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 i 

Ágrip 

 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri, og er 

skrifuð vorið 2021. Ritgerðin fjallar um algilda hönnun náms, tengsl hennar við skóla án 

aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. Aðferðin algild hönnun náms (e. Universal Design 

for Learning) er kynnt, farið er yfir hvernig sú aðferð varð til og tengsl hennar við 

taugavísindi. Þá er sýnt fram á tengsl algildrar hönnunar náms við skóla án aðgreiningar og 

einstaklingsmiðað nám, og hvernig hægt er að réttlæta nýtingu hennar við kennslu í íslensku 

skólasamfélagi. Sýnt verður fram á það með tengingu við aðalnámskrá grunnskóla.  

 

Algild hönnun náms (AHN) er skipulagsrammi sem hvetur kennara til að nýta sér fjölbreyttar 

leiðir í kennslu. AHN brýtur niður múra og býður upp á sveigjanlegt nám fyrir alla. Þannig er 

jafnrétti í fyrirrúmi við uppbyggingu hennar og horft til fjölbreytileika nemenda. 
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Abstract 

This thesis is a final assignment for a B.Ed degree at the University of Akureyri´s Faculty of 

Education in the spring of 2021. The thesis deals with the Universal Design for Learning 

(UDL) and it´s connection to inclusive as well as autonomous learning. The thesis presents 

the model of UDL and discusses how that design came in to being as well as its link to 

neuroscience. Furthermore, the connection between the UDL to inclusive learning and 

autonomous learning is demonstrated; specifically, how its application in teaching in 

Icelandic school environment can be justified. This demonstrated by a connection to the 

general first to tenth year elementary school curriculum. The UDL is an organizational 

framework which motivates teachers to make use of diverse methods in their teaching. UDL 

breaks down barriers and offers a flexible learning mode for all. Thus equality has priority 

when developing the teaching and the diversity of the students it also taken into consideration.
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1 Inngangur 

„Því er gjarnan haldið fram að góð kennsla standi og falli með góðum undirbúningi. 

Vandinn er sá að þetta er hægar um að tala en í að komast því það er að svo mörgu að 

hyggja.” (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). 

Líkt og Ingvar Sigurgeirsson tók fram hafa grunnskólakennarar í nútíma skólasamfélagi í 

mörg horn að líta. Kennarar fá til sín marga mismunandi nemendahópa þar sem hver og einn 

einstaklingur kemur inn í hópinn með sína eigin reynslu, þekkingu og færni. Eitt af 

hlutverkum kennara er að taka á móti hverjum og einum nemanda eins og hann er, með sínum 

styrkleikum og veikleikum. Verkefni kennara er síðan að finna leiðir til að auka við og byggja 

upp reynslu nemanda, þekkingu og færni. Á sama tíma ber kennurum að fylgja stefnum og 

straumum í kennslufræðum, að skipuleggja nám og kennslu til samræmis við lög og 

reglugerðir og innleiða tækni og nýjungar í skólastarfi.  

Óneitanlega getur það verið krefjandi verkefni fyrir kennara að standa undir öllum þeim 

kröfum sem gerðar eru af samfélaginu, skólastjórnendum, foreldrum og nemendum. Aftur á 

móti eru mörg góð og hagnýt verkfæri allt í kring sem nýtast kennurum vel í þessum efnum. 

Ein af þeim leiðum er svokölluð algild hönnun náms, AHN (e. Universal Design for Learning 

(UDL)), sem var fyrst þróuð og skilgreind á sviði menntavísinda í Harvard háskóla í 

Bandaríkjunum.  

Í stuttu máli sagt snýst algild hönnun náms (AHN) um að skapa aðstæður til náms þar 

sem sveigjanleiki í kennslu og námsumhverfi spilar stórt hlutverk. Með stöðugri þróun 

tölvutækninnar hefur upplýsingatækni í skólastarfi fengið aukið vægi í áranna rás. Með 

aukinni tækni fylgja möguleikar sem eru nemendum gagnlegir í námi á marga mismunandi 

vegu. Þeir möguleikar sem tæknin býður upp á er hluti af hugmyndafræði um AHN. Tæknin, 

til dæmis tölvur, spjaldtölvur og forrit, getur opnað heilan heim af upplýsingum og 

möguleikum sem nemendur finna ekki í bókum eða geta fengið frá kennara. Hér á við um alls 

kyns valkosti sem gagnast nemendum á ótal vegu í verkefnavinnu ef þeim er leiðbeint hvernig 

skal nýta hana á sem hagkvæmastan hátt. Tæknin er einnig verkfæri sem nemendur geta nýtt 

til að leita að fjölbreyttum leiðum í verkefnaskilum. Nemendur eru ekki lengur bundnir við 

orð á blaði í skilum til kennara og kunnátta nemenda á tæknimöguleikana getur verið mun 
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fjölbreyttari en kennari getur séð fyrir. Myndmál fær stærra hlutverk, bæði í leiknu efni og í 

raunveruleika.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að rannsaka hvað felst í hugtaki algildrar hönnun 

náms (e. Universal Design for Learning) og hvernig sú aðferð nýtist kennurum til að skapa 

sveigjanlegt námsumhverfi sem er bæði hvetjandi fyrir nemendur og styrkir þá sem 

námsmenn.  

Í ritgerðinni verður farið yfir skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. Rýnt 

verður í algilda hönnun náms (e. Universal Design for Learning), hvernig mannsheilinn 

vinnur í námi, ábyrgð og þátttöku nemenda í eigin námi og tengsl aðferðarinnar við 

aðalnámskrá grunnskóla. Leitast verður við að skoða uppruna aðferðarinnar og þrjú viðmið 

hennar sem byggjast á og styðja við margvíslegar leiðir til athafna og tjáningar, náms og 

skilnings.  

Ritgerðin er gerð með það í huga að styðja við kennara sem eru að taka sín fyrstu skref í 

starfi og vilja kynna sér aðferðina algild hönnun náms. Hún getur þó einnig nýst reyndari 

grunnskólakennurum sem hafa áhuga á að nýta sér aðferðina í starfi. 
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2 Nemandinn að leiðarljósi 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 16) byggist á sex grunnþáttum menntunar. Einn af þeim 

er jafnrétti, og það á stóran hlut í skóla án aðgreiningar. Jafnrétti á Íslandi er tryggt í 65. grein 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (33/1944), en þar segir: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum 

og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Þegar litið er til baka hefur 

margt áunnist er varðar jafnrétti síðan stjórnarskráin var gerð, sérstaklega þegar litið er til 

jafnréttis í skólasamfélaginu. Jafnrétti er hugtak sem er sífellt í vinnslu og þróast með 

samfélaginu. Árið 1946 komu út fræðslulög sem gerðu skólum skylt að skipuleggja starf sitt 

með þarfir og eðli nemenda að leiðarljósi. Jafnréttissjónarmið varð stöðugt meira ríkjandi og 

árið 1974 var sett skólaskylda á börn á aldrinum 7-15 ára (Gretar L. Marinósson, 2003). Í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 (bls. 9) var tekið fram að æskilegt væri að hafa ólíka 

nemendur saman í bekk og að þess vegna ætti að forðast að raða nemendum í einhæfa bekki 

eða hópa út frá ttil dæmis kynferði, getu eða hæfileikum. Þar var einnig viðurkennt að það 

væri fjölbreytni á milli nemenda og að kennari þyrfti að gefa sérhverjum nemenda verkefni 

við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 13). Fjallað var um kennslu og svo hins vegar 

um sérkennslu og að setja þyrfti inn sérstök viðfangsefni fyrir nemendur sem ættu við fötlun 

að stríða sem að fæstar hefðbundnar námsgreinar gerðu ráð fyrir. Þá var viðurkennt að setja 

þyrfti markmið sem hentuðu hverjum og einum nemenda.  

Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna á Salamanca á Spáni um menntun nemenda 

með sérþarfir. Í kjölfarið var samþykkt yfirlýsing, sem bar heitið Salamanca - yfirlýsingin. Sú 

yfirlýsing (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 7) var staðfesting á mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna sem gefin var út árið 1990 „um menntun öllum til handa, að sá réttur 

verði öllum tryggður, hversu sundurleitir sem einstaklingarnir eru.“ Með því að samþykkja 

yfirlýsinguna tók skólakerfið á Íslandi framförum í þá átt að skapa skólakerfi sem hefði alla 

nemendur að leiðarljósi (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 5). Í Salamanca - yfirlýsingunni 

fólst að samþykkja skyldi rétt einstaklinga til menntunar, fjölbreytileika á milli einstaklinga, 

jöfn tækifæri til náms, að kennsluaðferðir tækju mið af barninu og að skólakerfið væri 

grunnurinn að þjóðfélagi án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8).  
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Í skýrslunni um Salamanca - yfirlýsinguna var notað orðið „sérþarfir“ og það hugtak 

tengt einungis við fatlaða. Samkvæmt Kristínu Dýrfjörð, Þórði Kristinssyni og Berglindi Rós 

Magnúsdóttur (2013, bls. 8-9) voru upptök skóla án aðgreiningar andspyrna gegn útilokun 

barna með fatlanir sem pössuðu ekki inn í hið hefðbundna skólakerfi. Í dag nær hugtakið 

„sérþarfir“ hins vegar yfir öll börn sem passa ekki inn í normið, hvort sem það er vegna 

fötlunar, afburðargetu eða annarra aðstæðna. Jafnrétti skal því eiga sér stað alls staðar, óháð 

aðstæðum einstaklinga.  

