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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Kjarni ritgerðinnar er einstaklingsmiðun í námi og hvernig listgreinar geta verið liður 
í því að grunnskólakennari temji sér einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Til að styðja 
við það er fjölgreindakenning bandaríska prófessorsins, Howards Gardners um 
mismunandi svið greindar í manninum, höfð að leiðarljósi. 
 Fyrst verður stiklað á stóru um sögu menntunar, þá með tilliti til 
einstaklingsmiðunar og list- eða verklegrar nálgunar. Eru þar ýmsir kennismiðir sem 
koma við sögu. Auk Gardners verður fjallað stuttlega um verkhyggjumanninn John 
Dewey, sem lagði áherslu á nám í gegnum áþreifanleg viðfangsefni. Auk þess er sýn 
Roberts Sternbergs á þríþætt kerfi greindar útskýrð gróflega og Benjamin Bloom 
kemur við sögu með flokkunarkerfi markmiða í kennslu. Einnig verður vakin athygli 
á hugmyndum kennarans Steingríms Arasonar, sem var kennari á fyrri hluta 20. aldar.  
Fjallað verður nánar um fjölgreindakenninguna og hvernig megi nýta hana í 
kennarastarfinu. Þar á eftir verður bent á vægi og gildi list- og verkgreina í 
grunnskólanum og hvers konar undirbúning þær veita nemendum grunnskólanna fyrir 
framtíðina.  
 Í lokin verður skoðað hvað höfundi þykir mikilvægt að hafa í huga varðandi þarfir 
nemenda og tekin dæmi um kennsluaðferðir og námshætti sem komið gætu að gagni í 
því tilliti. Niðurstöður höfundar eru þær að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í anda 
fjölgreindakenningar Gardners séu með ákjósanlegri leiðum sem hægt er að fara við 
kennslu nú á dögum. Þær hugmyndir falla einkar vel að þeim markmiðum sem 
menntamálaráðuneytið hefur sett grunnskólum landsins í aðalnámskrá. Einnig hefur 
höfundur komist að því að sterk rök liggi fyrir því að listir séu mikilvægur þáttur í 
almennu námi og þar með ástæða til að flétta þær enn frekar í hið almenna, bóklega 
nám.  
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Abstract 
The following essay is a final assignment for B.Ed. degree at the Teacher Department 
at the University in Akureyri. The main subject is individualized education and how 
arts can work as a factor for teachers in the process of being habituated to 
individualized instruction. The theory of multiple intelligences by the American 
professor Howard Gardner, is used as a theoretical support for this view. 
 The historical point of view in education will briefly be discussed, regarding 
individiualizing as well as artistic and practical approach. Various theorys about 
education will be discussed in that perspective. In addition to Gardner’s theory, John 
Dewey’s pragmatic ideas about learning by doing, will briefly be introduced. 
Moreover Robert Sternberg’s triarchic theory will be introduced, as well as Bloom’s 
taxonomy. Special attention will be directed towards the ideas of an Icelandic teacher, 
Steingrímur Arason, in the former part of the 20th century. Further discussion will be 
regarding the multiple intelligences theory and how it can be used as a teaching 
method. In the following chapter the significance of arts and vocational training will 
be pointed at and what kind of preperation it gives students for their future to include 
those factors in their day to day learning activities. 
 Finally the author will point out critical factors regarding student’s needs as well 
as examples will be taken of teaching and learning methods that might be of relevance 
to that matter. The author’s conclusion is that individualized teaching inspired by 
Gardner’s multiple intelligence theory, might be an excellent way for achieving 
today’s standards for teaching. Those ideas fit very well to the local curriculum med 
by the ministry of education in Iceland, and every school in the country shall follow. 
As well the author has found that many factors give arguments for integration of arts 
into the regular book learning classroom. 
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Auðurinn okkar 
 

Til er sú eign, sem er æðri 
en allt, sem í bönkum er geymt, 
já, dýrari lands og ægis auð – 
þeim auði er stundum gleymt. 

 
Sá auður er æska landsins, 
það efni í konur og menn, 

sem enn eru í smíðum okkur hjá 
og útskrifast þaðan senn. 

 
En hvað er heimtað af honum 
og henni, sem vinna það starf, 
sem vandamest er í veröld til, 
að vaxta vorn manndóms arf? 

 
Já, hálfu er meira heimtað 

af hendi hvers garðyrkjumanns 
en hinum, sem eiga að fóstra fræ 
að framtíðarþjóð vors lands. 

 
        Steingrímur Arason, 1948 
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1. Inngangur                                            

Nám er grundvöllur þess að verða gildur þegn í samfélagi. Við fyrstu umhugsun 

liggur beint við að tengja nám við skóla. Það er alls ekki óeðlilegt, þar sem nám fer 

yfirleitt fram í skóla. Það er heldur ekki óeðlilegt að tengja nám við bækur, þar sem 

kennsla í gegnum bækur fer fram í öllum skólum landsins. Bækur eru því vissulega 

dýrmætar og nauðsynlegar, en nám er þó svo vítt hugtak að hvorki er hægt að 

einskorða það við bækur né skólastofnanir. Nám fer fram þegar við tileinkum okkur 

nýja þekkingu, hvort sem hún er í formi vitsmunalegrar hugsunar eða tileinkun nýrra 

vinnubragða.         

 Mikilvægt er að gildi verklegs og listræns náms gleymist ekki í skólaumræðunni. 

Á árum áður, er Ísland var bændasamfélag, fékk æska landsins mikla verklega 

kennslu heima fyrir, hvort sem það við kom búskap, sjómennsku eða heimilisstörfum. 

Mikið var lagt upp úr iðni og störfin voru mörg hver líkamlega erfið. Eins og gefur 

augaleið breytast atvinnuhættir með tækniþróun og áherslum samfélagsins. 

Fagurgræni grasbalinn, niðandi lækurinn og brattar hlíðarnar, sem á árum áður voru 

uppeldisstöðvar meirihluta ungdómsins, hafa vikið fyrir malbikinu, umferðinni og 

háum húsum. Uppeldisaðstæður eru allt aðrar í dag en fyrir um 100 árum. Fyrir vikið 

hefur bein reynsla í verklegum athöfnum minnkað til muna hjá æsku landsins. Nú á 

dögum gegnir skólinn því hlutverki að kynna fyrir ungdómnum helstu list- og 

verkgreinar.   

 Alkunna er að engir tveir eru eins. Fjölbreytileiki nemenda er því gífurlegur og má 

greina mismunandi áhugasvið barna strax á leikskóla. Því hef ég velt fyrir mér á 

hvaða hátt sé hægt að nálgast þennan margbreytileika í kennslu og hvað getur haft 

áhrif á hneigð barna til mismunandi athafna og áhugamála. Hvernig fer ég að sem 

kennari að sinna heilum bekk á einstaklingsvísu?   

 Ég hef löngum velt vöngum yfir gildi list- og verkgreina í grunnskólanum. Sjálf 

efast ég ekki um gildi þeirra, en hver eru almenn viðhorf til þeirra? Eru þær álitnar 

jafn mikilvægur þáttur og hinir bóklegu fyrir andlegan þroska nemenda? Hvernig má 

tengja þær almennu, bóklegu námi?       

 Í verki þessu verður reynt að svara því hvernig megi haga kennslu á 

einstaklingsvísu, með sérstaka áherslu á notkun listgreina í hið almenna skólastarf. 

Mun ég fyrst fjalla stuttlega um sögu menntunar, með einstaklingsmiðun og list- eða 

verklega nálgun í huga. Í gegnum nám mitt hef ég rekist á ýmsar kenningar og hin 
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ýmsu fræði er koma að menntamálum. Verður fjallað um þá kennismiði sem hafa 

fangað athygli mína við undirbúningsvinnu þessa verks. Bandaríski prófessorinn, 

Howard Gardner, er þar í brennidepli og kenning hans um mismunandi svið greindar í 

manninum. Tel ég þá kenningu eiga góða samleið með áherslu minni á listgreinar og 

hef ég því kosið að nota hana sem undirtón þessa verkefnis. Ég mun fjalla um 

hugsunina á bak við kenninguna og hvernig hún nýtist í skólastarfi.  Þá mun ég skoða 

vægi list- og verkgreina í grunnskólanum samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og 

velta fyrir mér þeim möguleikum sem í boði eru eftir grunnskólann. Hvernig eiga list- 

og verkgreinar þátt í almennum undirbúningi nemenda til frekara náms, eða 

einfaldlega fyrir lífið sjálft? Að lokum mun ég fjalla almennt um þarfir nemenda og 

um kennsluaðferðir sem ég tel viðeigandi í einstaklingsmiðun. 
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2. Hugmyndir um menntun, námshæfileika og skólastarf    

Kennsla mannsins hefur í gegnum aldirnar að mestu farið fram með 

einstaklingskennslu. Það var ekki fyrr en eftir iðnbyltinguna í kringum 1800, sem 

umræðan um jafnan rétt allra til almennrar menntunar kom upp. Var það sökum 

vinnuþrælkunar barna, en á þessum tíma unnu börn tímunum saman í óheilnæmum 

verksmiðjum, áttu jafnvel náttstað þar líka og aðhöfðust lítið annað. Með tímanum 

gerðu menn sér ljóst að ekki væri hægt að láta þetta ástand vara við og jókst því 

krafan um að stofnaðir yrðu skólar fyrir börnin og þau gerð skólaskyld. Eitthvað varð 

að gera til að bjarga æskunni.1    

 Með tilkomu almennu skólanna komst á hópkennsla, þar sem gengið var út frá því 

að allir væru fæddir jafnir. Tilgangur kennslunnar var eingöngu sá að uppfræða, en 

engin áhersla var lögð á heilbrigði og skapandi uppeldi. Með tímanum komust menn 

að því að sálarlíf hvers og eins væri ekki það sama og að mikill munur gæti verið á 

tveimur einstaklingum. Var þá brugðið á það ráð að getuskipta nemendum skólanna. 

Þrátt fyrir það úrræði var einstaklingsmunurinn enn mjög áberandi. Menn sáu þá að 

hópkennsla gæti ekki komið í stað einstaklingskennslu. Þegar menn fóru að átta sig á 

þessum galla hópkennslunnar fóru hinir ýmsu fræðimenn að velta því fyrir sér hvort 

hægt væri að ná til einstaklingsins, þrátt fyrir að einn kennari væri með hóp af 

nemendum.2 

 Einn af þeim kennismiðum, er lögðu áherslu á að líta á nám út frá einstaklingnum 

og þörfum hans, var John Dewey. Hann er talinn vera einn sá manna er hafði hvað 

mest áhrif á uppeldishugmyndir á Vesturlöndum á 20. öld. Hann var fæddur 1859 og 

dó árið 1952. Dewey hefur verið kenndur við það sem á íslensku hefur gjarnan verið 

kallað verkhyggja (e. pragmatism). Ef finna á orð sem lýsir einna best því hugtaki, er 

hegðunarheimspeki sennilega næst því. Meginhugsunin á bak við verkhyggjuna er sú 

að gengið er út frá því að maðurinn sé fyrst og fremst með hegðunarmynstur og því 

beri að skoða hugsanir og alla vitsmunalega starfsemi hennar út frá því hvort sú 

starfsemi leiði til góðs.3  

 „Að læra með því að framkvæma“ (e. learning by doing) er eins konar slagorð 

uppeldisfræði Deweys. Hann taldi að nemendur lærðu ekki einungis með því að taka 

við áreiti og fræðslu um viðfangsefnið. Hann taldi að reynsla þess að fást við 

                                                 
1 Steingrímur Arason 1943:217  
2 Steingrímur Arason 1943:218–219  
3 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:39 
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áþreifanleg viðfangsefni, eða framkvæma, myndi leiða til dýpri skilnings. Nemendur 

skynja til að mynda tóna með hlustun, en með því að framleiða sjálfir þessa tóna, 

verður til dýpri skilningur á þeim, þar sem verið er að nota fleiri skynfæri. Þannig 

opnar framkvæmdin fyrir nýja skynjun. Auk þess lagði Dewey áherslu á að leiða 

nemendur á þann hátt að þeir uppgötvuðu sjálfir og lærðu með athöfnum sínum. Hann 

vildi einnig að hið daglega líf utan skólans væri tengt inní skólann, að nemendur 

fengju tilfinningu fyrir notagildi námsins síðar meir í lífinu. Hann vildi auka gildi 

verklegra og áþreifanlegra viðfangsefna í skólanum. Hann vildi þó ekki afmarka það 

frá hinum bóklegu greinum, heldur var hugmynd hans að tengja þau viðfangsefni 

skólaverunni á eðlilegan hátt. Sem dæmi um það vildi hann að nemendur lærðu 

matreiðslu með því að nota mötuneyti skólans til þess, þar sem þeir matreiddu ofan í 

aðra nemendur og starfsfólk skólans.4 

 Dewey lagði áherslu á lýðræði í öllu, að það væri lífssýn sem hver einstaklingur 

tileinkaði sér í samvinnu við aðra í daglegu amstri. Í huga Deweys var skólinn lítið 

samfélag, þar sem verkin sem unnin voru fælust í framlagi hvers og eins til 

vitsmunalegs- eða félagslegs þroska í eigin fari. Samkvæmt Dewey á nemandinn að 

vera í brennidepli og allt skólastarf að miðast við þarfir og áhuga hans. Hann var mjög 

andvígur staðlaðri menntun, að allir lærðu það sama á sama tíma. Skólinn átti að hans 

mati að vera nokkurs konar brú á milli barnsins og samfélagsins. Samkvæmt honum á 

uppeldi að vera víðtækt félagslegt ferli sem leiðir smám saman til þess að nemendur 

verða virkir þegnar í samfélaginu.5  

 Steingrímur Arason, sem starfaði sem kennari við Kennaraskólann á fyrri hluta 20. 

aldar, fór 36 ára gamall í framhaldsnám til Bandaríkjanna, árið 1915, eftir að hafa 

kennt um nokkurt skeið í Barnaskóla Reykjavíkur. Hann nam í einum virtasta 

kennaraskóla Bandaríkjanna, Teachers College, og var verkhyggjan í algleymingi á 

þessum árum. Hann kom heim undir miklum áhrifum frá John Dewey og fleiri 

verkhyggjumönnum.6 Steingrímur skildi mikið eftir sig varðandi mikilvægi leiks í 

skólastarfi, þar á meðal bækur með hinum ýmsu leikjum. Hann taldi að leikur hefði 

mikið gildi fyrir þroska og menntun barna. Það studdi hann með því að leikurinn væri 

leið náttúrunnar til að læra og að góðir leikir gætu haft jákvætt siðferðisgildi, þar sem 

þátttakendur æfðust í skynjun og snarræði, að ógleymdri samvinnunni. Steingrímur 

                                                 
4 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:40  
5 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:41 
6 Kristín Indriðadóttir 1995:10, 12 
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var einn af stofnendum Barnavinafélagsins Sumargjafar, en það félag vann markvisst 

að því að koma upp dagheimilum og leikskólum hér á landi.7 Því má segja að hann 

hafi verið einn af þeim sem áttu hvað mestan þátt í því að koma verklegu starfi og 

leikjum í skóla á Íslandi, auk þess að vera einn af þeim er vakti athygli á gildi 

menntunar fyrir börn undir skólaskyldualdri. Hann virðist þannig hafa átt þátt í því að 

koma verkhyggju að nokkru leyti inn í skólastarfið hér á landi. 

