá sem lifði lífi sem er merkingarbært, ögrandi og gefandi væri 

sjálfsbirtur einstaklingur og einstaklingar hefðu innri þörf fyrir sjálfsbirtingu.64 

Rogers trúði því að allir einstaklingar hefðu meðfædda tilhneigingu til að fara í 

þá átt sem leiðir til jákvæðra breytinga. Í bókinni Freedom to learn (1969) þær hefur 

hann dregið saman ýmsar ritgerðir og sett í samhengi við hugmyndir sínar um hvernig 

megi fá nemendur til að vinna eða læra af fúsum og frjálsum vilja, Þar segir hann 

jafnframt áhugaverða sögu sem snýst um tilraun sem reyndur kennari framkvæmdi 

með 36 11-12 ára nemendum í blönduðum 6. bekk sem talinn var óalandi og 

óferjandi. Vandamálin sem hún þurfti að fást við voru krefjandi, hún var hrjáð af 

sinnuleysi nemenda, allskyns agavandamálum, foreldrum sem voru síkvartandi, 

vandkvæðum við að halda sig við námskrá og öðrum daglegum erfiðleikum sem 

fylgja því að þurfa að fást við svo stóran vandamálabekk. Rogers komst í kynni við 

þennan kennara, Miss Shiel, fyrir tilviljun, eftir að hann komst yfir dagbókarbrot sem 

hún hafði skrifað á meðan tilrauninni stóð. Tilraunin var róttæk og líklega alls ekki 

fyrir alla kennara að reyna en sannarlega í samræmi við hina mannúðlegu nálgun sem 

Rogers aðhylltist. 

 Frásögnin hefst 5. mars eitt árið og þar segir Miss Shiel frá því að viku fyrr 

hafi hún tekið ákvörðun um að gefa nemendunum frjálsar hendur þann daginn. Hún 

bauð þeim að taka þátt í tilraun þar sem þeir mættu gera það sem þeir vildu í einn dag, 

þeir þyrftu jafnvel ekki að gera neitt allan daginn. Mörg fóru að teikna og gerðu það 

mest allan daginn, önnur lásu, unnu í stærðfræði eða í öðrum fögum eða gerðu jafnvel 

ekki neitt. Í lok dags bað Miss Shiel nemendur að meta dagsverkið. Athugasemdirnar 

voru athyglisverðar, en meirihlutanum fannst þetta frábært þó einstaka hefðu komið 

með athugasemdir um að það hefði verið of mikill hávaði og sumir hefðu ekki gert 
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neitt. Nemendurnir grátbáðu um að fá að halda tilrauninni áfram og var það ákveðið 

að reyna í tvo daga í viðbót en þau þyrftu að endurskoða tilhögunina morguninn eftir. 

Þá kom Miss Shiel með drög að verksamningi sem innihélt gátlista sem nemendurnir 

þyrftu að fara eftir og setja verkefnin sín í vinnumöppu. Á meðan tilrauninni stóð 

uppgötvaði kennarinn að hún hafði meiri tíma til að sinna nemendum. Eftir þessa tvo 

daga hélt hún yfirlitsfund með börnunum þar sem kom fram að þau voru flest yfir sig 

hrifin, en aðeins fjórum líkaði ekki að þurfa að vinna sjálfstætt svo hún beitti 

hefðbundinni kennslu fyrir þau. Hún bauð þeim að reyna áfram og þau voru áköf í að 

prófa áfram. Tilraunin stóð út skólaárið, eða í þrjá mánuði, og breytingarnar voru 

gífurlegar. Hún uppskar áhugasamari nemendur og vinnusamari, agavandamál 

minnkuðu svo þau urðu vart sýnileg og foreldrar urðu ánægðari. Þetta reyndi oft á 

kennarann og hún þurfti oft að taka sig taki til að vera ekki að skipta sér af nemendum 

sem virtust ekki vera að gera neitt og horfðu bara út í loftið en hún huggaði sig við að 

ekki hefðu allir sama vinnulag og hugsanlega þyrftu einhverjir að vinna hugræna 

undirbúningsvinnu. Við þessa tilraun hafði hún fullan stuðning yfirmanna sinna sem 

studdu hana. Því miður gat hún ekki haldið áfram með bekkinn og voru það henni, 

nemendunum og foreldrunum mikil vonbrigði en hún fylgdist með þeim áfram og það 

kom í ljós að yfirhöfuð voru nemendurnir vinnusamari og agavandamálin létu ekki á 

sér kræla þannig að bekknum gekk vel í framhaldinu. Miss Shiel helgaði sig spekinni 

um tiltrúna á sjálfstjórn og frelsi til náms, en ekki hefðu allir getað framkvæmt þessa 

tilraun því þó hún kallaði hana tilraun þá var hún þess eðlis að hún gat helgað sig 

henni fullkomlega og trúlega tókst hún þess vegna.65 

Maslow var einn helsti forvígismaður mannúðarsálfræði og rannsakaði hvata og 

áhugalíf mannsins. Með rannsóknum sínum varpaði hann sálfræðilegu ljósi á 

vísindakenningaleg, siðferðileg og menningarleg vandamál66. Hann kom fram með 

hinn svokallaða þarfapíramída. Í honum eru talin upp átta þrep eða þættir sem 

innihalda þarfir mannsins. Fyrstu fjögur þrepin innihalda grunnþarfirnar, það eru: 

a) Líffræðilegar þarfir. Allir hafa þörf fyrir næringu, súrefni og að losa sig við 

úrgang. b) Þörf fyrir öryggi. Fólk forðast sársauka og ótta, það þarf reglur, skipulag, 

stöðugleika, þak yfir höfuðið, peninga til lífsviðurværis, fatnað og vernd fyrir ofbeldi í 

samfélaginu. Þörf fyrir c) félagsleg tengsl. Þörf fólks fyrir ást og friðsamleg samskipti 

við aðra. Þörf fyrir að tilheyra hópi og hafa náin innbyrðis tengsl við aðra 
 
65 Rogers 1969:11-27 
66 Huffman 2002:427 
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einstaklinga. d) Þörf fyrir sjálfsvirðingu. Fólk þarf að finna að það njóti virðingar og 

hafi áhrif í umhverfi sínu. Allt sem stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd. Þörf fyrir 

lífsfyllingu. Þörf fyrir að þróa sjálfsvitund sína og nýta þá hæfileika sem í því býr. 

Þróun vitundar, skilnings og sköpunargáfu.  

Maslow heldur því fram að sé þáttum er tilheyra neðsta þrepi ekki fullnægt þá 

náum við ekki lengra, því til að komast upp á næsta þrep þurfum við fyrst að 

fullnægja þörfum næsta þreps þar fyrir neðan. Efri þrep þarfapíramídans skýrir 

Maslow svo út frá vaxtarþörfunum, en þær tengjast vitsmunum, fegurð og 

sjálfsbirtingu.67 Áhugahvötina má hæglega flokka sem eina af vaxtarþörfum mannsins 

sem samkvæmt því væri staðsett ofarlega í þarfapíramída Maslows. Samkvæmt því 

þarf að fullnægja öðrum grunnþörfum neðar í píramídanum (t.d. hungri eða 

öryggistilfinningu) áður en áhugahvötin fær notið sín. Þegar skilyrðum neðri þarfa 

hefur verið fullnægt er fyrst hægt að fara að virkja áhugahvötina. Ef barn kemur 

svangt og vanhirt í skólann getur það ekki tileinkað sér námið í skólanum á sama hátt 

og barn sem er vel haldið.68 Hvatinn til að læra er sjálfviljugur og kemur frá 

nemandanum sjálfum. Samkvæmt Maslow stefnir nemandinn að efsta stigi 

píramídans. 

Þeir einstaklingar sem ná á efsta þrep þarfapíramídans hafa skýra mynd af 

raunveruleikanum, eru ekki sjálfhverfir, eru sjálfstæðir og hafa sjálfstjórn og 

tilfinningu fyrir aðstæðum annarra. Hjá sjálfbirtum einstaklingum koma hugsun og 

framkvæmdir af sjálfum sér69 Sjálfbirting er þörf mannsins til að vaxa og nýta 

hæfileika sína til fullnustu. Umfram allt felur sjálfsbirtingarkenningin í sér bjartsýn 

viðhorf á mannlega náttúru og að maðurinn sé í eðli sínu góður. Maslow taldi 

atferlissálfræðina svartsýna og neikvæða gagnvart mannlegri hegðun. Hann hafði þá 

skoðun að innan sálfræðinnar vantaði að gera ráð fyrir ást, gleði og skilningi. Ef 

mannkynið er vont er það vegna umhverfisins en ekki vegna þess að einstaklingurinn 

sé vondur.70 Kenning Maslows hjálpar til við að skilja mannlega hegðun og 

áhugahvöt. Þörfin fyrir að læra er til að byrja með tilkomin vegna vöntunar á 

einhverju tilteknu atriði. Forðast ætti að beita refsingum og forráðamenn ættu að sýna 
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börnum skilyrðislausa væntumþykju og jákvætt viðmót. Á engan hátt mætti skilyrða 

ást við tiltekið atferli eða frammistöðu.71 

Einn af mannúðarsálfræðingum, Allport (1897-1967), hefur þá trú að 

einstaklingar væru best séðir sem einstakt kerfi, sem þeir í sífellu bera innra með sér 

og keppa í átt að takmarki.72 Mannúðarsálfræðilegar hugmyndir líta fyrst og fremst á 

líðan og þarfir nemandans. Áherslan er á einstaklinginn og sjálfsþroskann og 

nemandinn ber sjálfur ábyrgð á námi sínu. Námsferlið er mikilvægara en námsefnið 

og kennarinn er verkstjóri. Nemandinn mun læra ef honum líður vel. Nægilegt er að 

búa til heppilegt námsumhverfi vegna þess að fólk vill í eðli sínu læra. Hugmyndirnar 

mótuðust af frumkvöðlum kenninga á þessu sviði, einkum Abraham Maslow og Carl 

Rogers. Fólk sækir í sífellt meiri þroska og við nám byggir fólk á reynslu sinni og 

frelsi og þeirri ábyrgð á að ná því sem einstaklingurinn getur.  