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (585/2010, 2.gr.), er 

skóli án aðgreiningar hugtak sem stendur fyrir „grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu 

skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.“ Einnig er tekið fram 

að „stuðningur við nemendur eða nemendahópa felst í sveigjanlegu og margbreytilegu 

námsumhverfi og kennsluháttum sem ætlað er að mæta þörfum allra nemenda (585/2010, 8. 

gr.)“.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) er tekið fram að öll börn eigi rétt á að stunda 

nám í grunnskólum án aðgreiningar. Þar er gert ráð fyrir að nám sé á forsendum 

einstaklingsins og að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms. Staða og atgervi 

einstaklingsins sé ekki til fyrirstöðu, heldur einkennist viðhorf skólans af virðingu við 

einstaklinginn. Því er markmiðið að fagna fjölbreytileika nemenda og að menntun sé í boði 

fyrir alla. Einnig þarf að bjóða upp á tækifæri fyrir alla nemendur til að þroskast og blómstra 

innan skólakerfisins, hvort sem þeir eiga við einhverjar hamlanir að stríða eða eru afburða 

nemendur. Nám á forsendum einstaklingsins spilar stórt hlutverk í skóla án aðgreiningar. Því 

leggja Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir (2013, bls. 10) til 

að skóli án aðgreiningar sé sáttmáli um réttlátt samfélag. 

Hugtakið skóli án aðgreiningar hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina. Ingvar 

Sigurgeirsson (2020) velti því fyrir sér hvort að það ætti að leggja hugtakið „skóli án 

aðgreiningar“ til hliðar og finna innihaldsríkara orð fyrir enska hugtakið „inclusion“, en 

samkvæmt Berglindi Rós Magnúsdóttur (2016) er skóli án aðgreiningar orðasamband sem 

þýtt er af enska hugtakinu „inclusive education“. Hugtakið stendur fyrir „skipulagt skólastarf 

þar sem nemendur eru ekki aðgreindir í sérstaka skóla, deildir eða bekki eftir fötlun, uppruna 

eða námsgetu svo dæmi séu nefnd“. Þá skulu jöfn tækifæri til náms vera til staðar fyrir alla 

nemendur í skólasamfélaginu. Berglind setti út á að orðasambandið „skóli án 

aðgreiningar“ væri tengt við stofnun sem væri skólinn, en hún taldi að hugtakið „inclusive 
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education“ væri mun víðtækara en það. Hún mælti með að nota frekar „inngilding“, sem er 

þýðing fyrir „inclusive“. Þá verður þýðing hugtaksins „inclusive education“ að „inngildandi 

menntun“. 

Auður Lilja Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2019) töldu nauðsynlegt að skilgreina 

orðasambandið „skóli án aðgreiningar“ „...og skapa því sameiginlegan þekkingarfræðilegan 

grundvöll innan skóla og utan“ þar sem áhrif á skilning og viðhorfi kennara á stefnuna væru 

misvísandi. Hugmyndafræðin á bak við „skóla án aðgreiningar“ byggist á 

grundvallarmannréttindum, en ljóst er að merking stefnunnar er mismunandi eftir löndum. 

Ósamræmi við túlkun stefnunnar getur því valdið óvissu og erfiðleikum við innleiðingu og 

framkvæmd hennar.  

Skýrsla starfshóps um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar (2015) sýndi 

fram á að almennt væri erfitt að framfylgja stefnunni. Viðurkennt var að skólastarf hefði 

verulega breyst eftir komu hennar en hins vegar „...þurfi m.a. aukið fjármagn, meiri 

sérfræðiþekkingu, meiri faglegan stuðning og aukið svigrúm í vinnutíma kennara til að 

framkvæma hana með fullnægjandi hætti.“ Styðja þyrfti betur við kennara, fræða þá og skapa 

umræðu um stefnuna. Niðurstöður þeirra sýndu að stefnan hefði ekki verið skilgreind eða 

skipulögð sem skyldi og að ekki hefði verið gert ráð fyrir kostnaði við að innleiða stefnuna. 

Mat á árangri væri því erfitt. Áskorun fylgdi skýrslunni til sveitarfélaga og ríkis um að gera 

betur. Þá skyldi gera það með því að uppfylla lög Barnasáttmálans um stuðning og þjónustu 

við börn í vanda. Einnig þyrfti að „...auka sérfræðiþjónustu í skólum, styðja betur við 

fjölskyldur og fjölga meðferðarúrræðum fyrir börn í miklum vanda.“ Mikilvægt væri að gera 

skólagöngu nemenda bærilega. Samkvæmt skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án 

aðgreiningar og sérþarfa (2017) var hugtakið skóli án aðgreiningar og hvernig það væri útfært 

ekki að virka sem skyldi og ljóst að töluverðra úrbóta væri þörf. 

Skóli án aðgreiningar stendur fyrir margt jákvætt, til dæmis að skapa skólasamfélag 

fyrir alla. Þó er ýmislegt neikvætt sem snýr aðallega að heiti hugtaksins og fræðslu. Í 

blómstrandi skólasamfélagi eru kennarar hvattir til að sækja sér fræðslu. Því ætti það ekki að 

stoppa aðferðina við að blómstra líka. 
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2.1 Einstaklingsmiðað nám 

 

Elín G. Ólafsdóttur (2004, bls 20) sagði að það væri réttur allra einstaklinga að sækja nám í 

skóla í sínu nærumhverfi, sem hugtakið „skóli án aðgreiningar“ stæði fyrir, og væri það því 

hvatning til einstaklingsmiðaðs náms. Þegar rætt er um hugtakið skóla án aðgreiningar er ekki 

hjá því komist að ræða um einstaklingsmiðað nám, sem hlýtur að vera órjúfanlegur þáttur í 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. 

Hugmyndir Dewey eru líklegast þær sem hafa haft hvað mest áhrif á hugtakið 

einstaklingsmiðað nám (Helga Sigrún Þórsdóttir, 2015, bls. 39), en skólasamfélagið sótti 

innblástur til hans við uppbyggingu hugtaksins og voru þar hugmyndir hans um virka 

kennsluhætti, leitarnám, þjálfun hugsunar og lýðræðislegt skólastarf í forgrunni. 

John Dewey var fræðimaður á fyrri hluta 20. aldar, sem gagnrýndi þáverandi 

skólasamfélag. Hann setti fram kenningu sem hét „nám í verki“ (e. learning by doing). Hann 

vildi draga athyglina frá kennaranum og setja hana á nemendur. Kennarinn hefði þá 

hlutverkið „...að skapa aðstæðurnar og veita nauðsynlega leiðsögn, þannig að hæfileikar 

barnsins þroskuðust barninu sjálfu og samfélaginu til góðs” (Myhre, R., 2001, bls. 174). 

Dewey vildi að nemendur fengju frelsi til að hafa skoðanir og markmið sem leiddu af sér aga 

(Myhre, R., 2001, bls. 175). Þá fengju nemendur að koma með hugmyndir og tillögur. Hann 

var ósáttur við ef ekkert markmið tengdist frelsi nemenda. Þannig ætti nám að hafa markmið, 

sem væri að mennta nemendur þannig að þeir öðluðust þekkingu á staðreyndum. Hann vildi 

nálgast nám á þann hátt að þekking byggðist á fyrri reynslu (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2010, bls. 112). 

Annar einstaklingur sem hefur einnig haft áhrif á einstaklingsmiðað nám er Howard 

Gardner. Hann setti fram kenningu sem hét fjölgreindarkenning. Sú kenning hvatti til 

einstaklingsmiðaðs náms, þar sem hann hélt því fram að einhæf kennsla væri ekki góð fyrir 

heildina. Þá taldi hann að allir einstaklingar byggju yfir átta tegundum af greindum, sem voru; 

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

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner taldi að einstaklingar 

gætu beitt þessum greindum eftir ólíkum leiðum, á mismunandi tímum við nám (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004, bls. 139). 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2005, bls. 10) hafa bæði umræðan og áherslan er 

varðar einstaklingsmiðað nám átt sér stað í nokkrar aldir. Hann taldi að íslenska hugtakið 
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kæmi líklegast frá starfsmönnum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, og þá aðallega frá Gerði G. 

Óskarsdóttur, þáverandi fræðslustjóra. Þó hafa ýmis önnur hugtök verið notuð, til dæmis má 

finna umfjöllun eftir Hafdísi Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009), þar sem hugtakið 

einstaklingsmiðuð kennsla var notað.  

Ingvar Sigurgeirsson (2004) ræddi um nafngift hugtaksins og benti á að fjölmargar 

nafngiftir hefðu verið í gangi í um árabil um þetta efni. Hann benti á að nokkur íslensk heiti 

hefðu verið notuð yfir hugtakið, svo sem einstaklingsmiðað nám, einstaklingsbundin kennsla, 

námsaðgreining, námsaðlögun og fjölþrepakennsla. Hann sagði að helstu hugtökin sem hefðu 

verið notuð á ensku yfir hugtakið væru: „Individiualized Learning, Individualized Instruction 

eða Individualized Education“ og „Differentation, Differentiated Instruction, Personalized 

Instruction, Multi Level Instruction, eða Multilevel Curruculum“. Allt væru þetta hugtök sem 

næðu yfir einstaklingsmiðaða kennsluhætti. 

Elín G. Ólafsdóttir (2004, bls. 139) sagði einstaklingsmiðað nám og fjölbreytni í 

verkefnavali og kennsluháttum vera „viðbrögð við því hve fjölbreyttur námshópurinn er, 

hversu mismunandi námsfús börn eru og hve ólíkum aðferðum þau sjálf beita við að 

læra.“ Hún taldi nemendur verða að eiga kost á því að sækjast eftir námi á þann hátt sem 

hentaði þeim, hvort sem væri í gegnum bækur eða annað. Seinfærum nemendum þyrfti að 

sýna þolinmæði og skilning og gefa þeim tíma. Nemendur gætu verið afburðarfærir, seinfærir 

og svo allt þar á milli.  