 Á hugmyndum Deweys og fleiri verkhyggjumanna, má sjá að hugmyndir um 

mikilvægi þess að læra með áþreifanlegum viðfangsefnum eru ekki nýjar af nálinni. Í 

bókinni Lífsleikni benda höfundar á að enn í dag megi líkja skólakerfinu á Íslandi við 

eins konar verksmiðju. Þar er þó ekki verið að tala um að nemendur skólanna séu 

virkir í vinnu, heldur að takmarkið sé að koma sem mestum fróðleik inn hjá 

nemendum, á sem skemmstum tíma og að sömu kröfur séu gerðar til allra. Helsti galli 

þessa kerfis er hversu afmörkuð svið það eru sem mæld eru í fari nemenda.8 Ýmsir 

hafa vakið athygli á þessum takmörkunum og velt fyrir sér hver áhrif þeirra eru á 

nemendur. Einn af þeim er Howard Gardner, en hann gagnrýndi þær leiðir sem 

notaðar væru við mat á námshæfileikum nemenda. Hér á eftir verður stiklað á stóru 

varðandi þá gagnrýni sem og hugmyndir Gardners um greind. 

 Flestir kannast við hina svokölluðu greindarvísitölu, eða IQ eins og hún kallast á 

ensku (stytting á intelligence quotient), en segja má að hún hafi verið hinn ríkjandi 

mælikvarði þegar leitast hefur verið við að meta vitsmunalega færni. Greindarpróf 

eiga sér langa sögu, en þau komu fyrst til sögunnar 1904 fyrir tilstilli franska 

sálfræðingsins Alfreds Binets. Voru þau hugsuð sem leið til að greina í sundur þá 

nemendur sem væru færir um að læra við venjulega kennslutilhögun og þá sem 

þörfnuðust sérstakrar menntunar.9 Greindarprófin hafa lifað góðu lífi, en um áttatíu 

árum eftir að fyrstu greindarprófin voru gerð, kom fram í sviðsljósið prófessor við 

Harvard-háskóla sem lét í ljós efasemdir sínar um marktækni greindarprófa. Prófessor 

þessi heitir Howard Gardner.10  

 Gardner afneitar tilvist einnar tiltekinnar greindar, hann telur að greindarpróf séu 

að mæla of þröngt svið og að greindarvísitala geti því ekki sagt fullkomlega til um 

hversu greindur einstaklingurinn er í raun og veru. Samkvæmt Gardner segir 

greindarvísitala einungis til um hversu vel einstaklingnum gengur á bóklega sviðinu, 

                                                 
7 Kristín Á. Ólafsdóttir 2005 
8 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:31 
9 Snowman og Biehler 2003:115 
10 Armstrong 2000:13 
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en ekki hvernig honum vegnar í lífinu sjálfu. Það að taka einstakling úr hinu eðlilega 

námsumhverfi og láta hann glíma við spurningar og verkefni sem hann hefur ekki 

áður séð og mun sennilega ekki endurtaka, telur Gardner ekki réttmætt mat. Á 

grundvelli ofangreindrar gagnrýni setti Gardner fram kenninguna um fjölgreindir. 11 

Um þá kenningu verður nánar fjallað í tengslum við fjölgreindir og skólastarf. 

 Fleiri fræðimenn en Howard Gardner hafa komið fram með kenningar sem snerta 

fjölþætt kerfi greindar. Robert Sternberg kom fram með kenningu um þríþætt kerfi 

greinda. Hann skipti því í hagnýta hæfni (e. practical ability), sköpunarhæfni (e. 

creative ability) og rökvísihæfni (e. analytical ability). Með hagnýtinni hæfni á hann 

við hæfileikann til að nota, framkvæma, beita, nýta, sýna eða prófa. Með 

sköpunarhæfni á hann við hæfileikann til að skapa, uppgötva, hanna, ímynda sér eða 

setja fram nýjar hugmyndir. Með rökhæfni á hann við hæfileikann til að útskýra, 

gagnrýna, bera saman, greina og meta. Sternberg telur að hægt sé að sjá framfarir á 

þessari hæfni í fari nemenda með leiðsögn, og að nemendur læri best þegar krafist er 

allra þriggja þáttanna.12 Hann er þeirrar skoðunar, eins og svo margir aðrir fræðimenn, 

að of mikil áhersla hafi verið lögð á röklega þætti og minnisþjálfun. Hann telur að 

eiginleg greind birtist þegar maðurinn glímir við umhverfi sitt og aðstæður, og þegar 

hann fæst við raunveruleg viðfangsefni.13     

 Kenningar Sternbergs og Gardners eru frábrugðnar flestum öðrum 

greindarkenningum, því þeir trúa á hina miklu vídd greindar og að skólinn eigi að 

leggja áherslu á fjölbreytileika í kennslu, til að rækta við alla þætti mannlegra 

hæfileika. Báðir leggja þeir áherslu á að kennarar leitist við að hafa viðfangsefni 

ögrandi og hvetjandi fyrir nemendur.14 Auk kenninga þeirra Gardners og Sternbergs, 

má nefna að David Kolb hefur sett fram kenningu um mismunandi námshætti.15 

Nánar verður gerð grein fyrir kenningum Kolbs í 5. kafla þessa verks, þegar fjallað 

verður um ólíkar þarfir nemenda og val á kennsluaðferðum í því tilliti.  

 Kenningar Benjamins Blooms um markmiðssetningar og kennsluaðferðir taka 

einnig mið af fjölbreytileika nemenda. Bloom og samstarfsmenn hans settu fram 

flokkunarkerfi á námsmarkmiðum. Töldu þeir að mannlegir hæfileikar skiptust 

aðallega í þrjá hluta, þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. Síðan 

                                                 
11 Armstrong 2000:1 –14  
12 Snowman og Biehler 2003:118–119 og Ingvar Sigurgeirsson 1999:28 
13 Ingvar Sigurgeirsson 1999:28 
14 Snowman og Biehler 2003:123 og Ingvar Sigurgeirsson 1999:28 
15 Rúnar Sigþórsson ofl. 2005:161 
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er þessum meginsviðum skipt niður í þrep eftir þyngd. Til að ná markmiði á einu 

þrepi þarf fyrst að hafa náð þeim þrepum sem eru fyrir neðan. Tilgangurinn með 

þessu kerfi er að hjálpa kennurum að skilja betur eðli og gerð markmiða og til að létta 

undir með þeim við markmiðssetningar. Lögð er áhersla á fjölþætta hæfileika 

mannsins og mikilvægi þess að láta reyna á sem flesta þeirra.16    

 Í ljósi þeirra hugmynda sem hér hafa komið fram um mörg og ólík svið mannlegra 

hæfileika er áhugavert að skoða hvort og þá hvernig  komið er til móts við þennan 

fjölbreytileika nemenda í mótun menntastefnu. Nærtækast er í þessu samhengi að 

skoða aðalnámskrá grunnskólans og beina athyglinni að almenna hluta hennar. 

  

2. 2 Aðalnámskrá grunnskóla um almenna menntun          

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hluta, á grunnskólinn í samvinnu við 

heimilin að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Frumábyrgðin 

liggur hjá foreldrum og forráðamönnum. Það sem einkum á fram að fara innan veggja 

skólans, er að nemendur fái formlega fræðslu og mótist félagslega. Þá er tekið fram að 

ef vel eigi til að takast þurfi að byggja upp gott samstarf á milli heimila og skóla. 

Meginskylda skólans er að veita góða alhliða menntun. Sú menntun er eitt besta 

veganesti sem hægt er að gefa nemendum. Enn fremur er fjallað um það að 

menntakerfið sé breytingum háð þar sem þarfir og aðstæður breytast samhliða 

þjóðfélaginu. Samkvæmt námskránni á almenn menntun að stuðla að því að nemendur 

átti sig á eigin stöðu í samfélaginu og geti tengt þekkingu sína og færni við hið 

daglega líf og umhverfi sitt. Skólinn nálgast þann þátt meðal annars með lífsleikni og 

er tilgangur lífsleikni að búa nemendur undir framtíðina í lýðræðislegu þjóðfélagi, efla 

borgaravitund og skilning á réttindum einstaklingsins, ábyrgð hans og skyldum. Auk 

ofangreindra þátta á skólinn að sjá um að stuðla að forvörnum gegn þeim hættum sem 

leynst geta í lífinu.17   

 Aðalnámskrá bendir á þá skyldu hvers skóla að laga námið sem best að hverjum 

og einum. Allir eiga rétt á viðfangsefnum sem henta þeirra námsgetu og hæfni. 

Markmiðum aðalnámskrár er því ekki ætlað að segja fyrir um hvaða lágmarks- eða 

hámarkskröfur nemendur þurfa að uppfylla, heldur einungis að vera leiðbeinandi og 

vísa til þeirrar færni sem gert er ráð fyrir að nemendur geti tileinkað sér. Áhersla er 

lögð á að íslenskir skólar séu skólar án aðgreiningar. Með því er átt við að skólarnir 

                                                 
16 Ingvar Sigurgeirsson 1999:19–20  
17 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:8–9  
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eiga að standa opnir fyrir fatlaða og langveika nemendur svo og fyrir þá sem glíma 

við sérstaka námsörðugleika. Þá er einnig vakin athygli á nauðsyn þess að meta 

sérþarfir nemenda með því að greina þær strax í upphafi skólagöngu og bregðast við 

þeim í samvinnu við foreldra og forráðamenn. Jafnframt eiga skólar að geta boðið 

heyrnarlausum upp á nám við hæfi svo og nemendum með annað móðurmál en 

íslensku. Einnig er tekið fram mikilvægi þess að afburðanámsmenn og nemendur sem 

búi yfir sérhæfileikum á ákveðnum sviðum, sé gefinn kostur á námi er hæfir þeim. 

Skal það nálgast á þann veg að þeir fái tækifæri til að þroska þessa sérstöku hæfileika 

og glíma við krefjandi viðfangsefni ásamt því að markmið þeirra séu fleiri og flóknari 

en hjá meðalnemandanum.18  

 Eins og sjá má eru þau markmið sett í aðalnámskrá að skólar veiti öllum 

nemendum nám við hæfi. Því ættu íslenskir skólar í raun og veru að taka mið af 

einstaklingnum. Það er aftur á móti önnur spurning hvort sú sé raunin, því það er eitt 

að orða markmið skólanna skýrt og allt annar handleggur að útfæra þau í kennslu. 

Fróðlegt væri að komast að því hvaða leiðir gætu hentað til að ná þessum markmiðum. 

Samkvæmt þeim kennismiðum er nefndir eru hér að ofan, er mikilvægt að sinna 

þörfum einstaklingsins á margbreytilegan hátt. Eins og kynnt hefur verið hér að 

framan er kjarni kenningar Gardners um fjölgreindir sá að horfa þurfi á þarfir 

nemenda í ljósi þess á hvaða sviðum styrkleikar þeirra og veikleikar liggja. Þar sem 

þarfir nemenda í námi hljóta að eiga að vera viðmið kennarans við val á 

kennsluaðferðum, er áhugavert að skoða nánar á hverju fjölgreindarkenning Gardners 

byggir, hvað styður að tekið sé mið af henni í kennslu og hver reynslan er af kennslu 

byggðri á fjölgreindarkenningunni. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:11 
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3. Fjölgreindakenningin           

Eins og áður hefur fram komið, gerir Gardner ráð fyrir að maðurinn hafi í sér átta 

mismunandi greindir á mismunandi færnisviðum. Með því á hann við að styrkleikar 

mannsins séu mismunandi, einn er afburðagóður tónlistarmaður á meðan annar hefur 

kannski mjög sterka rökhugsun og er því góður í stærðfræði. Þessar átta greindir eru: 

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

tónlistargreind, samkiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.19 Það fer 

eftir hverjum einstaklingi og umhverfi hans hversu sýnilegar þessar greindir eru í fari 

hans. Til að efla alla þessa færniþætti eða greindir í fari nemenda, mælist Gardner til 

þess að kennarinn leggji metnað sinn í að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir, þar 

sem það eykur líkurnar á að hann sinni þörfum fleiri nemenda, auk þess sem veikari 

greindir í fari nemanda geta styrkst við rétta örvun.20   

 Til að ákvarða hvaða svið ættu að flokkast undir það að vera greindir, notaði 

Gardner þar til gert próf sem hver greind varð að standast til að geta staðið sem 

sjálfstæð greind, en ekki einungis sérgáfa eða hæfileiki. Mælikvarðinn sem hann 

notaði til þess, mældi átta þætti er viðkoma sálfræði, líffræði, þroskaferli, þróunarsögu 

og sögulegum staðreyndum.21  Hver greind er virkt með ákveðnum ytri eða innri 

upplýsingum. Má nefna að einn kjarni tónlistargreindar er næmi fyrir tóntíðni og eins 

er næmi fyrir hljóðfræði ákveðinn kjarni málgreindar.22 Níunda greindin, sem enn er 

ekki komin með ákveðna skilgreiningu er tilvistargreind.23 Ekki verður fjallað um 

hana í verki þessu en tekið verður stuttlega fram hvað einkennir hinar átta greindirnar. 