 

71 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:39 
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4 Kennismiðir um kennslufræði 
Hugmyndir manna um kennslu og áhuga á námi, eru langt í frá að vera nýjar af 

nálinni. Sagan segir okkur frá einstökum mönnum sem hafa haft mikil áhrif á 

hugmyndir manna um hvernig á að koma vitneskju á framfæri og halda áhuga 

nemenda lifandi. 

Einn af þeim fyrstu var Plató en í The Republic kynnti hann til sögunnar hinn 

ákjósanlega heim en þar er uppbygging samfélagsins byggð á því hvernig íbúarnir 

eru menntaðir.73 Plató gefur þar tóninn um það hvernig menntun hefur áhrif á stöðu 

einstaklingsins í samfélaginu.  

Aristoteles var nemandi Platóns og frægasti nemandi hans var Alexander 

mikli. Aristoteles stofnað sinn eigin skóla, Lykeion, sem hann starfrækti í 15 ár. 

Hann var og er þekktur sem einn mesti heimspekingur sem uppi hefur verið. Að 

hans mati var æðsta takmark mannsins íhugun um siðferði og þróun hennar og 

einstaklingurinn ætti að stefna að þessum þáttum af áhuga.74 

Þessir tveir eru þeir fyrstu sem sagan greinir frá en á síðari tímum hafa komið 

fram margir fleiri og enn fleiri nú síðustu ár. Hér verður aðeins fjallað um þrjá þeirra 

en það eru John Dewey, Erik Erikson og Howard Gardner. 

John Dewey fæddist í Bandaríkjunum og var áhrifaríkur menntafrömuður og 

skólamaður snemma á 20. öldinni. Í uppeldisritum hans er þroski meginhugtakið, 

hann taldi þróun samfélagsins háða möguleikum einstaklingsins til þroska. Einnig 

taldi hann að mikilvægasta hlutverk samfélagsins væri kennsla vegna þess að 

nútímasamfélag væri svo flókið að börn gætu ekki farið án menntunar beint úr 

heimahúsum út í samfélagið. Hlutverk skólans var því að brúa bilið milli samfélagsins 

eins og það er nú og barnsins sem er fullgildur þegn framtíðarinnar. Á árunum frá 

1890 og langt fram á 20. öld voru kenningar Deweys mikill áhrifavaldur í þróun 

skólastarfs víða í heiminum. Hann er sérstaklega frægur fyrir kenninguna að læra með 

 
73 Platón 1991 
74 Ólafur Jens Pétursson 1989:50, 60 
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því að framkvæma eða learnig by doing. Með þessari kenningu átti hann við að börn 

ættu að prófa sig áfram í lífinu til að læra og þannig reka sig sjálf á það sem er rangt.75 

Dewey hélt því fram að uppeldi væri félagslegt í eðli sínu og að skólinn ætti að 

vera skapandi milliliður fyrir börn áður en þau fara út í samfélagið. Skólinn ætti að 

kenna einstaklingnum að lifa í samfélagi með mörgum öðrum. Allt uppeldi og kennsla 

væri líf og í lífinu ætti að vera vöxtur og framvinda76 Hlutverk skólans var að mati 

Deweys að börn fyndu hjá sér löngun til að vaxa innan veggja hans. Andlegur þroski 

væri afurð gagnvirkrar verkunar einstaklings og umhverfis.77 Í 

iðnbyltingarþjóðfélaginu sem Dewey lifði í var hann á þeirri skoðun, sem allt eins á 

við í dag á tímum tölvuvæðingar, að þróunin væri svo ör og hröð að ekki væri hægt að 

ætlast til þess af börnum að þau lærðu með því að sitja kyrr í sætunum og láta mata 

sig. Gerbreyta þyrfti kennsluháttum, einskorða þá ekki við kennslubækur heldur nota 

lýðræði í kennslustofunni þar sem börnin kæmu til með að lifa áfram í 

lýðræðisþjóðfélagi. Agi kæmi af sjálfu sér því ef nemendur hefðu áhuga á námsefninu 

væru þeir ekki til vandræða. En hvert er hlutverk kennara? Það er spurning sem 

Dewey velti upp og spurt er enn þann dag í dag en Dewey svaraði því að kennarinn sé 

fyrst og fremst „stjórnandi félagshóps í vitsmunalegum efnum“78 en hvorki 

einræðisherra né fyrirlesari. Það væri í verkahring kennara að undirbúa og fylgjast 

með að nám væri samfella, horfa fram á við og fylgjast með hvort áfangar næðust til 

að víkka út þekkinguna.79 

Dewey hélt því fram að þar sem barnið væri í stöðugum þroska væri það fært 

um að laga sig að félagslegu og menningarlegu umhverfi sínu, sem væri einnig í 

stöðugri mótun. Áhugi barnsins héldist vakandi ef það fengi að vinna að krefjandi 

verkefnum sem vektu forvitni. Forvitni í bernsku var að mati Deweys er „tjáning á 

ríkulegri orku“80 sem fengi barnið til að kanna allt mögulegt. Forvitnin þroskaðist og 

með aukinni félagslegri reynslu færi það að spyrja spurninga um alla mögulega hluti. 

Stefán Jónsson (1905-1966) gefur í Aravísum81 skemmtilega lýsingu á því hvernig 

spurningar geta flætt um huga barns en þær samræmast hugmyndum Deweys um þetta 

stig hugsunar. Eftir því sem hugsun og forvitni þroskast verður til áhugi hjá 

 
75 Myhre 2001:170-176. 
76 Myhre 2001:174. 
77 Wadsworth 1978:10 
78 Dewey 2000:321 
79 Dewey 2000:264 
80 Dewey 2000:77 
81 Stefán Jónsson 1957:7-9 
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einstaklingnum til að finna sjálfur svörin þó hann hætti ekki að spyrja en þá er það 

hlutverk forráðamanna að beina þeim í vitsmunalega átt með því til að mynda að 

tengja spurningarnar við ýmsa þætti er tengjast umhverfinu og hvers kyns 

hugmyndafræði.82 Það er kennarans að varðveita þennan eiginleika hjá nemandanum 

með því að gæta þess að veita viðeigandi fræðslu þegar nemandinn leita þekkingar og 

varðveita forvitnina sem leiðir af sér áhuga á hinum mismunandi viðfangsefnum. 

Þegar verkefni nær ekki tökum á forvitni, löngun og tilfinningum nemandans og er 

ekki hvetjandi fyrir hann fer hann að vinna það með hangandi hendi. Verkefnið verður 

að hafa tilgang eða gildi í sjálfu sér83 

Kenningar sem eiga einnig rætur sínar hjá John Dewey ganga út á að 

nemendur læri með virkum hætti. Mikilvægt sé að nemendur nálgist viðfangsefni 

sín með því að beita hugsun sinni á þau með virkum hætti, kanni tengsl staðreynda, 

hugtaka og hugmynda, setji fram spurningar, flokki upp á eigin spýtur, velti fyrir sér 

orsökum og afleiðingum, beri saman og dragi eigin ályktanir.84 John Dewey fæddist 

1859 og er óhætt að fullyrða að hugmyndir hans um kennslu hafi verið 

framúrstefnulegar, ekki hvað síst fyrir að hann vildi ekki aðeins haga kennslu á 

annan hátt en áður hafði tíðkast heldur einnig fyrir að hann hafði þá skoðun að 

kenna ætti stúlkum og piltum sömu námsgreinar auk þess sem hann lagði áherslu á 

símenntun.85 Dewey hefur haft gríðarleg áhrif á kennsluhætti og hugmyndir hans eru 

grunnurinn að svokölluðum „opnum skóla“ sem felur í sér námshætti þar sem 

nemendur vinna einir eða í samvinnu að verkefnum og hafa við hendina 

nauupsynleg gögn. Andrúmsloftið í slíkum skólum er opið og frjálslegt. 