Með einstaklingsmiðuðu námi var viðurkennt að námsmenn væru jafn misjafnir og þeir 

væru margir, og því væri skipulag námsins hannað fyrir hvern og einn. Ekki væru allir staddir 

á sama stað í námsbókum og gætu jafnvel verið að fást við mismunandi viðfangsefni innan 

sömu kennslustundarinnar (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún 

Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 

2014, bls. 6). Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2005) var með einstaklingsmiðuðu námi 

oftast átt við að kennarinn kæmi með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar 

þarfir nemenda sinna. Nemendur ynnu á eigin vegum, bæði í hópum og á sínum eigin hraða. 

Áherslan þyrfti að vera á virkri þátttöku og ábyrgð nemenda á eigin námi. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 42) setur fram kröfu um nám á forsendum 

nemendans. Þá þarf námsumhverfið að vera hvetjandi svo að nemandi finni fyrir öryggi og 

geti þannig nýtt hæfileika sína. Því þarf nám að taka tillit til hæfileika, áhuga, getu, þroska og 

persónugerðar nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 68) er fjallað um ábyrgð og 

skyldur nemenda gagnvart námi sínu og samábyrgð skólasamfélagsins. Ætlast er til að 
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nemendur taki ábyrgð á sínu námi frá upphafi skólagöngu. Ábyrgð þeirra vex síðan eftir því 

sem þeir fá að taka merkingarbærar ákvarðanir og standa með þeim, þó með tilliti til aldurs og 

þroska. Í kafla 3.2 verður fjallað nánar um ábyrgð og þátttöku nemenda í eigin námi. 

Á vef Reykjavíkurborgar (e.d.) er fjallað um einstaklingskennslu undir kaflanum 

einstaklingsmiðað nám. Þar er því lýst að áhersla sé í einstaklingsmiðaðri kennslu lögð á að 

nemandi taki ábyrgð í námi, setji sér sjálfur markmið og áætli sjálfur afköst sín við vinnuna 

sem stuðlar að markmiðinu. Þá fara fram reglulegir fundir með nemanda og kennara þar sem 

kennari og nemandi fara yfir hvernig tekist hefur að vinna að markmiðinu og ákveða framhald. 

Á vefnum kemur fram að nokkur vinnubrögð hafa verið nefnd yfir þessa aðferð, til dæmis 

áætlanir, áform og einstaklingsáætlanir. 

Tomlinson (1995, bls. 2) sagði að upprunalega hugmyndin að einstaklingsmiðuðu námi 

(e. Individualized Instruction) hefði verið að sérsníða kennsluna á hverjum degi fyrir hvern og 

einn nemanda. Það hefði reynst kennurum erfitt að sérsníða verkefni fyrir hvern og einn 

nemanda til að uppfylla námskrána. Hún sagði að það þyrfti ekki að sérsníða verkefni fyrir 

hvern og einn til þess að styðja við fjölbreyttan hóp nemenda í námi. Það væri hægt að gera 

með því að setja fram sveigjanlegt verkefni með skýru markmiði. Þá þyrfti kennari að vera til 

staðar og leiðbeina nemendum á sinni vegferð að settu markmiði.  
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3 Nám fyrir alla 

Snemma á níunda áratug síðustu aldar var sett á löggjöf ADA (Americans with Disabilities 

Act.). Sú löggjöf varð til þess að skólabyggingar og opinberar byggingar í Bandaríkjunum 

urðu að aðlaga aðgengi fyrir fatlaða einstaklinga. Áhrifin af löggjöfinni náðu inn fyrir veggi 

grunnskóla sem og á sýn skólastarfsins og krafa um nám fyrir alla jókst (Ralabate, 2011). 

Ronald Mace kom fram með hugtakið Universal Design í kjölfar ADA löggjafarinnar. Hann 

var arkitekt yfir deild sem hét Center for Universal design og var rekin í North Caroline State 

háskóla í Bandaríkjunum (Jiminez, Graf og Rose, 2007). Íslenska þýðingin á hugtakinu hans 

var algild hönnun og skilgreindist hún sem svo að allir gætu nýtt sér hönnun umhverfis, 

framleiðsluvöru, þjónustu og áætlana án þess að það þyrfti að hagræða eða breyta hönnun 

þess á nokkurn hátt. Þannig væri tryggt jafnt aðgengi fyrir alla (Öryrkjabandalag Íslands, 

2017).  

Samkvæmt Gerði G. Óskarsdóttir (2003, bls. 8) urðu breytingar á skólastarfi og 

skólum um síðustu aldamót. Á 20. öld komu flestar upplýsingar til nemenda úr bókum. 

Kennarinn fylgdi ákveðnu námsefni og kom jafnvel með nokkrar upplýsingar frá sjálfum sér. 

Nemendur sátu við borð og sneru að kennaranum þar sem hans tilgangur var að fræða 

nemendur. Því mætti segja að skólastarfið hafi verið sniðið í mót sem hentaði meðalnemanda 

og að aðrir hafi ekki alltaf passað inn í þær aðstæður.  

Samkvæmt Jimenez, Graf og Rose (2007) stofnuðu David Rose og Ann Meyer Center 

for Applied Special Technology (CAST) og höfðu þau ramma Ronald Mace, algilda hönnun (e. 

Universal Design), að leiðarljósi við uppbyggingu algildrar hönnunar náms (e. Universal 

Design for Learning). Stofnendum CAST (Center for Applied Special Technology) (Meyer, 

Rose, og Gordon, 2014, bls. 7) þóttu tækifæri vera fólgin í því að nýta tæknina í námi. Þeim 

þótti menntakerfið heldur staðlað og sáu tækifæri til þess að opna það og bæta fyrir alla 

nemendur. Með tækninni urðu fleiri möguleikar til að ná til allra nemenda, óháð námsgetu, 

frávika eða fötlunar. Þessir stofnendur vildu hætta að flokka nemendur í sérstaka hópa, til 

dæmis eftir námsgetu, þroskafrávikum og því helsta og horfa þess í stað á hvern námsmann 

sem einstakling og hvetja hann áfram til þess að efla sína eigin styrkleika. Með aðferð sinni 



 

 10 

töldu þeir tækifæri til að gera nemendur ábyrga og virka þátttakendur í eigin námi, sem eru 

sömu tækifæri og komu fram í kaflanum um einstaklingsmiðað nám.  

Búið er að finna íslenskt heiti yfir kennslurammann sem er algild hönnun náms, eða 

AHN (Laufey Elísabet Löve, Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010, 

bls. 168). Annað heiti sem er einnig notað er „altæk hönnun náms“ (Tryggvi Thayer, 2019). Í 

þessari ritgerð verður notast við hið fyrrnefnda. 

Algild hönnun náms byggist á rannsóknum í menntavísindum, taugavísindum og á 

sveigjanleika stafrænnar tækni; til að hanna námsumhverfi sem býður upp á möguleika á 

fjölbreyttu námi. Hér er átt við um nám sem byggist á sveigjanleika og er laust við hindranir 

(Meyer, Rose, og Gordon, 2014, bls. 5), sem var einnig markmið einstaklingsmiðaðs náms og 

kom fram í kafla 2.1. 

Rapp (2018, bls. 2) fjallaði um að það væri mismunandi hvað nemendur lærðu (hvað 

þeir skildu), hvernig þeir lærðu (hvernig þeir meðtækju upplýsingar) og hvers vegna þeir 

lærðu (hvað væki áhugahvöt þeirra). Engir tveir nemendur væru með eins „námsstíl“, 

hæfileika, áhugamál eða ynnu eins út úr hugsunum sínum. Því eins og Posey, A. (2019, Using 

the UDL Framework to Design for Variability in Three Brain Networks) sagði frá, er hver 

heili einstakur, eins og fingrafar.  

 

3.1 Námsheilinn 

 

Ýmsar fordæmalausar leiðir hafa verið farnar til að rannsaka starfsemi heilans og til að skilja 

betur hvað gerist innan hans á meðan hann lærir. Algild hönnun náms (AHN) hefur sótt 

innblástur af þeim framförum í hugrænum taugavísindarannsóknum og býður upp á umgjörð 

sem samþættir vitneskju um námsheilann til að nýta við hönnun á umhverfi sem styður við 

alla námsmenn (CAST, 2018a).  

Löngum hefur verið rætt um hvað gerist í heilanum við nám og hvernig kennarar geta 

nýtt sér virkni hans í kennslu. Howard-Jones (2014, bls. 34) taldi starf heilans vera frá 

líffræðilegu sjónarhorni einungis starfsemi ákveðins líffæris. Það væri líffærið sem lærði, 

„náms-líffærið“. Hann (Howard-Jones, 2014, bls. 1) sagði að til þess að byggja upp nútíma 

nálgun á nám þyrfti að rannsaka tenginguna á milli lífeðlisfræðilegrar starfsemi heilans og 

náms, að ekki væru neinar skyndilausnir í þeim málefnum.  
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Posey, A. (2019, Activate Learning:Chapter Summary) sagði tilfinningar vera 

eðlislægar í námi. Tilfinningar verða til í heilanum og hafa áhrif á hjartslátt, blóðþrýsting, 

minningar og athygli. Taugakerfið bregst við aðstæðum og áætlar hvernig það muni eyða 

orkunni hverju sinni. Það metur aðstæður og spyr sig hvort að þær komi sér vel eða illa fyrir 

sig og bregst svo við eftir því. Meðvitað og ómeðvitað leiðir þetta mat til skynjunar og 

athafnasemi einstaklingsins á aðstæðum.  

Óneitanlega væri hentugt ef hægt væri að horfa á og mæla hvern heila, á sama hátt og 

fundin er út skóstærð. En það er ekki svo einfalt og hver heili tekur mismunandi á móti 

upplýsingum, bregst við þeim og við umhverfinu. Þar á fyrri reynsla og bakgrunnur 

einstaklingsins stóran hlut í máli (Posey, 2019, A Wide Spectrum). 