 Málgreind er hæfileiki til að nota orð, bæði mælt mál og ritmál. Einstaklingar með 

sterka málgreind gætu verið stjórnmálamenn, sagnaþulir, rithöfundar, blaðamenn og 

aðrir sem þurfa að geta beitt töluðu eða rituðu máli með góðu móti. Í þessari greind 

felst sú hæfni til að nota setningafræði, hljóðfræði og merkingarfræði tungumáls, svo 

og sveigjanleika tungumáls í hagnýtum tilgangi. Það sem felst í þessu er að 

einstaklingar með sterka málgreind geta notað hana til að sannfæra aðra með 

mælskulist, notað málið til að muna upplýsingar, til að upplýsa eða til að hugsa um og  

tala um tungumál. Rök- og stærðfræðigreind felur í sér hæfileika til að nota tölur og 

                                                 
19 Armstrong 2000:13–15  
20 Armstrong 2000: 20–21  
21 Armstrong 2000:14–20  
22 Gardner 2006:7 
23 Erla Kristjánsdóttir ofl 2004:17–19  
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hugsa rökrétt. Einstaklingar með sterka greind á þessu sviði eru næmir fyrir röklegum 

mynstrum og tengslum, staðhæfingum og yrðingum svo og stærðfræðihugtökum. Með 

þessa greind er ríkt hjá einstaklingum að flokka, álykta, alhæfa, reikna út og prófa 

tilgátur. Þetta geta til dæmis verið stærðfræðingar, endurskoðendur, vísindamenn, 

tölvuforritarar og svo framvegis. Rýmisgreind felst í hæfileika til að skynja hið 

sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að umbreyta þessari skynjun á skapandi hátt. 

Þessi greind er til dæmis sterk hjá veiðimönnum, flugmönnum, leiðsögumönnum, 

arkitektum, listamönnum, uppfinningamönnum og þar fram eftir götunum. 

Rýmisgreindin felur í sér næmi fyrir hinu sjónræna svo sem litum, línum, lögun, formi, 

vídd og tengslunum þar á milli. Eins felur hún í sér hæfni til að sjá fyrir sér hluti, tjá 

sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir á myndrænan hátt og að geta áttað sig á 

kerfum rúmfræðinnar. Í Líkams- og hreyfigreind felst færni til að nota líkamann sem 

tjáningartæki eða leikni til að búa til hluti og nota þá. Einstaklingar með sterka 

líkams- og hreyfigreind geta því til dæmis verið leikarar, dansarar, íþróttamenn, 

myndhöggvarar, vélvirkjar, skurðlæknar og fleiri sem vinna mikið með hreyfingar. Í 

þessari greind felst góð líkamleg færni, styrkur, sveigjanleiki og hraði. Einnig næmi 

fyrir hreyfingu, stöðu og snertingu. Tónlistargreind er færni til að skynja, meta, skapa 

og tjá ýmis konar tónlist. Í þessari greind felst næmi fyrir takti, tónhæð, laglínu og 

tilbrigðum tónverks. Algengt er að einstaklingar með sterka tónlistargreind geti ýmist 

spilað á hljóðfæri eftir eyranu eða eftir nótum, eða hvoru tveggja. Samskiptagreind 

þýðir næmi fyrir fólkinu í umhverfi einstaklingsins. Þeir einstaklingar sem hafa sterka 

samskiptagreind hafa hæfileika til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvatir og 

tilfinningar annarra. Þessir einstaklingar geta jafnan lesið í annað fólk með því að 

greina svipbrigði, rödd og látbragð. Þeir átta sig á hvernig best er að bregðast við 

ákveðinni hegðun hjá öðru fólki. Sjálfsþekkingargreind felst í því að þekkja eigið sjálf 

og eyða tíma í að íhuga. Einstaklingar með sterka sjálfsþekkingargreind eru með 

skýra sjálfsmynd og þekkja vel bæði styrkleika og veikleika sína. Einnig átta þeir sig 

á hugarástandi sínu, innri hvötum, fyrirætlunum, skapgerð og löngunum. Jafnframt 

hafa þeir góðan sjálfsskilning, sjálfsvirðingu og góðan sjálfsaga. Í Umhverfisgreind 

felst leikni til að þekkja og flokka fyrirbæri úr náttúrunni og eigin umhverfi. Yfirleitt 

er þessi greind ríkari í einstaklingum sem búa í návígi við náttúruna, en hjá 
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einstaklingum í þéttbýli getur hún komið fram sem hæfileiki til að greina og þekkja 

hluti í því umhverfi, þrátt fyrir að þeir tengist ekki náttúrunni beint.24 

 Vafalaust geta margir fundið í þessari lýsingu eiginleika sem þeir búa yfir og það 

á fleiri en einni greind, enda hefur áður verið tekið fram að Gardner telji að allir búi 

yfir öllum greindunum. Allt hljómar þetta rökrétt og virðist eiga rétt á sér í sambandi 

við skólastarf. Nú gæti þó einhver velt því fyrir sér hvað styðji þessa kenningu 

Gardners.  

3. 1 Hvað styður fjölgreindakenninguna?      

Í kjölfar hinna ýmsu rannsókna á starfsemi heilans á síðustu áratugum hafa komið 

fram nýjar hugmyndir. Hvernig svo sem þessar rannsóknir nýtast í skólastofunni er 

ekki vitað með vissu, en menn eru þó almennt sammála um tvennt. Það er annars 

vegar að hæfileikar mannsins séu nokkuð fjölbreytilegri en hið hefðbundna skólastarf 

reiknar með og hins vegar að tilfinningar skipti sköpum fyrir velgengni í námi og 

starfi.25 Miðað við ofangreindar áherslur fjölgreindakenningarinnar gæti kennsla sem 

tekur mið af henni reynst góð leið til að nálgast þessa ofangreindu þætti.  

 Gardner styður tilvist fjölgreinda meðal annars með því að benda á að heilaskaði 

getur gert það að verkum að fólk tapi einum hæfileika en haldi öðrum. Þar með telur 

Gardner að þessir eiginleikar sem hver einstaklingur búi yfir, geti staðið einir og sér. 

Hann bendir líka á að til séu einstaklingar sem hafi sérgáfu á afmörkuðu sviði, 

svokallaðir ofvitar. Þessir einstaklingar geta til dæmis verið stærðfræðisnillingar, en 

staðið sig illa á öðrum sviðum.26                 

 Eins og áður hefur komið fram gagnrýnir Gardner harðlega hefðbundin 

greindarpróf, þar sem þau sýni einungis ákveðna niðurstöðu nemenda úr prófinu, í 

stað þess að líta á hvernig þeir hugsa. Hugsunin á bak við greindarpróf er að meta 

nemendur eftir því hvort þeir eru gæddir sérgáfu, eiga við námsörðugleika að stríða 

eða eru andlega heftir.27 Þessir einstaklingar eru yfirleitt í minnihluta, svo það liggur 

beint við að hugsa út í hvað verði um þarfir hinna nemendanna.   

 Fjölgreindakenningin grefur dýpra en hin hefðbundu greindarpróf. Í bók sinni 

Multiple intelligences – New Horizons, varpar Gardner fram þeirri sýn sem hann hefur 

á kenningunni. Hann telur hana frábrugðna öðrum sjónarmiðum sem uppi eru um 

                                                 
24 Armstrong 2000:14–15  
25 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:17 
26 Gardner 2006:22 
27 Snowman og Biehler 2003:123 
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hugann og að hún opni ný sjónarmið af skólastarfi. Hann telur hana veita fjölþætta 

sýn af huganum og viðurkenna hina mörgu og ólíku þætti vitsmuna, að fólk sé gætt 

mismunandi vitsmunalegum styrkleikum. Einnig telur hann að hún endurspegli þá 

vitrænu starfsemi sem fram fer í manninum. Hann telur kenninguna góða leið til að 

viðhafa einstaklingsmiðaða kennsluhætti.28    

 Áður en Gardner setti fram kenningu sína fór hann, eins og eflaust margir aðrir, að 

velta fyrir sér gífurlegum fjölbreytileika mannsins. Það að til væri afburðafólk á 

mörgum sviðum, svo sem á sviði hinna ýmsu listgreina og íþrótta, vakti hann til 

umhugsunar. Verðskuldaði afburðaárangur þeirra ekki athygli jafnt sem 

afburðaárangur á bóklega sviðinu? Var þetta fólk ekki klárt á sínum sviðum, þó það 

væri ekki mælt með háa greindarvísitölu? Ef þau voru svona klár eða greind, af hverju 

mistókst þá að uppgötva það með hefðbundnum greindarprófum? Ef það var ekki 

greint, hvernig fór það þá að því að ná slíkum árangri sem það náði á sínu sviði? Til 

að svara þessum spurningum setti Gardner upp fjölgreindakenninguna.29 

 Þegar Gardner dregur saman þau atriði sem hann hefur komist að í gegnum 

rannsóknir sínar, nefnir hann þrjú lykilatriði. Í fyrsta lagi má finna allar greindirnar í 

öllum, þær eru það sem gerir manninn að vitsmunalegri veru. Í öðru lagi hafa engir 

tveir nákvæmlega sömu fjölgreindablöndu, ekki einu sinni eineggja tvíburar. Það er 

vegna þess að þrátt fyrir að genin séu þau sömu, upplifir hver einstaklingur hlutina á 

mismunandi hátt. Í þriðja lagi þarf sterk greind hjá einstaklingi ekki að þýða að 

snilligáfa hans sjáist á gjörðum hans. Einstaklingur með sterka rök- og 

stærðfræðigreind gæti notað hæfni sína til að gera mikilvægar tilraunir í eðlisfræði en 

gæti allt eins sóað hæfileikum sínum með því að spila lottó allan daginn eða að 

margfalda tíu stafa tölur í höfðinu.30      

 Þrátt fyrir að Gardner haldi því fram að greindirnar standi svo að segja einar og 

sér, fjallar hann um að notast þurfi við fleiri en eina greind til að sinna flestum ef ekki 

öllum störfum samfélagsins. Til að verða góður fiðluleikari þarf að hafa góða 

tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind og samskiptagreind til að tengjast 

áheyrendum. Jafnframt þarf fiðluleikarinn að hafa sterka sjálfsþekkingargreind, til að  

                                                 
28 Gardner 2006:5 
29 Gardner 2006:5–6  
30 Gardner 2006:23 
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geta spilað frá hjartanu.31 Þar með má segja að greindirnar séu háðar hverri annarri til 

að athafnir mannsins starfi á eðlilegan hátt, að allar athafnir byggist á góðu samspili á 

milli greindanna sem búa í öllum.  

 Til að lýsa vitrænni getu telur Gardner mest viðeigandi að tala um ákveðna 

samsetningu á hæfni, hæfileikum eða andlegri færni, sem hann hefur kosið að gefa 

nafnið fjölgreindir. Í raun er Gardner að fjölfalda hugtakið greind með kenningu sinni. 

Greind felur í sér hæfni til að tileinka sér ákveðna tegund upplýsinga. Hann telur sína 

kenningu um greind vera mannúðlegri og lýsa betur mannshuganum en aðrar 

kenningar.32  

 Fjölgreindakenningin virðist eiga við rök að styðjast, en er komin einhver reynsla 

á hana í skólastarfi, getur hún virkað innan veggja skólans?   

 

3. 2 Reynslan af fjölgreindakennslu                  

Þeir skólar sem stuðst hafa við fjölgreindakenninguna í starfi virðast sáttir við 

útkomuna. Rannsóknarhópur við Harvard – háskóla gerði rannsókn á 41 skóla í 

Bandaríkjunum og Kanada, sem áttu það sameiginlegt að hafa unnið eftir 

fjölgreindakenningunni í þrjú ár eða lengur. Hjá skólunum var áhersla lögð á að kanna 

hvort framfarir yrðu á fjórum atriðum er koma að skólastarfi með því að notast við 

fjölgreindakenninguna í starfi. Þau atriði voru samræmd próf, agamál, 

foreldrasamstarf og sérþarfir nemenda. Rannsóknin stóð yfir í þrjú ár og samkvæmt 

niðurstöðunum hafði kenningin sterk áhrif á þessi atriði.33    

 Fjölgreindakenning Gardners virðist hafa náð töluverðri útbreiðslu og hafa 

kennarar og skólafólk sýnt mikinn áhuga á henni. Því skal þó ekki gleyma að þrátt 

fyrir að Gardner hafi ekki komið með kenninguna fyrr en eftir 1980 voru til reyndir 

og góðir kennarar fyrir, sem voru meðvitaðir um hve mismunandi þeir hæfileikar voru 

sem bjuggu í nemendum þeirra. Í íslensku skólakerfi hefur í tímans rás verið lögð 

mest áhersla á tvær greindir, málgreind og rök- og stærðfræðigreind. Þær áherslur 

héldust mjög lengi, sennilega fyrir það að margir eru svo vanafastir og vilja halda í 

gamlar hefðir. Atvinnumarkaður í dag gerir þær hins vegar þær kröfur að fá til sín 

einstaklinga sem reiðubúnir eru að vinna sjálfstætt og eru hæfir í mannlegum 

                                                 
31 Gardner 2006:22 
32 Gardner 2006:5–6  
33 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:30–31  
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samskiptum.34 Því hlýtur það að vera mikilvægt að nemendur þjálfist í þeim þáttum 

strax í grunnskóla, vegna þess að þá eru þeir yfirleitt móttækilegri fyrir nýjum 

vinnubrögðum en síðar á lífsleiðinni. Fjölgreindakennsla hlýtur að vera vel til þess 

fallin að þjálfa þau vinnubrögð sem atvinnumarkaðurinn krefst. Hvernig ætli sé hægt 

að haga kennslu í anda fjölgreindakennningarinnar? 