Þegar Erikson lagði fram kenningu sína var ljóst að hann byggði á hugmyndum 

Freuds um skiptingu persónuleikans í yfirsjálf, sjálf og það. Erikson útvíkkaði 

kenningar Freuds og setti fram mótaðri þroskakenningu barna og unglinga.86 Erikson 

áleit sjálfið vera afl sem væri uppspretta hegðunar og hann lagði áherslu á samskipti 

barna við aðra menn og umhverfið, sem og áhrif menningar á einstaklinginn. Erikson 

 
82 Dewey 2000:77-79 
83 Dewey 2000:263-264 
84 Dewey 2000:143-147 
85 Ólafur Jens Pétursson 1989:246 
86 Sprinthall og Sprinthall 1990:141-142 
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taldi að einstaklingurinn gengi í gegnum átta megin lífsskeið sem einkenndu sálræna 

þróun einstaklings frá vöggu til grafar.87 

Erikson setti þroskaskeiðin upp á áður ókynntan hátt, sem mótsagnir, og taldi 

að þroski sálarlífsins væri kominn undir félagslegum samskiptum einstaklinga á 

hinum ýmsu æviskeiðum því að á hverju skeiði þyrfti einstaklingurinn að takast á við 

ný þroskandi ferli þar sem mótsagnir væru ríkjandi.88 Á hverju þessara skeiða risi ný 

þroskaþraut, sem væri nokkru þyngri en síðasta þraut og enginn sem fæddist inn í 

samfélag manna og æli þar aldur sinn kæmist hjá þessum.89 Það er glíma 

einstaklingsins við þessar þrautir sem Erikson nefnir „kreppu“. Einstaklingurinn þarf 

að finna viðunandi lausn á sérhverri þessara þrauta til að staðna ekki á 

þroskabrautinni.  

Á síðari árum bernskunnar er unnt að bæta sumt í þeim grunni persónuleikans 

sem lagður var á fyrstu bernskuárunum.90 Í bók sinni Childhood and Society segir 

Erikson sögu stúlku sem hann kynntist er hún var tíu ára og hafði orðið fyrir 

margvíslegri og erfiðri reynslu, meðal annars verið sett á stofnun. Hún var greind með 

geðklofa eða sýndi öll merki hans. Erikson tók hana til meðferðar og reyndar alla 

fjölskylduna og reyndi það mikið á alla. Hún gerði ítrekaðar tilraunir til að grípa í 

kynfæri karlmanna og brjóst móður sinnar. Móðir hennar lét hana sofa hjá sér, sat 

með hana og gaf henni athygli sem annars er ætluð ungbörnum. Eftir nokkra mánuði 

fóru að sjást batamerki, orðaforði jókst og hún fór jafnvel að bera sig að því að leika 

sér en það hafði hún ekki gert áður. Þolinmæði móður hennar varð til þess að hún 

lærði að lesa og spila á píanó. Fjölskyldunni tókst með hjálp frá Erikson að aðstoða 

Jean að þroska sjálfsmyndina þannig að hegðun hennar varð meira í samræmi við 

aldur hennar. Reyndar varð afturför hjá henni er hún þurfti að fara í skóla en 

meðhöndlun var haldið áfram.91 

Þroskaþraut einstaklingsins felst öðru fremur í að koma sér upp heildstæðri og 

ásættanlegri sjálfsmynd, jafnvel með hjálp annarra. Samkvæmt hugmyndafræði 

Erikson leitar einstaklingurinn gleði, hvíldar og afþreyingar í leik, enda endurspeglar 

leikurinn tilfinningalíf hans. Samkvæmt kenningu Eriksons er það á fjórða skeiðinu 

 
87 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:55 
88 Santrock 2005:51 og Hamachek 1995:55 
89 Sprinthall og Sprinthall 1990:149 
90 Shaffer 1999:267 
91 Erikson 1995:176-187 
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frá því að barnið byrjar í skóla og að gelgjuskeiði92 sem barnið fer að öðlast skilning á 

umhverfinu og þar sem skólinn verður nýtt samfélag. Á þessu skeiði læra börnin af 

krafti nýja færni á ýmsum sviðum, þar á meðal námstengd atriði. Það virðist sem þau 

hafi hráan innri kraft og áhuga sem hvetur þau áfram til verka93 en hann virðist taka 

breytingum við að komast á unglingsárin sem er fimmta þrepið í þroskaferlinu en á 

því stigi verða stórstígar þroskabreytingar á hugsun. Sjálfskennd barnsins dugar ekki 

lengur og unglingurinn þarf að þróa nýja sem gerir honum kleift að takast á við líf og 

skyldur hinna fullorðnu. Hann reynir að samsama sig ákveðinni ímynd og hafnar öllu 

sem gengur gegn henni.94 Erikson heldur því fram að unglingsárin séu skeið 

sjálfsmyndarleitar og í margslungnu nútímasamfélagi verði unglingurinn að fá að 

„máta“ mismunandi hlutverk og persónugerðir.95 Vaknandi vitund 

gelgjuskeiðsunglingsins um flókinn og margbrotinn raunveruleikann samhliða 

vaxandi efasemdum um að geta tekist á við þennan flókna heim, vitrænt eða á annan 

hátt getur oft á tíðum verið erfitt.96 Farsæl lausn getur ekki orðið fyrir tilstuðlan 

unglingsins eins síns liðs. Hann þarf að geta prófað sjálfsmynd sína, meðal annars á 

jafnöldrum. Hann speglar sig í þeim og viðbrögðum þeirra. Samfélagið spilar 

mikilvægt hlutverk við að velja hvaða kostir eru mögulegir, hverjir eru raunverulegir 

og hverjir eru æskilegir.97 Afleiðingin er að mati Eriksons að þróun sjálfsmyndarinnar 

er breytileg eftir samfélags- og stéttarmenningu, tíðaranda hverju sinni og eins eftir 

ríkjandi hlutverkaskiptingu kynjanna, svo eitthvað sé talið.  

Framlag Eriksons til kenninga um þroska mannsins hefur náð allvíðtækri 

útbreiðslu og umfjöllun hans um þroska unglinga öðlast viðurkenningu meðal 

fræðimanna á þessu sviði. Hann lést árið 1994 og má ætla að hann hafi markað spor 

sem mikill fræðimaður og fyrir að hafa komið fram með hugmyndina um 

uppbyggingu sjálfsmyndar. 

92 Erikson 1995:232 
93 Sprinthall og Sprinthall 1990:152-153 
94 Bee 2000:294-295 
95 Steinberg 1996:296 
96 Santrock 2002:357-360 og Shaffer 1999:440-441 
97 Shaffer 1999:268 
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Howard Gardner birti fyrst kenningu sína um fjölgreind manna í bókinni Frames of 

Mind sem kom út 1983. Hann byggði hugmyndir sínar á athugunum á mörgum 

ótengdum heimildum, m.a. á fræðiritum um afbrigðilega einstaklinga, eðlileg börn og 

fullorðna, sérfræðingum og fólki frá ólíkum menningarheimum.98 

Gardner byrjaði rannsóknir sínar á mannlegum hæfileikum og skilningi árið 

1979. Að lokum varð tilgangurinn sá að draga saman niðurstöður þannig að þær 

kæmu að notum í mótun menntastefnu og framkvæmd hennar. Í rannsóknum hans var 

ein af spurningunum sú, hvað ylli því að ágætlega greindir einstaklingar féllu á 

hefðbundnum greindarprófum eða öðrum prófum. Gardner fannst að greindarprófin 

mældu ekki eiginlega greind, til þess væru þau of einhæf. Þess vegna gagnrýndi hann 

þessa tegund af greindarprófun. Kenning Gardners gengur í stuttu máli út frá því að 

greind sé þríþætt og feli í sér: 

• Hæfileikann til að leysa gátur og ráða fram úr vanda daglegs lífs 

• Hæfileikann til að finna og skapa ráðgátur og þrautir  

• Hæfileikann til að leggja af mörkum afurð eða þjónustu sem er mikils 

metin, a.m.k. í einni menningu99 

Hann sagði hefðbundin greindarpróf útiloka stóran hóp einstaklinga sem væru 

mjög greindir á öðrum sviðum en þeim sem stöðluð greindarpróf mæla. Þessi svið eru 

tungumál, rökfærsla, stærðfræði, læsi og upplýsingar. Í kjölfar þessarar rannsóknar 

varð Fjölgreindarkenningin til.100 Gardner skipti mannlegri greind upphaflega í sjö 

greindir. Hann notaði enska hugtakið intelligence í fleirtölu og þegar fjallað er um 

kenningu hans verður að gefa hugtakinu greind fleirtöluna greindir. Gardner bætti 

áttundu greindinni við síðar og vinnur reyndar að rannsókn á níundu greindinni. 

