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Ágrip 

 

Í þessu B.Ed.-verkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er fjallað um hvernig megi 

einstaklingsmiða kennsluhætti í samfélagsgreinum á unglingastigi. Einstaklingsmiðað nám er 

mikið til umræðu í kennslufræðum nútímans og í ritgerðinni verður leitast við að fjalla 

almennt um einstaklingsmiðað nám og hvað felst í því hugtaki. Til að hægt sé að kenna 

einstaklingsmiðað verður sá sem kennir að gera sér grein fyrir því hvernig börn læra. Í því 

samhengi má nefna hugsmíðahyggjuna og þá fræðimenn sem hún byggir á. Einnig verður 

sýnt fram á hvernig einstaklingsmiðað nám er framkvæmt og því til stuðnings eru settar fram 

kennsluhugmyndir fyrir samfélagsgreinar á unglingastigi. 
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Formáli 

 

Óhætt er að segja að í gegnum nám okkar hér í Kennaraháskóla Íslands og á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands hafi verið mikil umræða um einstaklingsmiðað nám og 

hvaða kennsluhættir henta þannig námi. Áhugi okkar á því að skoða hvernig hægt væri að 

einstaklingsmiða nám á unglingastigi í samfélagsgreinum kviknaði þannig út frá okkar eigin 

námi en einnig út frá reynslu okkar í vettvangsnáminu. Okkur sýnist sem kennslubækur og 

spurningarnar úr þeim stjórni kennslunni á unglingastigi og er það mikill ókostur að okkar 

áliti. 

Vinnan fór hægt af stað en gekk mjög vel þegar við vorum komnar af stað og allt 

small þetta saman undir lokin. Von okkar er sú að aðrir kennarar og kennaranemar geti notað 

þetta verkefni til að gera sér betur grein fyrir því hvernig megi nota einstaklingsmiðað nám í 

samfélagsgreinum á unglingastigi í grunnskólum. 

Leiðbeinandi okkar í þessu verkefni var Lilja M. Jónsdóttir og á hún mikið hrós skilið 

fyrir þá aðstoð sem hún veitti okkur. Hún var alltaf til taks þegar við þurftum á henni að halda 

og gerði ávallt sitt besta til að aðstoða okkur með góðum ábendingum. Einnig viljum við 

þakka Ingu Grímsdóttur, Erlingi Leifssyni og Maríu Stefánsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu 

og þær ábendingar sem þau gáfu okkur.  

Verkefni þetta er 6 einingar til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands með áherslu á einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta 

kennsluhætti. 

 

Reykjavík, vor 2009 

 

Arndís María Erlingsdóttir og Elsa Rut Óðinsdóttir 
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Inngangur 

 

Þegar við fæðumst erum við eins ólík og við erum mörg. Allir einstaklingar, sama hvar þeir 

eru í heiminum hafa ólíkar þarfir, ólíka getu og ólík viðhorf. Það gefur því auga leið að ekki 

er hægt að kenna og miðla hlutum eins til allra, heldur er mikilvægt að tekið sé tillit til 

styrkleika hvers einstaklings sem og veikleika hans. Einstaklingsmiðað nám er hugtak sem 

hefur orðið til vegna þessara ólíku einstaklingsþarfa og hefur umræða menntamála fjallað 

töluvert um málefnið á undanförnum árum. 

Segja má að bæði nemendur og kennarar njóti góðs af þegar einstaklingsmiðað nám 

og einstaklingsmiðuð kennsla er notuð, því á þann hátt geta allir fengið að njóta sín. Kennarar 

geta valið kennsluhætti sem henta styrkleikum þeirra og miðla efninu síðan til nemenda sinna 

þannig að hver nemandi fái tækifæri til að nýta styrkleika sína og einnig að bæta fyrir 

veikleika sína.  

Áhugi okkar á því að taka fyrir einstaklingsmiðað nám kviknaði þegar við vorum í 

vettvangsnámi í ónefndum skóla á höfuðborgarsvæðinu og kenndum samfélagsgreinar á 

unglingastigi. Við hófum vettvangsnámið með mikinn áhuga á efninu og ákveðnar hugmyndir 

um hvernig hægt væri að skipuleggja kennslu á fjölbreyttan hátt. Það kom hins vegar í ljós að 

mælt var með því að við skiluðum efninu frá okkur á ákveðinn máta, þ.e. að nota 

kennslubækurnar og láta nemendur svara spurningum úr þeim, sem við og gerðum og varð 

niðurstaðan sú að fjölbreytnin í kennslustundum varð frekar takmörkuð. Í kjölfarið þessa 

heyrðum við af svipuðum reynslusögum samnemenda okkar á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Þannig kviknaði áhuginn á því hvernig mætti einstaklingsmiða nám í 

samfélagsgreinum á unglingastigi. Í þessari ritgerð reynum við að sýna fram á hvað felst í 

einstaklingsmiðaðri kennslu og hvaða kennsluhætti má nota til að ná einstaklingsmiðun fram. 

Margir kennarar kjósa að nota hefðbundna kennsluhætti. Þeir eru góðir og gildir í 

skólastofunni upp að ákveðnu marki en er ekki jafnframt mikilvægt að gæta þess að notast 

einnig við sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti? Í þessari ritgerð höfum við ákveðið að 

skilgreina fjölbreytta kennsluhætti sem hugtak þegar sveigjanlegir og hefðbundnir 

kennsluhættir eru notaðir saman. Þegar fjölbreyttir kennsluhættir eru notaðir er líklegra að 

kennari nái að höfða til stærri hóps nemenda heldur en ef einn kennsluháttur er notaður. Í 
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framhaldi af þessu má velta fyrir sér hvernig nota megi fjölbreytta kennsluhætti í 

samfélagsgreinakennslu á unglingastigi. 

Í ritgerðinni er að finna hugtakalykil þar sem við skilgreinum nokkur hugtök sem 

koma fram í ritgerðinni og okkur fannst að þyrfti að útskýra nánar. Á eftir hugtakalyklinum 

kemur fræðilegi kaflinn. Í honum er að finna þrjá undirkafla sem heita Einstaklingsmiðað 

nám, Kenningar um nám og kennslu og Einstaklingsmiðað nám í framkvæmd. Eins og heitin 

bera með sér þá er megininntakið í fræðilegu köflunum einstaklingsmiðað nám og hvað felst í 

því. Kafli sem ber heitið Samfélagsgreinakennsla á unglingastigi – kennsluhugmyndir tekur 

við af fræðilega kaflanum. Í þeim kafla setjum við upp eina önn í níunda bekk og útfærum 

síðan nánar eitt þemaverkefni sem á að vera á önninni. Umræðurnar taka síðan við á eftir 

kennsluhugmyndakaflanum og þar berum við saman hvernig inntak fræðilegu kaflanna og 

kennsluhugmyndakaflans tengist hugmyndum okkar um einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta 

kennsluhætti.  
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Hugtakalykill 

 

Það eru mörg flókin og torskilin hugtök sem notuð eru í þeirri skólaumræðu sem á sér stað í 

dag. Erfitt getur verið að skilja hvað er talað um ef maður er ekki inni í viðkomandi efni. Í 

þessari ritgerð eru nokkur hugtök notuð sem við teljum að þurfi að útskýra og skilgreina í 

hvaða skilningi við setjum þau fram. Því höfum við kosið að útbúa þennan hugtakalykil til að 

lesendur eigi auðveldara með að skilja efni ritgerðarinnar. 

 

Kennsluaðferð 

Kennsluaðferð er skilgreind sem það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem 

keppt er að (Ingvar Sigurgeirsson: Litróf kennsluaðferðanna, bls. 9). 

Kennsluhættir 

Kennsluhættir er hugtak sem er notað yfir kennsluaðferðir, kennsluskipulag kennara og 

viðfangsefni nemenda. Þegar talað er um kennsluhætti eru margir sem kjósa að flokka þá í 

tvennt, annars vegar í hefðbundna kennsluhætti og hins vegar í sveigjanlega kennsluhætti. 

Hafsteinn Karlsson skilgreinir þessa kennsluhætti (2007) í meistaraprófsritgerð sinni og tekur 

fram að þær skilgreiningar eigi líklega við um þá í sinni ýktustu mynd því þeir séu til í 

ýmsum afbrigðum og útfærslum (bls. 10). 

Hefðbundnirkennsluhættir 

Hefðbundnir kennsluhættir hafa ákveðin einkenni og þau er m.a. að nemendur sitja við borð 

sín í einföldum röðum, stakir eða tveir og tveir saman og eiga að snúa að töflunni. Þau 

viðfangsefni sem tekin eru fyrir eru yfirleitt tengd námsbókum, eru á fjölrituðum blöðum eða 

skrifuð niður eftir fyrirmælum kennara. 

Sveigjanlegir kennsluhættir 

Sveigjanlegir kennsluhættir hafa einnig ákveðin einkenni og þau eru t.d. að nemendur eru 

látnir vinna á mismunandi stöðum í því rými sem kennslan fer fram í, þeir ráða ferðinni að 
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einhverju leyti sjálfir og fá að velja sér viðfangsefni að vissu marki. Viðfangsefnin geta verið 

af margvíslegum toga, bæði bókleg og verkleg.  

Einstaklingsmiðað nám 

Þær hugmyndir sem hafa verið settar fram um einstaklingsmiðað nám byggja flestar fyrst og 

fremst á þeim rétti sem hver einstaklingur hefur til að læra þannig að eiginleikar hans nýtist 

honum sem best (Árdís Ívarsdóttir o.fl. 2005:23). 

Einstaklingsmiðuð kennsla 

Einstaklingsmiðuð kennsla snýst fyrst og fremst um að vita hvað sé mikilvægt að kenna og 

vita að nám gerist frekar innra með okkur heldur en að við verðum fyrir því. Mikilvægt er að  

íhuga sérstöðu einstaklingsins innan nemendahópsins og mikilvægt er að taka stöðugt mið af 

því sem nemendur eiga sameiginlegt samhliða sérstöðu hvers og eins (Tomlinson 2000:13). 

Námsgrunnur 

Námsgrunnur er geta hvers nemenda og hversu reiðubúinn hann er til að takast á við námið 

(Hraunavallaskóli 2009). Að nota einstaklingsmiðun sem svar við ólíkum námsgrunni 

nemenda er gert með því að kennarinn leggi fyrir verkefni eða hafi í boði t.d. námsval sem 

byggist á misjöfnum þyngdarstigum (Tomlinson 2000:10).  

Námssnið 

Námssnið er hugtak sem er notað um námsstíl, greindarfarslegan styrkleika og áhrif sem kyn 

og menning hefur á nám einstaklingsins (Hraunavallaskóli 2009). Í einstaklingsmiðun sem 

nýtt er til þess að bregðast við misjöfnu námssniði nemenda tekur kennarinn mið af 

námsaðferðum, hæfileikum nemenda og greind (Tomlinson 2000:11). 
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1. Um einstaklingsmiðað nám 

 

Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um einstaklingsmiðað nám, bæði hér á Íslandi 

sem og erlendis og hafa fræðimenn fjallað töluvert mikið um það í tengslum við hvernig eigi 

að skipuleggja og útfæra kennslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla 

kemur meðal annars fram að öll börn eigi rétt á því að stunda nám. Nemendur eru eins ólíkir 

og þeir eru margir og eiga kennarar og stjórnendur að taka tillit til þess. Á Íslandi hafa meðal 

annars Gerður G. Óskarsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson fjallað um einstaklingsmiðað nám og 

fjölbreytta kennsluhætti. þekktur erlendur höfundur, Carol Ann Tomlinson, hefur fjallað 

mikið um einstaklingsmiðað nám og tengsl þess við hugsmíðahyggjuna. Í þessum kafla 

verður fjallað um hvað hefur verið skrifað um einstaklingsmiðað nám á Íslandi og farið 

verður yfir hvaða fræðimenn hafa fjallað um það. Einnig verður leitast við að skilgreina hvað 

felst í hugtakinu einstaklingsmiðað nám og hvaða gildi það hefur. 

 

1.1 Aðalnámskrá grunnskóla, lög og einstaklingsmiðað nám 

Á Alþingi eru sett lög sem grunnskólar á Íslandi eiga að framfylgja þegar þeir skipuleggja 

skólastarf sitt. Þessa framkvæmd er svo kveðið nánar á um í Aðalnámskrá grunnskóla en hún 

er samin með þessi lög í huga. Bæði lögin og Aðalnámskrá grunnskóla eru aðgengileg á 

veraldarvefnum. Í þessum undirkafla ætlum við að fjalla um hvað er sagt í þessum lögum og 

Aðalnámskrá grunnskóla um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaða kennslu. 