 

3. 3 Fjölgreindakenningin í verki 

Kennari getur haft þekkingu á fjölgreindakenningunni, en málin vandast þegar á að 

útfæra hana í kennslu. Verður hér farið stutt í það hvernig kennari getur nýtt hana. Í 

bókinni Fjölgreindir í skólastofunni er tekið fram að fjölgreindakenninguna sé hægt 

að útskýra fyrir nemendum allt niður í 2. bekk, þannig að þau nái valdi á því að nota 

hugtökin úr henni til að ræða um eigið nám. Greindirnar tengjast hlutum sem auðvelt 

er fyrir nemendur að tengjast, því þessir hlutir eru þeim ljóslifandi í 

raunveruleikanum.35   

 Í bókinni Lífsleikni er bent á að þegar komi að  því að útskýra fjölgreindirnar, geti 

verið gott að einfalda nöfnin og skilgreiningarnar á greindunum, sérstaklega hjá yngri 

nemendum. Dæmi um hvernig hægt er að einfalda nöfnin er að segja snjall eða klár í 

stað greindur. Þannig væri til dæmis talað um að einhver væri málsnjall/klár í stað 

þess að segja að hann væri málgreindur, eða með sterka málgreind. Nemendur eiga 

auðveldara með að leggja skilning í orðin snjallur og klár, en orðið greindur er þeim 

ekki eins tamt. Markmiðið með að gera nemendur meðvitaða um fjölgreindirnar er að 

þeir átti sig betur á hverju þeir búi yfir. Það getur svo aftur hjálpað þeim við að setja 

sér framtíðarmarkmið, til dæmis hvers konar nám þeir vilji fara í að loknum 

grunnskóla. Tekið er fram í bókinni að ef nemendur eru meðvitaðir um að allir búi 

yfir sínum einstöku hæfileikum, styrki það sjálfsmynd þeirra og geri þeim betur kleift 

að lifa í sátt við sjálfa sig og aðra. Til að dýpka skilning nemenda enn frekar á 

greindunum er gott að nota hugtökin í daglegu amstri, til dæmis benda þeim á að þeir 

hafi verið að nota einhverja tiltekna greind við ákveðna athöfn. Enn fremur er gott að 

gera þá meðvitaða um að afburðafólk er til á öllum sviðum og eins að fara í 

vettvangsferðir á staði þar sem greindir eru í hávegum hafðar og vel nýttar, til dæmis 

safnaferðir. Síðast en ekki síst er mjög mikilvægt að nota fjölbreyttar aðferðir sem 

                                                 
34 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:30 
35 Armstrong 2000:43 
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krefjast sköpunar, þar sem viss hræsni felst í því að tala stöðugt um fjölgreindir en 

ekki notast við þær í verki.36  

 Gardner telur að þó að möguleikinn á að kenna nemendum um greindirnar sé fyrir 

hendi, sé það ekki alltaf nauðsynlegt. Hann telur það algjörlega fara eftir aðstæðum 

hverju sinni. Einnig varar hann við að kennarar hafi það að markmiði að kenna allt 

námsefni á átta vegu. Hann telur það nær lagi að notast við inngönguleiðir (e. entry 

points) sem hægt sé að líta á sem margar dyr að sama herberginu (viðfangsefninu). 

Leiðirnar eru: frásagnir, rök- og mælanleiki (tölulegar hiðar viðfangsefnis og 

afleiðsla), fagurfræði (listræn túlkun), tilraunir eða áþreifanleg verkefni, samskipti og 

tilvistar-/grundvallaratriði (heimspekileg nálgun). Þessar leiðir telur Gardner styrkja 

greindirnar og þar sem hver og einn hafi sína blöndu af greindum noti hver og einn 

sína leið til að nálgast efnið.37    

 Samkvæmt því sem segir í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni, er mikilvægt fyrir 

kennarann að átta sig á því að hver einasti nemandi hans býr yfir öllum greindunum 

og hefur hæfileika til að þróa þær á hærra stig. Það má þó sjá strax á unga aldri að 

hver og einn hefur meiri hneigð til ákveðinna greinda en annarra. Það er þó mjög 

líklegt að nemendur sýni færni í að minnsta kosti tveimur til þremur greindum. Það 

getur tekið tíma fyrir kennara að átta sig á mismunandi greindum nemenda sinna. Til 

þess að átta sig á því er einna best að gera könnun á atferli nemandans. Gott er að 

skoða hvers konar neikvæða hegðun hver nemandi sýnir, þar sem það getur hreinlega 

verið kall á hjálp. Nemandi sem sífellt reynir að vera svokallaður bekkjartrúður er til 

dæmis mjög sennilega með góða samskiptagreind. Þessi neikvæða hegðun hjá 

nemendum gæti verið þeirra ómeðvitaða leið til að segja kennaranum hvaða leið þeir 

vilji fara við nálgun á námsefni. Einnig getur verið gott fyrir kennarann að fylgjast 

með nemendum sínum í frímínútum og öðrum frjálsum tíma í skólanum, þá til dæmis 

hvers konar viðfangsefni þeir velja sér þegar þeir fá sjálfir að ráða.38  

 Í bókinni er einnig bent á nauðsyn þess að kennarinn haldi utan um þau gögn sem 

hann safnar um styrkleika nemenda sinna. Til að gera það getur verið gott að nota 

ljósmyndir, myndbönd, sýnimöppu, hljóðupptöku og fleira, allt eftir því hvað hentar 

hverri athöfn hverju sinni. Skólaskýrslur geta líka gefið vísbendingu um hvaða 

greindir eru sterkar hjá hverjum nemanda, auk ýmissa prófa. Aðrir kennarar geta líka 

                                                 
36 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:28–30  
37 Erla Kristjánsdóttir ofl. 2004:31 
38 Armstrong 2000:33–34  
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hjálpað, því þeir eru að kenna nemendum annars konar fag, sem hugsanlega tekur á 

öðrum greindum. Síðast en ekki síst er afar mikilvægt að ræða við foreldra nemenda 

og nemendur sjálfa.39   

 Enn fremur er talað um að lykilferli í þróun greinda sé reynsla sem tendrar og 

reynsla sem lamar. Með því er átt við að ákveðnir atburðir, gjarnan í æsku, geti orðið 

til þess að annað hvort vekja áhuga (reynsla sem tendrar) eða draga úr eða algjörlega 

drepa áhugann (reynsla sem lamar). Dæmi um áhugavekjandi reynslu, er að Albert 

Einstein fylltist löngun til að leysa ráðgátur alheimsins við það eitt að faðir hans sýndi 

honum seguláttavita þegar hann var fjögurra ára gamall. Tendrandi reynsla á borð við 

þessa má þannig líkja við neista sem kveikir ljós í huga einstaklingsins og verður til 

þess að sú greind, er viðkemur þeirri reynslu, styrkist og  þar með þroskist 

einstaklingurinn. Áhugaletjandi reynsla getur aftur á móti verið í formi skamma eða 

einhvers konar auðmýkingu fyrir viðkomandi. Dæmi um slíkt getur verið að nemandi 

sé niðurlægður af myndlistarkennara í myndmennt, þegar hann sýnir afurð sína og 

hún er ekki eins og kennarinn vildi. Slík hegðun kennara getur þannig lamað alla 

löngun nemandans til að halda áfram á því sviði. Þeir aðilar er koma að uppeldi barna 

geta því þurft að fara varlega í að skamma barn fyrir það eitt að hafa áhuga á ákveðnu 

viðfangsefni. Með því að til dæmis skamma barn sem glamrar á píanó, gæti 

viðkomandi verið að draga úr áhuga þess barns á píanóleik og þar með verið að draga 

úr hæfileikum barnsins til að þróa tónlistargreind sína áfram. Aðrir þættir sem skipt 

geta máli eru meðal annars skert aðgengi að efnivið, menningarlegir þættir, 

landfræðilegir þættir og aðstæðubundnir þættir. Barn í sveit hefur til dæmis betri 

möguleika til að þróa með sér færni á sviði umhverfisgreindar en barn í stórborg.40 

 

 

 

                                                 
39 Armstrong 2000:33–35,  40–41  
40 Armstrong 2000:30–31  
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3. 4 Samantekt  

Í fyrstu tveimur köflum þessa verks, hefur annars vegar verið stiklað á stóru í sögu 

menntunar varðandi einstaklingsmiðun og hins vegar kjarni fjölgreindakenningarinnar 

útskýrður. Svo virðist vera að fylgjendur verkhyggjunnar hafi átt stóran þátt í því að 

leiða umræðuna að mikilvægi einstaklingsmiðunar í skólastarfi. Þeir áttuðu sig á því 

að maðurinn býr yfir mismunandi eiginleikum og að áþreifanleg viðfangsefni séu ekki 

einungis mikilvæg í lífinu sjálfu, heldur innan veggja skólans líka. Mörg rök liggja 

fyrir um tilvist fjölgreinda, að minnsta kosti að því marki að hægt er að taka hana 

gilda í skólastarf. Fjölgreindakenning Gardners leggur bersýnilega höfuðáherslu á 

fjölbreytileika í kennslu. Hluti af þessum fjölbreytileika felst í áþreifanlegri nálgun 

námsefnis og getur það því falist í einhvers konar athöfnum, verklegum eða listrænum. 

Því er ástæða til að athuga hver staða list- og verkgreina er í íslenskum skólum og 

hvaða áhrif listir geta haft á nám og líðan barna.  
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4. List- og verkgreinar í grunnskóla                                         

Samkvæmt námskránni á að skapa tækifæri til listnáms með almennri menntun, þar 

sem listnám stuðli að alhliða þroska nemenda. Auk þess er bent á að með listnámi sé 

lagður grunnur að skapandi þætti lista og þróun hæfileika til að njóta menningar og 

lista.41 List- og verkgreinar eru kenndar í grunnskóla og verður athyglinni beint að því 

hvert vægi greinanna er samkvæmt aðalnámskrá og hversu mikilvægar þær eru fyrir 

framhaldssnám eftir grunnskólann.Verður það skoðað í þessum kafla.      

 

4. 1. Hvaða list- og verkgreinar eru kenndar?           

Aðalnámskrá grunnskóla er höfð til viðmiðunar í nánast öllu skólastarfi. Nú til dags er 

enn í gildi aðalnámskrá frá árinu 1999, en búið er að endurbæta hana fyrir öll 

námssvið og tekur hún gildi eigi síðar en árið 2010, en mælst er til þess að hún verði 

tekin í notkun haustið 2007.42 Þær greinar sem almennt eru álitnar vera verkgreinar í 

grunnskólanum eru: heimilisfræði, hönnun og smíði, íþróttir- líkams- og heilsurækt og 

upplýsinga- og tæknimennt. Auk þessara verkgreina eru listgreinar, sem að miklu 

leyti eru verklegar.43 Þegar horft er á viðmiðunarstundaskrá í aðalnámskránni má sjá 

að mínútufjöldi flestra list- og verkgreina minnkar eftir því sem nemendur verða eldri. 

Á móti kemur þó að mínútufjöldi valgreina eykst með aldri nemenda og í mörgum 

tilvikum eru valgreinar verklegs eða listræns eðlis. Mestur er munurinn í listgreinum, 

en þar eru 640 mínútur á viku hjá 1. – 4. bekk, 480 hjá 5. – 7. bekk en einungis 160 

hjá 8. – 10. bekk. Munurinn er því 480 mínútur á milli yngsta stigs og unglingastigs. 

Það er þó ekki þar með sagt að nemendur á unglingastigi njóti engrar örvunar á sviði 

lista, því fjölmargir nemendur stunda hinar ýmsu listgreinar utan skóla, til að mynda 

tónlist og myndlist. Þegar nemandi stundar annað nám samhliða skólanum er það oft 

metið í stað valfags. Hliðarnámið þarf þó að vera viðurkennt af skólanum. Einnig er 

sjálfboðastarf af ýmsum toga oft metið inn sem valfag, til að mynda þátttaka á 

íþróttaviðburðum á vegum skólans.44 Í töflunni hér á eftir má sjá hvernig list- og 

verkgreinar skiptast á hvert stig grunnskólans. 

 

 

                                                 
41 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:8 
42 Menntamálaráðuneytið 2007 
43 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:2 
44 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:14–15   
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Tafla 1 - Mínútufjöldi verklegra námsgreina og listgreina á viku
45
 

Námsgrein 1. – 4. 

bekkur 

5. – 7. 

bekkur 

8. – 10. 

bekkur 

Heimilisfræði 160 240 80 

Hönnun og smíði 160 120 40 

Íþróttir- líkams- og heilsurækt 480 360 360 

Listgreinar 640 480 160 

Upplýsinga- og tæknimennt 160 120 40 

Val 560 400 960 

  

 Eins og nafnið viðmiðunarstundaskrá gefur til kynna er þessi mínútufjöldi aðeins 

til viðmiðunar. Hver skóli fyrir sig getur ráðstafað hluta af þessum lágmarkstíma eftir 

hentugleika. Til að mynda er leyfilegt að auka við skyldunámsgreinar, nota tímann til 

sérstakra markmiða skólans eða fyrir kennslu efnis sem ekki er tilgreint í aðalnámskrá. 

Einnig hefur hver skóli frelsi til að breyta vægi námsgreina á milli ára, 

mínútnafjöldinn þarf til dæmis ekki að vera sá sami öll árin í unglingadeild, hægt er 

að auka við hann einn veturinn og draga aftur úr honum annan veturinn. Gera þarf 

grein fyrir því hvernig tímanum er ráðstafað í skólanámskrá.46    

 Eins og sjá má hér á undan, hefur hver skóli nokkuð frjálsar hendur um nýtingu 

hluta af þeim tíma sem þeim ber skylda til að nota. Það er þó ekki tilgreint í 

aðalnámskrá hversu mikill tími það er sem skólinn má ráðstafa að vild. Það sést á 

töflunni að listgreinar fá mun minna vægi á unglingastigi en á hinum stigunum. Gera 

má ráð fyrir því að einhverjir nemendur á unglingastigi stundi listnám í öðrum skólum, 

samt sem áður er líklegt að hluti unglinga fari á mis við örvun á sviði lista. Listir og 

sköpun eru manninum eðlislægar og með aldrinum er hægt að líta á fleiri sjónarhorn 

lista og hægt að taka á þeim á fleiri vegu. Mikilvægt er þó að gleyma ekki því frelsi 

sem hver kennari hefur til að útfæra framreiðslu námsefnis. Jafnvel þó að ákveðinn 

kennari sé ekki sérfræðingur í listgreinum, á hann að vera fær um að bjóða nemendum 

tækifæri til listrænnar nálgunar námsefnis. Kennarinn hefur auk þess aðstöðu til að 

leita ráða hjá viðkomandi listgreinakennurum. Þessu má meðal annars ná fram í 

hópavinnu, þar sem hver hópur á að koma ákveðnu efni frá sér og hefur frjálsar 

hendur um það á hvaða hátt það er gert. Kennarinn getur jafnvel hvatt nemendur til að 
                                                 
45 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:14 
46 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:14 
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hverfa frá hinu hefðbundna veggspjalda formi, sem vissulega er mjög einfalt í 

framkvæmd og listrænt þar að auki, og í stað þess notað aðrar listrænar aðferðir, svo 

sem leikræna tjáningu, tónlist eða myndbandsgerð. Aðferðirnar eru ótal margar og 

verður farið nánar út í þá sálma hér síðar í þessu verki.  

4. 2 Hvað segir aðalnámskrá um listgreinar? 