Gardner heldur fram að hver einstaklingur búi yfir hæfni á öllum sviðum hinna 

átta tegunda greinda. Greindirnar átta eru: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, félagsgreind og samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind/umhverfisgreind.101 Gardner heldur fram að 

flestir geti þróað með sér hvert greindarsvið í viðunandi greindarstig. Greindarsviðin 

 
98 Gardner 1993:3-30 
99 Kaplan 1990:107 
100 Gardner 1993:xiii-xv 
101 Gardner 1993:1. og 2. kafli.  
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vinna saman á flókinn hátt og það er hægt að vera greindur á marga vegu innan hvers 

sviðs.  

Skólinn getur komið til móts við hvern og einn með fjölbreyttum 

kennsluháttum sem auka sjálfstraust nemenda, þannig að þeir finni sig sterka á fleiri 

sviðum en þeim sem venjan er að mæla, s.s. málgreind og rök- og stærðfræðigreind. 

Nemandi sem hefur góða rýmisgreind öðlast  t.d. sjálfstraust við að skila verkefni í 

myndrænu formi. Það styrkir sjálfstraust hans að fá viðurkenningu fyrir það sem hann 

er góður í. Að sama skapi þarf hann að leggja meira á sig við að efla veikari 

greindarsvið sín. Greindarsviðin þroskast mismunandi og á ólíkum tíma hjá hverjum 

einstaklingi. Þau eru samtengd, þ.e. ef eitt greindarsvið þróast þá þroskast hin. 

Einstaklingar læra á ólíkan hátt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá þeim og 

þeir bregðast misjafnlega við kennsluaðferðum.  

 Kenning Gardners er ein af nýjasta kenningin í kennslumálum og virðast 

fagmenn í greininni, sem og fleiri, hafa tekið henni opnum örmum. Hún hefur náð 

mikilli útbreiðslu og vinsældum ekki hvað síst á Íslandi. Kenningum Howards 

Gardner er gefið gott pláss á námskeiðinu (og í þróunarverkefninu) „Litróf 

kennsluaðferðanna“á vegum Símenntunarstofnunar og Kennaraháskóla Íslands.102 

Howard Gardner er enn á lífi og vinnur áfram að kenningum sínum. Hann starfar 

aðallega sem prófessor við Harvard háskóla í Bandaríkjunum, auk annarra starfa. 

 
102 Ingvar Sigurgeirsson 
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5 Úr barni í ungling 
Þegar móðir fær nýfætt barn sitt í hendur í fyrsta sinn veltir hún væntanlega fyrir sér 

hvernig framtíð nýja einstaklins verði. Hugmyndir manna um hvort og þá hvernig 

persónuleika barnið hafi við fæðingu eru væntanlega margvíslegar. Tabula rasa sem er 

komið frá John Locke er hugmynd sem felur í sér að barnið fæðist sem óskrifað blað 

og hægt sé að móta það að vild. Önnur hugmynd, komin frá Jean-Jacques Rousseau, 

er að barnið sé gott í eðli sínu og fæðist með fullmótaðan persónuleika sem eingöngu 

þurfi að vernda og styðja.103 Trúlega eru þessar hugmyndir ekki efst í huga 

nýbakaðrar móður og líklegra að hún velti fyrir sér hvort barnið verði nýtur 

þjóðfélagsþegn. Er barnið vex kemur smátt og smátt í ljós hvernig persónuleiki mótast 

hjá því. Almennt er talið að börn undir 7 ára aldri einkenni sig eftir líkamlegum 

einkennum, einhverju sem þau geta eða gera eða er sýnilegt í fari þeirra. Við upphaf 

skólagöngu hætta þau að láta sér nægja að lýsa því sem þau geta og þau fara að bera 

sig saman við aðra.104 Við upphaf gelgjuskeiðs hafa flestir einstaklingar mótað skýra 

sjálfsmynd og áttað sig á hverjir séu hæfileikar og þeirra hvað þeir vilja. Þá hafa ýmis 

viðhorf einnig mótast. Á sama tíma fara viðhorf foreldra að vera víkjandi og vinir fara 

að spila stærra hlutverk í lífi þeirra og viðhorf jafningjahópsins verða mikilvæg við 

mótun sjálfsmyndar og áhugamála. 

Sjálfsmyndin veldur ungum börnum almennt ekki miklum heilabrotum. Hugsun 

barnsins einskorðast við það sjálft en við kynþroskann breytist hugsunin.105 Á þessum 

tíma verða víðtækar breytingar á unglingum sem og aðstæðum þeirra og þær leiða til 

þess að sjálfsmyndin verður mikilvægur þáttur í lífi þeirra og hún færist jafnvel í 

brennidepil. Hraður líkamsvöxtur og kynþroski gera það að verkum að unglingar 

upplifa sig öðruvísi en fyrr, enda gerbreytast þeir flestir í útliti.106 Ýmsir fylgikvillar 

eins og fílapenslar, fitugt hár og óhóflegt holdafar eru þættir sem unglingar þurfa að 

berjast við. Vöxtur um 10 sentimetra107 á einu ári getur orðið til þess að unglingurinn 

dettur iðulega um eigin fætur. Auk líkamlegar breytinga verður ekki minni breyting á 

hugsunum unglinga og þeir verða mjög uppteknir af sjálfum sér. Spurningar sem 

meðvitað og ómeðvitað leita á unglinga eru til dæmis Hver er ég? Hvað vil ég? Hvers 
 
103 Santrock 2002:6 
104 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:75-76 
105 Steinberg 1996:64 
106 Santrock 2005:22-23 
107 Santrock 2005:87 
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vegna er ég eins og ég er? Hvernig finnst hinum ég vera?108 Aðalvandi unglinganna er 

að skilgreina sig upp á nýtt og þróa mótaðri sjálfsmynd en það munum við skoða í 

næsta kafla. 
 

Sjálfsmynd má kalla þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Hún 

felur í sér allt það sem hann notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum. 

Sjálfsmynd unglingsins er bundin við spurninguna „hver er ÉG“. Piaget lagði áherslu 

á að skilningur á samræmi hlutanna væri nauðsynlegur til að barnið eða unglingurinn 

skynjaði sig sem sjálfstæða veru.109 

Á fyrri hluta unglingsáranna kemur unglingurinn oft auga á andstæður í eigin 

fari án þess að hann geti sætt þær eða skilið. Þessar þversagnir leiða oft til ákveðinnar 

innri spennu og vanlíðunar.110 Það er ekki að unglingurinn sé að ganga í gegnum 

fyrsta og mesta breytingaskeið sitt einmitt á unglingsárunum, heldur er það frekar að 

nú hefur unglingurinn í fyrsta skipti vitsmunalegar forsendur til að ígrunda þær 

breytingar sem verða á honum, tilvist sína og eðli. Á unglingsárunum byrja 

einstaklingar að gera sér grein fyrir skapgerðareinkennum sínum og stöðugleika.111 

Þeir fara að búast við eða krefjast samræmis, auk þess sem þeir taka ekki sem gefnu 

því sem þeim er sagt. Unglingurinn hefur með sér í farteskinu helstu 

persónuleikaeinkenni bernskunnar og varðveitir þau í gegnum unglinsárin því eins og 

máltækið segir „Lengi býr að fyrstu gerð“.  

Það sem hins vegar virðist taka hvað mestum breytingum og er óstöðugt, er 

sjálfsmatið, einkum og sér í lagi á aldursskeiðinu 12-14 ára. Í þessu sambandi er 

gjarna talað um „Barometric self-esteem“ en þá er átt við að sjálfsmatið sé gætt 

eiginleikum loftvogar sem sveiflast eftir veðri. Brothætt sjálfsmat þessa aldursskeiðs 

birtist oft í þunglyndi, önuglyndi eða annari sálrænni vanlíðan. 112 Unglingurinn fer nú 

að geta skilið milli mismunandi hliða á eigin sjálfi, svo sem fyrirmyndarsjálfs, 

raunsjálfs og hins eiginlegs sjálfs á móti falssjálfs. Hið sanna sjálf er það sem 

 
108 Steinberg 1996:291 
109 Wadsworth 1978:12-21 
110 Steinberg 1996:290 
111 Santrock 2005 :193-194 
112 Steinberg 1996:296 
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einstaklingurinn hefur og skynjar innra með sér en hið falska er sú hlið sem 

einstaklingurinn setur upp í samskiptum við aðra til að falla inn í félagahópinn sem 

hann hefur löngun til að tilheyra. Reyndar er það svo að unglingar eiga oft í 

erfiðleikum með að skilja á milli hins sanna og hins falska sjálfs. Áhugavert er að 

falska sjálfið kemur sjaldnar fram gagnvart foreldrum en nánum vinum.113 Margir 

unglingar hafa þann eiginleika að geta fært sér þetta í nyt með því að bregða sér í 

mismunandi „sjálfsgervi“ (hlutverk) eftir því sem hentar tækifærinu hverju sinni og 

verið töffarar er sæt stelpa er nærri, en „einlægir“ þegar þeir er með bestu vinum 

sínum. Áhugi unglinga er fremur sjálfhverfur og það virðist vera sjálfsvitundin sem 

hvetur þá til að reyna sig og gera tilraunir með hvernig þeir koma til með að verða. 