Í 2. grein laga um grunnskóla kemur fram að grunnskólinn eigi að leitast við að haga 

störfum sínum í samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins. Þá kemur fram í 24. grein sömu laga að í Aðalnámskrá, við 

skipulagningu náms og kennslu og við gerð og val námsgagna skuli þess sérstaklega gætt að 

allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og nálgun 

í eigin námi. Í sömu grein er tekið fram að taka eigi mið af persónugerð, þroska, hæfileikum, 

getu og áhugasviðum hvers og eins (Alþingi 2009). Til þess að geta framfylgt þessum 

ákvæðum laganna þarf m.a. að einstaklingsmiða nám í grunnskólum og var það tekið fram 
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þegar gerð var breyting á lögum um grunnskóla, 1. janúar 2007 (Aðalnámskrá grunnskóla 

2006). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - almennum hluti (2006) er talað um hvert sé hlutverk og 

skyldur skólanna gagnvart nemendum sínum. Þar er meðal annars tekið fram að öll börn á 

grunnskólaaldri eigi rétt á því að stunda nám í heimaskóla sínum og það eigi að laga námið 

sem best að hverjum einstaklingi. Þar segir að grunnskólar eigi að taka við öllum börnum, 

ekki skipti máli hvernig þau eru stödd líkamlega, andlega, félagslega, tilfinningalega eða 

hvernig málþroski þeirra sé. Þetta eigi við um öll börn óháð því hvort þau séu fötluð eða ekki, 

afburðagreind eða greindarskert og allt þar á milli. Einnig eigi skólinn að taka við börnum úr 

afskekktum byggðarlögum, börnum úr minnihlutahópum sem gætu t.d. skorið sig úr með 

tilliti til máls, þjóðernis eða menningar. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt skilyrðislaust (bls. 8). Af þessu má sjá að rík áhersla er lögð á að félagslegt 

jafnrétti ríki í grunnskólum landsins. 

Jafnrétti til náms, þar sem nemendum er boðið nám og kennsla við sitt hæfi og þar 

sem þeir fá tækifæri til að kljást við viðfangsefni að eigin vali, er einnig áhersluatriði í 

Aðalnámskránni. Það þýðir ekki endilega að nemendur fái sömu úrræði heldur sambærileg og 

jafngild tækifæri. Verkefnin verði að höfða jafnt til beggja kynja, hvort sem nemandinn býr í 

dreif- eða þéttbýli og óháð því hvort hann sé fatlaður eða ekki. Þegar verkefnin eru unnin á 

ekki að skipta máli hvaðan nemandinn er, hvaða trú hann játar eða við hvaða lifnaðarhætti 

hann býr, allir eru jafnir. Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að skólarnir undirbúi 

nemendur sína undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í samfélaginu, með öðrum orðum 

þá er það hlutverk skólanna að hjálpa til við að gera nemendur sína að virkum 

þjóðfélagsþegnum (bls. 9). Enn og aftur má sjá þessa miklu áherslu á jafnrétti allra nemenda 

grunnskólans. 

Það er hlutverk grunnskóla  að stuðla að menntun hvers og eins nemanda. Þeir þurfa 

undirbúning undir ævilangt nám og síbreytilegar kröfur og með því að leggja áherslu á 

vinnubrögð sem þroska félagslega færni og skipulags- og samskiptafærni stuðlar skólinn að 

þeim undirbúningi segir í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (bls. 9). Veita eigi 

öllum nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og þeir eigi að læra að temja sér 

vinnubrögð sem stuðla að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Í skólum sé einnig 
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lagður grundvöllur að sjálfstæðri hugsun nemenda og að þjálfa hæfni þeirra til samstarfs og 

samkeppni við aðra nemendur. Skólinn eigi að sjá til þess að nemendur læri að þekkja og tjá 

eigin tilfinningar sem og að þeir virði tilfinningar annarra og tjáningu þeirra (bls. 9). Hér má 

sjá að samkvæmt Aðalnámskránni hafa grunnskólar ekkert val í þessum efnum. 

Til eru sérskólar og sérdeildir sem starfræktar eru fyrir nemendur sem eru fatlaðir eða 

með þroskahömlun og geta foreldrar og sérfræðingar skólans metið aðstæður nemandans og 

ákveðið hvort það sé honum fyrir bestu að vera í sérskóla eða í sérdeild í almennum 

grunnskóla. Þar sem Aðalnámskráin kveður á um að forráðamenn nemenda með sérþarfir ráði 

því hvort börn þeirra gangi í almennan skóla eða sérskóla, eykur það mikilvægi þess að hafa 

kennsluhætti fjölbreytta svo hægt sé að einstaklingsmiða kennsluna þannig að allir fái eitthvað 

við sitt hæfi (bls. 8). Af þessu má draga þá ályktun að Aðalnámskrá grunnskóla geri ráð fyrir 

því að hinn almenni grunnskóli eigi að vera fyrir alla nemendur. 

 

1.1.1 Samfélagsgreinanámskráin og einstaklingsmiðað nám 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar (2007) kemur fram að markmið 

samfélagsgreina sé að gera nemendur læsa á umhverfi sitt, samfélag og menningu og gera þá 

að virkum þjóðfélagsþegnum í því samfélagi sem þeir búa (bls. 5). Þar kemur einnig fram að í 

grunnskóla séu viðfangsefni samfélagsgreina sótt í félagsfræði, landafræði, sagnfræði og fleiri 

fræðigreinar. Námsþættir innan samfélagsgreinanna tengist innbyrðis þannig að oft sé erfitt 

að sjá hvar eigi að flokka einstök viðfangsefni. Með þetta að leiðarljósi er mikilvægt að 

samþætta námsefnið á heildstæðan hátt innan ramma samfélagsgreina. Í þessari sömu 

námskrá eru sett fram lokamarkmið fyrir greinina í heild sem og áfangamarkmið fyrir hvern 

námsþátt sem skólar eiga að styðjast við þegar þeir búa til skólanámskrá sína. Mikilvægi þess 

að samþætta og tengja saman viðfangsefni samfélagsgreina er undirstrikað með því að setja 

fram áfangamarkmiðin í Aðalnámskránni sem skólarnir vinna síðan út frá. Þá kemur fram að 

mikilvægt sé að sérstaða hvers þáttar fái að njóta sín í samþættingunni. Einnig er nefnt að 

reynt hafi verið að tengja saman og samþætta aðrar námsgreinar við samfélagsfræði í mörgum 

skólum. Lífsleikni, trúarbragðafræði, heimilisfræði og kristinfræði eru nefnd sem dæmi um 

það. (bls. 5). 
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Það er hlutverk skóla hér á Íslandi að uppfylla markmið Aðalnámskrár í 

samfélagsgreinum, bæði með því að kenna einstaka námsþætti og með því að tengja markmið 

þeirra saman á fjölbreyttan hátt. Þær aðferðir samfélagsgreina sem eru m.a. nefndar í 

Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar eru samræða, frásögn, leikur, söngur, 

myndvinna, upplýsingaöflun, vettvangskannanir og ritað mál og eru aðferðirnar útfærðar með 

tilliti til aldurs og þroska nemenda. Í kennslu samfélagsgreina gefst tækifæri til að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, bæði einstaklingsmiðaðri kennslu og hópvinnu í ýmiss konar 

verkefnavinnu og taka verður tillit til aldurs og þroska nemenda hverju sinni (bls. 5). Af þessu 

má draga þá ályktun að grundvöllurinn fyrir einstaklingsmiðaða kennslu í samfélagsgreinum 

sé að kenna einstaka námsþætti sem og að tengja markmið námsþáttanna saman á fjölbreyttan 

hátt. 

 

1.2 Menntasvið Reykjavíkur 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er að finna undirsíðu sem Menntasvið Reykjavíkur heldur 

úti. Á þeirri síðu getur að líta efni sem borgin hefur gefið út, þar má meðal annars nefna 

stefnur þeirra og starfsáætlanir í menntamálum fyrir grunnskóla borgarinnar. Þar kemur fram 

að  samkvæmt þessari stefnu og framtíðarsýn Reykjavíkurborgar í menntamálum eigi að 

leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám og að grunnskólinn eigi að vera fyrir öll börn á 

grunnskólaaldri (Reykjavíkurborg 2009). Stefna Reykjavíkurborgar um einstaklingsmiðað 

nám og samvinnu nemenda kom fyrst fram í tíð þáverandi fræðslustjóra, Gerðar G. 

Óskarsdóttur og hefur stefnan tekið nokkrum breytingum frá því hún var fyrst sett fram árið 

1996. Rauði þráðurinn hefur þó verið að til þess að geta fylgt þessari stefnu eftir sé mikilvægt 

að hafa fjölbreytta kennsluhætti og að námsleiðir taki mið af styrkleikum nemandans. Lögð er 

áhersla á samvinnu nemenda og að nemendur setji sér markmið og geri áætlanir til þess að ná 

þeim. Árangurinn í náminu sé síðan metinn í samráði við foreldra og kennara. Lögð er áhersla 

á að námsmatið eigi að vera margvíslegt og að það hvetji nemendur til þess að leggja sig enn 

betur fram, sem ætti að auðvelda skólum að skipuleggja nám við hæfi hvers og eins. Með 

þessari stefnu Menntasviðs Reykjavíkurborgar er ætlunin að nemendur fái að njóta sín og að 

námsframboð eigi að vera fjölbreytt í bóklegum og verklegum greinum. Skólar í Reykjavík 

eru studdir á eigin forsendum með það að markmiði að byggja upp fjölbreytta og framsækna 
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skólamenningu og góðan skólabrag. Í skólunum þurfi að vera skapandi og sveigjanlegt náms- 

og starfsumhverfi, þar sem gagnrýnin hugsun og árangursríkt nám eiga að ráða ríkjum 

(Reykjavíkurborg 2009). 

Eins og gefur að skilja tekur stefna Reykjavíkurborgar í menntamálum mið af lögum 

og Aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur fram að grunnskólinn eigi að vera staður þar sem öll 

börn á grunnskólaaldri eigi heima og að það sé skylda skólanna að búa yfir þeirri þekkingu 

sem nægi til að sinna nemendum sínum. Öll börn eigi rétt á að stunda nám í sínum 

heimaskóla en þau og forráðamenn þeirra hafi einnig val um að þau sæki skóla í öðrum 

hverfum ef þeir kjósa svo. Í því samhengi má nefna að til eru sjálfstætt reknir skólar sem eru 

hluti af þeirri skólaflóru sem finna má í Reykjavík. Einnig er vert að minnast á að sérskólar 

og sérdeildir eru starfandi fyrir nemendur með fötlun eða þroskahömlun (Reykjavíkurborg 

2009). Foreldrar eiga því kost á því að velja almennan skóla, sérdeild eða sérskóla fyrir 

börnin sín ef þau eru með sérþarfir.  

Eins og fram kom í kaflanum um Aðalnámskrá grunnskóla hér á undan þá er mikil 

áhersla lögð á að félagslegt jafnrétti ríki í grunnskólum landsins. Á vefsíðu Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar kemur einnig fram að jafnrétti á að vera í hávegum haft í öllu því starfi 

sem við kemur grunnskólum og að skólarnir eigi að vinna í samræmi við mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar. Í skólunum þarf þess vegna að vinna markvisst að því að byggja upp 

jákvæða og sterka sjálfsmynd og vinna gegn staðalmyndum. Skólastarfið á einnig að byggja á 

lýðræðislegum gildum þar sem nemendur þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum og 

skoðanaskiptum. Lögð er áhersla á að nemendur séu virkir þátttakendur í að móta daglegt 

skólastarf og fái tækifæri til að hafa áhrif á þær námsleiðir sem þeir velja. Hollusta, hreyfing 

og heilbrigði eiga að vera veigamiklir þættir í skólum þar sem öllum á að líða vel. Tekið er 

fram að öll börn eigi rétt á því að fá að njóta heilstæðs skóladags þar sem nám, leikur, listir og 

íþróttir fléttist saman (Reykjavíkurborg 2009). Af þessu má draga þá ályktun að stefna 

menntasviðs um jafnrétti sé að mörgu leyti lík því jafnrétti sem lýst er í Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

Fjölbreytni, gæði og fagmennska í starfi á að einkenna grunnskóla Reykjavíkur 

samkvæmt stefnu borgarinnar. Þeir eiga að njóta sjálfstæðis og sveigjanleika til að byggja upp 

sérstöðu, áherslur og markmið. Jafnræði á að vera til staðar á milli skóla hvað varðar húsnæði 
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og aðbúnað. Grunnskólarnir eru miðpunktur hvers hverfis og eiga að vera í nánum tengslum 

við það. Þeir gegna undantekningarlaust mikilvægu hlutverki óháð því hvar þeir eru staðsettir 

(Reykjavíkurborg 2009). Af þessu má ljóst vera að í menntastefnu Reykjavíkurborgar má 

finna fjölmörg dæmi um mikilvægi þess að nám og kennsla í grunnskólum borgarinnar taki 

mið af einstaklingsmiðuðu námi. 

 

1.3 Íslenskir fræðimenn og einstaklingsmiðað nám 

Nokkrir íslenskir fræðimenn hafa fjallað um einstaklingsmiðað nám og reynt að skilgreina 

það. Nokkuð hefur verið skrifað um það í Netlu – veftímariti um uppeldi og menntun og þar 

birtist viðtal við Gerði G. Óskarsdóttur sem ber heitið Einstaklingsmiðað nám í grunnskólum 

Reykjavíkur og hefur það vakið athygli ásamt ýmsum fleir greinum eftir Gerði. Einnig hefur 

Ingvar Sigurgeirsson fjallað töluvert um einstaklingsmiðað nám og hefur meðal annars haldið 

úti vefsíðunni Skref í átt til einstaklingsmiðaðs náms (2009).  