Þær greinar sem flokkast undir það að vera listgreinar eru: myndmennt, textílmennt, 

tónmennt, leikræn tjáning og dans.47 Í Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluta, eru 

færð rök fyrir gildi og mikilvægi listgreina. Þar kemur fram að listnám stuðli að 

alhliða þroska eintaklingsins. Með listnámi er verið að reyna á marga þætti 

mannlegrar hæfni, jafnt í hugsun sem og verki. Nemendur þurfa jafnt að beita 

rökhyggju sinni sem ímyndunarafli til að ná árangri í námi. Nemendur þurfa að fá 

tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, beita þekkingu 

sinni, færni og skilningi til að túlka og meta upplýsingar. Með því verða nemendur 

virkir í athugun, rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður haldbest og hugstæðast. 

Sköpunargáfa byggist upp á rökrænu mati og ályktunarhæfni. Hún er nauðsynleg fyrir 

einstaklinginn til að mæta kröfum nútímasamfélagsins sem sífellt er breytingum háð. 

Með listnámi er hægt að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta, en hann 

byggist á mismunandi þáttum greindar einstaklingsins og hæfileikum hans. 

Einstaklingurinn finnur sér leið til tjáningar og staðfestingar á eigin eðli og 

verðleikum í gegnum listiðkun. Í gegnum listir endurspeglast á þann hátt 

fjölbreytileiki mannlífsins.48  

 Í aðalnámskrá kemur fram að sjálfsmynd og sjálfsskilningur eflist í gegnum 

listnám, þessir tveir þættir séu grundvöllur farsældar í lífi og starfi. Með listiðkun fæst 

dýpri tilfinning fyrir stöðu í umhverfinu. Bent er á að auk þess að vera áhugamál eru 

listir starfsvettvangur og að þegar notið sé lista, sé verið að næra tilfinningalíf og 

vitsmuni. Listir eru þar með lífsgæði sem allir ættu að eiga rétt á að njóta. Enn fremur 

er fjallað um að listnám efli tilfinningaþroska, félagsþroska og fagurfræðilega 

meðvitund. Í gegnum listiðkun læra nemendur að þekkja og tjá eigin hugmyndir og 

tilfinningar og einnig að virða hugmyndir og tilfinningar annarra. Listnám gerir 

nemendur hæfari til þátttöku í menningu samfélagsins. Með því að læra á táknmál 

lista verður einstaklingurinn fær um að greina og meta upplýsingar og áhrif sem hann 
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verður fyrir daglega. Það er forsenda virkrar þátttöku í menningunni. Listir hjálpa til 

við að gefa nemendum sýn á menningarlegan fjölbreytileika.49 

 Enn fremur er talað um það í aðalnámskránni að listir hafi mikið að segja í 

samfélaginu og séu ráðandi í upplýsingamiðlun nútímans. Mikilvægi lista sem 

atvinnugreinar verður sífellt meira. Ótal störf tengjast listum og eru margir sem eiga 

sér ævistarf af iðkun listgreina af ýmsum toga. Með vaxandi notkun upplýsingatækni 

mun þessum störfum fjölga enn meir. Skapandi einstaklingur kemur fram með nýjar 

hugmyndir, metur þær og fylgir þeim eftir. Þeir einstaklingar eru mikilvægir á öllum 

starfssviðum þjóðfélagsins. Í listkennslu er farið í fagurfræði sem eru af sama meiði 

og siðfræði, hún fjallar um samfélagsleg gildi og menningarlegar forsendur þeirra. 

Menningararfur þjóða heimsins er mjög háður listum.50  

 Í aðalnámskránni er einnig tekið fram að með kennslu í listgreinum sé miðað að 

því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda. 

Hin mörgu þekkingarbrot sem nemendur hafa aðgang að í gegnum 

upplýsingarsamfélagið eru hálf merkingarlaus ein og sér. Það er því hlutverk skólans 

að hjálpa nemendum að raða þessum brotum saman í merkingarbæra heild. Mikið er 

lagt upp úr að jafnvægi sé á milli sköpunar, túlkunar og tjáningar annars vegar og 

skynjunar, greiningar og mats hins vegar. Þar með er kennsla listgreina tvíþætt, í 

fyrsta lagi eru kenndar tjáningarleiðir listgreinanna og í öðru lagi er vakin með 

nemendum vitund um tilgang, merkingu og samhengi í listum.51 

 

4. 3 Valfrelsi                               

Viðmiðunarstundaskráin sem lýst var hér að framan sýnir að listgreinar fá minna vægi 

á unglingastigi, en valgreinar aftur á móti meira vægi. Samkvæmt almenna hluta 

aðalnámskrár er tilgangurinn með valgreinum sá að auka við valfrelsi nemenda og 

þannig koma betur til móts við einstaklingsþarfir þeirra. Síðustu þrjá veturna í 

grunnskóla eiga nemendur að hafa kost á að velja námsgreinar og námssvið. Val 

þeirra getur miðast við framtíðaráform og áhugasvið nemenda. Valgreinarnar geta 

verið undirbúningur fyrir áframhaldandi bók- eða verknám svo og undirbúningur fyrir 

lífið. Valgreinar eiga að vera samþykktar af sveitastjórn og tilhögun þeirra tilgreind í 

skólanámskrá. Einnig þarf að kynna nemendum og foreldrum eða forráðamönnum þá 
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50 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2006:7 
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tilhögun. Markmið og efni valgreinanna verða að vera skýr.52   

 Eins og staðan er nú á dögum, eru margir valmöguleikar við lok grunnskólagöngu. 

Útkoma samræmdra prófa er þáttur sem yfirvöld framhaldsskóla líta á, auk þess sem 

skólaeinkunn er tekin til greina. Ekki eru þó allir nemendur grunnskólanna sem standa 

sig vel á samræmdum prófum eða fá viðunandi skólaeinkunn. Fyrir þá er ýmis konar 

verknám í boði og einnig almenn námsbraut. Ýmist getur námið verið hugsað sem 

stutt, hagnýtt nám sem veitir undirbúning til skilgreindra starfa, eða nemendur fá 

tækifæri til að bæta frammistöðu sína og ná þeim lágmarkskröfum sem gerðar eru 

fyrir frekara bóknám. Skólameistari framhaldsskóla hefur auk þess vald til að taka inn 

nemendur sem ekki stóðust samræmd próf, svo lengi sem ekki er verið að neita 

nemendum sem náðu þeim um skólavist. Einnig má hann veita einstaklingi sem náð 

hefur 18 ára aldri inngöngu, þrátt fyrir að hann hafi ekki náð tilskildum árangri við lok 

grunnskóla.53   

 Þrátt fyrir að mikið af verknámi krefjist ekki endilega fullnaðareinkunnar á 

samræmdum prófum, er ekki þar með sagt að verknám sé á einhvern hátt hugsað sem 

staðgengill bóknáms, fyrir þá sem ekki komust inn í bóknám. Verknám er til staðar 

sökum nauðsynjar þess fyrir þjóðfélagið, því það þarf á fjölbreytileikanum að halda. 

Vissulega er einhver hluti þeirra nemenda sem kjósa verknám, ekki að sýna árangur 

sem skyldi á bóklega sviðinu. Það eru þó fjölmargir sem einfaldlega hafa ekki áhuga á 

frekara bóknámi, því þeir hafa þörf fyrir að fá til dæmis sköpunar- eða hreyfiþörf 

sinni fullnægt. Það getur verið algjörlega óháð árangri í bóknámi. Varðandi listgreinar, 

virðist einmitt frekar vera tenging á milli góðs árangurs í námi og listnáms, heldur en 

hið gagnstæða. Það má sjá á rökstuðningi aðalnámskrár fyrir mikilvægi listgreina.54 
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4. 4 Verkvit og bókvit             

Eins og sjá má hér að framan eru margir möguleikar í boði eftir grunnskóla. Líklegt 

má telja að flestir tengi framtíðarmöguleika sína því að verða sér úti um góða 

menntun sem veitir vellaunaða vinnu. Fagmenntun á ákveðnu sviði þarf þó ekki 

endilega að taka mörg ár. Hægt er að vera búinn með ýmis konar iðnnám í kringum 

20 ára aldur. Þetta iðnnám gefur viðkomandi viss réttindi og þar af leiðandi betri laun 

í starfi sem tengist því námi, heldur en ef viðkomandi hefði einungis klárað 

grunnskólann. Viss tilhneiging virðist þó vera að líta á stúdentspróf á einhvern hátt 

sem merkari áfanga en til að mynda sveinspróf í iðngrein. Stúdentspróf sem slíkt 

veitir afskaplega takmörkuð réttindi í raun og veru. Í ýmsum störfum getur það veitt 

launahækkun og eins aukið líkur á því að fá vinnu yfir höfuð, en almennt séð er hið 

bóklega stúdentspróf einungis undanfari frekara náms. Að vissu marki má líta á 

brautskráningu úr hvers konar iðnnámi sem þýðingarmeiri áfanga en hið almenna 

stúdentspróf af bóknámsbraut, þar sem sérhæft nám getur veitt betri réttindi á ákveðnu 

sviði en hið bóklega stúdentspróf gerir. 

4. 5. Samantekt 

Aðalnámskrá tekur skýrt fram mikilvægi lista í grunnskólanum. Hvort að almenn 

viðhorf kennara séu þau sömu er erfitt að segja til um. Til að veita nemendum færi á 

að leysa viðfangsefni með listrænum aðferðum, þarf kennarinn ekki að vera 

sérfræðingur í listum. Það eina sem þarf er að gefa nemendum það tækifæri og þann 

efnivið sem þarf til þess. Í næsta kafla verður einmitt farið í þætti er koma að 

kennslutilhögun, þar á meðal skipulagi skólastofunnar. Ytri þættir, eins og aðgengi í 

skólastofu, geta að því er virðist haft áhrif á nám nemenda. Því verður fjallað um 

þarfir nemenda og þá innri og ytri þætti er skipt geta máli í því samhengi.    
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5. Þarfir nemandans og kennsluaðferðir          

Kennarinn hefur í mörg horn að líta þegar kemur að því í kennslu að reyna að mæta 

þörfum ólíkra einstaklinga. Þegar hefur komið fram að samkvæmt aðalnámskrá sé 

mikilvægt að kennari hagi kennslu sinni þannig að hann nálgist hvern og einn 

nemanda á einstaklingsvísu. Hvernig svo hver kennari reynir að mæta þeirri kröfu fer 

eftir honum sjálfum og nemendahópnum. Hópurinn getur verið afar fjölskrúðugur, 

það getur hist svo á að hópurinn samanstandi af óvenju mörgum einstaklingum sem 

veita þarf sérstaka athygli eða meðhöndlun. Eins getur það verið svo að enginn í 

hópnum þarfnist sérstakrar meðhöndlunar. Hvernig svo sem raðast í nemendahópinn 

hlýtur kennarinn að þurfa að kynna sér bakgrunn og eiginleika hvers og eins, ef hann 

ætlar sér að haga starfi sínu á fullnægjandi hátt. Ætlunin með þessum kafla er sú að 

draga fram nokkur grunnatriði sem kennari ætti að hafa á bak við eyrað varðandi 

þarfir nemenda og kennsluhætti sína.  

   

5. 1 Þarfir nemandans       

Samkvæmt fjölgreindakenningunni býr hver og einn yfir mismunandi þörfum og getu. 

Í bókinni Nemandinn í nærmynd fjallar Elín G. Ólafsdóttir um að miklu máli skipti 

fyrir kennarann að taka tillit til þess hve gífurlegur einstaklingsmunur nemenda getur 

verið. Fyrst og fremst er mismunandi hvaða námsfyrirkomulag hentar nemendum, 

sem sagt að þeim gangi misvel að tileinka sér nýja þekkingu og henti mismunandi 

kennsluaðferðir. Þroski nemenda, félagslegir og líkamlegir þættir eru misjafnir, svo 

og færni, kunnátta, námshæfileikar og meðfæddir eiginleikar. Þar að auki þarf 

kennarinn líka að skoða hvaða þættir felast í kynjamuni og hvaða áhrif 

uppeldisaðstæður geta haft á nám nemendanna.55    

 Bakgrunnur nemenda hefur mikið að segja um hvernig þeir standi sig í námi. Þrátt 

fyrir að ákveðinn hópur alist upp í sama umhverfi, eru þó svo margir þættir sem geta 

aðgreint nemendur. Vegna þess hve margbreytilegt umhverfi nemenda er, getur 

reynsluheimur þeirra, þroski og færni verið misjafn. Heimilisaðstæður geta verið svo 

mismunandi og snertir það þætti á borð við efnahag og félagsstöðu. Foreldrar 

nemenda eru jafn ólíkir innbyrðis og nemendurnir sjálfir, þeir hafa mismikinn metnað 

fyrir uppeldinu, búa yfir mismiklum þroska, hæfileikum og eru misgóðar fyrirmyndir 
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barna sinna. Við upphaf skólagöngu búa nemendur því að mismunandi bakþekkingu 

og hafa mismunandi forsendur til náms. 56  Elín fjallar einnig um þörf 

grunnskólanemenda fyrir hreyfingu og líkamstjáningu og að langar kyrrsetur henti 

einkar illa fyrir nemendur, þá sérstaklega fyrir yngstu nemendurna.57   

 Enn fremur fjallar Elín um að einhæf kennsla mismuni nemendum. Fyrir 

nemendur með hvers konar sérþarfir, fyrir nemendur sem skera sig úr fjöldanum á 

einhvern hátt, er mikilvægt að fá kennslu við þeirra hæfi. Þetta á bæði við um 

nemendur sem þurfa aðstoð og nemendur sem þurfa þyngra efni. Eins á þetta við um 

hvers konar hegðunarvandkvæði, hver svo sem rót vandans er, ofvirkni, 

athyglisbrestur, áhugaleysi eða annað. Elín fjallar um það að nemendum með ofvirkni 

eða athyglisbrest henti einkar vel að nálgast nám sitt í gegnum fjölþrepa kennslu, 

sérstaklega sökum þess að þeim þykir oftast erfitt að sitja kyrr í sætum sínum. 