Engu að síður er ljóst að skilningur unglingsins á sjálfum sér breytist með auknum 

samskiptum við félaga hans. Hann er fyrst hlutlægur en verður smám saman flóknari. 

Þessi skipting sjálfsvitundarinnar verður sjálfstæður drifkraftur í 

persónuleikamótuninni. Í lok unglingsáranna eru flestir unglingar farnir að hugsa um 

sig sem einstaklinga með ákveðna eiginleika, skoðanir, siðfræði og persónulega 

heimsmynd. Sjálfmyndin og sjálfstraust er mikilvægur áhrifaþáttur fyrir skólanám því 

ef nemandi trúir því að hann geti lært og er opinn fyrir nýrri reynslu þá hefur hann 

hæfileika til að tileinka sér hana. Því betra sjálfsmat sem nemandinn hefur því 

raunhæfari markmið getur hann sett sér sem aftur leiðir til þroskaðri hegðunar.114 

Hvað er hægt að gera til að vekja námsáhuga sem hefur dofnað hjá tilteknum 

nemenda? Allt of algeng staðhæfing foreldra og kennara er „honum er alveg sama um 

alla hluti.“ Uppalendur reyna margar aðferðir; hvatningu, mútur og nöldur, en þegar 

upp er staðið verður verkviljinn að koma frá unglingnum sjálfum. Þessar aðferðir 

virðast yfirleitt leiða til þess að nemandinn finnur einhverja leið til að uppfylla 

lágmarkskröfur til að losna undan óþægindunum sem oft fylgja því sem honum finnst 

óþægilegt eða nöldur og kvabb. Oft gerist eitthvað sem kveikir löngun hans til dáða, 

en hvað er það sem getur vakið áhuga nemandans til að fá hann til kraftmikilla verka? 

Nokkur atriði er vert að hafa í huga og má þar nefna námsumhverfi sem þarf að vera 

 
113 Steinberg 1996:294 
114 Hamachek 1995:63 
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vingjarnlegt og þægilegt en það er mikilvægt því auðveldara er að leggja hart að sér í 

umhverfi þar sem lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð og hæfilega ögun, þannig að 

allir sinni námi sínu vel og þar er líklegra að lagt sé upp úr góðum námsárangri.115 Að 

nota ótta sem hvatningu kemur almennt ekki að góðum notum, kemur yfirleitt of seint 

og er þar að auki ekki líklegt til að nemandinn tileinki sér námsefnið. Í huga 

unglingsins er það sem á að gerast um næstu helgi mun mikilvægara en það sem gerist 

í framtíðinni, langtímamarkmið eru eitthvað sem þeir eiga erfitt með að sjá tilgang 

í.116 Áhugi og metnaður er oft af skornum skammti ef einstaklingur veit ekki að hverju 

hann stefnir. Áhugasamur kennari sem er fullur af krafti getur leitt námsmann að 

verkefni við hæfi.117 Þroska unglinga er ekki hægt að skilja nema í samhengi við 

hvernig ungt fólk vex upp. Sjálfsvitundarkreppa, kynslóðabil og félagaþrýstingur 

(peer pressure) geta verið þættir í samtíma þjóðfélagi. Þroski einstaklings hefur meira 

að gera með eðli samfélagsins en með eðli unglingsáranna sem hluta af lífsferlinum. 

Til að skilja hvernig unglingurinn þroskast í samtíma samfélagi þarf fyrst að skilja 

heiminn sem unglingarnir lifa í og hvernig veröldin bregst við hegðun þeirra og 

félagslegum samskiptum.118 

Áhugi, geta og trú á sjálfan sig er stór áhrifaþáttur varðandi frammistöðu nemenda.119 

Til að takast á við nám og markmið í námi þarf sjálfstraust og sjálfsöryggi. Skortur á 

sjálfstrausti getur hamlað jafnvel færustu einstaklingunum og haldið aftur af þeim120 

og þannig dregið úr áhugahvöt eða jafnvel slökkt alveg á viljanum til námsárangurs. 

Sjálfstraust gefur til kynna hvað við álítum okkur hæf til að gera og hefur áhrif á hvað 

maður velur að gera. Það veltur á sjálfstrausti hvaða fyrirmyndir við veljum okkur í 

lífinu. Gildismat einstaklingsins á sjálfan sig og hæfni sína er mjög mikilvægur þáttur 

sjálfsmyndar sem getur haft áhrif á alla þætti framkomu, hegðunar, sjálfstjórnar og 
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andlega líðan hans.121 Við umbreytingu einstaklingsins á gelgjuskeiði verður mikil 

breyting á sjálfsmynd unglingsins; hún verður flóknari, óhlutbundnari og sálrænni.  

Hversu stöðugar tilfinningar einstaklingsins eru á sjálfan sig getur stjórnast af 

fjölmörgum þáttum. Neikvætt og óraunhæft sjálfsmat getur leitt til að áhugahvöt 

dofnar og einstaklingurinn hættir að leggja sig fram eða reyna nýja hluti. Sjálfstraust 

er ekki fyrir hendi og einstaklingurinn lætur aðstæður, tilviljun eða hendingu ráða því 

hvað gerist í lífinu. Mannshugurinn er máttugur, hvernig við hugsum og tölum.122 

Hvernig við hugsum um okkur sjálf hefur mikið að segja um hvernig okkur líður og 

hvernig hegðunin er. Með hugsunum okkar getum við unnið með okkur, en líka á 

móti okkur. Óraunhæfar hugmyndir um eigin getu geta leitt til neikvæðra tilfinninga 

sem auðveldlega standa í vegi fyrir því að við náum árangri.  

Sálfræðingurinn Albert Bandura (1925 - ) hefur rannsakað upplifanir eða 

skynjun fólks á eigin getu. Bandura skilgreinir skynjun á eigin getu sem trú á 

hæfileikum sínum til að geta framkvæmt tiltekið verk og náð góðum árangri123. Hæfni 

nægir ekki ein og sér til að tryggja hámarksárangur heldur þurfum við að hafa trú á 

hæfni okkar til að geta nýtt hana. Skynjun á eigin verðleika hefur áhrif á þær 

ákvarðanir sem við tökum, hve mikið við leggjum okkur fram, hversu þolgóð við 

erum í mótlæti eða þegar við gerum mistök og á líðan okkar. Nemendur með vantrú á 

eigin getu sjá ekki eigin gerðir heldur aðeins takmarkanir sínar, allt það sem þeir geta 

ekki. Þessir einstaklingar hafa ekki þor til að taka áskorunum, jafnvel þó þeir búi yfir 

þeirri hæfni sem er nauðsynleg. Þeir forðast frekar aðstæður þar sem hætta er á að þeir 

geri mistök.  

Skynjun á eigin getu er nátengd sjálfstrausti. Einstaklingar með lítið 

sjálfstraust eru sífellt að bera sig saman við aðra og finnst þeir sjaldan eða aldrei koma 

vel út úr samanburði. Þeir eru sífellt að rífa sjálfa sig niður og telja verk sín sjaldan 

nógu góð. Þeir hafa litla trú á sjálfum sér og hafa miklar áhyggjur af því hvað öðrum 

finnist um þá. Þeir kunna yfirleitt illa að taka gagnrýni og hafa neikvætt sjálfsálit. 

Mistök sem þeir gera staðfesta tilfinninguna að þeir séu ekki hæfir. Skortur á 

sjálfstrausti birtist í hjálparleysi, valdaleysi og sjálfsefa.  

Lært hjálparleysi vísar til þeirrar tilfinningar að hafa enga stjórn á umhverfi 

sínu, sem getur leitt til uppgjafar. Með tilrauninni sem Martin Seligman birti 

 
121 Shaffer 1999:442 
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niðurstöður á 1975 sýndi hann fram á hægt væri að kenna hjálparleysi.124 Í henni voru 

tveir hópar af hunda. Í öðrum hópnum voru hundarnir bundnir og gátu sig hvergi 

hrært nema trýnið og fengu reglulega raflost. Hins vegar gátu hundarnir í hinum 

hópnum slökkt á raflostinu með því að ýta á einhverskonar slá. Snilldin við þessar 

tilraunir var að nákvæmlega það sama kom fyrir báða hópa, það er þeir fengu raflost. 