Gerður G. Óskarsdóttir var fræðslustjóri Reykjavíkurborgar árið 1996 þegar rekstur 

grunnskólans fluttist til borgarinnar. Hún var leiðandi í þeirri stefnumörkun sem 

Reykjavíkurborg setti fram um einstaklingsmiðað nám og var strax hafist handa af miklum 

metnaði við að bæta stöðu grunnskólanna og var mikið lagt upp úr nýrri stefnumörkun og 

mótun framtíðarsýnar. Byrjað var að leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám, samvinnu 

nemenda, skóla án aðgreiningar, náin tengsl við grenndarsamfélagið o.fl. (Ingvar 

Sigurgeirsson 2009). Í slíku skólaumhverfi eiga nemendur að geta unnið einir og sér eða í 

hópum þar sem meginmarkmiðið er að nemendur vinni samkvæmt einstaklingsáætlun sem 

þeir búa til í samvinnu við kennara og foreldra. Með þessu ber hver nemandi ábyrgð á eigin 

námi (Morgunblaðið 2009). 

Í áðurnefndu viðtali við Gerði segir hún að hugtakið einstaklingsmiðað nám hafi 

þróast smátt og smátt. Fyrst var talað um breytta kennsluhætti samfara aukinni tölvueign 

skólanna og breytingum á stundaskrá. Seinna meir var farið að tala um þróun kennsluhátta 

þannig að skipulag námsins yrði nemendamiðaðra þar sem aukin áhersla sé lögð á þemanám 

og samvinnu nemenda. 

Gerður kýs að nota hugtakið einstaklingsmiðað nám frekar en sveigjanlegir 

kennsluhættir eða opið skólastarf þar sem hún telur að það sé meira lýsandi en hin hugtökin. 
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Hægt er að skilgreina einstaklingsmiðað nám með ýmsum hætti en Reykjavíkurborg hefur 

gengið út frá 2. grein grunnskólalaganna þar sem kemur fram að grunnskólinn eigi að leitast 

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

alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins (Ingvar Sigurgeirsson 2009).  

Á vefsíðu Ingvars,  Skref í átt til einstaklingsmiðaðs náms (2009), sem nefnd er hér á 

undan er m.a. leitast við að skilgreina einstaklingsmiðað nám, hugmyndafræðina á bak við 

það og hvernig sé best að skipuleggja það. Ingvar lítur svo á að þeir sem nota 

einstaklingsmiðaðar aðferðir leggi áherslu á ábyrgð nemenda á eigin námi og virkri þátttöku 

þeirra. Kennarinn kemur með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda. Í því felst að nemendur þurfa því ekki að vera læra það sama á sama tíma, heldur 

geta þeir fengist við ólík viðfangsefni, misþungt efni, mismunandi námsefni eða unnið hver á 

sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í hópum. Á vefsíðunni kemur fram að til þess að stuðla 

að einstaklingsmiðuðu námi sé hægt að nota ýmsar kennsluaðferðir, t.d. kennslu sem byggist 

á fjölgreindakenningunni, samvinnunámi af ýmsu tagi, námssamningum, söguaðferðinni svo 

eitthvað sé nefnt.  

Eins og fram hefur komið hér á undan hefur notkun einstaklingsmiðaðs náms þróast í 

gegnum árin og er stöðugt verið að bæta við nýrri þekkingu um efnið. 

 

1.4 Carol Ann Tomlinson 

Carol Ann Tomlinson er fræðimaður sem hefur fjallað mikið um einstaklingsmiðað nám. Hún 

hefur skrifað fjölmargar greinar og bækur um efnið, meðal annars bókina Leadership for 

differentiating schools & classrooms (2000) ásamt Susan Demirsky Allan. Fyrstu þrír 

kaflarnir í þeirri bók hafa verið þýddir á íslensku af Sif Vígþórsdóttur og Valdimar Helgasyni. 

Þá þýðingu verður stuðst við hér á eftir þegar hugmyndum Tomlinson um einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám verða gerð skil. Tomlinson heldur því fram að allir 

nemendur, óháð því hvaðan þeir koma eða hverjir þeir eru, eigi rétt á áhugasömum kennurum 

sem séu tilbúnir að taka nemendum eins og þeir eru og aðstoða þá á skólagöngu sinni eins 

langt og eins hratt og þeir ráða við (bls. 3). Þótt skólar séu mismunandi hvað þetta varðar þá 

er það staðreynd að skólar eru sjaldan skipulagðir þannig að auðvelt sé að nálgast misjafnan 

námsgrunn nemenda, ólíkan áhuga þeirra og ólíkt námssnið. Það gæti því reynst erfitt fyrir 
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suma kennara að sjá fyrir sér hvernig eigi að skipuleggja kennslu sem mætir þörfum ólíkra 

nemenda. Hún leggur áherslu á að í nútímaþjóðfélagi sé gerð sú krafa að skólar og kennarar 

mæti ólíkum þörfum nemenda sinna og að staðreyndin sé sú að undanfarið hafi þekking á 

sviði einstaklingsmiðaðrar kennslu aukist til muna. Margir kennarar hafi tekið upp 

einstaklingsmiðaða kennslu í sínu starfi, en það eigi þó alls ekki við um alla. Til þess að 

aðferða- og hugmyndafræði einstaklingsmiðaðs náms nái út fyrir þröngan hóp og breiðist 

almennt út í skólana, segir Tomlinson að þörf sé á faglærðri og sterkri forystu (bls. 3-4). 

Þegar skipuleggja á einstaklingsmiðað nám eru ákveðin lykilatriði sem Tomlinson 

segir að taka þurfi mið af. Þegar kennari skilji þessi lykilatriði geri það honum kleift að nýta 

þau í því að skipuleggja einstaklingsmiðaða kennslu og það auki námsárangur nemenda hans. 

Eftirfarandi eru þau atriði sem Tomlinson (2000) setur fram sem stuðning við 

einstaklingsmiðun: 

 Einstaklingsmiðuð kennsla er sveigjanleg – ef námsmarkmið eru skýr og vel 

skilgreind þá eru ýmis verkfæri (kennsluaðferðir, hópaniðurraðanir o.fl.) sem 

hægt er að nota til að stuðla að einstaklingsárangri og árangri hópsins í heild.  

 Einstaklingsmiðuð kennsla á rætur sínar að rekja til árangursríks og 

stöðugs mats á námsþörfum nemandans – kennslan verður áhrifaríkust ef 

kennarar eru meðvitaðir um námsþarfir nemenda og áhugasvið þeirra. 

 Sveigjanleg hópaskipting hjálpar til við að tryggja það að nemendur hafi 

fjölbreytt námstækifæri og vinnuaðstæður – þegar sveigjanleg hópaskipting 

er notuð skipuleggur kennarinn kennslu í stuttum fjölbreyttum lotum. Þannig 

kennsla nýtir kosti þess að kenna öllum í einu, kenna smærri hópum og kenna 

einstaklingslega.  

 Námstilhögun og vinnulag á stöðugt að vera við hæfi allra nemenda – 

meginregla sem felur í sér að allir nemendur verða að takast á við verkefni sem 

bæði vekja áhuga, eru aðlaðandi og stuðla um leið að því að auka skilning og 

færni.  

 Nemendur og kennarar eru samherjar í námi – þó kennarinn sé 

fagmaðurinn þá er það nemandinn sem hefur úrslitakostinn um hvernig 

kennslan gengur fyrir sig. Nemendur og kennarar vinna að sameiginlegu 

markmiði og það er að ná árangri (bls 6-9). 

Orðið einstaklingsmiðun, segir Tomlinson, getur átt við marga ólíka hluti eins og t.d. 

þegar foreldrar átta sig á því að það sem virkar á dóttur þeirra virkar ekki endilega á son 

þeirra líka. Það má því með sanni segja að einstaklingsmiðun í námi sé í raun ekki eitt 
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ákveðið fyrirbæri heldur reynsla kennara af vettvangi í bland við margar 

kennslufræðikenningar. Þegar þessar kenningar eru dregnar saman ásamt reynslu kennara, þá 

hjálpi það við að sjá kennsluna á heildrænan hátt í stað þess að hún sé í litlum bútum (bls. 16). 

Tomlinson nefnir að einstaklingsmiðuð kennsla byggi á virkum nemendamiðuðum 

nálgunum þar sem áhersla sé lögð á að námið sé gert merkingarbært. Slík kennsla eigi að taka 

mið af þeirri þekkingu um nám og kennslu sem rekja má til kenninga um hugsmíði. 

Hugsmíðahyggjan, eins og hún er einnig nefnd á íslensku, á rætur að rekja til kenninga  

Dewey, Piaget, Vygotsky og Bruner (bls. 17-18) en nánar verður fjallað um þá í næsta kafla. 

 

1.5 Dæmi um skilgreiningar 

Einstaklingsmiðað nám er flókið hugtak sem ekki er auðvelt að skilgreina á einfaldan hátt. 

Ingvar Sigurgeirsson (2009) notar þá skilgreiningu að í  einstaklingsmiðuðu námi sé átt við að 

kennarinn geri það sem hann getur til að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda sinna með sveigjanlegum hætti. Það hafa fjölmörg orð og hugtök verið notuð um 

einstaklingsmiðað nám og kennslu, t.d. námsaðgreining, námsaðlögun o.fl., sem gerir 

skilgreininguna á þessum hugtökum flóknari (Ingvar Sigurgeirsson 2009).  

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Árdísi Ívarsdóttur, Hafdísi 

Guðjónsdóttur og Matthildi Guðmundsdóttur er kafli sem heitir Einstaklingsmiðað nám og 

kennsla. Stuðst verður við þann kafla þegar skilgreina á hvað er átt við með hugtakinu 

einstaklingsmiðað nám. Þær hugmyndir sem hafa verið settar fram um einstaklingsmiðað nám 

byggja flestar fyrst og fremst á þeim rétti sem hver einstaklingur hefur til að læra þannig að 

eiginleikar hans nýtist honum sem best (bls. 23). Höfundar halda því fram að ef nemanda er 

ekki hjálpað við að nýta styrkleika sína í námi þá er nánast öruggt að námið verði honum 

erfitt. Þær telja einnig að ef kennari ætli að byggja kennslu sína á þörfum hvers einstaklings 

þarf hún að vera byggð á góðum upplýsingum um hæfileika, þekkingu og áhugasvið hvers 

nemanda. Þegar kennslan sé skipulögð á þennan hátt þurfi að hafa í huga vitsmunaþroska, 

hreyfiþroska, félagsþroska, tilfinningaþroska sem og hvaða eiginleikar eru sterkir hjá hverjum 

nemanda og hverjir veikir. Meginhlutverk kennarans hljóti því að felast í því að læra að 

þekkja námsaðferðir hvers nemanda og með því að þekkja aðferðir hans vel geti kennarinn 

hjálpað honum að endurbæta þær. Það sé því einnig hlutverk kennarans að skipuleggja 
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kennslu nemenda sinna með það í huga að námið sé miðað við sérþarfir hvers og eins en 

jafnframt eigi nemendur að geta unnið í hópi bekkjarfélaga sinna þrátt fyrir 

einstaklingsáætlanir. Árdís (o.fl., 2005) segja að það sé margt sem þurfi að taka tillit til þegar 

einstaklingsmiðuð kennsla er skipulögð. Áríðandi sé að meta bæði náms- og félagsstöðu 

nemenda og nota niðurstöður matsins við skipulagninguna. Hægt sé að velja úr ótal aðferðum 

þegar skipuleggja á kennslu sem tekur mið af ólíkum einstaklingsþörfum. Þess beri þó að geta 

að þó kennsla sé skipulögð á þennan hátt þurfi nemendur ekki að vinna við sér borð eða á 

sérstökum stöðum og vera einangraðir frá öðrum nemendum. Þá skipti máli að það námsefni 

sem kennari velur fyrir bekkinn sinn þurfi að vera til í mismunandi þyngdarflokkum og með 

ólíkar áherslur þar sem hæfileikar hvers nemanda séu nýttir sem best. Loks má geta þess að 

þær telja mikilvægt að nemendur fái stuðning hver frá öðrum og hafi einnig aðgang að 

stuðningi frá fullorðnum einstaklingi, allt eftir því hvað hentar hverjum og einum. Í íslenskum 

grunnskólum sé almennt ekki raðað eftir námsgetu í bekki sem geri það að verkum að kennari 

verður að reikna með því að vitsmunaþroski nemenda sé ólíkur. Því þurfi að móta kennsluna, 

námsumhverfið og skipulagið eftir því hvaða námshóp kennarinn er með hverju sinni (bls. 

23-24). Af þessu er ljóst að hlutverk kennarans er mikilvægt í einstaklingsmiðuðu námi og 

kennslu.  

 

1.6 Samantekt  

Einstaklingsmiðað nám er vel þekkt hugtak í menntamálum og er fjallað um það í 

Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, í 

lögum um grunnskóla sem sett hafa verið hérna á Íslandi og á vefsíðu Reykjavíkurborgar. 

Reynt hefur verið að draga fram þau aðalatriði sem skipta mestu máli í þessu sambandi. Þess 

ber þó að geta að margar staðreyndir t.d. af vefsíðu Reykjavíkurborgar og úr Aðalnámskránni 

eru mjög líkar og greinilegt er að stuðst er við sömu áhersluatriði á báðum stöðum.  