 

3.1.1 Tilfinningar og bakgrunnur nemenda 

Samkvæmt Zull (2011, Other Plans) stjórnast hugsanir heilans af tilfinningum. Á svæðum 

heilabarkarins fer fram samþætting, táknmálsvinna og umritun, umvafin efnum sem tengjast 

tilfinningum. Posey, A. (2019, Emotion: The Activator of Physiology) var þessu sammála og 

sagði frá því að tilfinningar hefðu áhrif á viðbragðsvirkni nemenda til að koma frá sér 

verkefnum. Því væri ómögulegt fyrir kennara að vita hvernig nemendur eru staddir 

tilfinningalega í hverri kennslustund. 

CAST (2018, a) taldi upplifanir okkar og reynslu í lífinu vera drifkraft fyrir áhuga okkar, 

þátttöku, skynjun, athygli, markmið og framkvæmdasemi. Heilinn byggir þannig upplýsingar 

sínar á fyrri reynslu, til dæmis ef nemandi er beðinn um að lesa upp ákveðinn texta fyrir 

samnemendur fer heilinn strax að bregðast við og leita til fyrri reynslu. Ef sú reynsla var 

neikvæð mun það verða til þess að einstaklingurinn mun bregðast illa við að þurfa að lesa upp, 

en ef fyrri reynsla var jákvæð mun einstaklingurinn ekki setja það fyrir sig að lesa upp fyrir 

samnemendur sína. Því er nemandi búinn að gera sér upp í huganum hvernig sér muni ganga 

áður en til framkvæmda kemur og hefur það því áhrif á sýn, framkvæmdasemi og þátttöku 

nemandans í námi. Sousa (2016, bls. 354, 1109) var þessu sammála og sagði að þegar 

nemandi fengi það á tilfinninguna að hann réði við verkefni fylltist hann af jákvæðum 

tilfinningum, eins og ánægju, öryggi og áhuga. En ef nemandi fengi neikvæðar tilfinningar til 

náms fylltist hann af kvíða, leiða og óöryggi. Hún sagði það vera erfitt að byggja á grunni sem 

væri byggður á neikvæðum tilfinningum.  
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Samkvæmt Vísindavefnum (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2003) er dópamín taugaboðefni í 

heilanum sem framkallar ánægju. Zull (2011, The Value of Past Success) sagði frá því að 

rannsóknir sýndu að í heilanum væri dópamín greinanlegt strax þegar einstaklingur áttaði sig 

á því að hann réði við verkefni sem honum væri falið. Jafnframt væri það greinanlegt þegar 

einstaklingur kláraði verkefni. Zull (2011, Do Front Cortex Things) sagði að einstaklingur 

myndi bæta við minni sitt alla ævi. Jákvæðar tilfinningar myndu síðan efla getu og minni 

einstaklingsins. Það væri þannig mikilvægt að ýta undir jákvæðar tilfinningar til náms vegna 

þess að það hvetti einstaklinginn til að gefast ekki upp.  

Þegar kennarar huga að því að nota AHN við kennslu er mikilvægt að taka tillit til hvers 

nemanda fyrir sig. Kennarar þurfa að viðurkenna að hver nemandi kemur inn í 

nemendahópinn með mismunandi bakgrunn, þekkingu og upplifanir á lífinu og því er aldrei 

hægt að setja alla undir sama hatt í námi. Einnig er námsferill hvers nemenda aldrei línulegur, 

heldur margbreytilegur. AHN viðurkennir styrkleika nemanda og fagnar fjölbreytileika þeirra. 

Þegar kennarar gera það hvetur það nemanda til að efla styrkleika sína enn betur, einbeita sér 

að áskorunum og að vera virkur þátttakandi í eigin námi (CAST, 2018a). 

 

3.1.2 Markmið við skipulag kennslu 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 13-16) sagði vera hefð fyrir því að hafa markmið við 

skipulagningu kennslu. Þá væri gott að hafa í huga hvað nemendur ættu að læra, hvert 

kennarar stefndu með nemendur, hvernig kennarar ætluðu að ná þeim markmiðum og hvernig 

þeir gætu stutt við nemendur á þeirri vegferð. Lokamarkmið kennara ætti vitaskuld að vera að 

freista þess að ná fram því besta í nemendunum, að þeir sýndu ábyrgð og tækju fullan þátt í 

eigin námi. Rannsóknarhópurinn CAST (2018a) taldi að markmiðasetning væri grundvöllur 

alls náms. Þegar sett væru markmið drifi það heilann áfram til að nýta orkuna og byggja upp 

tengsl, taka á móti upplýsingum og bregðast við þeim af festu. Þegar kennarar og nemendur 

eru vel upplýstir um markmið námsins er hægt að sækja í fyrri reynslu og vitneskju og tengja 

hana við nýja þekkingu. Ef kennari setur ekki fram skýr markmið í byrjun náms veit nemandi 

ekki til hvers er ætlast af honum og hvernig eða hvenær hann á að ná fram sínu markmiði. 

Það er mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga margbreytileika heilans, því það minnir þá 

á að nemendur hafa ekki einsleitan „námsstíl”, eða námsaðferðir. Samkvæmt Bransford, 

Brown og Cocking (2000) komu kenningar um námsaðferðir frá tveimur námskenningum, 

annars vegar frá heilarannsóknum og hins vegar frá hugsmíðahyggju/vitsmunasálfræði. 
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Boström (2003) sagði að þetta væru ekki nýjar kenningar fyrir uppeldisfræðina. Kenningarnar 

voru viðurkenning á því að nemendur lærðu á misjafnan hátt og þyrftu þessvegna að fara 

ólíkar leiðir í námi.  

Margir hlutar heilans þurfa að vinna saman til að virka í ákveðnu samhengi. Það er 

aldrei ein leið sem heilinn fer til að skynja, takast á við eða framkvæma verk. Margbreytileiki 

er ekki aðeins mikilvægt umhugsunarefni til að huga að fjölbreytni á milli nemenda, heldur 

einnig með tilliti til þess sem gerist hið innra hjá nemendum (CAST, 2018a). 

CAST (2018a) hvatti kennara til að ímynda sér vegvísi, nokkurs konar GPS. Til að 

byrja með er gott að hafa til huga kort með óendanlega marga möguleika á staðsetningum en 

engan ákvörðunarstað. Þegar settur er inn ákvörðunarstaður blasa við margar mögulegar leiðir 

til að nálgast hann. Viðkomandi getur valið mismunandi leiðir, styttri eða lengri, allt eftir því 

hvað hentar hverjum og einum. Með ákveðið markmið í huga geta nemendur valið þá leið 

sem hentar þeim best til að ná fram markmiði sínu. Hlutverk kennara er þá ekki síst að skapa 

umhverfi sem auðveldar nemendum að ná markmiðum sínum á fjölbreyttan hátt. 

Þegar kennarar skipuleggja umhverfi kennslustofunnar með tilliti til margbreytileikans 

er mikilvægt að þeir geri ráð fyrir fjölbreytileika nemenda og meti styrkleika þeirra. Posey, A. 

(2019, A Wide Spectrum) sagði að þegar kennarar skildu breytileika gerði það þeim kleift að 

skilja hvers vegna það væri mikilvægt að hanna sveigjanlegt námsumhverfi sem styður við 

alla nemendur.  

Posey, A. (2019, Designing for Emotion) fjallaði um að kennarar þurfi að setja fram 

skýr markmið fyrir viðfangsefni nemenda sinna. Hún sagði að þegar að kennari væri búinn að 

ákveða markmið þyrfti hann að spyrja sig: hvers vegna markmiðið skiptir máli, hver er 

tilgangurinn með því og hvernig geta nemendur fundið hjá sér að tilgangurinn með 

markmiðinu skipti máli. Þegar nemendur tengja markmiðið við sjálfa sig þá hefur það áhrif á 

tilfinningar þeirra og þeir finna tilgang. Tilgangur leiðir til forvitni og fær nemendur til að 

vilja rannsaka meira. Hún taldi einnig að kennarar þyrftu að hafa í huga að nemendur væru 

einstaklingar með mismunandi tilfinningar og því með mismunandi markmið. Þess vegna 

væri nauðsynlegt að kennarar hefðu nokkra valkosti í boði til að leysa viðfangsefnið til að ná 

markmiðinu. 

Rao og Meo (2016, bls. 5) settu fram tvær töflur fyrir kennara til að nýta við 

undirbúning kennslu. Töflurnar tengjast inn á töflu fyrir þrjú viðmið AHN, en þau eru 

tilfinningavit, skilningarvit og skipulagsvit. Nánari útskýringar um þau er í kafla 3.3.   
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Efnisþáttur 

kennslu 

Spurningar sem kennarar ættu að hafa í huga við undirbúning sveigjanlegra 

kennsluhátta og AHN  

Markmið Hvaða hæfni og vitneskju viljum við ná fram hjá nemendum samkvæmt hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár? 

Mat Hvernig geta nemendur sýnt að þeir hafi náð markmiðinu á sem fjölbreyttastan hátt? 

Aðferð Hvaða aðferðir er hægt að nota til að styðja við nemendur í upplýsingagjöf og aðstoða þá 

við að miðla þeim upplýsingum á sem lærdómsríkastan máta? 

Gögn Hvaða úrræði, gögn eða tæki, er hægt að nota til að styðja fjölbreyttar leiðir í 

framsetningu og tjáningu um upplýsingar og innihald þannig að það grípi áhuga 

nemenda? 