Þegar hundar í fyrri hópnum slökktu þá slokknaði á raflosti í seinni hópnum, þannig 

að munurinn lá fyrst og fremst í stjórn á aðstæðum. Síðan voru hundarnir í báðum 

hópum settir í annað hólf sem var þiljað af, síðan sett á raflost í eina mínútu eftir að 

tónn hafði heyrst og gátu hundarnir sloppið við það með því að hoppa yfir þil. Þeir 

sem voru í fyrri hópnum gátu lært þessi forðunarviðbrögð og hoppuðu yfir um leið og 

tónninn heyrðist, en ekki hundarnir í seinni hópnum; þeir gáfust upp og settust niður 

og ýlfruðu meðan á raflostinu stóð. Seligman dró þá ályktun að fólk gæti orðið 

þunglynt af lærðu hjálparleysi þar sem einstaklingar sem höfðu upplifað mótbárur 

trúðu því, án sannanna, að ekkert sem þeir gerðu heppnaðist og að ekkert gott gæti 

komið fyrir þá. Óhjákvæmilegt er þó að einstaklingar sem eru bjartsýnir og jákvæðir 

að eðlisfari komist hjá lærðu hjálparleysi.125 

Til viðbótar kemur fram í bókinni Motivating the difficult to teach að rannsókn 

Covingtons (1992) sýndi að nemendur eiga það til falla inn í mynstur lærðs 

hjálparleysis til að vernda sjálfsvirðinguna.126 Til dæmis fresta nemendur því af 

ýmsum tilbúnum ástæðum fram á síðustu mínútu að læra fyrir próf eða gera verkefni 

svo líklegra er að þeir geri ekki eins vel og þeir hafa getu til þegar til lengri tíma er 

litið. Þessi hegðun er kallað lært hjálparleysi því frammistaðan er verri en hún gæti 

verið.127 Einnig kemur það fyrir að nemendum vex í augum að læra eða tileinka sér 

nýtt efni þar sem það virðist vera flókið við fyrstu sýn og stundum svo mjög að þeir 

verða sannfærðir um að þeir komi aldrei til með að geta lært þetta nýja efni.128 

Tilfinning eða trú þeirra á að aðstæður séu og verði vonlausar er erfið viðureignar en 

alls ekki ómöguleg. Einstaklingar búa sem aftur á móti yfir sjálfstrausti trúa á sjálfa 

sig og eigin getu. Þeir telja sig hæfa í verkefnum og líklega til að ná árangri. Þeir 

treysta sér til að vinna sjálfstætt, eru einbeittir og ákveðnir í framgöngu. Þeir eru 

félagslyndir og mannblendnir og koma fram við aðra af öryggi. Þeir eiga auðvelt með 
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125 Wade og Tavris 1998:589 
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að tjá sig tilfinningalega, þora að hafa óvinsælar skoðanir og læra af eigin mistökum. 

Þeir þekkja eigin gildi, styrkleika, þarfir og takmarkanir og eru opnir fyrir 

hreinskilinni endurgjöf á frammistöðu sína. Einstaklingar með sjálfstraust laða fram 

það besta hjá sjálfum sér. Þeir hafa tamið sér jákvæðan og uppbyggilegan 

hugsunarhátt og styrkja sjálfa sig og hvetja sig til dáða.  

Sjálfstraust merkir að maður sættir sig við takmarkanir sínar og er ánægður 

með sjálfan sig. Ekki borgar sig að bera sig um of saman við aðra heldur fyrst og 

fremst við sjálfan sig og gæta þess að vera ekki of upptekinn af því að þóknast öðrum. 

Við erum verðug vegna þess hver við erum en ekki vegna þess hvaða mynd fólk hefur 

af okkur. Einnig er mikilvægt að hafa þor til að prófa eitthvað nýtt þó því fylgi 

stundum mistök. Við getum ekki verið góð í einhverju án þess að æfa okkur og hafa 

dug til að takast á við áskoranir. Öllu lærdómsferli fylgja mistök og eina leiðin til að 

gera engin mistök er að gera aldrei neitt. Því borgar sig ekki að velta sér um of upp úr 

mistökum. Sjálfstraust þýðir að maður þorir að vera maður sjálfur og gefa af sjálfum 

sér. Það er nauðsynlegt að treysta öðrum fyrir okkur, standa með sjálf með okkur og 

nýta það besta sem okkur er gefið.129 

Hvað er það sem getur haft áhrif á sjálfstraust? Sjálfsagt er engin ein lausn en 

ljóst er að fyrri upplifanir eins og misnotkun og ýmis áföll geta dregið úr því, en fyrri 

árangur á einhverju sviði getur vegið það upp, sem og jákvæðar undirtektir, klapp á 

bakið eða hrós annarra.130 Nemandi með gott sjálfstraust lítur á erfið verkefni með 

forvitni og af áhuga, en nemi með lágt sjálfstraust mætir slíku verkefni með kvíða. 

 

129 Kuhlman 2002:57 
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6 Samskipti kennara og nemenda  
Engum blöðum er um það að fletta að í skólanum eru samskipti kennara og nemenda 

einn þeirra þátta er geta haft úrslitaáhrif á framvindu náms sem er að sjálfsögðu 

meginmarkmið skólagöngu. Samskipti kennara og nemenda eru samt sem áður einnig 

háð persónueinkennum, skaplyndi og áhuga hvort heldur sem er nemenda eða 

kennara. Verður nú aðeins fjallað um þessar lykilpersónur er byggja skólann. 

 

Oft heyrist sagt að það hafi verið kennaranum að þakka að viðkomandi nemandilærði 

eða gerði þetta eða hitt og þær raddir heyrast líka að það sé ekki nema von að það 

sjáist ekki árangur því hann hafi haft svo lélegan eða leiðinlegan kennara. Kennarinn 

skiptir máli hvort heldur sem um er að ræða fyrir nám eða áhugahvöt. Það eru 

kennararnir sem skapa rammann að umhverfi námsins og bera ábyrgð á kennslunni. 

Enginn þáttur til að skapa áhuga er mögulegur ef kennarann vantar persónulega hæfni, 

skipulagningu, umhyggju, jákvæðar væntingar og eldmóð. Það er frumskylda kennara 

að aðstoða nemendur til að þróa einstaklingsbundna hæfileika til áhugahvatar sem 

styrkir þá í að þróa með sér metnað og hæfileika til sjálfstæðs náms og í að ná settu 

marki ekki síður en að sýna dug í mótlæti.131 Kennari sem hefur trú á að hann sé fær 

um að fá alla nemendur til að læra og ná árangri, án tillits til bakþekkingar eða getu 

nemenda, nær árangri. Þegar hann nær virkri kennslu tekur hann ábyrgð á hvort heldur 

sem er árangri nemendanna eða þeim mistökum sem verða í leiðsögninni.132 

Þegar nemendur ná ekki þeim árangri sem mætti vænta af þeim leita kennarar 

með gott sjálfsmat ekki skýringa í skorti á gáfum, slæmum aðbúnaði til heimavinnu 

eða öðrum utanaðkomandi þáttum hjá nemandanum. Þess í stað auka þeir viðleitni 

sína, sannfærðir um að þeir geti eflt nemandann. Þeir leggja hart að nemendum sínum 

og hafa háar væntingar til þeirra. Þeir skapa andrúmsloft í skólastofunni þar sem 

nemendur finna sig örugga og frjálsa til að tjá hugsanir sínar án hræðslu um að verða 

sér til skammar eða að gera sig að fífli. Þeir hrósa nemendum fyrir aukna hæfni, og 

 
131 Alderman 1999:3 
132 Eggen og Kauchak 2004:393  
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forðast að nota verðlaun til að stjórna hegðun, gefast ekki upp gagnvart þeim sem 

virðast eiga í erfiðleikum.133 Aftur á móti er nauðsynlegt til að nemendur læri að þeir 

hafi viljann til að læra. Þeir þurfa að trúa því sjálfir að þeir geti lært og hafa 

sjálfstraust til að öðlast hæfileikann til að þjálfa sig til verka. 

 Sterk sjálfsmynd kennara getur haft mikið að segja fyrir nám og draga má þá 

ályktun að Miss Shiel í kaflanum um mannúðarsjónarmiðið hafi haft sterka 

sjálfsmynd, en án hennar hefði hún líklega gefist upp. Hæfileiki kennara til að auka 

áhugahvöt nemenda er einstaklingsbundinn. Kenningin um eigind og mat á eigin dug 

er áhugaverð í þessu sambandi. Hún tekur til þess hvaða áhrif sannfæring manna um 

orsakir og afleiðingar hefur á væntingar og hegðan. Nemendur nefna oft getu eða 

skort á getu sem ástæðu þess að eitthvað tekst eða mistekst. Sú trú að greind sé 

stöðugur og óbreytanlegur mælikvarði á getu er ein helsta hindrun jákvæðrar þróunar 

sjálfmyndar kennara og nemenda. Kennari sem hefur þá trú að allir nemendur geti 

lært nær óhjákvæmilega betri árangri en kennari sem hefur litla trú á bæði sjálfum sér 

og nemendum sínum.134 

Flestir kennarar þekkja það að er börn koma inn í skólann 6 ára eru þau full áhuga, þar 

sem nýtt skeið er að renna upp í lífi þeirra og ný viðfangsefni sem taka hug þeirra 

allan. Eftir því sem árin líða verða breytingar á líkamsstarfsemi og hugarstarfsemi. 