Margir fræðimenn hafa lagt sig fram um að fjalla um og skilgreina hvað felist í 

einstaklingsmiðuðu námi og má þar nefna Gerði G. Óskarsdóttur, Ingvar Sigurgeirsson og 

Carol Ann Tomlinson. Þau eru sammála um mikilvægi þess að kennsla fari fram með 

fjölbreyttum kennsluháttum til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. 
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2. Kenningar um nám og kennslu 

Í gegnum árin hafa ýmsar kenningar um nám og kennslu verið settar fram. Hugsmíðahyggjan 

er kenning um nám sem hefur m.a. þróast út frá kenningum Piagets og Vygotsky um 

uppbyggingu þekkingar og einnig út frá hugmyndum Deweys og lögmáli hans um „learning 

by doing“. Í þessum kafla verður fjallað um þessa fræðimenn og reynt að sýna fram á að 

einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eigi rætur sínar að rekja til hugsmíðahyggju og kenninga 

þeirra fræðimanna sem hugsmíðahyggjan er byggð á.  

 

2.1 John Dewey 

Í bók sinni Uppeldi og skólastarf: úr fórum fræðimanna (1983) fjalla þau Ingibjörg Ýr 

Pálmadóttir og Indriði Gíslason um Dewey og framlag hans til samfélagsins með 

uppeldisstefnum sínum (bls.26). Dewey var á sínum tíma einn áhrifamesti heimspekingur 

Bandaríkjanna, en hann lést árið 1952. Hann lagði sitt af mörkum við að móta hinar ýmsu 

stefnur í uppeldismálum sem komið hafa fram og hefur framlag hans verið þýðingarmikið t.d. 

í hugsmíðahyggjunni (bls. 25-26). Má í þessu sambandi nefna þroskahugtakið sem er 

meginhugtakið í uppeldisritum Dewey og segja Ingibjörg og Indriði að hann hafi verið með 

þeim fyrstu sem nýtti sér þróunarsálfræði á vísindalegan hátt í uppeldisfræðum. Í fyrrnefndri 

bók, Ingibjargar og Indriða, kemur fram að Dewey segi að allir hafi möguleika á að þroskast 

og að aðalsérkenni barns sé ekki skortur á þekkingu og leikni heldur ómældur og meðfæddur 

hæfileiki til þess að læra smám saman þau atriði sem það viti ekki eða geti ekki framkvæmt 

en með því öðlast barnið nýja og aukna þekkingu. Þar kemur einnig fram að hið athyglisverða 

í hugmyndum hans um þroskann sé að þróunarsálfræðin sé tengd samfélaginu og að þar með 

verði hún mikilvæg fyrir uppeldið. Samkvæmt kenningum Deweys sé kennsla eitt 

mikilvægasta hlutverk samfélagsins og sú hugmynd að skólinn sé ómissandi stofnun í öllum 

þjóðfélögum kemur fram endurtekið. Í bókinni kemur fram að hann hafi talið að með 

menntun gæti þjóðfélagið haft gát á og stjórnað þeim miklu möguleikum til þroska sem allir 

nemendur búa yfir. Einnig kemur fram að Dewey hefði lagt mikla áherslu á hvernig unnt væri 

að tengja skólann við samfélagið því með iðnbyltingunni þá fjarlægðust börn afltaug 

samfélagsins sem var vinnan. Þá segir í bók Ingibjargar og Indriða að hlutverk skólans sé, að 
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áliti Deweys, að reyna að brúa bilið milli samfélagsins og nemenda skólans (bls. 26-27). 

Margrét Ásgeirsdóttir skrifaði lokaverkefni sem var lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands 2008. Lokaverkefni hennar fékk nafnið 

Fjölbreyttir og einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í fjölhæfum bekk en í því ræðir hún m.a. um 

hugmyndafræðilegan bakgrunn hugsmíðahyggju og þátt Deweys, Piaget og Vygotsky í henni. 

Hér á eftir veður stuðst við þann kafla til að gera Dewey og tengslum hans við 

einstaklingsmiðað nám enn betri skil. 

Dewey stofnaði ásamt eiginkonu sinni tilraunaskóla árið 1896 og þar prófuðu þau 

hugmyndir hans um nám og kennslu sem voru mjög ólíkar því sem þekktist á þeim tíma. 

Hugmyndir hans fólust m.a. í því að nemendur skólans unnu verkefni sín í samvinnu við aðra 

nemendur en ávallt undir leiðsögn kennara. Eins og minnst var á áður þá tengdi Dewey 

samfélagið inn í kenningar sínar með því að tala um mikilvægi þess að undirbúa börn í 

iðnvæddu samfélagi undir að verða þegnar í samfélagi framtíðarinnar. Þetta framkvæmdi 

hann í skólanum. Skólinn hans átti að vera einskonar samfélag sem byggðist á lýðræðislegum 

samskiptum. Hlutverk kennaranna í skólanum var að upplýsa nemendur og láta þá hafa 

nægilegar og viðeigandi upplýsingar sem áttu að leiðbeina nemendum í verkefnum. 

Kennararnir áttu einnig að sjá til þess að nemendur hugsuðu út frá sínum forsendum. 

Nemendur skólans áttu að sjá tilgang með námi sínu sem líklega átti að reyna að tengja við 

þeirra daglega líf. Með því veltu þeir fyrir sér nýjum hugmyndum og tengdu þær hugmyndir 

við fyrri reynslu sína (bls. 19). 

Ígrunduð hugsun er hugtak sem Dewey tengdi við nám (bls. 19). Það sem átt er við 

með ígrundaðri hugsun er að það myndast röð hugmynda. Af hverri einstakri hugmynd 

sprettur önnur og þegar nýjar niðurstöður eru settar fram í ljósi hugmyndanna þá byggja þær 

niðurstöður á þeim niðurstöðum sem voru til staðar fyrir. Það flæði sem kemur fram við þessa 

tegund hugsunar myndar eina heild sem hefur það að leiðarljósi að komast að einni 

niðurstöðu. Þegar kemur að ígrundaðri hugsun er lykilatriði að sýna fram á tengsl á milli 

hugsana. Ein hugmynd er sett fram og með henni er reynt að benda á aðra hugmynd sem gæti 

verið hugsanleg afleiðing af þeirri hugmynd sem lá fyrir í byrjun. Þegar kemur að námi og 

kennslu er mikilvægt að skoða áreiðanleika og mikilvægi þeirra upplýsinga sem á að kanna. Í 

kjölfarið af því væri rökrétt skref að prófa eða kanna með nemendum hvort upplýsingarnar 
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standist til að hægt sé að taka mark á þeim. Með svona ferli fær kennarinn nemendur sína til 

að hugsa og þroskast, sem er einmitt það sem Dewey lagði áherslu á, þ.e. „learning by doing“ 

eða það að læra með því að framkvæma (bls. 19-20). 

Rauði þráðurinn í kenningum Deweys var að nemendur áttu að fá tækifæri til að búa 

til og þróa þekkingu sína með því að fá að framkvæma sjálf, undir leiðsögn kennara. Í 

einstaklingsmiðuðu námi er mikilvægt að nemendur fá að þróa þekkingu sína með því prófa 

sig áfram, því nemendur eru ólíkir og það er mismunandi hvað hentar hverjum og einum. 

 

2.2 Piaget 

Jean Piaget fæddist í Austurríki árið 1896 og lést árið 1980 þá áttatíu og fjögurra ára gamall 

(Jean Piaget Society 2009). Eins og fram kemur í bók Helenar Bee frá 1997, The Developing 

Child, þá komst Piaget komst að þeirri niðurstöðu í gegnum rannsóknir sínar að barn er virkur 

þátttakandi þegar það þróar þekkingu sína og byggir upp sinn eigin skilning (bls. 182). Í raun 

má segja að barn sé lítill vísindamaður sem er virkur þátttakandi í því að leita eða þróa 

þekkingu og skilning. Til að barn byggi upp slíkan skilning reynir það að aðlagast heiminum í 

kringum sig. Í þeirri aðlögum gengur barnið í gengum ákveðið ferli, sem fer í gang án þess að 

barnið geri sér grein fyrir því. Ferlinu skipti Piaget niður í fjóra ómeðvitaða hluta. Hér á eftir 

verður stuðst við bókina The Developing child eftir Helen Bee (1997)  til að skilgreina þessa 

fjóra hluta en þar er að finna samantekt á því ferli. 

 

 Skemu (schemes) er fyrsta hugtakið af þessum fjórum. Piaget leit á þekkingu 

sem aðgerð, hvort sem hún er líkamleg eða sálræn, og hverja og eina aðgerð 

flokkar hann sem skema. Skema er ekki flokkur heldur leið hvers einstaklings 

við að flokka niður hugsanir sínar og gjörðir. Eftir því sem einstaklingur lærir 

meira þeim mun fleiri verða skemu hans, t.d. er ungabarn með mjög fá skemu 

til að byrja með en þegar það eldist bætast alltaf fleiri skemu í hópinn sem það 

byggir á reynslu sinni og umhverfi. Þróun skemanna fer fram í gegnum þrjá 

grundvallarferla sem eru samlögun, aðhæfing og jafnvægi. 

 Samlögun (assimilation) er það ferli sem fer í gang þegar einstaklingur tekur 

einhvern atburð eða einhverja reynslu og flokkar það undir eitthvað skema sem 

er þegar til staðar hjá honum, m.ö.o. samlagar hann þann viðburð við eitthvað 

sem hann þekkir fyrir.  
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 Aðhæfing (accomodation) verður þegar skema er breytt vegna þess að nýjar 

upplýsingar voru teknar inn í gegnum samlögun. Ferli aðhæfingar er lykillinn 

að því að þróa og breyta skemum einstaklings. Í gegnum aðhæfingu lærum við 

að þekkja hugmyndir okkar, bæta hæfileika okkar og breyta aðferðum okkar. 

 Jafnvægi (equilibration) er þriðji þátturinn í þessu ferli. Piaget gerði ráð fyrir 

því að þegar aðlögunarferlið fer í gang, reynir barnið að sækjast eftir samræmi 

til að haldast í „jafnvægi“. Þetta er svipað því þegar vísindamaður leitast við að 

sanna tilgátur sínar, þá reynir hann að leggja fram tilgátu sem höfðar til 

skynseminnar út frá öllum sjónarhornum. Þegar nýjar rannsóknir koma fram á 

sjónarsviðið, þá samlagar vísindamaðurinn þær rannsóknir að sinni tilgátu. Ef 

þær passa ekki fullkomlega þá gæti hann sett rannsóknina sem passar ekki til 

hliðar eða þá að hann breytir tilgátu sinni lítillega svo hún passi við 

rannsóknina (bls. 182-184). 

 

Piaget setti einnig fram kenningu um þróun vitsmunaþroska frá fæðingu fram á unglingsárin, 

en kenninguna setti hann fram í fjórum stigum. Í sömu bók eftir Helen Bee (1997) er fjallað 

um þessi stig og verður stuðst við það efni í textanum hér á eftir. 

 

 Skynhreyfistig á við börn frá fæðingu til átján mánaða aldurs. Á þessu skeiði 

bregst ungabarnið við heiminum nánast eingöngu í gegnum skyn- og hreyfi 

skemun. Það lifir í nútímanum og bregst við öllu því sem örvar það einmitt á 

þeim tímapunkti.  

 Foraðgerðastig á við börn frá átján mánaða til u.þ.b. sex ára aldurs. Börn á 

þessu stigi fara að geta flokkað hluti saman sem hafa sömu eiginleika. Þau gera 

sér grein fyrir því að ef það eru 250 ml. af vatni í mjög háu glasi og þeim er 

hellt í skál, þá virðist vatnsmagnið minna því það nær ekki eins hátt upp í 

loftið og þegar það var í glasinu. Þrátt fyrir að magnið virðist minna þá gera 

börnin, á þessu stigi, sér grein fyrir því að magnið er nákvæmlega það sama og 

áðan, lögun þess breyttist bara. 

 Stig hlutbundinna hugsana á við börn á aldrinum sex til tólf ára. Á þessu stigi 

uppgötvar barn sett eða röð af gífurlega öflugum abstrakt og almennum reglum 

eða aðferðum við að skoða og eiga samskipti í heiminum sem Piaget kallaði 

„concrete operations“. Það sem fellur undir þetta er t.d. samlagning, frádráttur, 

margföldun, deiling, endurvinnsla (endurgera upprunalegt form). Barnið skilur 

einnig hvernig aðleiðsla (ef það bætir einhverjum hlut við hóp, verða fleiri í 

hópnum) virkar, en hefur ekki enn náð tökum á afleiðslu (verður að byrja á því 

að hugsa út frá almennum reglum og svo gera ráð fyrir eða sjá fyrir einhverja 

útkomu). 

 Stig formlegra aðgerða á við börn frá tólf ára aldri og upp úr. Piaget lagði stig 

formlegra aðgerða fram sem síðasta stigið í vitsmunalegri þróun sem hefst við 
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u.þ.b. tólf ára aldur og þróast með einstaklingnum í gegnum unglingsárin. 

Mikilvægasta breytingin sem verður á unglingnum er að nú getur hann sett 

saman flóknar andlegar eða huglægar aðgerðir ekki eingöngu við hluti eða 

reynslu heldur líka við hugsanir sínar og hugmyndir. Eitt af fyrstu skrefunum 

sem barnið tekur á þessu stigi er að auka við röksemdareiginleika sína yfir 

hluti og aðstæður sem það hefur ekki upplifað sjálft eða sem það getur ekki séð 

eða haft áhrif á. Í staðinn fyrir að hugsa eingöngu um raunverulega hluti, 

viðburði eða atvik þá verður unglingurinn að fara að hugsa um hugsanlega 

hluti, viðburði eða atvik (t.d. sér unglingur fyrir sér hvort hann fari í háskóla, 

eignist fjölskyldu, gifti sig og margt fleira, hann upplifir þetta ekki af eigin 

reynslu heldur hugsar um „hvað ef“) (bls. 184-189). 