Tafla 1: Þegar hugað er að því að nota AHN í kennslu 

 

Samkvæmt Rao og Meo (2016, bls. 4) lýsir tafla 1 fjórum atriðum sem þau telja þurfa að vera 

til staðar þegar kennarar undirbúa kennslu með aðferð AHN að leiðarljósi: markmið (e. goals), 

mat (e. assessments), aðferð (e. methods) og gögn (e. materials). Þau töldu það vera 

mikilvægt við undirbúning kennslu að finna út markmið kennslunnar og fá markmiðið til að 

passa við hæfnisviðmiðin sem sett eru fram af aðalnámskrá grunnskóla (markmið), að meta 

árangur og þróun nemenda í námi (mat), að þróa kennsluáætlanir (aðferð) og velja úrræði og 

gögn við hæfi (gögn). Taflan var upphaflega á ensku (e. Considering UDL for Lesson 

Components) en hefur verið þýdd af höfundi yfir á íslensku. 
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Tafla 2: Hringur AHN fyrir skipulagðan undirbúning kennslu  

 

Rao og Meo (2016, bls. 4) sögðu að tafla 2 sýndi hringrás fyrir kennslu (e. UDL Cycle of 

Instructional Planning). Hringurinn sýnir hvernig hæfniviðmið aðalnámskrár getur leitt þróun 

markmiða sem er á töflu 1 fyrir markmið, mat, aðferðir og gögn. Rao og Meo (2016, bls. 5) 

minntu á að það væri ekki ein sérstök leið til að nýta AHN við skipulag kennslu, og er það því 

undir lagni kennarans komið að auka fjölbreytni og möguleika í námi nemenda sinna eins og 

best verður á kosið í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. Þau hvöttu kennara til að nýta 

sér fjölbreyttar leiðir í kennslu, jafnvel þótt að skólanámskrá skólans sem kennd væri byði 

ekki upp á að innleiða AHN að fullu. Þá væri alltaf hægt að taka eitthvað úr aðferðinni og 

nýta sér til að ná til allra nemenda. Taflan var upphaflega á ensku en hefur verið þýdd af 

höfundi yfir á íslensku. 

Posey, A. (2019, An Activation Model) sagði að þegar kennarar settu fram verkefni fyrir 

nemendur sína sem væru stöðluð (e. one size fits all) væru verkefnin mjög ólíkleg til að skila 

tilsettum árangri vegna þess að kennarinn væri þá ekki að hanna kennsluna fyrir hinn 

fjölbreytta nemendahóp. Mikilvægt væri að hafa ákveðið markmið en að bjóða margar leiðir 

Hefjast skal handa 
við að skipuleggja 

kennslu með 
hæfniviðmið 
aðalnámskrár 
grunnskóla  að 

leiðarljósi. 

Skref 1: Þróa skal skýrt 
markmið (í tengslum 

við færni og 
heildarhugmynd 
hæfniviðmiðsins) 

Skref 2: Þróa skal mat 
í tengslum við 

markmiðið (Nýta skal 
þrjú viðmið AHN til 
að þróa fjölbreytt, 

mótandi og 
samantekið námsmat) Skref 3 og 4: Þróa 

skal sveigjanlegar 
aðferðir og gögn. 

Nýta skal þrjú viðmið 
AHN til að styðja 

við. 

Kennsla hefst og fer 
fram með tilliti til 

AHN. 

Nú skal fara yfir 
kennsluna. Hvað 

virkaði og hverju má 
breyta/aðlaga til að 

fella niður hindranir og 
auka árangur? Endilega 
fá stuðning frá öðrum 

eftir þörfum. 
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að því. Hún sagði frá kennara sem kenndi 5. bekk og setti fram verkefni fyrir nemendur, þar 

sem þeir áttu að gera samanburð á milli tveggja hluta. Kennarinn ákvað að leyfa nemendum 

að velja sjálfir hvaða tveir hlutir það væru sem þeir myndu bera saman. Þá var einn nemandi 

sem hafði ekki skrifað mikið allt árið sem skilaði af sér tveimur blaðsíðum um efnið. Þetta er 

dæmi sýnir að kennarinn var með skýrt markmið; að gera samanburð á tveimur hlutum, og 

leyfði nemendum sjálfum að skila sér á leiðarenda. Þannig gaf kennarinn nemendum sínum 

færi á að taka ábyrgð og þátttöku í eigin námi.  

 

3.2 Ábyrgð og þátttaka í eigin námi 
Í fræðunum um AHN er fjallað um að vera sérfræðingur í eigin námi, sem snýst í 

meginatriðum um að taka ábyrgð og þátttöku í eigin námi. Samkvæmt Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum (e.d.) er sérfræðingur  „sá eða sú sem hefur sérhæft sig í e-

u“. En sérhæfing er þó aldrei stöðug, heldur er hún í stanslausri þróun. Það sama á við um 

námsmenn. Hæfileikinn til að verða sérfræðingur í eigin námi er hæfileiki sem er í stöðugri 

þróun og krefst viðhalds og sjálfsígrundunnar.  

Kennarar ættu því ekki að horfa á það að verða sérfræðingur í eigin námi hjá nemendum 

sem áfangastað, heldur sem stanslausa þróun í að verða meiri sérfræðingar (Meyer, Rose og 

Gordon, 2014, bls. 21). Að verða sérfræðingur í eigin námi er hæfileiki sem allir nemendur 

ættu að geta náð fram hjá sjálfum sér og kennarar ættu að ætlast til þess af nemendum að þeir 

stefni þangað. Þetta gera kennarar með því að virkja nemendur, kenna þeim að takast á við 

áskoranir og sömuleiðis að styðja við þá til að ná fram því besta sem í þeim býr (Meyer, Rose 

og Gordon, 2014, bls. 22-23).  

Samkvæmt Bray og McClaskey (2017, bls. 30) sögðu þá vera sérfræðingar í eigin námi 

sem skildu námsumhverfið sitt, hvernig þeir gætu sótt meiri þekkingu og eins þeir sem vissu 

við hvern þeir ættu að hafa samskipti við hverju sinni til að efla þekkingu sína. Þeir sættu sig 

við mistök sín, lærðu og byggðu nýjan skilning á þeim. Þær Bray og McClaskey (2017, bls. 7) 

sögðu að kennarinn væri leiðbeinandi fyrir nemendur á þeirra persónulegu vegferð í námi. 

Þegar nemendur fengju tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt gæfi það þeim rödd og þeir yrðu 

þátttakendur í eigin námi. Þegar þeir fengju að hafa áhrif á sitt nám og val fengju þeir 

hvatningu til að vilja læra. 
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Teaching is central to everything we do as humans. We teach skills, knowledge, concepts, 

procedures, culture, language, expression, emotion and values. We teach directly and 

indirectly. We teach the practical and the abstract. Teaching is an unmistakable part of who 

we are. (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 36) 

 

Kennsla á sér stað alls staðar. Einhver gæti haldið því fram að ef aðili er sérfræðingur í sínu 

fagi geti hann kennt það og að einstaklingur sem er sérfræðingur í steypu viti allt sem hann 

þarf að vita og þurfi ekki að vita meir. Þetta er ekki rétt. Hlutirnir þróast og breytast og 

mennirnir með. Það eru ekki aðeins námsmenn sem þurfa að stefna að því að verða 

sérfræðingar í sínu námi, kennarar ættu enn fremur að hafa sama markmið.  

Samkvæmt Meyer, Rose og Gordon (2014, bls. 38) þurfa kennarar að aðlagast, læra, 

setja sér markmið og sinna þeim til að ná þeim. Því sem meira skiptir eru kennarar 

fyrirmyndir fyrir nemendur sína. Þegar kennarar verða sérfræðingar í sínu námi eru líkurnar 

þeim í hag til að kenna nemendum sínum til að verða sérfræðingar í sínu námi líka. Velgengni, 

að vera metin að verðleikum og ánægja í starfi skiptir höfuðmáli í hvaða starfi sem er. Meyer, 

Rose og Gordon (2014, bls. 38) sögðu að þegar kennari sinnti starfi sínu af innlifun og ánægju 

hlyti það að smitast til nemenda. Velgengni í starfi með börnum er þó ekki endilega eitthvað 

sem er meðfætt. Á bak við kennara sem heldur kennslu uppi með sinni sérfræðilegu snilld er 

mikil vinna og lærdómur. Lærdómurinn kemur af því að læra af mistökum, gefast ekki upp, 

nægjusemi sem og að stunda sjálfsskoðun og sjálfspeglun. Þau töldu það því vera hollt og gott 

fyrir kennara sem eru að hefja starfsferil sinn að hafa það í huga að Róm var ekki byggð á 

einum degi. Samstarfshópurinn skipti að þeirra mati líka gríðarlega miklu máli, að kennari 

geti ráðfært sig við aðra og gefið öðrum ráð. 

Kennari sem hefur náð tökum á því að verða sérfræðingur í sínu námi er kennari sem 

fagnar breytingum, getur brugðist við með litlum fyrirvara í kennslu, tekið stöðugt mat á 

kennslutímanum og á kennslu nemenda sinna, getur aðlagað kennslu með stuttum fyrirvara og 

veit hvenær aðstæður kalla á aðra kennsluaðferð. Kennarar læra frá nemendum sínum og frá 

hverjum öðrum. Nemendur læra frá hverjum öðrum og kennurunum sínum (Meyer, Rose og 

Gordon, 2014, bls. 39). 

Til þess að kennarar geti orðið sérfræðingar í eigin námi og kennt nemendum sínum að 

vera það líka þarf skólakerfið að vera hannað til þess að næra alla innan þess. Því kallar það á 

að kerfið verði sérfræðingur líka. Með því er átt við að kerfið nærist og þrífist á sérfræðingum 

í eigin námi, að það sé metið að verðleikum og að það þróist jafnt fyrir kennara sem og 

nemendur (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 40). 
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Til að skapa námsumhverfi þar sem sérfræðingar í eigin námi blómstra þarf allt 

starfsfólk skólans að vera tilbúið að vinna saman að sama markmiðinu. Það eru því ekki bara 

kennarar og nemendur sem stefna að því að verða sérfræðingur í eigin námi, heldur einnig 

skólastjórnendur, skólaliðar, stuðningsfulltrúar, matráðar og skólabílstjórar. Þetta krefst þess 

að allir aðilar séu áhugasamir um að læra, að þeir séu fróðir um nám og séu skipulagðir um 

nám. Því má segja að kerfið, sem er samansett af nemendum, er sjálft hvetjandi, 

þekkingarmikið og skipulagt um lærdóm (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 43). 