Hraði þessara breytinga er gríðarmikill. Á skólaárunum breytist heilastarfsemi 

einstaklingsins og þar til nýlega var lítið vitað fyrir víst um hvernig hugurinn breytist 

eftir því sem einstaklingurinn þroskast og breytist.135 Sumir rannsakendur telja að frá 

þriggja til sex ára aldurs eiga sér stað örustu breytingarnar á þeim svæðum heilans 

sem stjórna undirbúningi og skipulagningu nýrra aðgerða og viðhalda athygli við 

verkefni. Þeir hafa uppgötvað að frá sex ára aldri að gelgjuskeiði á sér stað mestur 

vöxtur á þeim svæðum sem eiga stóran þátt í tengslum við tungumála og 

rýmisskynjun. Fræðimenn og rannsakendur hafa snúið sér að taugalíffræði og 

heilarannsóknum sem einum samverkandi þætti til að skilja þroska hugsunar og 

 
133 Harlan 1996:39-41 
134 Alderman 1999:158-159 
135 Santrock 2002:98  
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umræður um heilastarfsemi hafa birst í virtum fræðitímaritum. Desemberhefti 

Educational psychology review, árið 1998 er til dæmis helgað málefninu.136 Við það 

að komast á kynþroskaaldurinn verður breyting á hugsun einstaklingsins. Hugsun 

unglingsins verður minna bundin við áþreifanlega hluti, hann verður fær um að hugsa 

og velta fyrir sér orsökum og afleiðingum mun fremur en barnið.137 Spurningar 

einstaklingsins sem hafa tekið breytingum allan skólaaldurinn verða þróaðri eftir því 

sem hann eldist og þroskast í samræmi við þroska heilans. Unglingurinn virðist hætta 

að taka námið sem sjálfsagðan hlut og fara að líta á það sem kvöð sem erfitt er að 

komast undan. Við þessar þroskabreytingar er nauðsynlegt að skoða 

heildarsjálfsmynd unglingsins í víðara samhengi til að skilja hvort áhugahvötin 

breytist og vilji til náms dofni og þá hvers vegna, til að unnt sé að viðhalda 

námsáhuga. 

Aðferðir sem unglingnum verða tiltækar við lausn viðfangsefna bera vott um 

framfarir hans í óhlutbundinni hugsun. Framfara í vitsmunalegri færni gætir ekki 

aðeins í lausn þrauta af ýmsu tagi, heldur á sér þeirra stað á öllum sviðum hugsunar 

unglingsins og heimsmyndar.138 

Nemendur eru af mörgum gerðum, og eru allir sjálfstæðir einstaklingar, hver 

með sín einkenni og viðhorf. Að fjalla um nemandann sem einhvers konar staðaltýpu 

er eðlilega ómögulegt. En hvað gerir nemandann að námsmanni? Eins og kom fram í 

inngangi gefa spurningar nemenda sterklega til kynna að þeir, og þá sérstaklega 

nemendur í eldri bekkjum skóla, séu ekki alveg með það á hreinu hvað þeir eru að 

gera í skólanum, annað en að láta daginn líða eða telja sig hafa verið setta í 

skyldumám eingöngu vegna illkvittni foreldra 

Til að nám verði árangursríkt er nauðsyn að nemendur sjái tilgang með veru 

sinni í skóla og til að þeir sjái þann tilgang er grundvallaratriði að þeir hafi áhuga á að 

vera í skólanum og læra. Börn og unglingar sjá það sem hefur bein áhrif á þau og börn 

hafa þá trú að hinir fullorðnu viti alla mögulega og ómögulega hluti en á 

gelgjuskeiðinu fara þau að efast og gera sér sjálfstæðar hugmyndir um hlutina. 

Unglingar fara að geta séð hluti fyrir sér, myndað sér eigin skoðanir og treysta æ 

minna á skoðanir og viðhorf hinna fullorðnu.139 

136 Eggen og Kauchak 2004:35 
137 Huffman 2002:342-345 
138 Santrock 2002:123-126 
139 Caissy 1994:181-182 
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Áhugasamir nemendur sem hafa jákvæð viðhorf gagnvart skóla geta dvalið við 

erfið verkefni, unnið vel úr upplýsingum og valda sjaldan agavandamálum. Sjaldan 

þarf að hafa mikið fyrir þeim, hvötin til verka er til staðar. Það eru erfiðu nemendurnir 

sem þarf að ná til.  

Á Íslandi eru margar gerðir og stærðir skóla. Í norsku stjórnkerfi er litið svo á að skóli 

sé kjarni byggðar og því eigi fámennir skólar rétt á sér.140 Ekki eru allir á einu máli 

um hvaða stærð sé hentugust fyrir nemendur til að efla áhuga þeirra. Áhrif stærðar 

skóla á áhuga nemenda til náms hafa lítillega verið könnuð en engin kerfisbundin 

fylgni virðist vera á milli skólastærðar og árangurs nemenda. Hins vegar hefur komið 

í ljós að minni skólar skapa persónulegra umhverfi en þeir stærri en nemendur þar 

hafa tilhneigingu til að finnast þeir utanveltu og taka síður ábyrgð á gjörðum sínum.141 

Ein merkasta rannsókn, sem gerð hefur verið á áhrifum stóra skólans, er 

könnun Barkers og Gumps (1964) á áhrifum skólastærðar á hegðun nemenda. Þessi 

rannsókn leiddi í ljós að framboð skólanna á áhugaverðum viðfangsefnum jókst ekki 

að sama skapi og stærð þeirra, og að áhugi og þátttaka nemenda í stórum skólum var 

ekki í samræmi við framboðið.142 Rannsókn gerð af Gene Glass (1982) sýndi fram á 

að „Stærð bekkja er nátengd virkni nemenda. Smærri bekkir stuðla að betri árangri 

heldur en stærri bekkir. Þeir bjóða upp á fleiri möguleika á að koma til móts við 

einstaklingsþarfir og nemendur í minni bekkjum hafa meiri áhuga á námi. Kennarar 

hafa einnig meira baráttuþrek í minni bekkjum.“143 Óhjákvæmilega hefur stærð skóla 

áhrif á stærð bekkja og leiða má líkum að því að í smærri skólum séu minni bekkir, 

sem aftur leiðir okkur að áhrifum námsumhverfis á nemendur. Áhugavekjandi 

námsumhverfi byggir á mörgum þáttum. Námsumhverfið þarf að vera auðugt, 

námshvetjandi og opið og sem líkast raunverulegu umhverfi.144 Námsumhverfi þar 

sem námsferlar eru skipulagðir með aðstoð nákvæmrar markmiðasetningar í námskrá 

eru í andstöðu við hugsmíðahyggju. Þau markmið sem nemandinn setur sér sjálfur eru 

mikilvægust og gott námsumhverfi á að ýta undir vilja hans til að læra. Hugmyndir 

 
140 Pétur Bjarnason 1992:232-241  
141 Santrock 2005:404 
142 Hafsteinn Karlsson 
143 Barker, Bruce O. 1986:4 
144 Alderman 1999:199-201 
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um opnu skólastofuna þar sem nemendur vinna einir eða saman að verkefnum og hafa 

við höndina nauðsynleg gögn í opnu og frjálslegu andrúmslofti eru mjög í anda 

hugsmíðahyggju. 

Námið þarf að skipuleggja og gera ráð fyrir virkri þátttöku nemandans í öflun 

þekkingar. Til að svo verði er mikilvægt að hann hafi áhuga á viðfangsefninu og sjái 

tilgang í að læra það sem til þarf til að leysa verkefnið. Samvinna ýmiskonar, 

hópavinna eða þemavinna er vel til þess fallin að stuðla að virkri þátttöku.145 

Námsumhverfi er stundum flokkað sem lærdómsmiðað eða 

frammistöðumiðað. Í lærdómsmiðuðu námsumhverfi er markmiðið að skilja og ná 

tökum á viðfangsefninu. Þá er árangur skilgreindur sem leikni og framför í 

viðfangsefninu og gildismat námsins er metið út frá viðleitni og framförum en 

ánægjan með verkinu felst í því að horfast í augu við áskorun og vinnuframlagi.146 

Kennarinn áttar sig á og tekur mið af því sem nemandinn gerir. Að gera villur er 

hluti af náminu og ástæðan fyrir erfiðinu er aukinn skilningur. Hæfileiki við námið 

er skoðað sem stigvaxandi og breytilegur. Námsmat er notað til að mæla framfarir 

og árangur er mældur samkvæmt núverandi viðmiðun. 

Í frammistöðumiðuðu námsumhverfi er árangur skilgreindur eftir háum 

einkunnum og að gera betur en aðrir. Gildismat námsins er metið út frá háum 

einkunnum og sönnun á hæfileikum og ánægjan með verkinu felst í því að gera 

betur en aðrir og ná árangri með lágmarks fyrirhöfn. Kennarinn lítur til frammistöðu 

nemandans og árangurinn getur valdið kvíða eða áhyggjum. Hæfileiki nemandans er 

metinn í heild sinni og sem stöðugar framfarir. Ástæðan fyrir námsmati er að 

komast að og ákveða einkunnir og að bera saman nemendur hvern við annan.147 

145 Santrock 2005:391 
146 Eggen og Kauchak 2004:388 
147 Eggen og Kauchak 2004:388  
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7 Að þroska ábyrgðarkennd nemenda 
Skortur nemenda á viðleitni og ábyrðarkennd til náms er sífellt áhyggjuefni kennara. 