 

Þessi stig eru mikilvæg þegar kemur að kennslu því ef kennari á að geta kennt 

nemendum sínum þannig að þeir þroskist og séu að ná árangri þá er nauðsynlegt að kennarinn 

geri sér grein fyrir því á hvaða þroskastigi nemendur hans eru. Ástæðan fyrir því er sú að ef 

kennarinn á að hjálpa nemendum sínum verður hann að leggja fram námsefni og verkefni sem 

örva nemendur til að komast í hærra þroskastig.  

Piaget hélt því fram að barn sé eins og lítill vísindamaður, það verður að fá að gera 

ýmsar kannanir og reka sig á ýmsa hluti til að þróa og móta þekkingu sína. Þetta tengist 

einstaklingsmiðuðu námi að því leytinu til að allir nemendur eru ólíkir og því þurfa þeir að fá 

að fara mismunandi leiðir við að móta þekkingu sína, ef hver fær að fara sína leið þá er 

líklegra að fleiri nái góðum árangri. 

 

2.3 Vygotsky 

Lev S. Vygotsky var Hvít-Rússi sem lést árið 1934 þá 38 ára gamall. Hann fæddist inn í 

millistéttarfjölskyldu og var næst elstur átta systkina. Vygotsky lagði aldrei stund á sálarfræði 

í háskóla þó hann hafi gengið í tvo háskóla og útskrifast úr þeim báðum árið 1917 (Berk 

1995:1-3).  

Í áðurnefndri meistaraprófsritgerð Margrétar Ásgeirsdóttur fjallar hún um Vygotsky 

og hlut hans í tilurð hugsmíðahyggjunnar. Þar kemur fram að Vygotsky er þekktastur fyrir 

þær rannsóknir sem hann vann á sviði þróunarsálarfræði. Má í því sambandi nefna að 

Vygotsky lagði fram hugmynd um ákveðið svæði sem finnst á milli stiga í vitþroska hjá 

börnum sem hann kallar „the zone of proximal development“. Það sem felst í þessari 
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hugmynd er að skilgreina það svæði sem liggur á milli þess þegar barn þarf aðstoð eða 

leiðsögn og þess þegar það getur bjargað sér sjálft. Í fyrstu þarf barnið hjálp frá fullorðnum 

eða hæfari aðila en það metur sig vera við að leysa ákveðið verkefni og síðan þróast þetta út í 

að barnið getur bjargað sér sjálft og þarf í raun ekki að vera undir leiðsögn annarra (bls. 22-

23). 

Í bók Vygotsky (1978) Mind in society. The development of higher pshycological 

process, kemur fram að hann hafi kannað hvernig nám og þroski tengist í gegnum ævi allra 

einstaklinga. Hann setti fram tvískipt svar við þeirri spurningu hvort og hvernig hægt væri að 

tengja nám og þroska saman. Annars vegar hver séu hin almennu tengsl á milli þroska og 

náms og hins vegar tengsl milli sérstakra þátta þegar börn hefja grunnskólagöngu sína. Hann 

taldi að börn byrjuðu að læra löngu áður en þau færu í skóla. Allt það námsefni sem börn læri 

í grunnskólum eigi þau að geta tengt við eitthvað sem þau hafi upplifað áður. Sem dæmi má 

nefna að þótt þau hafi ekki lært reikning markvisst fyrir skólagöngu sína þá hafa þau þurft að 

eiga við magn, bæði með því að nota samlagningu og frádrátt (bls. 84). 

Margrét Ásgeirsdóttir (2008) gerir grein fyrir hugtakinu „the zone of proximal 

development“ í ritgerð sinni. Þar segir að það hafi verið niðurstaða Vygotskys að þegar barn 

hefji grunnskólagöngu þá hefjist nám sem byggir á því svæði sem er á milli vitþroska 

barnsins og þeim vitþroska sem er hægt að ná (bls. 23). Það hafi verið hans skoðun að skipta 

þyrfti vitþroska einstaklinga upp í tvö stig. Fyrra stigið er þá sá vitþroski barns sem er mældur 

með prófum eða könnunum og er útkoma prófanna eða kannananna sett fram miðað við aldur 

barns. Seinna stigið felst aftur á móti í því þegar barn fær stuðning í gegnum leiðsögn frá 

kennara eða einhverjum sem veit betur en það sjálft um viðkomandi efni og þessi stuðningur 

geri það að verkum að barnið svari á hærra þroskastigi en sínu eigin. Sama niðurstaða fæst ef 

börn fái að vinna saman að því að finna lausn, þá leiði börnin hvort annað áfram (bls. 23). 

Margrét nefnir að Vygotsky hafi tekið dæmi af tveimur börnum á tíu ára aldri. Þau 

hafi verið sett í vitþroskapróf og reyndist vitþroskaaldur þeirra beggja vera átta ára, sem þýðir 

að þau geti leyst próf eða könnun sem er stöðluð fyrir átta ára börn. Hún tekur fram að þó 

þetta sé niðurstaðan þurfi ekki endilega að vera að þau séu stödd á nákvæmlega sama stigi í 

þroska. Með því að leiða börnin áfram með spurningum eða hjálpa þeim af stað þá geti komið 

í ljós að þau séu á sitt hvorum staðnum (t.d. annað tólf ára en hitt níu ára) í þroska samkvæmt 
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stöðluðu prófi. Þennan mun segir hún að Vygotsky kjósi að kalla svæðið á milli núverandi 

þroskastigs barnanna (átta ára), þar sem börnin geti leyst þraut hjálparlaust, og þess 

þroskastigs sem börnin geti náð (tólf ára og níu ára) með stuðningi og/eða leiðsögn kennara 

eða í samvinnu við önnur börn (bls. 23-24). 

Fram kemur hjá Margréti að þegar barn tekur próf og nær ákveðnum vitþroska, þá sé 

það áætlaður þroski barnsins sem taki mið af þeim svörum sem barnið gaf á prófinu. Þá sé 

hægt að álykta að barnið hafi þegar náð þeim þroska sem það fékk út úr prófinu og því verður 

kennsla að miðast við það að toga barnið upp en ekki halda því á sama stað. Hún segir að 

Vygotsky hafi einnig sýnt fram á að þó börn mælist í upphafi á ákveðnu þroskastigi þá getur 

svæðið á milli núverandi þroska og þess þroska sem börnin geta mögulega náð verið misstórt. 

Það þýði þá samkvæmt Vygotsky, að stöðluð þroskapróf eigi að taka með fyrirvara og að ekki 

sé hægt að alhæfa út frá þeim á hvaða þroskastigi barnið sé (bls. 24). 

Einstaklingsmiðað nám felst í því, eins og fram kom í fyrsta kafla, að notast við 

fjölbreytta kennsluhætti. Vygotsky talar um að oft sé gott fyrir börn að fá hjálp frá barni sem 

stendur betur en það sjálft að vígi í viðkomandi grein eða frá fullorðnum aðila. Hópvinna er 

ein af þeim kennsluaðferðum sem er notuð í  einstaklingsmiðuðu námi og má segja að með 

hugtaki sínu „the zone of proximal development“ færi Vygotsky góð rök fyrir því af hverju 

nota ætti hana í kennslu.  

 

2.4 Hugsmíðahyggja 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi eftir Árdísi Ívarsdóttur, Hafdísi Guðjónsdóttur og 

Matthildi Guðmundsdóttur (2005) er kafli þar sem fjallað er um hugsmíðahyggju. Þar segir að 

síðasta áratuginn hafi mikið verið lagt upp úr því að þróa kenningar sem snúast um að leggja 

áherslu á að nám geti ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd og til þess að nemandi geti 

lært verði hann að vera virkur þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og geta. Þar kemur 

einnig fram að hugsmíði sé orð sem er notað um þessar kenningar. Hugsmíðin byggir á því að 

sköpun þekkingar geti ekki verið aðskilin ferlinu við að skilja og að skilningur eða þekking 

verði til þegar sú þekking sem einstaklingur býr þegar yfir blandast saman við þá reynslu sem 

hann upplifir sem nýja (bls. 15-16). 
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Hugsmíðahyggjan byggist á því að allir einstaklingar móta það sem þeir læra út frá 

þeim hugmyndum eða þeirri þekkingu sem þeir búa yfir (Selley 1999: 3). Hugurinn byggir 

upp þá þekkingu sem er ný með því að tengja við þá þekkingu sem er fyrir í stað þess að taka 

á móti henni fullmótaðri og réttri frá kennara eða einhverjum öðrum. Þetta má sjá t.d. í 

kenningum Piaget (1997:182-184) eins og fram kom hér á undan. Þetta ferli hjá 

einstaklingum er persónulegt og yfirleitt ómeðvitað ferli sem fer sjálfkrafa í gang þegar ný 

þekking kemur fram á sjónarsviðið. Ferlið snýst í raun um að endurtúlka þá þekkingu sem 

kemur ný inn, þá þekkingu þarf einstaklingurinn ekki endilega að túlka sem eina heildstæða 

mynd heldur getur hann sett hana saman út frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Hluti 

þekkingarinnar gæti verið fenginn frá eigin reynsluheimi á meðan annar hluti gæti komið frá 

samskiptum við annað fólk (Selley 1999: 3).  

Ernest von Glasersfeld fæddist árið 1907. Hann hefur í gegnum árin safnað mikilli 

reynslu sem hann hefur notað ásamt færni sinni í hinum ýmsu tungumálum til að þróa róttæka 

hugsmíðahyggju (von Glasersfeld 2009). Von Glasersfeld kaus að orða skilgreininguna á 

grunninum að hugsmíðahyggjunni þannig að þekking flytjist ekki áreynslulaust manna á 

milli, heldur búi hver og einn til sína þekkingu og er sú þekking afrakstur viðleitni hvers 

einstaklings til að leggja skilning í tilveru sína, en ekki lýsing á ytri veruleika (hér vitnað til 

Þuríðar Jóhannsdóttur 2009).   

 

2.5 Samantekt 

Hér á undan var fjallað um Dewey, Piaget, Vygotsky og tengsl þeirra við hugsmíðahyggjuna. 

Dewey taldi lykilinn að því að virkja nemendur í eigin námi væri að hafa kennara sem leiddi 

nemendurna áfram í námi með því að kanna ýmsar hugmyndir og með athugunum reyni þeir 

að sanna eða afsanna þá þekkingu sem lá fyrir til að byrja með. Aftur á móti hélt Piaget því 

fram að þekking væri aðgerð sem flokka ætti í skemu. Eftir því sem börn eldist þeim mun 

fleiri og þróaðri verði skemu þeirra. Hann setti einnig fram stig um þróun vitsmunaþroska 

sem hann taldi mikilvægt að kennsla tæki mið af. Vygotsky lagði hins vegar fram hugmynd 

um ákveðið svæði sem finnst á milli stiga í vitþroska hjá börnum sem hann kallar „the zone of 

proximal development“. Leitast er við að skilgreina það svæði sem liggur á milli þess þegar 

barn þarf aðstoð eða leiðsögn og þess þegar það getur bjargað sér sjálft. Í hugsmíðahyggjunni 
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felst að allir hafa ákveðnar hugmyndir. Þegar einstaklingur tekur við nýrri þekkingu þá byggir 

hann hina nýju þekkingu á því sem hann þekkir fyrir. Það tekur enginn við fullmótaðri og 

algildri þekkingu. Allt það sem við vitum er mótað.  

Þó vinna þessara fræðimanna hafi verið ólík og það sama má segja um áhersluatriði 

þeirra, þá er óhætt að draga þá ályktun að allir áttu þeir stóran þátt í því að fá almenning til að 

hugsa um að einstaklingar séu ólíkir og með mismunandi þarfir og því þurfi að útfæra kennslu 

í skólum með það í huga. 
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3. Einstaklingsmiðað nám í framkvæmd 

 

Einstaklingsmiðað nám er hugtak sem heyrist gjarnan þegar talað er um menntamál og 

skólastarf í samfélagi nútímans. Þetta er hugtak sem er ekki nýtt af nálinni heldur hefur þróast 

á undanförnum áratugum út frá hugmyndum þeirra fræðimanna sem lagt hafa stund á að 

byggja upp kenningar um nám, eins og fram hefur komið hér á undan. Í þessum kafla verður 

leitast við að sýna fram á hvernig nýta megi þetta hugtak í kennslu. Einnig ætlum við að 

athuga hvort og þá hvernig aðferðir einstaklingsmiðaðs náms eru notaðar í samfélagsgreinum 

og setja fram kosti þess að kenna í anda þess. 

 

3.1 Einstaklingsmiðað nám og samfélagsgreinar  

Í einstaklingsmiðuðu námi felst að kennarinn reynir að mæta þörfum allra nemenda sinna. 

Útfærslur einstaklingsmiðaðs náms eru fjölmargar og mikilvægt er að kennarinn móti og 

útfæri kennsluna eftir því hvað á að kenna og hvernig nemendahópur hans er samsettur.  