Heilar eru jafn einstakir og fingraför. Kennarar þurfa því að velta fyrir sér hvernig þeir 

geta hannað viðfangsefni sem getur stutt alla flóruna af nemendum (Posey, A., 2019, Using 

the UDL Framework to Design for Variability in Three Brain Networks). Samkvæmt 

McDowell, M. (2019, The 5Cs: Guiding Actions for Developing Student Expertise) er það 

mikilvægt að kennari sé með skýrar væntingar til nemenda varðandi núverandi afköst í námi 

og hvers sé ætlast til af þeim næst. Ef það er gert mun nám þeirra og ábyrgð eflast til muna. 

Þegar nemendur fá að vita hvaða væntingar eru til þeirra munu þeir enn fremur sýna árangur. 

Breytileiki er mikilvægur þegar rætt er um taugakerfi, því engir tveir heilar starfa eins. 

Þeir eru flóknir, mótaðir af umhverfi og genum. Kennurum getur þótt yfirþyrmandi að ná til 

allra hina fjölbreyttu nemenda í skóla margbreytileikans. Skipulagsrammi AHN er ætlaður til 

þess að auka sveigjanleika fyrir nemendur og taka í burtu hindranir. Skipulagsramminn er 

byggður á þremur viðmiðum sem talið er að allir búa yfir: tillfinningavit, skilningarvit og 

skipulagsvit (CAST, 2018a). 

 

3.3 Þrjú viðmið AHN 
Fjölbreytilegum nemendahópi fylgja áskoranir fyrir kennara en í því felast einnig tækifæri. Í 

aðferðarfræði AHN er fjallað um þrjú viðmið sem snúa að virkni heilans. Eftirfarandi eru þrjú 

viðmið AHN sem geta hjálpað kennurum við skipulagningu kennslu. Með þau að leiðarljósi 

er hægt að finna leið til að þróa hæfileika allra nemenda (Meyer, Rose, og Gordon, 2014, bls. 

84).  

Viðmiðin þrjú eru: tilfinningavit sem á við „hvers vegna” spurningar um nám, 

skilningarvit á við „hvað” spurningar um nám og skipulagsvit á við „hvernig” spurningar um 

nám. 

Rannsóknarhópurinn CAST gaf út töflu fyrir þrjú viðmið algildrar hönnunar náms, 

AHN (CAST, 2018b). Taflan var sett upp fyrir kennara til að hafa í huga og nýta við 
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skipulagningu kennslu. Posey, A. (2019, Using the UDL Framework to Design for Variability 

in Three Brain Networks) hvatti kennara til að hafa töfluna sýnilega fyrir nemendur til að gefa 

þeim færi á að vera ábyrgir þátttakendur í eigin námi. Hún taldi að kennarar ættu að skapa 

umræður um hana með nemendum svo að þeir gætu ígrundað námsferil sinn. Það gæfi þeim 

færi á að skilja hann betur og finna hvaða leiðir hentuðu sér í verkefnavinnu. Þá fengju 

nemendur aukna stjórn á eigin námi. 

Samkvæmt Diaz og McKenna (2017, bls. 48) hjálpar taflan kennurum ekki aðeins við 

að undirbúa kennslu. Með henni geta þeir enn fremur skoðað hvernig þeir geta bætt sig á 

vegferð sinni í kennslu. 

 

 

Tafla 3: Viðmið fyrir algilda hönnun náms 

 

Þegar kennarar nýta töfluna við skipulag kennslu þurfa þeir að spyrja sig hvernig þeir geti 

stutt margvíslegar leiðir til náms, hvernig þeir geta stutt margvíslegar leiðir til skilnings og 

hvernig þeir geta stutt margvíslegar leiðir til athafna og tjáningar. Við hverja spurningu skoða 
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þeir hvernig þeir geta tryggt aðgengi, uppbyggingu og skilning. Þannig vinna þeir að 

markmiðinu (Benzinger, Boular-Woods og Howard, 2021).  

Upprunalega taflan er skipulögð af CAST (2018b) til að byrja vítt á aðgengi, eitthvað 

sem á við alla. Þá er farið yfir uppbyggingu sem einangrar efnið enn meira og endar svo á 

skilning sem á við einstaklinginn sjálfan. Þannig er hægt að setja markmið um hvernig hægt 

er að efla nemendur til að verða ábyrgir þátttakendur í eigin námi, en það er meginmarkmiðið 

þegar unnið er með AHN. Kjarni AHN felst í því að kennarar skilji að það sem getur reynst 

sumum mikilvægt reynist alltaf gott fyrir heildina.  

Hugmyndafræði AHN er ekki byggð á reglum eða sérstökum tékklista til að fara eftir í 

sérstökum aðstæðum. Aftur á móti er tafla AHN hönnuð sem nokkurs konar leiðbeiningar til 

að fara eftir við skipulagningu náms og námsumhverfis, til að mynda leiðbeiningar til að velja 

tæki og tól við hæfi, aðferðir og starfshætti. Í þessu samhengi er einnig mikilvægt að hafa í 

huga þroskaferil nemenda, fjölbreytni skóla og skólasamfélaga og viðleitni kennara til að 

sinna starfi sínu (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 87-88).  

 

3.3.1 Tilfinningavit 

Styðjum margvíslegar leiðir til náms ( Á við „hvers vegna“ spurningar um nám).   

 

Í algildri hönnun náms (AHN) er mikilvægt að námsumhverfið styðji við alla nemendur. 

Tilfinningavit segir til um hvernig námsmenn verða áhugasamir um námið sitt og hvernig þeir 

geta viðhaldið þeim áhuga. Markmið kennara sem nýta sér AHN í kennslu er að gera alla 

nemendur að ábyrgum þátttakendum í eigin námi. Það styrkir nemendur þegar þeir eru hvattir 

til að nýta áhugamál sín til að finna tilgang og hvatningu í námi. Mikilvægt er að nemendur 

læri að hafa sjálfsstjórn í námi. Það gera nemendur ekki aðeins með því að setja sér markmið, 

heldur með því að halda út vinnuna sem tekur til að fylgja því eftir. Þá þurfa nemendur að 

læra á styrkleika sína. Það er gert með því að gefa þeim tíma til að finna hjá sjálfum sér 

hvenær kröfurnar á hendur þeim eru of litlar eða of miklar. Þeir þurfa að stilla væntingum 

sínum í hóf, gera raunhæfar áætlanir og vita hvenær þeir þurfa að leita sér hjálpar (Meyer, 

Rose og Gordon, 2014, bls. 90). 

Mikil fjölbreytni er í nemendahóp á milli einstaklinga og því hefur hver einstaklingur 

eitthvað til brunns að bera sem nýtist þeim í verkefnavinnu. Kennari þarf að geta stillt kröfur 

eftir einstaklingum og veitt aðstoð eftir þörfum. AHN er með þrjár leiðir sem hægt er að nota 

sér til stuðnings þegar unnið er með tilfinningarvit: Hvernig höfðað er til nemenda, að halda 
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nemendum við efnið og að lokum möguleika nemenda til að stýra sínu námi sjálf (Meyer, 

Rose og Gordon, 2014, bls. 91). 

Kennarar eiga það gjarnan til að eyða mikilli vinnu í að reyna að sjá fyrir áhuga og 

þátttöku nemenda. En enginn nemandi er eins, og því er mismunandi hvað vekur áhuga og 

athygli þeirra. Nemandi þróast einnig sjálfur og mun því verða allt öðruvísi námsmaður eftir 

kringumstæðum hverju sinni. Áhugamál nemenda breytast þegar þeir þroskast og öðlast nýja 

þekkingu og færni þar sem umhverfi þeirra breytist með þroskanum. Þess vegna er mikilvægt 

fyrir kennara að finna aðrar leiðir til að fá fram áhuga nemenda, leiðir sem endurspegla 

mismun á milli allra sem læra (CAST, 2018b). 

Mikilvægt er að kennarar hafi sveigjanleika að leiðarljósi þegar kemur að kennslu. 

Kennarar vilja að nemendur geti fundið sér leið inn í reynslu sína á námi og haldist þar 

andspænis áskorunum eða mistökum, og að þeir geti haldið áfram að byggja upp þekkingu á 

sjálfum sér (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 91). 

Samkvæmt Rapp (2018, bls. 3) eru nemendur fjölbreyttir og því er mismunandi á milli 

einstaklinga hvaða verkefni kveikir áhuga í námi og við hvaða aðstæður í kennslustofunni. 

Sumir nemendur kjósa að læra einir á meðan aðrir vilja helst læra með öðrum. Sumir 

nemendur vilja vinna í verkefnum sem eru opin og þeir geta ráðið hvert það leiðir sig á meðan 

aðrir vilja hafa verkefnin sett upp skipulega. Rapp minnti á að hver nemandi væri einstakur á 

sinn hátt, með sína eigin hæfileika og „námsstíl“. Til þess að kveikja áhuga nemenda þurfa 

kennarar að aðstoða nemendur að finna áhugamál sín og hjálpa þeim að halda áhugann út 

vinnslu verkefnisins, svo sem að vinna að markmiðinu og aðstoða nemendur við að skoða 

sínar námsaðferðir. 

 

3.3.2 Skilningarvit 

Styðjum margvíslegar leiðir til að auka skilning (svarar „hvað“ spurningum um nám).   