Fjölþrepa kennsla verður nánar útskýrð hér á eftir. Hvers konar fyrirlestraform, eða 

þegar þulið er yfir nemendahópinn, hentar þessum ákveðnu nemendum því ekki mjög 

vel. Þeir sem eru aftur á móti bráðgerir eða námfúsir mega heldur ekki gleymast. Oft 

fer mjög lítið fyrir þeim nemendum, þar sem þeir vinna oft svo sjálfstætt og eru 

gjarnan fremur stilltir í tímum. Kennari verður að muna eftir þeim og gefa þeim efni 

við hæfi þeirra getu.58  

 

5. 2 Kennsluhættir, námsgögn og skólastofan                            

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hluta,  kemur fram að kennsla eigi að vera leið 

til að veita nemendum tækifæri til að tileinka sér þekkingu og öðlast skilning á 

ákveðnum sviðum. Undir leiðsögn kennarans eiga nemendur að móta sér skoðanir og 

viðhorf og ná leikni og færni á þessum sviðum. Fjölbreytni á að ríkja í vinnubrögðum 

og kennsluaðferðum og er það á ábyrgð kennarans að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðirnar til að ná fram markmiðum aðalnámskrár annars vegar og 

skólanámskrár hins vegar. Einnig er bent á mikilvægi þess að kennari taki tillit til 

aldurs, þroska og getu nemenda og eðlis viðfangsefnis, þegar hann velur 

kennsluaðferðir og vinnubrögð.59   

 Í aðalnámskrá kemur einnig fram að námsgögn eigi að vera þess eðlis að 

nemendur hafi sem bestan möguleika á því að ná fram settum markmiðum, sama 
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gildir um námsmatið. Námsgögn eru hvað það sem notað er til að nálgast fyrir fram 

ákveðið námsefni, til dæmis bækur, myndbönd, netið, hljóðupptökur og svo mætti 

lengi telja. Námsgögn eiga að vera áhugavekjandi og mikilvægt er að þau séu 

fjölbreytt og vönduð. Þau eiga að bæta við fyrri þekkingu nemenda, dýpka skilning 

þeirra á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa þá í hinum ýmsu vinnubrögðum og stuðla 

að mótun heilbrigðra og hollra lífsviðhorfa. 60  Þarna má sjá beina tengingu við 

fjölgreindakenninguna þegar talað er um að námsgögn eigi að vekja áhuga, vera 

fjölbreytt og þjálfa nemendur í vinnubrögðum. Kennari hlýtur því að þurfa að horfa 

gagnrýnum augum á öll námsgögn. Einnig hlýtur hann þá að þurfa að velta fyrir sér 

skipulagi skólastofunnar, því þar eyða nemendur drjúgum hluta skóladagsins. 

 Fjallað er um mikilvægi skipulags skólastofunnar í bókinni Aukin gæði náms, eftir 

Rúnar Sigþórsson og fleiri menntunarfrömuði. Mismunandi getur verið hvernig 

kennari vill raða upp í stofu sinni, það getur farið eftir viðfangsefninu hverju sinni. 

Hvernig svo sem raðað er í stofuna, er lykilatriði að öll gögn séu aðgengileg í stofunni 

og að nemendur læri strax að nálgast þau gögn af sjálfsdáðum. Það sparar bæði tíma 

og vinnu kennarans og nemenda. Í bókinni er einnig nefnt mikilvægi þess að 

umhverfið sé vistlegt og vinnuhvetjandi, til að mynda með því að hafa verk nemenda 

sýnileg. Á það við um öll stig grunnskólans, en höfundar bókarinnar telja að einhverra 

hluta vegna dragi úr því þegar í efri bekki er komið. Það ætti þó ekki síður að vera 

mikilvægt þar en á yngri stigum.61 Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni og félögum skiptir 

fjölbreytni í kennsluháttum kennara höfuðmáli fyrir árangur nemenda. Kennarinn þarf 

að þekkja þarfir nemenda sinna til að geta skipulagt kennslu sína í samræmi við þær. 

Kennarinn fær það staðfest að vel hafi tekist til ef nemendur taka framförum, en aftur 

á móti er slakur árangur nemenda tákn um það að kennarinn hafi ekki getað skapað 

námsumhverfi við hæfi.62  

 Algengasta form kennslu virðist vera það að kennari byrjar kennslustund á 

innlögn yfir allan bekkinn og í kjölfar þess vinna nemendur síðan á einstaklingsvísu í 

verkefnum, þar sem reynir á þann fróðleik sem kennarinn lagði inn. Þetta verður oft til 

þess að kennarinn stendur í ströngu við að sinna öllum uppréttum höndum, þar sem 

nemendur leita frekar til kennara en sessunauta þegar þá vantar aðstoð. Sökum 

annríkis kennarans er ólíklegt að hann nái að gera öllum nemendum grein fyrir efninu 
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á fullnægjandi hátt. Í lok kennslustundar er kennarinn oft örmagna eftir allt annríkið 

og þeim mun þreyttari eftir heilan skóladag. Þetta fyrirkomulag hentar ekki öllum 

nemendum, þrátt fyrir að sumum henti þetta einkar vel. Sumir er þannig gerðir að 

þeim hentar frekar að rannsaka viðfangsefnið sjálfir og komast að niðurstöðu með 

því.63      

 Höfundar bókarinnar Aukin gæði náms, taka mið af kenningum Davids Kolbs sem 

heldur því fram að fólk noti mismunandi aðferðir við að tileinka sér þekkingu. Kolb 

skiptir fólki gróflega í tvennt; annars vegar eru það þeir sem læra best af reynslunni 

og læra með því að virkja skynjun sína með fjölbreyttum aðferðum. Hins vegar eru 

það þeir sem nota röklega og greinandi hugsun og þurfa ekki eins mikið á því að halda 

að efnið sé áþreifanlegt. Kolb sér þetta sem tvo póla og að fólk geti síðan verið 

einhvers staðar á milli þessara póla, þeir þurfi ekki að vera öðru hvoru megin. Þær 

mörgu leiðir sem nemendur nota til að tileinka sér nýja þekkingu og öðlast skilning á 

viðfangsefninu, má kalla námshætti.64      

 Með því að styðjast við kenningu Kolbs má skipta námsháttum í fjórþætt líkan, 

þar sem hægt er að flokka hvern einstakling eftir því hvað er mest ríkjandi í fari hans. 

Hefur þessum mismunandi einstaklingum verið gefin heitin: hugmyndasmiðurinn, 

grúskarinn, hagsýnismaðurinn og framkvæmdamaðurinn. Mikilvægt er þó að átta sig 

á því að þessi flokkun er einföldun, því ólíklegt er að finna einstakling sem eingöngu 

flokkast sem ein af þessum persónulýsingum, en hefur ekkert í sér sem flokkast til 

hinna þriggja. Flestir hafa einhver einkenni úr hverjum flokki, þó að námshættir þeirra 

séu meira ríkjandi á einu sviði en öðru.65   

 Samkæmt Kolb þarf kennarinn að haga kennslu sinni þannig að í henni felist 

ákveðnir þættir sem virkja alla námshættina. Fyrsti þátturinn er bein reynsla og virkni 

skynjunar. Annar þáttur er íhugun þessarar reynslu frá fleiri en einu sjónarhorni og 

öflun aukinnar þekkingar áður en tekist er á við næsta þrep. Þriðji þáttur er rökhugsun 

sem dýpkar skilning og framkallar ný hugtök og kenningar sem byggjast á fenginni 

reynslu og athugunum frá fyrri þrepum námsins. Fjórði þátturinn felst í aðgerðum sem 

opna fyrir nemendum nýjar leiðir þar sem hugtök og kenningar eru notaðar við 

ákvarðanatökur og lausn viðfangsefna. Með öðrum orðum er þetta viss atburðarás; 

skynjun eða bein reynsla, íhugun, rökhugsun og hugtakamyndun og að lokum 
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aðgerðir. Kolb leggur áherslu á að nemendur læri í gegnum beina reynslu, því það að 

læra um eitthvað skilji ekki eins mikið eftir sig.66 

 Með því að hafa fjölgreindakenningu Gardners í huga sem og fjórþætta líkan 

Kolbs, er allt eins líklegt að vel takist til við að sinna þörfum allra nemenda. Kolb 

leggur áherslu á fjölbreytileikann, eins og Gardner, og fjallar um mikilvægi þess að 

reyna eftir fremsta megni að virkja þá þætti sem felast í fjölbreytileikanum. 

5. 3 Einstaklingsmiðaðar kennsluaðferðir      

Hægt er að fara margar leiðir til að nálgast einstaklingsmiðun í kennslu, meðal annars 

að notast við fjölgreindakennslu, eins og áður hefur komið fram. Margar aðrar 

aðferðir taka mið af einstaklingnum og fjölbreytileika nemendahópsins, þó að í þeim 

felist ekki endilega kennslufræðileg kenning, eins og fjölgreindakenningin. Verða hér 

taldar upp nokkrar af þeim og athygli vakin á aðferðum sem strax var farið að notast 

við árið 1943, en hafa skilað sér seint í íslenskar skólastofur. 

  Steingrímur Arason, sem fjallað var um í 2. kafla, skrifaði grein árið 1943 um 

einstaklingsmiðun í námi og lýsti þar tveimur aðferðum sem notaðar hefðu verið í 

Bandaríkjunum við nokkuð góðar undirtektir. Aðferðir þessar voru í raun mjög í takt 

við þær áherslur sem lagðar eru á skólastarf í dag, þrátt fyrir að greinin sé þetta gömul. 

Því verður þeim lýst nánar. Þessar aðferðir eru kenndar við þá staði sem þær eru 

upprunnar frá. Önnur þeirra er kennd við Winnetka og hin við Dalton. Aðferðirnar 

felast báðar í því að nemendur vinna mikið á einstaklingsvísu, jafnframt því að vinna í 

hópum. Með því er meðal annars verið að efla  forystuhæfileika nemenda og kenna 

þeim um mikilvægi þess að tilheyra einni heild og leggja sitt af mörkum til 

heildarinnar. Náminu í báðum aðferðum er skipt í tvennt, annars vegar svokölluð 

námstæki, en það eru grunnfögin móðurmál og  stærðfræði. Hins vegar eru það 

framkvæmdasemi og hvers kyns athafnir sem skipta máli. Áhersluþáttur var á að 

skólinn endurspeglaði hið raunverulega líf utan veggja skólans. Í náminu eru viss 

undirstöðuatriði sem hver og einn verður að tileinka sér, bæði á bóklegan og 

verklegan hátt. Öllu námsefni hefur fyrirfram verið skipt í einingar. Hverri einingu 

fylgja leiðbeiningar og próf eða verkefni að lokum. Eilítill munur er á einingakerfum 

aðferðanna tveggja, en það verður ekki útlistað nánar í þessu verki. Hver nemandi 

verður að fá fullt hús stiga í þeim matsaðferðum sem notaðar eru og fær að nota eins 

langan tíma og þörf þykir. Kennarinn veitir leiðsögn, aðstoðar og lítur eftir hverjum 
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nemanda. Áhersla er lögð á skapandi nám, en þar er átt við handavinnu, teiknun, 

ýmsar iðnir, leirmótun, leikritaskrif, söngva og hvers konar íþróttir og leiki. Með 

fjölbreytni finnur hver eitthvað við sitt hæfi og lærir hvar sterkar hliðar hans liggja. 

Nemendur læra að nota námstækin í ákveðin verkefni og með því lærist sjálfstæði og 

frumleiki og stjórnast störf nemenda af eigin hvötum. Þeir fá einnig æfingu í því að 

koma opinberlega fram. Aðferðir þessar voru að reynast vel í bandarískum skólum á 

þessum tíma og virtust nemendur þessara skóla ekki vera að koma verr út úr námi en 

nemendur hefðbundinna skóla, jafnvel voru þeir að koma betur út.67   

 Samkvæmt Steingrími er með þessum aðferðum lögð áhersla á að námið sé sniðið 

eftir þroskastigi nemenda, það má hvorki vera of né van. Efnið þarf að innihalda 

þrautir sem krefjast hugsunar og vinnu af hálfu nemenda, en það verður þó að vera 

yfirstíganlegt. Ef efnið er of auðvelt finnst nemendum það sér ekki samboðið og eins 

ef það er of erfitt missa nemendur áhugann. Með einstaklingsnámi er komið í veg 

fyrir að efnið sé of erfitt eða of létt. Enginn fær að halda áfram fyrr en hann hefur sýnt 

fram á að hann sé búinn að ná þeim undirstöðuatriðum sem krafist er. Kennari verður 

að muna eftir að skrá hjá sér árangur nemenda reglulega. Með öllum þeim prófum og 

verkefnum sem nemendur gera eftir hverja einingu, verða þeir betur meðvitaðir um 

stöðu sína í ákveðnum námsgreinum. Áhersla er lögð á að ekki sé einungis prófað úr 

atriðum sem nemandinn leggur á minnið og gleymir jafnóðum og prófinu er lokið. 

Mikið er lagt upp úr eigin framtaki nemenda og frumleika. Því ætti að leggja meira 

upp úr ritgerðum og útdráttum um efnið.68 

 Eins og sjá má miða ofangreindar aðferðir að einstaklingsmiðun í námi, svo og 

mikilvægi verklegra athafna af ýmsu tagi. Mörgum kann að þykja merkilegt hve lengi 

hugmyndir á borð við þessar hafa verið á lofti. Þegar litið er til kennsluaðferða 

samtímans, má sjá að nánast sömu áherslur hafa haldist. Verður nú vikið að aðferðum 

samtímans.  

 Joseph S. Renzulli hefur komið fram með aðferð til að koma til móts við 

bráðgreinda nemendur, þá nemendur sem ráða við þyngra efni en meðalnemandinn. 

Felst sú aðferð í þríþættu kerfi athafna, þar sem markmiðið er að nám nemendanna sé 

áhugavert í þeirra augum og á þyngdarstigi sem hæfir þeim. Fyrsta athöfnin felst í að 

sjóndeildarhringur nemenda er víkkaður með reynslu á ýmsum sviðum. Þá er gjarnan 

valið viðfangsefni sem ekki er kveðið á um í námskrá. Dæmi um hvað hægt er að gera 
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til að kveikja áhuga nemenda á ákveðnu efni eru margvísleg. Gestafyrirlesarar eru 

gjarnan fengnir, ákveðin viðfangsefni kennd með sýnikennslu, farnar vettvangsferðir 

og horft á heimildamyndir. Markmið þessarar aðferðar er að örva áhuga nemenda á 

nýjum áhugaefnum sem einstaklingar eða hópar geta ákveðið að rannsaka betur. 