Bókin Kennarabók með Í fullorðinna tölu  eftir Lilju M. Jónsdóttur (2001) inniheldur 

kennsluleiðbeiningar fyrir námsefni í sögu fyrir 8. bekk. Þessar kennsluleiðbeiningar voru 

samdar sérstaklega með það í huga að sýna fram á hvernig nota má virkar, skapandi 

kennsluaðferðir, sjálfstæða könnun nemenda, samvinnu og þjálfun í lýðræðislegum 

vinnubrögðum í kennslu samfélagsgreina á unglingastigi. Þar heldur höfundur því fram að 

fyrrnefndar aðferðir séu að því er virðist, ekki mjög algengar aðferðir í íslenskum skólum 

(bls. 2). Máli sínu til stuðnings bendir hún meðal annars á ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið í íslenskum grunnskólum (sjá m.a. Ingvar Sigurgeirsson 1994), en samkvæmt þeim er 

algengast að notaðar séu þrjár kennsluaðferðir í bóknámsgreinum í íslenskum skólastofum. 

Annars vegar gangi þessar kennsluaðferðir út á að farið sé yfir námsbækurnar og nemendur 

leysi síðan skriflegar æfingar út frá æfingabókum eða eyðufyllingum í vinnubókum. Og hins 

vegar sé notuð aðferð sem er kölluð „lesið, spurt og spjallað“, en þar eigi nemendur að 

skiptast á að lesa stutta kafla í námsefninu, kennarinn spyrji þá síðan út úr efninu og stundum 

skapist umræður eða þá að kennarinn ræðir efnið sjálfur. Lilja leggur áherslu á að þrátt fyrir 

að þessar þrjár aðferðir séu góðar og gildar þá sé alls ekki nóg að nota þær einar og sér til að 



 

 

30 

ná markmiðum Aðalnámskrár. Hún segir að með þessar forsendur að leiðarljósi hafi 

námsefnið Í fullorðinna tölu verið samið og er það notað í kennslu samfélagsgreina (bls. 2). 

Með þetta í huga er óhætt að segja að hægt sé að styðjast við einstaklingsmiðað nám og 

fjölbreytta kennsluhætti í samfélagsgreinum í grunnskólum. 

 

3.2 Er hægt að útfæra einstaklingsmiðað nám á marga vegu? 

Hér á undan var einstaklingsmiðað nám skilgreint en nú verður gerð grein fyrir nokkrum 

leiðum sem hægt er að fara í einstaklingsmiðaðri kennslu. Í þeim tilgangi verður stuðst við 

bækurnar Fagleg kennsla í fyrirrúmi, Að mörgu er að hyggja og Fjölgreindir í skólastofunni, 

því þar er að finna margvíslegar og fjölbreyttar leiðir til að skipuleggja skólastarf í anda 

hugmynda um einstaklingsmiðað nám og kennslu.  

 

3.2.1 Fagleg kennsla í fyrirrúmi 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Árdísi Ívarsdóttur, Hafdísi Guðjónsdóttur og 

Matthildi Guðmundsdóttur, sem nefnd er í fyrsta kaflanum eru settar fram hugmyndir fyrir 

kennara um hvað þeir geti lagt áherslu á. Áherslupunktana geta þeir notað ef þeir ætla að 

byggja kennslu sína á hugsmíðahyggjunni og þar er einnig að finna hvernig kennsla 

samkvæmt hugsmíðahyggjunni er skipulögð. Hugmyndirnar eru eftirfarandi: 

 

 Kennari sem byggir á hugsmíðahyggjunni leggur áherslu á að: 

 Skapa aðstæður til náms 

 Spyrja spurninga sem vekja áhuga á viðfangsefninu 

 Leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu 

 Örva gagnrýna hugsun nemenda 

 Vekja forvitni og hvetja til nýrra/frekari spurninga 

Kennsla samkvæmt hugsmíðahyggjunni er skipulögð þannig að: 

 Nemendur fá tækifæri til að velja eigin viðfangsefni 

 Viðfangsefnin hafa tilgang og merkingu 

 Viðfangsefnin eru áhugaverð fyrir nemendur 

 Viðfangsefnin byggja á sjálfstæðri rökhugsun nemenda 

 Innri áhugahvöt er í fyrirrúmi 
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Með þessum áherslum eru nemendur búnir undir og hvattir til að vera virkir þátttakendur í að 

leysa þau verkefni og vandamál sem mæta þeim í umhverfinu (bls. 16). 

Í þessari sömu bók, Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) kemur fram að kennarar þurfi 

að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda sinna. Í bókinni nefna höfundar nokkur dæmi um hvernig einstaklingsmiðuð 

kennsla getur verið útfærð og verður gert nánar grein fyrir þeim hér á eftir.  

 Sundurgreinandi kennsla er hugtak sem notað er um það þegar kennari 

skipuleggur kennslu með þarfir nemenda í huga. Þegar kennarinn skipuleggur 

kennsluna þarf hann að taka tillit til þess að nemendur eru ólíkir og með 

mismunandi þarfir. Þeir eru t.d. með mismunandi námsstíl, færni, námshraða, 

málþroska, málfærni, reynslu, þekkingu og námshvöt. Einnig þarf að hafa í 

huga hver tilfinninga- og félagsþroski nemenda sé. Þeir geti verið staddir á 

mismunandi stigum óhlutbundinnar hugsunar og líkamlegar þarfir þeirra eru 

mismunandi. Einnig er mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um hvernig sé 

best að ná athygli þeirra og einbeitingu. Í getublönduðum bekk er mikilvægt að 

kennari noti margar leiðir til að aðstoða nemendur sína við að ná þeim árangri 

sem stefnt hefur verið að og bjóði upp á verkefni sem eru misþung eða 

miskrefjandi (bls.25). 

 Ein leið til að miða nám og kennslu út frá einstaklingsþörfum er að velja 

fjölþrepa (multi-level) verkefni þar sem tekið er tillit til stöðu hvers nemanda 

þegar verkefni fyrir hvern og einn eru valin (bls. 25). Það sem felst í 

fjölþrepaverkefnum er að allir nemendur vinna að sama viðfansefninu en 

þyngdarstig námsefnisins er mismunandi. Bækur um sjávardýr geta verið allt 

frá myndabókum til fræðibóka sem ætlaðar eru fullorðnum. Mikilvægt er að 

greina og meta grunnhugtök, markmið og innihald námsefnisins sem áætlað er 

að nota og miða það við námslega stöðu hvers nemanda og taka mið af því 

hvernig hverjum og einum hentar best að læra. Einnig er nauðsynlegt þegar 

nota á fjölþrepanám og kennslu að notast við sveigjanleg námsmarkmið sem 

eru aðlöguð hverjum og einum nemanda (bls. 29). 

 Athafnamiðað nám leggur áherslu á að nemendur fái tækifæri til að tengja 

nám sitt við eðlilegar athafnir daglegs lífs og að nemendur séu virkir 

þátttakendur í eigin námi. Til að það nám sem fram fer í kennslustofunni sé 

merkingarbært og það auðveldi nemendum að yfirfæra það á daglegt líf getur 

kennarinn byggt kennsluna á algengum raunverulegum athöfum barna. 

Kennarar geta nýtt auðug námstækifæri sem byggja á reynslu og áhuga 

nemenda, sem gerir það að verkum að námsefnið verður áhugaverðara fyrir 

nemendurna. Sumir nemendur sjá ekki tilgang með þeim verkefnum sem þeir 

eiga að leysa og því hjálpar það þeim að tengja þau við raunveruleikann. 

Æskilegt er að skipulagning á athafnamiðuðu námi sé í náinni samvinnu við 
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foreldra svo að auðveldara sé að taka tillit til þarfa hvers einstaklings (bls. 31-

32). 

 Með skörun námsgreina er átt við að sama námstækifæri sé nýtt með 

mismunandi markmið í huga. Til dæmis við lausn stærðfræðiverkefna getur 

nemandinn bæði verið að æfa sig í lestri og jafnvel stafsetningu, og í 

heimilisfræði getur nemandi þjálfast lestri, stærðfræði og jafnvel í félagslegum 

þroska (bls. 32-33). 

 Svæða- og verkstæðisvinnu er hægt að nota til að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. Á námssvæði er safn verkefna og gagna sem sett 

eru saman með það í huga að örva, styrkja og hvetja nemendur í námi en 

einnig til að nemendur geti bætt við þekkingu og færni með því að dýpka 

skilning sinn á ákveðnum þáttum. Námssvæði er staður þar sem margskonar 

verkefnum hefur verið komið fyrir og þar geta nemendur unnið sjálfstætt, með 

bekkjarfélögum eða undir leiðsögn kennara. Þetta fyrirkomulag náms og 

kennslu er hægt að nota með öllum nemendum óháð aldri eða námsgreinum 

(bls. 34). 

 Stöðvavinna er skipulagt ferli og í því flytjast nemendur í litlum hópum á milli 

stöðvanna í ákveðinni röð. Námsstöðvarnar eru ákveðnir staðir í 

kennslustofunni þar sem nemendur vinna afmörkuð verkefni í skilgreindan og 

fyrirfram ákveðinn tíma. Tíminn er oftast ákveðinn af kennaranum sem gefur 

merki þegar nemendur eiga að færa sig um stöð. Yfirleitt eru stöðvarnar 

tengdar þannig að verkefnin á stöðvunum tvinnast saman. Hægt er að 

skipuleggja stöðvavinnuna þannig að um sé að ræða mismunandi nálgun á 

sama viðfangsefni eða markmiði á hverjum stað. Á hverri stöð er hægt að 

bjóða upp á verkefni sem eru þrepaskipt og gefa möguleika á að vinna og skila 

úrlausnum á margvíslegan hátt (bls. 36). 

 

Segja má að allt séu þetta góðar og gildar kennsluaðferðir sem ættu að geta stuðlað að því að 

kennslan sé einstaklingsmiðuð. Líklegt má telja að hver kennari geti skipulagt og útfært 

aðferðirnar eftir því sem honum og nemendum hans hentar. 

 

3.2.2 Að mörgu er að hyggja 

Í bók sinni  Að mörgu er að hyggja  fjallar Ingvar Sigurgeirsson (1999) um hvað hafa þurfi í 

huga þegar kennsla er skipulögð og þar kemur fram að mikilvægt sé að kennarar spyrji sig 

þegar þeir skipuleggja kennslu sína hvort allir nemendur þurfi alltaf jafnt á öllum 

viðfangsefnum að halda (bls. 31-32). Hann segir að í öllum bekkjardeildum séu ólíkir 
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nemendur. Þeir búi við ólíkar aðstæður, geta þeirra sé ólík, áhugamál þeirra mismunandi og 

þar af leiðandi henti ekki sömu námsaðferðir fyrir alla nemendur. Það vekur því athygli að 

samkvæmt rannsókn á kennsluháttum sem Ingvar gerði árið 1992, bendir allt til þess að 

kennarar leggi sömu viðfangsefni fyrir alla nemendur sína og geri svipaðar kröfur til allra. 

Ingvar bendir á að þetta sé mikið áhyggjuefni einkum vegna þess að mörg verkefni reynist 

þeim sem eru sterkir námsmenn of auðveld og reynist þeim sem eru slakir námsmenn of erfið. 

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu, segir Ingvar, hafi ýmsir kennarar og annað skólafólk lengi gert 

sér grein fyrir því það sé mjög mikilvægt að komið sé til móts við einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda og að það gefi því augaleið að ekki gengur að leggja sömu verkefni fyrir alla 

nemendur í sama bekknum. Ingvar greinir frá því að í gegnum árin hafi þróast ýmsar aðferðir 

sem hafi það að leiðarljósi að kenna einstaklingsbundið eða með öðrum kennsluháttum sem 

koma til móts við þarfir og getu einstakra nemenda. Ingvar nefnir ýmis dæmi um þessar 

einstaklingsbundnu aðferðir, því þær séu jafn ólíkar og þær eru margar. Þar má nefna að leyfa 

nemendum að kljást við viðfangsefnin, hver á sínum hraða þó allir nemendur séu með sama 

námsefnið. Einnig má nefna að hægt væri að skipta nemendum í námshópa eftir getu eða 

áhuga, hvort sem um ræðir styttri eða lengri tíma. Það gæti einnig komið til greina að 

kennarinn hafi nemendur sína með í ráðum þegar viðfangsefni eða afköst eru ákveðin, þau 

gætu t.d. verið útfærð á þann hátt að nemendur setji sér sjálfir fyrir (bls. 32).  

Þó þetta séu allt góðar aðferðir bendir Ingvar á að stærra skref í áttina til 

einstaklingsbundinnar kennslu sé ef til vill fólgið í því að leyfa nemendum að hluta til að 

minnsta kosti, að fást við ólík viðfangs- eða námsefni. Hann nefnir einnig þann kost að gefa 

nemendum val á viðfangsefnum kennslunnar að einhverju leyti (bls. 32-33). Þessar 

hugmyndir hafa gjarnan verið kenndar við hina svokölluðu sveigjanlegu kennsluhætti hér á 

landi sem margir tengja við hugmyndir um einstaklingsmiðað nám. 