Engin spurning er að allir, eða í það minnsta flestir, kennarar vildu hafa nemendur 

sem taka ábyrgð á náminu.148 Nemendur sem taka ábyrgð á eigin námi eru líklegri til 

að ná árangri fremur en þegar forráðamenn taka ábyrgðina frá þeim og venja þá á að 

sitja sífellt með þeim við lærdóminn. Sjálfsstjórn einstaklinga er þroskaferli sem þarf 

að lærast og einstaklingurinn þarfnast aðstoðar frá forráðamönnum og kennurum til að 

tileinka sér. Að hjálpa nemendum að setja sér viðunandi markmið er í sjálfu sér ekki 

erfitt en að fá þá til að tileinka sér þau og fylgja þeim eftir er svo annað mál.149 

Markmiðssetning, skipulag og sjálfstjórn eru mikilvægir þættir til að ná árangri.150 

Sjálfsstjórn sem fær nemendur til að bera ábyrgð og stjórn á eigin námi hefst 

með markmiðssetningu. Markmið sem nemendur setja sér sjálfir eru líklegri til 

árangurs en markmið sem aðrir setja þeim. Það er engu að síður staðreynd að margir 

nemendur kunna ekki að setja sér markmið og jafnvel þó þeir reyni virðast þeir ekki 

vita hvaða markmið þeir eiga setja sér né heldur hvernig á að setja sér þau. Til að 

byrja með er markmiðssetningin hluti af ytri áhugahvöt; nemandinn fylgir áætlun sem 

hann setur sér og oft er það þannig í byrjun að einhvers konar verðlaun eða umbun 

kemur í kjölfarið eða nemandinn vinnur verkið til að forðast einhvers konar refsingu. 

Eftir því sem hann tileinkar sér betur aðferðirnar þá lærir hann smám saman að horfast 

í augu við ábyrgðina og markmiðin. Þó nemandinn vinni enn eftir ytri áhugahvöt 

gefur hegðunin til kynna aukna sjálfsstjórn og ábyrgðarkennd. Á þennan máta er hægt 

að auka hana allt þar til að hún er orðin nemandanum eiginleg og hann er orðinn 

hæfur til að setja sér sjálfur markmið. Á því stigi er hægt að fullyrða að hann hafi náð 

að tileinka sér innri áhugahvöt.151 

En hvaða leiðir er hægt að fara til að þroska sjálfstjórn nemenda? Það er í 

verkahring kennara og forráðamanna að byggja upp þá þætti sem auka hjá þeim 

hæfileikann til að taka á sig aukna ábyrgð. Þessir þættir gætu verið að leggja áherslu á 

sambandið á milli þess að viðurkenna eigin ábyrgð á náminu, fara fram á að 

nemandinn sjálfur leggi af mörkum reglur til að styðja markmiðin og setja fram 
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raunhæf viðmið til árangurs. Fyrir nemendur sem hafa lokið yngsta stigi eða jafnvel 

miðstigi án þess að hafa lært að setja sér markmið er mun erfiðara að tileinka sér þessi 

vinnubrögð en þó alls ekki ómögulegt. Þar koma til nokkrir þættir, eins og viðbrögð 

kennarans og hvernig hann skapar hvetjandi umhverfi í kennslustofunni til náms. 

Forráðamenn verða að vera tilbúnir til að taka þátt og síðast en ekki síst er 

nauðsynlegt að virkja nemendurna og gera þeim ljósa ábyrgðina sem þeir bera á 

náminu.152 

152 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003: 390-1 
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8 Umræður og lokaorð 
Við lok vinnu ritgerðar sem þessarar verður þeim er hana ritar ljóst að mikið hefur 

verið rætt og ritað um efni hennar og að eingöngu er hægt að stikla á stóru við gerð 

hennar. Ekki er hægt að setja niður neina eina niðurstöðu hvað varðar áhugahvöt aðra 

en þá að áhugahvöt er og verður áhrifaríkasti þáttur náms, hvort heldur sem er hjá 

börnum, unglingum eða fullorðnum þó hér hafi athyglinni hafi verið beint að 

unglingum.  

Fylgjendur hinna ýmsu kenninga eru ekki sammála um leiðir til að örva 

áhugahvöt nemenda og á það sérstaklega við um áhangendur seinni tíma 

námskenninga sem gagnrýna atferlisstefnuna meðal annars fyrir einfalda sýn á nám og 

í hverju það er fólgið. Engu að síður er ljóst að tvímælalaust er hægt að nýta sum 

atriði hennar við ýmsa þjálfun og nám og hefur það verið gert með góðum árangri. Úr 

þeirra smiðjum styrkist til dæmis viðhorfið að jákvæð umbun og viðurkenning sé 

líklegri en neikvæð svörun eða refsing til að örva nám nemenda og efla áhugahvöt. 

Um þessar mundir virðast það vera hugræna sjónarmiðið og mannúðar sjónarmiðið 

sem eiga mest upp á pallborðið í kennslustofum landsins og eins hafa kenningar 

Howard Gardners verið að skapa sér sess í íslenska skólakerfinu. Til að mynda fór 

starfsfólk leik- og grunnskólanna á Flúðum í Hrunamannahreppi í fræðsluferð vorið 

2003 til Saint Louis í Bandaríkjunum og heimsótti þar The New City School sem er 

skóli fyrir þriggja til tólf ára nemendur. Markmið ferðarinnar var að kynna sér 

kennsluaðferðir fjölgreindarkenningarinnar og hafa skólarnir verið að innleiða nýjar 

kennsluaðferðir í framhaldi af því.153 

Hlutverk kennara sem fræðara er viðamikið og nú um þessar mundir er hann 

oft uppalandi en almennt er talið að sjálfsmat kennara virðist hafa áhrif á sjálfsmat 

nemenda sem er að því er virðist bæði rökrétt í augum leikra sem lærðra. Engu að 

síður ættu kennarar að leitast við að þróa núverandi hugmyndir og heildarhugmyndir 

nemenda til viðfangsefna og ganga út frá skilningi þeirra, væntingum og viðhorfum154 

í viðleitni til að ná árangri. Þetta eitt er ekki nóg því námsumhverfi þarf að vera 

fjölbreytt, auðugt og hvetjandi. Verkefni þurfa að vera raunhæf og niðurstöður 

sýnilegar. Hlutverk kennarans er að skapa slíkt námsumhverfi, leiðbeina nemendum 

 
153 Íris Guðrún Sigurðardóttir leikskólakennari [einkasamtal] 25. apríl 2005 
154 Santrock 2005:391 
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og vera nemendum fagleg fyrirmynd. Kennarar þurfa að hvetja til samvinnu og 

samræðna í opnu samfélagi námsumhverfisins.155 

155 Eggen og Kauchak 2004:401-402 
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Samningur milli nemenda Háskólans á Akureyri og 
bókasafns háskólans um meðferð lokaverkefna 

Ég undirrituð/aður,................................................................nemandi við Háskólann á Akureyri 

afhendi hér með bókasafni háskólans þrjú eintök af lokaverkefni mínu, eitt prentað og 

innbundið, annað prentað og óinnbundið og það þriðja á geisladiski.   

 

....................................................................................................... 

 
Prentuð eintök:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 

Ef lokaverkefnið er opið er bókasafninu heimilt að: 
 já nei 
 lána það út til nemenda eða kennara HA  
 

lána það út til utanaðkomandi aðila 
 

lána það til lestrar á staðnum 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að vitna til þess í ræðu og riti 
 

að vitna til þess í ræðu og riti að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að ljósrita takmarkaða hluta þess til eigin nota 
 

að ljósrita tiltekna hluta þess að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

já nei 
 Bókasafninu er heimilt að ljósrita lokaverkefnið til viðhalds á snjáðum  
 eintökum sínum, þó aldrei svo að það eigi fleiri en tvö eintök í senn 



Stafrænt eintak:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 
Þó að lokaverkefnið sé lokað er bókasafninu heimilt að leyfa aðgang á vefnum að: 
 já nei 
 efnisyfirliti  
 

útdrætti 
 

heimildaskrám 
 

Lokaverkefnið er opið og bókasafninu heimilt að:  
já nei 
 bjóða opinn aðgang að því á vefnum í heild sinni til allra  
 

bjóða aðeins aðgang að því af staðarneti háskólans 
 

leyfa fjarnemum og starfsmönnum háskólans aðgang utan staðarnets 
háskólans með aðgangs- og lykilorðum 

 

Akureyri /      20 
 
___________________________  ___________________________ 
 
nemandi     bókavörður 
 