Næsta skref felst í því að nemendur temja sér vinnubrögð við rannsóknir og hæfni í 

hugsun, til dæmis með gagnrýninni eftirgrennslan, vandamálalausnum og skapandi 

hugsun. Þessar athafnir hvetja hugsun á háu plani og rökhæfni. Þriðja athöfnin fer 

fram í einstaklings- eða hópavinnu (litlir hópar) þar sem nemendur rannsaka 

viðfangsefni sem þeir hafa sjálfir áhuga á. Nemendur hugsa og starfa líkt og 

atvinnumenn, þeim líður líka þannig. Niðurstöður rannsóknanna eru kynntar fyrir hópi 

samnemenda.69 

 Diane Heacox hefur stuðst að hluta til við aðferð Renzullis. Hún gaf út bók árið 

2002 um það hvernig hægt sé að koma til móts við alla nemendur, með því að 

aðgreina námið. Bókin heitir Differentiating instruction in the regular classroom: 

How to reach and teach all learners, grades 3-12. Marcianne W. McHugh rýndi í 

bókina og gaf út í ritinu Journal for the Education of the Gifted. Eftirfarandi 

umfjöllun er byggð á rýni hennar. Gífurlegur munur getur verið á nemendum innan 

einnar bekkjarheildar. Nemendur eru af ólíkum uppruna og hafa mismikla hæfni eða 

löngun til að læra, auk þess sem bakþekking þeirra er mjög misjöfn. Ekki er heldur 

verið að ýta undir námfýsni á öllum heimilum. Mikilvægt er að allir nemendur fái 

kröfur við sitt hæfi og að kröfurnar séu raunhæfar. Námsaðgreining (e. differentiation) 

sem kennsluaðferð er ein leið til að tryggja það að allir nemendur séu að gera sitt 

besta. Heacox byggir þessa kennsluaðferð sína á flokkunarkerfi Blooms, 

fjölgreindakenningu Gardners og kenningum annarra sérfræðinga á sviði 

námssálarfræði, þar á meðal Renzulli.70  Heacox bendir á aðferðir sem hægt er að nota 

við námsaðgreiningu. Þetta er því nokkurs konar handbók fyrir kennara sem vilja nota 

aðgreiningu í  kennslu sinni. Með námsaðgreiningu er átt við það að kenna einum 

bekk á mismunandi hátt, allt eftir því hvert styrkleikasvið nemenda er og hversu tamt 

þeim er að tileinka sér ákveðið viðfangsefni. Það gefur því augaleið að ekki er mikið 

um kennaramiðaðar aðferðir. Kennarinn er því meira eins konar samstarfsaðili 

nemenda sinna og leiðbeinir þeim. Lítið er um fyrirlestra og hvers konar innlögn. 

Lögð er áhersla á valfrelsi hvers nemanda, fjölbreytni í nálgunaraðferðum, 
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mismunandi styrkleika viðfangsefnis og eru nemendur hvattir til að gefa frá sér efni 

sem passar þeirra styrkleika. Kennarinn skipuleggur ekki fyrir hvern og einn nemanda, 

heldur hefur í huga hinar mismunandi þarfir nemenda sinna og á hvaða hátt sé hægt 

að mæta þessum þörfum á sem bestan hátt.71    

 Til að þessi aðferð gangi upp og til að skapa rétt andrúmsloft í kennslustofunni, 

þarf kennarinn að þekkja vel styrkleika og galla allra nemenda sinna. Kennarinn 

verður með öðrum orðum að skilja og kunna að meta eiginleika nemenda sinna, 

þannig að hann geti notað þessa eiginleika til að byggja kennslu sína á. Til að kynnast 

nemendum sínum þarf kennarinn að safna að sér viðeigandi upplýsingum um þá. Þær 

upplýsingar geta til að mynda komið út frá skólasögu, hegðun og frá fjölskyldum 

nemenda. Til að nálgast þessar upplýsingar mælir Heacox með að nota áhugakveikju 

Renzullis og kannanir og gátlista byggða á fjölgreindakenningu Gardners.72 

 Kennarinn býr til námskrá byggða á flokkunarkerfi Blooms og 

fjölgreindakenningu Gardners. Hann býr til frumáætlun um þær aðferðir sem hann 

ætlar að nota, þannig að verið sé að ná fram þeim sviðum sem Bloom fjallar um. Þar 

að auki fléttar kennarinn inn hvernig hægt sé að koma til móts við fjölgreindirnar. 

Með þessum aðferðum verður nemendum auðið að vinna á þeim hraða sem þeim 

hentar og eftir því hvað höfðar til þeirra. Með þessu er verið að virkja nemendur og 

ögra þeim. Þar sem nemendur hafa mismunandi styrkleika, munu sveigjanleg 

hópamynstur koma fram. Ekki vinna allir nemendur á sama hraða. Sumir þurfa meiri 

tíma en flestir, á meðan einhverjir þurfa minni tíma. Það er auðvelt að koma til móts 

við þetta með aðgreindri kennslu, því sveigjanleg notkun tímans er lykilatriði til að 

styðja við nemendur þegar þeir tileinka sér ákveðið efni. Hópaskiptingin er líka 

fljótandi, þannig að nemendur eru ekki alltaf fastir í sömu hópunum. Viðfangsefni 

hvers dags fyrir sig getur farið eftir samsetningu hópanna. Þar sem nemendur fá 

tækifæri til að vinna á viðeigandi hraða með styrkleika við hæfi, öðlast þeir betri færni. 

Nemendur líta á hópavinnu sem hornstein náms í stað þess að líta á það sem hindrun. 

Auk þess græðir kennarinn á þessu þar sem honum er frjálst að vinna með 

mismunandi nemendur á mismunandi tíma og getur fylgst með þróun þeirra og 

skilningi.73           
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 Heacox leggur áherslu á að tengja saman viðfangsefnin. Það er hægt að gera með 

því að breyta þyngdarstigi, með notkun margslunginna aðferða,  athuga hvers konar 

úrræði eru notuð og með því að velja ákjósanlega útkomu, ferli og framleiðslu. 

Mikilvægur punktur í því er að þegar vel tekst til eru nemendur ekki meðvitaðir um 

þessa tengingu. Nemendur tileinka sér þekkingu á einu stigi og geta fært hana yfir á 

næsta stig.74     

 Valfrelsi nemenda er lykilatriði í þessari aðferð. Nemendur hafa frelsi til að læra 

það sem þeir vilja, þegar þeir vilja. Einhverja daga setur kennarinn ef til vill fyrir 

ákveðið verkefni, aðra daga ákveða nemendur það sjálfir og enn aðra daga er blanda 

af vali kennara og vali nemenda. Að gefa nemendum þann mátt að mega kjósa hvað 

þeir læra, hjálpar þeim að læra að axla ábyrgð á efninu og gefur þeim hvatningu til að 

læra.75    

 Þegar kemur að námsmati í þessari aðferð eru lykilorðin réttsýni og sanngirni og 

er mikilvægt að það sé byggt á námsþróun og þroska nemenda. Kennarinn hefur ef til 

vill ákveðnar væntingar til nemenda og mat kennarans á einna helst að felast í því 

hvernig nemandinn hefur bætt sig, en ekki endilega á ákveðnum verkefnum frá 

nemendum, þó að mikilvægt sé að fara reglulega yfir þau. Kennarinn þarf þar af 

leiðandi að vera virkur í að meta stöðuga þróun nemenda sinna og hvort þeir séu að 

bæta sig að einhverju marki. Matið er byggt á einstaklingsvísu, kröfur eru gerðar 

miðað við getu hvers og eins, en ekki endilega á einhverjum ákveðnum skala, eins og 

t.d. einkunnir á skalanum 1-10.76 

 Elín G. Ólafsdóttir fjallar um fjölþrepa kennslu í bók sinni, Nemandinn í nærmynd. 

Samkvæmt Elínu felst fjölþrepa kennsla í því að henni er hagað þannig að fjölbreyttir 

og skapandi starfshættir ráða ríkjum. Tekið er mið af getu og færni hvers nemanda. 

Ákveðinn hópur nemenda fæst við sama viðfangsefnið, en einstaklingar eða minni 

hópar fá önnur verkefni. Þar er ef til vill verið að leggja aðrar áherslur á efnið, þyngja 

það eða létta. Með því að skipta verkefnum í þrep, þar sem notast er við fjölbreytta 

náms- og kennsluhætti og lögð er áhersla á einstaklingsþarfir, geta allir fengist við 

sama viðfangsefnið í einu, bara á mismunandi færnis- og getustigi. Kjarni málsins er 

að hver og einn fær tækifæri til að læra á sinn hátt. Það má hugsanlega líkja fjölþrepa 

kennslu við tölvuleik eða golf, þar sem misfærir einstaklingar geta keppt sín á milli. 
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Þar leikur hver á sínum eigin forsendum, miðað við eigin getu og færni, á þrepi við 

hæfi og getur þannig þjálfað sig til að komast á næsta þrep.77 Það er nokkuð til í þessu, 

ef hugsað er út í valmöguleikana sem einstaklingur hefur til að mynda við upphaf 

tölvuleiks. Oftast er hægt að velja þyngdarstig, létt, miðlungs og erfitt. Þegar 

einstaklingur er búinn að fara yfir öll borðin í tölvuleiknum með stillinguna létt, vill 

hann hugsanlega spila leikinn aftur en þyngja það upp í miðlungs, til að leikurinn 

verði meira krefjandi. Of léttir tölvuleikir geta valdið því að eigandinn fær leið á þeim 

og ef hann er of erfiður gefst hann upp. Það sama gildir um námsefni, ef það er of létt 

vekur það minni áhuga og ef það er of erfitt er hætt við að nemandinn gefist upp. 

 Elín talar um að óvenjuleg nálgun í kennslu geti skilað góðum árangri. Hún tekur 

dæmi um skólastofu þar sem allur efniviður er aðgengilegur, málning, litir, pappír, lím, 

smíðabekkur og margt fleira. Nemendur geta gengið að þessum hlutum sem vísum, en 

þurfa þó að átta sig fyrst á grunnreglum í umgengni þessara hluta. Einnig er í stofunni 

spegill sem ætlaður er til tunguæfinga þeirra nemenda sem þurfa að þjálfa ákveðin 

hljóð í framburði. Nemendahópurinn er samansettur af fötluðum og ófötluðum 

börnum, bráðgerum, hægfara og svo framvegis. Dagskipulag bekkjarins er sett 

myndrænt upp á töflu. Elín tekur dæmi um viðfangsefni og óvenjulega nálgun þess, 

að kennarinn stígi upp á kennaraborðið og kynni þar fyrir nemendum að þeir eigi að 

teikna stóra mynd af sér. Kennarinn leggur áherslu á stærðina með því að teygja upp 

hendurnar og sýna hversu stór myndin eigi að vera. Nemendur geta svo gengið í það 

sem þeir hafa þörf á að nota í gerð myndarinnar. Elín telur að þetta sé dæmi um 

fjölþrepa kennslu, þar sem hver og einn ræður hvaða leið er farin.78   

 Þeir kennarar sem aðhyllast fjölþrepa kennslu eru flestir einnig hlynntir 

fjölgreindakenningu Gardners. Hann vill að í kennslu sé lögð áhersla á skilning 

nemenda, að þeir kynni sér einstök viðfangsefni til hlítar og geti síðan yfirfært 

þekkinguna á önnur svið. Daglega þarf að virkja mismunandi greindir nemenda. 

Nemendur eiga að hafa kost á því að skila úrlausnum verkefna sinna á fjölbreyttan 

hátt, í myndmáli, tali, tónum eða með annarri tjáningu. Sveigjanleiki kennara þarf því 

að vera mikill ef hann ætlar að notast við fjölþrepa kennslu og fjölgreindakenningu 

Gardners. Samkvæmt Elínu ætti að draga úr áherslu sem lögð er á bóknám og notast 

frekar við mikla fjölbreytni, listnám og skapandi hugsun, þar sem verið er að auka 

listiðkun nemenda. Val á viðfangsefnum ætti að taka mið af áhuga og getu nemenda. 
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Einnig eiga aðferðir og sá tími sem ætlaður er fyrir ákveðið viðfangsefni að taka mið 

af því. Kennari á að hennar mati líka að bjóða nemendum sínum upp á örvandi 

námsumhverfi þar sem þeir geta gengið greitt til verka, en þar sem jafnframt ríkir 

skipulag. Elín telur að með því verði skólanám bæði merkingarbært og frjótt, það veiti 

aukna lífsfyllingu og sé í samræmi við tjáningar- og túlkunarþörf flestra nemenda79  

 Ef nefna á fleiri talsmenn einstaklingsmiðaðra kennsluaðferða á Íslandi, má nefna 

kennarann Björgu Vigfúsínu Kjartansdóttur, en hún hefur útbúið kennsluvefsíðu þar 

sem hún styðst við fjölgreindakenninguna . Markmið vefsins eru annars vegar að gefa 

öðrum kennurum hugmyndir um útfærslu kennslu í anda fjölgreindakenningarinnar og 

hins vegar hefur hún útbúið nemendavef, þar sem nemendur geta leyst þrautir sem 

taka á öllum þeim átta greindum er Gardner fjallar um.80  

 

5. 4 Gildi listrænnar upplifunar í námi                 

Augljóst er að með einstaklingsmiðuðum og fjölbreyttum kennsluháttum er vel hægt 

að nota listrænar nálganir. Væntanlega er þá jafnt hægt að hugsa þá nálgun sem 

tilbreytingu frá hefðbundinni kennslu eða jafnvel sem rót allrar kennslu. Hér fyrir 

neðan verða tvær listrænar aðferðir nefndar og tengjast þær báðar tónlist. 