 

3.2.3 Fjölgreindakenningin 

Fjölgreindir í skólastofunni  eftir Thomas Armstrong (2000) fjallar um hvernig skipuleggja 

megi skólastarf og kennslu í anda fjölgreindakenningarinnar. Þar greinir Armstrong frá því að 

Howard Gardner hafi í bók sinni, Frames of Mind (Rammar hugans) sem gefin var út árið 

1983,  sett fram hugmyndir sínar um að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. Seinna 
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bætti hann áttundu greindinni við og setti fram þann möguleika að þær gætu verið níu. Með 

kenningu sinni um fjölgreindirnar reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega möguleika út 

fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar (bls. 13). Eins og áður sagði eru greindirnar sem 

Gardner setti fram átta. Þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (bls. 

120). 

Fjölgreindarkenningin leiðir veginn að fjölbreyttum kennsluháttum sem auðvelt er að 

útfæra í kennslustofum. Kennarinn getur notað rótgrónar aðferðir í bland við nýjar og 

frumlegar aðferðir. Börn búa yfir ólíkri hæfni í greindunum átta svo tiltekin aðferð getur 

hentað einum hópi en ekki öðrum. Þar sem nemendur eru ekki allir eins er nauðsynlegt fyrir 

kennara að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Mikilvægt er þó að lögð sé áhersla á 

mismunandi greindir í kennslustundum svo hver nemandi nýti sterkustu greind sína í náminu 

(bls. 63). 

Fjölgreindakenningin hentar mjög vel til að móta kennsluaðferðir í 

einstaklingsbundnum námsáætlunum segir Armstrong í bók sinni. Kenningin kemur sérlega 

vel að notum þegar greina á hvaða hliðar nemandans eru sterkar og hver námsstíll hans sé. Á 

þeim upplýsingum má byggja þegar ákvarðanir eru teknar um hvers konar inngrip eru 

heppilegust í einstaklingsbundinni námsáætlun (bls. 121). 

Hvað varðar hlutverk kennara sem kennir eftir fjölgreindarkenningunni þá skiptir 

hann stöðugt um kennsluaðferðir og reynir að nota fjölbreytni í þeim efnum, með því að nota 

bæði sveigjanlega og hefðbundna kennsluhætti. Þess ber þó að geta að hægt er að starfa í anda 

fjölgreindarkenningarinnar þó ólíkum kennsluaðferðum sé beitt, allt frá hefðbundnum 

aðferðum til opinnar kennslu þar sem nemendur stjórna námi sínu að mestu leyti sjálfir (bls. 

51-52). 

Þemanám er mikið notað í skólastarfi og tekur mið af kenningum Gardners. Hún 

hentar mjög vel þegar kemur að einstaklingsmiðuðu námi vegna þess að þá ætti hver 

einstaklingur að geta nýtt hæfileika sína í einhverjum hluta verkefnisins. Þemu ganga þvert á 

hefðbundnar námsgreinar, mismunandi viðfangsefni eru samtvinnuð og veitir þetta 

nemendum tækifæri til að nota greindir sínar á hagnýtan hátt (bls. 58).  
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Fjölgreindarkenningin er gild og góð leið sem hægt er styðjast við þegar 

einstaklingsmiðað nám er skipulagt. 

 

3.3 Samantekt 

Einstaklingsmiðað nám er flókið fyrirbæri en í flestum tilvikum þegar það er rætt er það 

skilgreint þannig að kennarinn gerir það sem hann getur til að koma til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir nemenda sinna með sveigjanlegum hætti. Ef kennari ætlar að 

byggja kennslu sína á þörfum hvers einstaklings þarf hún að vera byggð á góðum 

upplýsingum um hæfileika, þekkingu og áhugasvið hvers nemanda. Meginhlutverk kennarans 

þegar einstaklingsmiðað nám er annars vegar, verður því að læra að þekkja námsaðferðir 

hvers nemanda og með því að þekkja aðferðir hans vel getur kennarinn hjálpað honum til að 

endurbæta þær. Hægt er að útfæra einstaklingsmiðaða kennslu á marga vegu og er það undir 

kennaranum eða skólayfirvöldum komið hvaða aðferð verður fyrir valinu. 
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Samfélagsgreinakennsla á unglingastigi – kennsluhugmyndir 

 

Hér á undan hefur verið fjallað um einstaklingsmiðað nám og hafa margvísleg rök verið færð 

fyrir því hvers vegna kennarar ættu að nýta sér það í kennslu. Það er okkar skoðun að til að 

geta mætt þeim fjölbreytta nemendahópi sem kennari getur átt von á í bekkjarkennslu þá 

verður hann að vera sveigjanlegur og notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til að reyna að 

koma til móts við þessa ólíku einstaklinga.  

Hér á eftir ætlum við að sýna dæmi um það hvernig við myndum vilja haga 

kennslunni í samfélagsgreinum á unglingastigi þannig að notast sé við fjölbreytta 

kennsluhætti í skólastofunni. Við álítum það mjög mikilvægt, vegna þess að kennarinn á að 

gera það sem hann getur til að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda sinna 

með sveigjanlegum hætti (Ingvar Sigurgeirsson 2009). Við teljum að mikilvægt sé fyrir 

nemendur að fá val og tækifæri til að vinna saman. Í þessu samhengi má nefna t.d. hópavinnu. 

Í fræðilega kaflanum þar sem talað er um Vygotsky eru rök færð fyrir því hvers vegna 

hópavinna sé góð fyrir nemendur, þ.e. þegar einstaklingur fær hjálp frá færari aðila þá er hann 

líklegri til að ná að skila betri vinnu. Eins og fram kom í inngangi er reynsla okkar úr 

vettvangsnámi sú að námsbókin stýrði kennslunni allt of mikið. Það er okkar skoðun að það 

sé jákvætt að fara út fyrir námsefnið, þó sér í lagi með því að tengja námið við nútímann eða 

finna eitthvað ákveðið sem tengist námsefninu og höfðar til nemendanna. Af eigin reynslu og 

frá því sem við höfum kynnst í vettvangsnáminu þá komumst við að þeirri niðurstöðu að með 

því að tengja námsefnið á þennan er líklegra að efnið skili sér betur til nemenda og geri 

kennsluna og námsefnið eftirminnilegra. Við myndum vilja hafa einstaklingsmiðað nám að 

leiðarljósi við skipulagningu kennslu í samfélagsgreinum á unglingastigi. Í því fælist að 

skipuleggja kennsluna með það í huga að allir nemendur fái tækifæri til að láta ljós sitt skína.  

Með ofangreint í huga útbjuggum við grófa kennsluáætlun fyrir eina önn í 

ímynduðum níunda bekk í samfélagsfræði. Um er að ræða haustönnina sem hefst í lok ágúst 

og lýkur um miðjan desember. Námsefnið sem verður tekið fyrir er svæðalandafræði og 

verður stuðst við bókina Landafræði handa unglingum – hefti tvö. Önnin er um það bil 15 

vikur og verður námsefninu skipt niður á þær með eftirfarandi hætti: 
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 1 vika – Fólksfjöldi (bls. 4-13) 

 2 vikur – Nýju ríkin á landsvæði Sovétríkjanna fyrrverandi (bls. 14-28) (kaflinn 

um Sovétríkin er úreltur og þess vegna er tekið á því efni svona) 

 3 vikur – Asía/Kína (bls. 36-53) 

 3 vikur – Afríka (bls. 70-91) 

 1 vika – Ástralía og Suðurskautslandið (bls. 92-99) 

 2 vikur – Ameríka (bls. 100-123) 

 3 vikur – þemaverkefni um þróunarlönd heimsins 

 

Með þessu skipulagi er hægt að gera ráð fyrir bæði hefðbundnum sem og sveigjanlegum 

kennsluháttum. Eins og sést eru t.d. þrjár vikur ætlaðar í þemaverkefni um þróunarlönd 

heimsins. Fyrsta vikan er ætluð í undirbúning og heimildaöflun. Önnur vikan er ætluð í 

úrvinnslu heimilda og verkefnavinnu og þriðja vikan er ætluð í flutning á verkefnunum. Með 

þemanámi er yfirleitt samþættar tvær eða fleiri námsreinar þó svo að þemaverkefnið sé unnið 

undir einni námsgrein (Lilja M. Jónsdóttir 1996:18). Íslenskan á yfirleitt stóran þátt í hverju 

þemaverkefni og aðrar námsgreinar fá sinn skerf allt eftir því hverjar áherslurnar eru (Lilja M. 

Jónsdóttir 1996:18). Hugmynd okkar er sú að samþætta efnið við íslensku og myndmennt. 

Samþætting við íslensku er meðal annars fólgin í því að nemendur að afli sér heimilda og efli 

ritun og framsögn. Með samþættingu þemaverkefnisins við myndmennt fá nemendur m.a. 

tækifæri til að vinna skapandi verkefni sem ættu að geta hjálpað þeim að tjá viðhorf sín er 

varða námsefnið. Gert er ráð fyrir að verja þremur kennslustundum á viku í 

samfélagsgreinum í þemaverkefnið, þremur kennslustundum á viku í íslensku og tveimur 

kennslustundum á viku í myndmennt. Það þýðir að nemendur fá átta kennslustundir á viku til 

að vinna að þemaverkefninu og þar sem þetta er þriggja vikna þemaverkefni fá nemendur 

tuttugu og fjórar kennslustundir þegar litið er á heildina. Hér á eftir ætlum við að útfæra 

þemaverkefnið um þróunarlöndin nánar. 

 

1. vika 

Fyrsti tíminn hefst á kveikju sem er myndband af vefsíðunni YouTube sem 

heitir Þróunarlandaverkefni og er unnið af nemanda í 10. bekk. Þetta er 

myndasýning og eru myndirnar fremur áhrifaríkar þar sem er sýnt við hvaða 

aðstæður fólk býr í þróunarlöndunum. Í bókinni Kennarabók með Í fullorðinna 

tölu (2001) eftir Lilju M. Jónsdóttur kemur fram að með kveikju er ætlunin að 

vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu, örva hugmyndaflug þeirra, draga fram 

þekkingu þeirra á viðfangsefninu eða allt þetta saman. Þar kemur einnig fram 
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að leita eigi eftir hugmyndum nemenda um viðfangsefnið og reyna að auka 

ábyrgð þeirra í námi (bls. 4).  

Í kjölfar myndbandsins er hugarflug eða þankahríð þar sem kennarinn 

leitar eftir því að skrá niður hugmyndir nemenda sem gætu hafa sprottið af 

kveikjunni. Þankahríðin skiptist í raun í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn felst í því að 

nemendur koma með hugmyndir að viðfangsefnum sem hægt væri að fjalla um 

í þemavinnunni um þróunarlönd heimsins. Annar hlutinn felst í því að 

nemendur komi með hugmyndir um hvar sé hægt að leita að upplýsingum um 

efnið og þriðji hlutinn felst í því að fá hugmyndir nemenda um útfærslu á þeim 

verkefnum sem hóparnir fá, það gæti t.d. verið leikþáttur, fréttaþáttur, 

veggspjald, fyrirlestrar, o.fl. Þær hugmyndir sem nemendur fá í hugarfluginu 

eða þankahríðinni eru skráðar niður af kennara jafnóðum og þær koma fram. Í 

bókinni Skapandi skólastarf (1996) eftir Lilju M. Jónsdóttir kemur fram að 

hægt að sé að nota ýmsar aðferðir við að skipta nemendum í hópa. Það skiptir 

þó mestu máli að vanda skiptinguna og hugsa vel hvaða aðferð hentar hverju 

sinni. Kennarinn þarf að hafa í huga hvernig nemendahópurinn er samsettur, 

hverjir vinna best saman eða hverjir geta alls ekki unnið saman. Dæmi um 

hvernig má skipta niður í hópa er að kennarinn ræður hverjir vinna saman, 

kennarinn dregur um hverjir vinna saman og getur „hagrætt“ hópunum eftir á 

eða nemendur draga o.s.frv. Mikilvægt er að hafa nemendur upplýsta um hvers 

vegna aðferðin verður fyrir valinu svo þeir geti verið sáttir við hana. Heppilegt 

hefur reynst að hafa fjóra saman, því það eyðir líkunum á því að einn verði 

útundan (bls. 21-22). Okkar tillaga eru sú að kennarinn raði í hópana eftir því 

hvernig nemendur vinna saman og einnig myndum við hafa fjögurra manna 

hópa í ljósi þess sem nefnt var áðan. 

Nemendur fá annað hvort að velja sér viðfangsefni sem gæti t.d. verið 

vatn, heilsufar, atvinna, lífskjör, stríð, börn, efnahagsástand eða menntun í 

þróunarlöndum í heiminum, allt eftir því hvað kom fram í þankahríðinni eða 

hins vegar að draga viðfangsefni sem þeir eiga að fjalla um. Með hverju 

viðfangsefni fylgja svo nánari fyrirmæli um vinnutilhögunina sem kennari 

hefur samið út frá hugmyndum nemenda. 

Eftir þessa undirbúningsvinnu og skipulagningu þá hefjast hóparnir 

handa við að afla heimilda og upplýsinga um það efni sem þeir völdu eða 

drógu. Nemendur notast við þankahríðina þegar þeir settu fram sínar 

hugmyndir um hvar mætti finna heimildir og upplýsingar um viðfangsefnið. 