 

Rapp (2018, bls. 3-4) lýsti skilningarvitinu sem framlagi. Ef viðfangsefni er aðeins sett fram á 

einn hátt fyrir nemendur munu aðeins þeir nemendur sem hafa getu á því viðfangsefni græða 

á því. En ef viðfangsefni er sett fram á víðtækan hátt munu þrír hlutir gerast; í fyrsta lagi 

munu fleiri nemendur munu hafa aðgang að nýja viðfangsefninu, í öðru lagi munu nýju 

upplýsingarnar styrkjast á fjölbreyttan hátt og í þriðja lagi verða nemendur líklegri til að sýna 
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ábyrgð og þátttöku í eigin námi. Það gerist þegar nemendur fá tækifæri til þess að finna út 

hvaða leiðir henta þeim best í námi. 

Meyer, Rose og Gordon (2014, bls. 99) sögðu að sérþekking krefðist mun meira heldur 

en þátttöku. Þar þarf sömuleiðis skipulagða þekkingu með því að taka á móti upplýsingum frá 

umhverfinu, að viðurkenna fyrirsjáanleg mynstur í þeim upplýsingum, skilja og sameina nýjar 

upplýsingar og þróa hæfileikann til að tileinka sér þær og leggja á minnið. Hæfni nemandans 

til að skilja og túlka upplýsingar er háð miðli og aðferðum, hvernig þær eru framkvæmdar. 

Þau teldu að til þess að námsumhverfi gæti stutt við fjölbreytileika nemenda í ferlinu væri 

þörf á þremur víðtækum möguleikum fyrir framsetningu: skynjun og skilningi, máli, stöfum 

og táknum, og skilningi. 

Þegar unnið er með nemendum með talnablindu eða lesblindu gagnast AHN (Meyer, 

Rose og Gordon, 2014, bls. 99) þeim einstaklega vel. Hún fellir hindranir og opnar möguleika 

fyrir þá með notkun tækninnar. Því má segja að tæknin sé mjög nauðsynleg fyrir suma, en góð 

fyrir alla af því hún opnar svo marga möguleika í námi.  

Meyer, Rose og Gordon (2014, bls. 101) töldu ekki að börn með talnablindu, lesblindu 

eða annað ættu við námserfiðleika að stríða og ættu þar af leiðandi sjálfkrafa að teljast eiga 

minni möguleika en aðrir til að ná árangri í námi. Aftur á móti bentu þau á að ef kennslan og 

kennsluumhverfið byði upp á möguleika fyrir alla nemendur til að láta ljós sitt skína ættu ekki 

að vera neinar hindranir fyrir slíka nemendur. Þetta gæti unnist með því að bjóða nemendum 

upp á marga möguleika á framsetningu, til dæmis með því að nýta tæknina. Þegar það væri 

gert kæmi í ljós að erfiðleikar, sem áður voru tengdir við nemandann, voru erfiðleikar sem 

snertu bæði nemandann og námsumhverfið. 

Kennarar þurfa að hafa í huga við kynningu á upplýsingum á viðfangsefni að nemendur 

skynja og túlka upplýsingar á mismunandi hátt. Því þurfa einstaklingar sem eru til dæmis með 

lesblindu, eru blindir eða heyrnalausir, frá mismunandi menningarheimum eða með annað 

móðurmál; að fá aðra möguleika við nálgun á efni heldur en hinir. Aðrir eiga kannski erfiðara 

með að lesa hluti á prenti og þá hentar þeim betur að hlusta, eða að nálgast þá sjónrænt. 

Fjölbreyttar leiðir að námi gefa nemendum möguleika á að finna sínar leiðir. Þannig er engin 

ein leið sem gagnast öllum nemendum og því mikilvægt að bjóða margar leiðir við nálgun á 

efni mögulegar (CAST, 2018b). 

Posey, A. (2019, Design for Variability in Representation Networks) ræddi um 

ljósmynd sem gekk um samfélagsmiðla af röndóttum kjól. Þá vakti athygli að sumir töldu 

kjólinn vera svartan og bláan og aðrir sáu hann sem hvítan og gylltan. Þetta sýnir hversu mikil 
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fjölbreytnin er á milli túlkun hjá einstaklingum. Skilningarvitið er staðsett aftarlega í 

heilanum og hefur áhrif á túlkun og skilning upplýsinga. Því er mismunandi á milli 

einstaklinga hvernig þeir bregðast við upplýsingum frá umhverfinu, eins og til dæmis hvað 

þeir sjá, heyra, snerta, finna lykt og bragð af. 

Þegar námsumhverfi er sniðið að þörfum mismunandi nemenda finna kennarar að 

enginn einn framsetningarmáti er ákjósanlegur fyrir alla nemendur, fyrir allar námsgreinar, 

eða fyrir allar aðstæður (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 102). 

 

3.3.3 Skipulagsvit 

Styðjum margvíslegar leiðir til athafna og tjáningar ( svarar „hvernig“ spurningum um nám). 

 

Samkvæmt Rapp (2018, bls. 4) snýst skipulagsvit um afkastagetu nemenda. Tvær 

hefðbundnar leiðir eru til að stuðla að því, sem eru skrifleg (til dæmis próf, verkefnablöð, 

ritgerðir) og munnleg svör frá nemendum í kennslustund. Rapp taldi þessar tvær leiðir vera til 

góðs fyrir þá nemendur sem finnst gott að vinna eftir þessum leiðum í námi, en að það þurfi 

að hafa fleiri möguleika í boði.  

Nemendur taka á móti upplýsingum og tjá sig eftir því. Þeir taka á móti og bregðast við 

upplýsingum á ólíka vegu. Nemendur sem eiga við líkamlega erfiðleika að stríða, til dæmis 

þroskafrávik eða taugasjúkdóma, einstaklingar sem eiga erfitt með að skipuleggja sig, 

einstaklingar með málerfiðleika og svo framvegis takast á við verkefni sín í námi á 

mismunandi hátt. Sumir eiga auðveldara með að tjá sig munnlega, en fyrir aðra hentar betur 

að nota texta. Fyrir kennara er hollt og gott að muna að sama hver framkvæmdin er krefst hún 

alltaf vinnu af nemandanum. Nemandi þarf alltaf að skipuleggja sig, gera áætlun og rannsaka. 

Það er engin ein leið sem hentar öllum nemendum til að tjá sig og framkvæma og því er 

gríðarlega mikilvægt að kennarar bjóði upp á fjölbreyttar leiðir að nálgun (CAST, 2018b). 

Til þess að efla skipulagsvit nemenda er mikilvægt að kennari sé stuðningsaðili fyrir 

nemendur sína. Kennari þarf að fylgjast með þróun nemanda í námi, styðja hann við 

markmiðasetningar og gefa honum svigrúm til að aðlaga nálgun eftir sínum þörfum. Þannig 

getur nemandi tekist á við upplýsingar og brugðist við þeim á sínum forsendum. Til þess að 

þetta gangi upp þarf að bjóða upp á marga möguleika til tjáningar og samskipta. Þetta er hægt 

að gera til dæmis með því að nýta tæknina í námi (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 102).  
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Nemendur sem eflt hafa skipulagsvit sitt eru nemendur sem kunna að setja sér markmið 

sem hæfa þeim sjálfum og þeir geta fylgst með þróun á námsárangri sínum á meðan þeir eru 

að ná takmarki sínu. Þetta krefst þess að þeir setji sér hæfilega erfið markmið og að þeir séu 

sveigjanlegir þegar unnið er að þeim, til dæmis með því að átta sig á því þegar eitthvað er 

ekki að ganga upp, að finna þá einhverja aðra leið sem hentar betur. Þetta er hæfileiki sem 

kennarar geta ekki ætlast til að nemendur séu búnir að ná, heldur kemur hann til með auknum 

þroska. (Meyer, Rose og Gordon, 2014, bls. 103). Hægt er að horfa á nám sem ferðalag á 

ákveðinn ákvörðunarstað. Nemendur eru að stefna á ákveðinn stað og kennarar eru ætíð til 

staðar til að styðja þá í því að ná þangað. 

 

3.4 Umræða 
 

Til þess að rannsaka grundvöll fyrir AHN í skólakerfi á Íslandi er nauðsynlegt að skoða 

aðalnámskrá grunnskóla. Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls.7) setti fram ákveðinn 

skipulagsramma sem skólasamfélaginu á Íslandi er í dag ætlað að fylgja eftir. Aðalnámskrá 

fylgir lögum og reglugerðum en er á annan hátt opin fyrir aðlögun. Ábyrgð er sett á kennara 

að leiðbeina nemendum að nýta sér gagnrýna hugsun í námi og að vera virkir þátttakendur í 

jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þannig hefur aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 8) sett 

skipulagsramma fyrir markmið og skipulag skólastarfsins er varðar skólastjórnendur, kennara, 

nemendur og annað starfsfólk skólans. Aðalnámskrá (2013, bls. 11) er stöðugt opin fyrir alla 

til að skoða og rýna. Henni hefur verið lýst sem samning „þjóðarinnar við sjálfa sig um 

menntamál“. Þar er fjallað um starfshætti skóla og þar kemur fram að þeir eigi að vera 

mótaðir af „umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð“. Sveigjanleiki er 

lykilorð í aðalnámskránni sem gefur skólastjórnendum og kennurum tækifæri til að nýta sér 

margar leiðir og aðferðir við kennslu, svo lengi sem þeir framfylgja lögum 

aðalnámskráarinnar. Því gefur það kennurum færi á því að nýta sér aðferðir, eins og algilda 

hönnun náms, þar sem jafnrétti og lýðræði er í fyrirrúmi.  