Einnig gæti kennarinn leiðbeint nemendum að finna upplýsingar tengt 

viðfangsefninu þeirra úr bókinni Heimshorna á milli – þróunarlönd og er 

mikið af upplýsingum um þróunarlönd á vefsíðu Rauða kross Íslands. Þetta 

tvennt bendir kennarinn þeim á að skoða en að öðru leyti finna þeir 

upplýsingar um viðfangsefnið sjálfir út frá þankahríðinni og bera þær undir 

kennarann. Gert er ráð fyrir að í lok vikunnar hafi nemendur komist vel á veg 

með heimildaleitina. 

Í síðasta tíma vikunnar er horft á heimildaþátt um ABC-hjálparstarf. 

Kompás sendi Loga Bergmann Eiðsson með sjálfboðaliða til Kenýa þar sem 

ABC-barnahjálp var að setja á laggirnar hjálparstarf fyrir börn. Þetta 
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myndband er áhugavert vegna þess að nemendur fá að kynnast því við hvaða 

aðstæður fólk býr við í þróunarlöndunum og hversu takmörkuð hjálp er í boði 

fyrir þá sem búa þar.  

 

 

2. vika  

Nemendur fá þessa viku til að ljúka heimildaöflun og setja efni sitt fram á þann 

hátt sem þau völdu eða drógu í fyrstu viku. Þau ráða hvernig þau setja það 

fram, svo lengi sem þau ná að draga saman aðalatriðin. Nauðsynlegt er þó að 

nemendur beri undir kennarann hvernig þeir vilja skila verkefninu af sér áður 

en hafist er handa, sem gefur kennaranum tækifæri til að setja upp ákveðinn 

ramma um verkefnið. Kennarinn heldur örfundi með hverjum hóp fyrir sig í 

lok hvers dags. Í því felst að kennarinn spyr nemendur hvernig hafi gengið í 

tímanum og hvað sé næsta skref hjá þeim. Þetta gefur kennaranum tækifæri til 

að segja hvað gengur vel hjá hverjum hóp og hvað mætti betur fara. 

Tilgangurinn með örfundunum er sá að kennarinn getur þá fylgst með því 

hvernig gengur hjá hópunum og beint þeim í þá átt sem ætlunin er að verkefnið 

eigi að stefna. Þetta tengist einstaklingsmiðun að því leytinu til að kennarinn 

gefur sér tíma til að fylgjast með hverjum hóp og leiðbeina honum eftir því 

sem þarf. Vygotsky nefndi þetta „the zone of proximal development“, í því felst 

að færari einstaklingur hjálpar öðrum að ná frekari árangri. 

 

3. vika 

Nemendur fá byrjun þessarar viku til þess að leggja lokahönd á verkefni sín og 

til að undirbúa flutning á niðurstöðum. Þegar undirbúningnum á flutningi er 

lokið hefjast flutningar á verkefnum hópanna. Nemendur gera jafningjamat og 

kennarinn meti hvern nemanda út frá stöðluðu námsmati. Áætlað er að hver 

hópur fái um það bil 10 - 15 mínútur í flutning og gert verður ráð fyrir 

umræðum og spurningum í kjölfar hvers flutnings. Gert verður ráð fyrir því að 

um það bil tvær til þrjár kennslustundir fari í flutning nemenda.  

 

Eins og kom fram hér á undan er þetta okkar tillaga að því hvernig megi útfæra kennslu í 

samfélagsgreinum á unglingastigi með það að leiðarljósi að styðjast við fjölbreytta 

kennsluhætti. Með því að leyfa nemendum að koma með sínar hugmyndir um hvernig megi 

útfæra verkefnin, hvaða viðfangsefni eigi að taka fyrir og hvar sé hægt að afla heimilda þá er 

verið að gera nemendur að virkum þátttakendum í því að móta sitt nám. Við lítum svo á að 

með því að leyfa nemendum að koma með sínar eigin hugmyndir þá er ákveðin ábyrgð sett á 

herðar þeirra og er von okkar sú að það skili sér í því að nemendur leggi sig fram við vinnuna. 

Þó þetta sé nefnt hér það þýðir ekki að þetta sé eina rétta aðferðin, því að okkar mati eru 

kostirnir við einstaklingsmiðað nám þeir að leiðirnar við að útfæra kennslu eru óteljandi og 

geta kennarar útfært það sem þeim finnst henta best fyrir sinn nemendahóp. 
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Umræða 

 

Í þessari ritgerð var leitast við að sýna fram á hvernig hægt væri að einstaklingsmiða nám í 

samfélagsgreinum á unglingastigi. Fjölbreyttir kennsluhættir eru forsenda einstaklingsmiðaðs 

náms og erum við þeirrar skoðunar að það skipti ekki máli hvaða námsgrein er kennd, alltaf á 

að vera hægt að einstaklingsmiða námið að einhverju leyti. Vissulega getur það reynst erfitt, 

en við lítum svo á að það sé verðug áskorun fyrir alla að hafa markmið. Við leggjum til að 

sem flestir kennarar setji sér það sem markmið að kenna einstaklingsmiðað og nota fjölbreytta 

kennsluaðferðir. Eins og fram hefur komið hér á undan eiga grunnskólar, samkvæmt 

Aðalnámskrá og Menntasviði Reykjavíkurborgar, að leitast við að haga störfum sínum í 

samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun allra 

nemenda. Við teljum að með því að kenna einstaklingsmiðað þá séu grunnskólar að uppfylla 

þessar kröfur sem eru mjög mikilvægar til að skila virkum og hæfum þjóðfélagsþegnum út í 

lýðræðislegt samfélag.  

Í köflunum hér á undan höfum við fjallað um hvað felist í einstaklingsmiðuðu námi og 

fjölbreyttum kennsluháttum og hvers vegna það skiptir máli í skólastarfi. Nú verður rætt um 

efnið og gerð grein fyrir því hvernig þessi umfjöllun tengist hugmyndum okkar um 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) og í 

lögum um grunnskóla frá 2008 er tekið skýrt fram að öll grunnskólabörn eigi rétt á því að 

stunda nám í heimaskóla sínum og stuðla eigi að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og 

eins. Til þess að geta framfylgt þessu þarf að einstaklingsmiða námið og það er hægt að 

framkvæma með fjölbreyttum kennsluháttum. Við lítum svo á að í Aðalnámskrá grunnskóla - 

samfélagsgreinar komi fram að viðfangsefni samfélagsgreina séu sótt m.a. í félagsfræði, 

landafræði og sagnfræði. Viðfangsefnin í samfélagsgreinum tengjast oft á tíðum og því ætti 

að vera auðvelt að samþætta samfélagsgreinarnar við aðrar námsgreinar. Það sáum við hins 

vegar ekki þegar við vorum í okkar vettvangsnámi á unglingastigi í samfélagsgreinum. 

Kennslan sem þar fór fram hafði þó bæði kosti og galla. Hér á eftir ætlum við að telja upp 

þessa kosti og galla og færa rök fyrir því hvernig við myndum vilja bæta kennslu 

samfélagsgreina á unglingastigi með því að endurskoða þær kennsluaðferðir sem notaðar voru 

á meðan við vorum í vettvangsnáminu. 
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Það sem við sáum í kennslunni og okkur fannst að hefði mátt betur fara, er að þær 

kennsluaðferðir sem voru notaðar voru of einhæfar. Kennslan fór þannig fram að nemendur 

mættu í stofuna, tóku upp bækurnar sínar og umræða hófst um það sem nemendur áttu að hafa 

lesið heima. Í kjölfar umræðunnar átti að svara spurningum úr viðkomandi kafla upp á töflu. 

Kennarinn var með stöðluð svör tilbúin sem hann skrifaði upp á tölfuna svo allir fengju sömu 

svör. Sá rökstuðningur sem við fengum fyrir þessari aðferð frá kennaranum var að hann 

treysti nemendum ekki til að svara spurningunum heima og því þyrfti að hafa þennan háttinn 

á. Töflukennsla sem þessi á fyllilega rétt á sér í skólastofunni eins og aðrir kennsluaðferðir en 

hana verður að nota í hófi með öðrum aðferðum. Eins og fram hefur komið hér á undan í 

Faglegri kennslu í fyrirrúmi (2005), Fjölgreindum í skólastofunni (2000)  og Að mörgu er að 

hyggja (1999), til að allir nemendur fái kennslu við sitt hæfi. Einnig má segja að ef kennt er á 

þennan hátt þá er það bókin sem stýrir kennslunni og teljum við það ekki gott því kennarinn á 

að miðla ákveðnu efni (sem er tilgreint í Aðalnámskrá grunnskóla) til nemenda sinna og nota 

á kennslubækurnar til að styðja við efnið.  

Okkar reynsla úr vettvangsnáminu segir að samþætting námsgreina sé undantekning í 

samfélagsgreinum á unglingastigi. Við lítum þó á að samþætting námsgreina feli í sér 

fjölmörg tækifæri til að viðhafa meiri fjölbreytni sem skilar sér í einstaklingsmiðuðu námi. Í 

kennslu samfélagsgreina gefst einnig tækifæri til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Eins og 

fram kom hér á undan þá leggur hugsmíðahyggjan áherslu á að kennarinn leiði nemendur sína 

áfram og hjálpi þeim að vera virkir í sínu námi. Einnig er talað um mikilvægi þess að 

námsgreinar skarist (séu samþættar). Í því samhengi má nefna t.d. þemaverkefnið sem var 

útfært hér á undan. Verkefnið er samfélagsfræðiverkefni en engu að síður eru tímar í íslensku 

og myndmennt notaðir í verkefninu því efnið tengist þeim tímum vel. Ingvar Sigurgeirsson 

(1999) bendir á að stórt skref í átt til einstaklingsmiðaðs náms sé fólgið í því að gefa 

nemendum val á viðfangsefnum kennslunnar að einhverju leyti. Þar má einnig nefna 

þemaverkefnið hér á undan þar sem nemendur komu með sínar eigin hugmyndir í 

þankahríðum og út frá hugmyndum þeirra var síðan verkefnið unnið (Árdís Ívarsdóttir o.fl, 

2005 og Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þessar kennsluaðferðir sem nefndar eru hér á undan 

sáum við ekki notaðar í vettvangsnámi okkar. Í stefnu sem Menntasvið Reykjavíkurborgar 

setti er að finna fjölmörg dæmi um mikilvægi þess að nám og kennsla í grunnskólum 
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borgarinnar taki mið af einstaklingsmiðuðu námi. En til þess að geta fylgt þessari stefnu og 

Aðalnámskrá grunnskóla teljum við að mikilvægt sé að styðjast við fjölbreytta 

kennsluaðferðir.  

Fjallað var um þrjá fræðimenn sem hafa tekið á efninu, þau Gerði. G Óskarsdóttur, 

Ingvar Sigurgeirsson og Carol Ann Tomlinson. Þessir fræðimenn eru á sama máli um að 

kennsla þurfi að vera fjölbreytt til þess að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. Við 

erum sammála því að mikilvægt sé að styðjast við fjölbreytta kennsluaðferðir til þess að geta 

einstaklingsmiðað námið og okkar skoðun er sú að einstaklingsmiðað nám felist ekki 

eingöngu í því að hver nemandi fái sitt námsefni heldur frekar að kennari notist við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga.  

Eins og fram kom í kaflanum Kenningar um nám og kennslu þá á hugsmíðahyggjan 

rætur í hugmyndum Dewey, Piaget og Vygotsky.  Hugsmíðahyggjan byggir á því að þegar 

einstaklingur tekur við nýrri þekkingu þá byggir hann og mótar þá þekkingu út frá þeim 

hugmyndum sem hann hafði fyrir. Með öðrum orðum tekur enginn við fullmótaðri þekkingu 

heldur þurfa allir að nota fyrri reynslu sína eða það sem þeir þekkja fyrir til þess að vinna úr 

nýja þekkingu.  

Hvað varðar einstaklingsmiðað nám er hægt að útfæra það á marga vegu. Það er okkar 

skoðun að það sé undir kennaranum komið hvaða kennsluaðferðir séu notaðir í kennslunni. 

Margir telja að með einstaklingsmiðuðu námi finni kennarinn námsefni fyrir hvern nemenda 

en einstaklingsmiðað nám er í raun og veru miklu meira en það. Einstaklingsmiðað nám, eins 

og það hefur verið skilgreint hér í þessari ritgerð, byggist á því að fjölbreyttar kennsluaðferðir 

eru notaðar. Í því felst bæði sveigjanlegt og hefðbundið skólastarf. Kennarinn getur stundum 

haft nemendur á sama stað í námsefninu og nemendur geta einnig verið með sömu 

kennslubókina þó að námið sé einstaklingsmiðað. Kennarinn þarf þó alltaf að reyna að finna 

leiðir til að útfæra efnið þannig að það nái til margleits nemendahóps og það gerir hann fyrst 

og fremst með því að hafa kennsluna fjölbreytta. 
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Lokaorð 

 

Þetta verkefni vakti okkur til umhugsunar um mikilvægi þess að hver nemandi er einstakur og 

á rétt á því að fá kennslu og athygli sem hentar honum. Von okkar er sú að þessi ritgerð geti 

nýst hverjum þeim sem vill kenna einstaklingsmiðað með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

gefið viðkomandi góða mynd af því um hvað þetta snýst. Sú ábyrgð sem fylgir því að vera 

kennari er mikil og við erum þeirrar skoðunar að sérhverjum kennara beri skylda til að mæta 

þörfum nemenda sinna og er einstaklingsmiðað nám og kennsla ein leið sem gæti reynst 

árangursrík til þess. 
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