Í kafla 2 var farið yfir sögu skóla án aðgreiningar. Þar var vitnað í stjórnarskrá Íslands er 

varðar mikilvægi jafnréttis og rétt einstaklingsins til góðrar menntunar. Í aðalnámská 

grunnskóla (2013, bls. 43) er einnig fjallað um rétt allra barna til góðrar menntunar og 

mikilvægi þess að sinna menntun barna og undirbúa þau fyrir komandi framtíð (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls.12-13). Líkt og kom fram í kafla 3, Nám fyrir alla, spratt hugmyndin 
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um algilda hönnun náms upp út frá jafnrétti. Stofnendur aðferðarinnar fannst að jafnréttis væri 

ekki gætt í skólasamfélaginu á þeim tíma, og þeir vildu gera skólasamfélagið opið fyrir alla. 

Þetta gerðu þeir með því að þróa aðferð sem skapaði sveigjanlegt skólastarf og skólasamfélag 

sem felldi niður hindranir. Þannig verður til skóli fyrir alla, sem er það sama og hugmyndin 

um skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám snýst um.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 13) er fjallað um fagmennsku kennara. Þar segir 

að „Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð.“ Þar er lögð áhersla 

á að kennarar skili þekkingu sinni til nemenda og „...að veita þeim tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun.“ Þar kemur enn fremur fram 

að þegar kennarar sýna fagmennsku gagnvart nemendum, verði þeir að taka tillit til hins 

margslungna einstaklings. Kennarastarfið snýst ekki um að finna auðveldar leiðir fyrir 

kennara til að halda uppi kennslu. Hluti af starfinu snýst um að finna fjölbreyttar leiðir fyrir 

nemendur til að fá aðgang að upplýsingum sem dýpkar skilning þeirra á efninu, krefur þá um 

meiri vitneskju sem þeir geta síðan komið frá sér á skilvirkan hátt. Þetta fellur vel að 

hugmyndafræðinni um algilda hönnun náms, þar sem lögð er áhersla á að mæta nemendum 

með fjölbreyttum leiðum þannig að hver og einn fái notið sín. 

Í kafla 3.1.2 um markmið og skipulag kennslu, var fjallað um fagmennsku kennara og 

mikilvægi markmiðasetningar við nýtingu algildrar hönnunar náms. Þar kom fram að 

viðurkennt sé að nemendur læri ekki allir eins og að því þurfi kennarar að setja fram skýr 

markmið með kennslu því það gefi nemendum tilgang. Einnig þurfi að gefa nemendum færi á 

að nýta sína styrkleika í námi. Það samræmist því sem kom fram í kafla 2.1, 

einstaklingsmiðað nám. Þar var fjallað um Dewey og nám í verki (e. learning by doing). 

Dewey vildi gefa nemendum rödd, að þeir fengju frelsi til að tjá sínar skoðanir og markmið. 

Markmiðið væri að mennta nemendur til að þeir fengju þekkingu á staðreyndum. Meyer, Rose 

og Gordon (2014, bls. 89) sögðu að AHN væri ekki ætlað til þess að gera lærdóm auðveldan 

fyrir nemendur, heldur að lærdómur ætti alltaf að vera hæfilega krefjandi fyrir einstaklinginn. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 68) hvílir sú ábyrgð á nemendum að 

þeir taki ábyrgð á eigin námi. Hvatt er til að þeir venjist góðu vinnulagi í námi og að þeir fái 

sveigjanleika til þess að taka ábyrgð á sínu námi, en þó innan hæfilegra marka til dæmis 

sökum aldurs eða þroska. Ábyrgðin ætti því að fara vaxandi eftir þroska einstaklingsins. Þá er 

hvatt til að nemendur fái fjölbreytta möguleika til að geta tamið sér námsaðferðir við hæfi, 

bæði í hóp og sem einstaklingar. Þess vegna stendur unglingastigi til boða valgreinar í námi á 

Íslandi. Í ritgerðinni hefur verið fjallað um ábyrgð og þátttöku í eigin námi (kafli 3.2). Þar 
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kom fram krafa frá AHN um að nemendur tækju ábyrgð á námi og gerðust virkir þátttakendur 

í eigin námi, því þannig yrðu þeir sérfræðingar í eigin námi. Þar kom fram að kennarar ættu 

að átta sig á að sú hæfni væri ekki endastöð, heldur væri þetta hæfni sem væri í sífelldri þróun. 

Fjölbreyttir möguleikar að námi eru ekki aðeins mikilvægir í aðalnámskránni, heldur einnig í 

fræðum AHN. Þannig ættu nemendur að fá að hafa áhrif á nám sitt og um leið hvatningu til að 

vilja læra.  
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4 Lokaorð 

Fjölbreyttum nemendahóp fylgja ýmsar áskoranir fyrir skólastjórnendur og kennara. 

Áskorunin er meðal annars falin í því að ná til fjölbreytts nemendahóps og að ná fram því 

markmiði að skipuleggja skólastarf sem höfðar til allra nemenda. Algild hönnun náms kemur 

þar fram sem gagnlegur og nýtanlegur skipulagsrammi sem er með það að markmiði að skapa 

sveigjanleika og ýta frá hindrunum í skólastarfinu. Þannig geta allir nemendur blómstrað og 

fengið leiðsögn í því að taka ábyrgð og eins að vera virkir þátttakendur í eigin námi. Þá þurfa 

kennarar að vera fyrirmyndir fyrir nemendur sína með því að taka sjálfir ábyrgð og vera virkir 

þátttakendur í eigin námi. Það gera þeir með því að læra að bregðast við eftir aðstæðum með 

litlum fyrirvara og vera tilbúnir að bæta við þekkingu og reynslu, því á þann hátt hvetja þeir 

og styrkja nemendur sína. Áhugi og gleði fyrir því skiptir máli, ekki aðeins fyrir nemendur, 

heldur einnig fyrir kennara, þar sem kennarar geta jafn auðveldlega smitað gleði sinni og 

áhuga á náminu eins og neikvæðni.  

Höfundur telur algilda hönnun náms samræmast vel hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. AHN, líkt og skóli án aðgreiningar, vill stuðla að 

góðu og innihaldsríku námi fyrir alla. Algild hönnun náms hvetur einnig til þess að nýta 

einstaklingsmiðað nám, en ekki aðeins fyrir þá sem hallar undan fæti hjá, heldur telur AHN 

að allir nemendur eigi rétt á því óháð þroska, getu, félagslegri stöðu eða öðru sem gæti haft 

áhrif á nám nemenda. Skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám eru í sífelldri þróun, en 

svo virðist sem að algild hönnun náms hafi verið lengur í þróun í Bandaríkjunum og er því 

komin lengra á veg. Algild hönnun náms er með skýran og skarpan ramma sem er 

auðveldlega hægt að aðlaga að íslensku skólasamfélagi.  

Ljóst er að algild hönnun náms er möguleg á Íslandi en nú stendur yfir innleiðing á 

henni í tveimur skólum í Hafnarfirði, Lækjarskóla og Skarðshlíðarskóla. Þeir nýta hana undir 

heitinu altæk hönnun náms. Höfundur sendi fyrirspurn á báða skóla og spurðist fyrir um 

hvernig aðlögunin gengi. Á báðum stöðum kom svar um að aðlögun hefði hafist síðastliðið 

haust og áætlað í upphafi að hún stæði yfir í fimm til sjö ár. Þó hefur vegna covid-veirunnar 

aðlögunin ekki gengið jafn hratt og örugglega fyrir sig og til stóð. Ingibjörg Magnúsdóttir, 

skólastjóri Skarðshlíðarskóla, tjáði höfundi að skólarnir væru með teymi sem heldur utan um 
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innleiðinguna. Teymið hittist svo reglulega og ber saman bækur sínar. Fagna ber því að 

skólarnir hafa nú hlotið styrk frá Sprotasjóði til að innleiða aðferðina (GG, 2021, 16. apríl). 

Það verður án efa áhugavert að fylgjast með þróun starfsins við innleiðinguna á komandi 

árum. 

Það vekur sérstaka athygli höfundar hve mikil gagnrýni kemur fram á skóla án 

aðgreiningar og er það sterk áminning um að ekki er allt gull sem glóir. Það sem sumir sáu 

sem stórkostlega lausn fyrir alla reyndist því miður ekki leysa nærri því eins mörg vandamál 

og vonir stóðu til. Ljóst er að hugtakið skóli án aðgreiningar og það sem í því felst átti að 

skapa skólasamfélag fyrir alla en var síðan mun erfiðara í framkvæmd en gert var ráð fyrir. 

Líkt og kom fram í 2. kafla reyndist misvísandi túlkun á framkvæmd og ófullnægjandi 

stuðningur til kennara við að framkvæma hana skapa mikla erfiðleika. En ekki er öll von úti 

enn. Mistök eru býsna góð til að læra af og alltaf er hægt að gera betur. Líkt og hugtakið um 

jafnrétti þarf skóli án aðgreiningar að vera í sífelldri naflaskoðun og þróun í takt við allt 

samfélagið og skólasamfélagið. En höfundur telur, eins og áður sagði, að algild hönnun náms 

sé aðferð sem fellur vel að hugmyndum um skóla án aðgreiningar og verður gaman að sjá 

hvað skólarnir í Hafnarfirði segja um þetta eftir að þeir hafa lokið innleiðingu aðferðarinnar. 

Kennarastarfið er ófyrirsjáanlegt, fjölbreytt, margbreytilegt. Því er mikilvægt að vera 

sífellt á tánum í kennslu til að geta brugðist við óvæntum aðstæðum á sem skilvirkastan hátt. 

Einnig er ljóst að kennarar þurfa að stunda sjálfsskoðun og leita alltaf meiri þekkingar. Því 

eftir allt saman verður „…menntun hvers manns [verður] að metast eftir því hve hæfur hann 

er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum 

degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra” (Guðmundur Finnbogason, 2013, bls. 33). 

Kennarar þurfa því að sækja sér meiri fræðslu og þekkingu í takt við samfélagið sem er í 

sífelldri þróun. Þar kemur algild hönnun náms inn sem góður kostur til að halda utan um 

skólasamfélag sem stuðlar að jafnrétti og lýðræði.
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