 Bandarískur kennari, James S. Cantor að nafni, hefur uppgötvað hvernig nota 

megi söngtextasmíð sem kennsluaðferð. Alla tíð hefur hann verið einn af þeim sem 

stöðugt hafa lög á heilanum og haft gaman af að semja texta við lög. Eftir að hann var 

orðinn menntaður kennari, velti hann því fyrir sér hvort hann gæti skrifað 

skemmtilega söngtexta sem tengdust hans sviði; grunnskólamenntun. Hann hefur 

skrifað marga texta sem taka á kennslufræðilegum málefnum. Það þróaðist út í þá 

hugmynd að kennarar gætu hjálpað nemendum sínum að tjá sig í gegnum 

söngtextasmíð. James telur að kennarar geti hvatt nemendur til listrænna athafna, sem 

styðja við hugmyndasmíð og sköpun. Það geti fært gæði kennslu og náms á hærra stig 

sem og árangur allra nemenda. James telur aðferð sína henta einkar vel til að hleypa 

tilgangi, gleði og skilningi inn í nám nemenda, en hann telur að í skólastarfi sé mjög 

ríkjandi að miðað sé við að það sama henti öllum í námi. Sökum þessarar hópmiðunar 

og þröngra námssviða eru margir kennarar sem óttast að skapandi viðfangsefni verði 

útundan í skólastarfi. James fjallar um að listrænar nálgunaraðferðir séu ein leið til 

þess að koma skapandi viðfangsefnum inn í skólastofuna, og til að dýpka skilning enn 
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frekar á námsefninu. Hann notar meðal annars fjölgreindakenninguna til að renna 

stoðum undir þá skoðun sína. Með því að leyfa nemendum að nálgast og tjá þekkingu 

á mismunandi vegu, er vonað að þeir auki skilning sinn og færi vitsmunalegan þroska 

sinn á æðra stig.81 

 James hóf kennslu sína í skóla þar sem samkennt var á milli árganga og nemendur 

voru margir af erlendum uppruna. Þar af leiðandi voru þeir með annað móðurmál en 

ensku. Skólastjórinn þar mældist til þess að hann notaði söng sem leið til að hjálpa 

þeim að læra betur enskuna. Síðar fór hann að kenna í fámennum skóla, þar sem hann 

þurfti að kenna 25 nemendum á aldrinum 5 – 14 ára og honum var ráðlagt að nota 

þemu með listrænu ívafi til að fara dýpra með námsefnið. Þetta varð til þess að hann 

fór markvisst að þætta listir inn í allt nám, þá sérstaklega tónlist.82 

 James lagði mikla áherslu á söng í kennslunni og fékk síðan að heyra frá 

foreldrum nemenda sinna, að þeir væru að læra lestur með því að fá kennslu byggða á 

söngtextum. Hann þróaði þetta enn lengra og fór að láta nemendurna sjálfa semja 

texta og flytja. Þetta tók hann upp á myndband og sýndi nemendum. Hans upplifun 

var sú að þegar nemendur horfðu á þetta varð sjálfsálit þeirra betra en áður. 83

 James hefur mikið kennt í skólum þar sem nemendur eru annars vegar af 

erlendum uppruna og hins vegar þar sem fátækt er mikil. Við þær aðstæður telur hann 

enn meiri ástæðu til að samþætta listir í hið almenna skólastarf, þar sem margir af 

þessum nemendum hafa ekki tækifæri til listiðkunar. Því hefur hann reynt að sannfæra 

aðra kennara um mikilvægi þess að nota listir í kennslu sína og að þeir þurfi ekki að 

vera sérfræðingar í listum til þess að ýta undir listir hjá nemendum sínum. Hann telur 

sjálfan sig ekki vera neinn sérfræðing.84 

 Þegar James tekur við nýjum nemendahóp byrjar hann á að syngja með 

nemendum einföld lög, þar sem hann syngur fyrst og nemendur endurtaka síðan. 

Einnig notast hann við líkamshreyfingar um leið og sungið er. Hann passar sig að hafa 

kímnigáfu fyrir sjálfum sér og sendir engan veginn þau skilaboð að hann sé einhver 

afburðamaður á sviði lista. Það getur hjálpað til við að byggja upp traust af hálfu 

nemenda og við að fá nemendur til að taka áhættur. Næsta skref hjá honum er að 

útskýra tilgang hans eigin texta, sem hann hefur búið til á þekktum lögum. Hann 

syngur þau fyrir nemendur og vonast þar með að þeir fyllist löngun til þess að prófa 
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sjálfir að semja texta. Því næst kynnir hann fyrir nemendum grunnatriði sem eigi að 

hafa í huga varðandi söngtextasmíð, svo sem hrynjanda, rím og fleira. Þá geta 

nemendur farið að vinna sjálfir með smíðina og byrja í einstaklingsvinnu, sem síðan 

þróast í hópavinnu. Upphaflega vildi James ákveða fyrirfram lag sem nemendur áttu 

að gera texta við, en hann hefur komist á þá skoðun að betra sé að leyfa nemendum 

sjálfum að nota lög sem þau þekkja vel. Í hópavinnu gefur hann hverjum hóp 20 

mínútur til að semja textann og svo eiga allir hópar að flytja hann fyrir framan 

bekkinn. Með því að byggja upp traust og öryggi áður en farið er í þessa vinnu, eru 

nemendur öruggari með að koma fram fyrir hópi samnemenda.85 

 Sjá má að ýmsir þættir í fari nemenda æfast við þessa söngtextasmíð. Í fyrsta lagi 

fá þeir fræðslu um uppbyggingu texta, stílbrigði, rím og fleira. Í öðru lagi æfast 

nemendur í framkomu og sjálfstraust þeirra styrkist. Í þriðja lagi æfist meðferð 

tungumáls með þessari aðferð. Aðferð þessi virðist vel til þess fallin að styrkja við 

tónlistargreind, málgreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og jafnvel líkams- 

og hreyfigreind. Að nota lög sem nemendur þekkja hlýtur að vera áhugahvetjandi. 

Ætla má að nota megi þessa aðferð við fleira en æfingu tungumáls. Oft reynist 

nemendum auðveldara að læra utanbókar það sem er í bundnu máli og enn frekar í 

gegnum söng. Það ætti því allt eins að vera hægt að nota þessa aðferð fyrir hvers 

konar utanbókarlærdóm. Þrátt fyrir aukna áherslu á aðrar leiðir í námi þurfa nemendur 

einhvern tímann að læra ákveðna hluti utanbókar. Hjá því verður vart komist. Því gæti 

verið góð leið að nota þessa hugmynd, búa til texta við þekkt lög tengda námsefninu. 

Textinn gæti til dæmis innihaldið allar höfuðborgir Evrópu, eða verið söngur um 

líffæri mannsins. Þannig er vel hægt að sjá fyrir sér notagildi þess að leyfa nemendum 

að læra í gegnum söngtextasmíð.                  

 Hér í lokin verður athyglisverð reynslusaga heyrnarlausrar konu sögð. Þrátt fyrir 

að saga hennar snúist ekki beint um hina almennu kennslu, er samt sem áður ástæða 

til að skoða hana nánar. Konan, Evelyn Glennie, hefur vakið heimsathygli fyrir 

frammistöðu sína í tónlist. Það sem hefur vakið þessa miklu athygli er að hún er 

nánast heyrnarlaus, en hefur þó mjög mikla færni í tónlist, þá aðallega í að spila á 

hvers kyns slagverk. Hún byrjaði að missa heyrn þegar hún var 8 ára og varð ekki 

heyrnarlaus fyrr en hún var 12 ára gömul, svo hún kunni að tala, auk þess sem hún 

hafði verið í tónlistarnámi. Það sem er svo einstakt við hana er að hún finnur tónlistina. 
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Í stað þess að hlusta á tónlistina með eyranu, notar hún annars konar hlustun. Hún 

hlustar í gegnum líkamann, eða húðina. Auk þess er hún mjög hugmyndarík og leitar 

leiða við að leyfa heyrnarlausum börnum víða um heim að njóta tónlistar.86 

 Í heimildamynd um Evelyn, Touch the Sound, er atriði þar sem hún er að kenna 

heyrnarlausri stúlku að tromma. Þetta atriði er töfrum líkast, stúlkan upplifir þarna 

eitthvað algjörlega nýtt, hún upplifir það hvað tónlist er. Svipur stúlkunnar er 

ólýsanlegur. Í atriðinu eru þær með stóra trommu og Evelyn lætur stúlkuna halda 

höndinni við trommuna og finna titringinn. Með því að hlusta með líkamanum er hún 

í raun að heyra hljóð trommunnar lengur en þeir sem hafa heyrn, þar sem titringurinn 

varir lengur en hljóðið. Evelyn bendir stúlkunni á að í raun séu þær heppnar að fá að 

heyra hljóðið lengur. Evelyn hafði sjálf mjög hugmyndaríkan kennara sem barn og 

hefur það eflaust breytt miklu fyrir hana. Hann lét hana halda við vegginn á 

kennslustofunni þegar tónlist var spiluð og þannig fann hún tónlistina í gegnum 

lófann.87       

 Afrek Evelyn Glennie eru athyglisverð og sýnir fram á að það er virkilega hægt að 

finna aðrar leiðir til að komast að ákveðnu viðfangsefni. Í stað þess að slökkva á allri 

tónlist í lífi hennar, var tónlistargreind hennar þess í stað örvuð á nýjan hátt, með 

öðrum skynfærum. Ef til vill gætu einstaklingar með heyrn lært eitthvað af henni, það 

er að mögulega sé hægt að dýpka enn frekar tónlistarupplifun með því að hlusta með 

öðru en eyranu. Kennarar gætu hugsanlega nýtt sér þetta í sinni kennslu, til að mynda 

með því að láta nemendur leggjast á gólfið og finna tónlistina. Jafnvel væri hægt að 

nota þetta í sambandi við líffræðikennslu, þegar nemendur eiga að læra um skynfærin. 
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5.5 Samantekt 

Hér í síðasta kafla þessa verks hafa verið nefnd dæmi um leiðir sem hægt er að fara til 

að komast nær einstaklingsmarkmiðum í kennslu. Listir geta greinilega spilað þar 

veigamikinn þátt og möguleikarnir endalausir í þeim efnum. Kennari þarf fyrst og 

fremst að hafa mismunandi þarfir nemandans í huga sem og ytri þætti sem koma þeim 

þörfum við. Einstaklingsmiðun er væntanlega besta leiðin til að mæta þörfum 

einstaklingsins, en þó er eitt atriði sem hafa ber í huga. Það er hversu mikil ábyrgð 

það er sem fylgir einstaklingsmiðuðum kennsluháttum. Kennarinn virðist þurfa að 

þekkja nemendur sína mjög vel og vera sveigjanlegur jafnframt því að hafa stjórnina. 

Að öllum líkindum liggur því mun meiri vinna á bak við einstaklingsmiðaða kennslu 

en hópkennslu. Allt fer það auðvitað eftir hverjum kennara fyrir sig, en hann verður 

að vera raunsær. Það hlýtur að vera betra að taka frekar lítil skref í átt til 

einstaklingsmiðunar, en að breyta kennsluháttum snöggt og skyndilega. Þannig er því 

farið með alla þróun, hún tekur tíma. Nemendunum má heldur ekki gleyma, en þeir 

venjast ákveðnum kennsluháttum af hálfu kennara. Það tekur einnig tíma fyrir þá að 

aðlagast breytingum. Eins og sjá má á aðferðunum sem Steingrímur lýsti árið 1943, 

hafa hugmyndir um einstaklingsmiðun verið uppi um langa hríð. Einstaklingsmiðun 

er þó það sem koma skal, samkvæmt aðalnámskránni og ættu því kennarar 

grunnskólanna að byrja að temja sér einstaklingsmiðaða kennsluhætti, ef þeir eru ekki 

þegar byrjaðir á því.  
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6. Samantekt 

Í verki þessu hefur verið fjallað um einstaklingsmiðun í námi. Svo virðist vera að sá 

vinkill í skólastarfi sé ekki nýr af nálinni, þar sem hinir ýmsu kennismiðir hafa bent á 

mikilvægi þess, þar á meðal John Dewey, sem kom fram með hugmyndir sínar um 

miðbik síðustu aldar. Almennt séð er mikilvægi einstaklingsmiðaðra kennsluaðferða 

viðurkennt, þar sem margir virðast sammála um að sitt sýnist hverjum og að 

kennurum beri að líta fyrst og fremst á þarfir einstaklingsins. Á heildina litið virðast 

menn einnig vera hlynntir fjölgreindakenningu Gardners sem kennsluaðferð, einmitt 

vegna þess hve mikla áherslu Gardner leggur á hæfileika og þarfir hvers og eins. Að 

blanda list- og verkgreinum inn í hina almennu kennslu lítur út fyrir að vera stór liður 

í að mæta þessum mismunandi þörfum nemenda, þar sem listir skipa veigamikinn sess 

í þroska einstaklingsins og verklegar athafnir eru manninum óhjákvæmilegar í skóla 

lífsins. Bersýnilega má fara margar leiðir að samþættingu list- og verkgreina við 

almennt bóknám, en lykilatriðið í þeim efnum virðist vera að kennarinn leggi áherslu 

á fjölbreytni og sé jafnframt hugmyndaríkur. 
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7. Lokaorð 

Einstaklingsmiðun skiptir greinilega máli í kennsluháttum grunnskólakennara. Ég tel 

að flestir ef ekki allir kennarar geri sér grein fyrir mikilvægi einstaklingsþarfa 

nemenda. Hvort að þeir kennsluhættir sem þarf til að mæta einstaklingsþörfum, skili 

sér í skólastofur landsins er annað mál. Miðað við að skólar landsins leggi áherslu á 

að vinna að markmiðum aðalnámskrár grunnskóla, ætti þessi einstaklingsmiðun að 

ryðja sér rúms í skólastofunni. Ég efast ekki um að með tíð og tíma takist að uppfylla 

sett markmið og einstaklingsmiðun verði í hávegum höfð í öllum kennslu- og 

námsháttum, svo og mismunandi styrkleikar nemenda. Hversu langan tíma það tekur 

er varla hægt að segja til um en vissulega er einstaklingsmiðun komin í íslenskt 

skólastarf að einhverju marki. Breytingar í skólakerfinu taka tíma og gerast ekki yfir 

nótt. Því er mikilvægt fyrir kennara að gefast ekki upp þó að á móti blási. 

 Fjölgreindakenning Gardners hefur margt til málanna að leggja varðandi 

einstaklingsmiðun í námi. Segja má að fjölgreindakenningin sé til þess fallin að stuðla 

að kennslu þar sem listir eru innbyggður þáttur í viðfangsefni nemenda. Með því að 

leggja áherslu á listir í kennslu sinni, virðist kennarinn geta mætt þörfum fleiri 

nemenda en ef hann gerði það ekki. Þar með hlýtur gildi lista í almennu námi að vega 

þungt. Hvers konar örvun nemendur fá hlýtur að skipta miklu máli fyrir framtíð þeirra. 

Ég get þar tekið dæmi út frá sjálfri mér, en ég tel mig hafa nokkuð sterka 

tónlistargreind. Þar sem ég gekk í barnaskóla var mikil áhersla lögð á tónlist og fengu 

allir tækifæri til að spila á hljóðfæri endurgjaldslaust. Þessi reynsla mín hefur 

vafalaust verið áhugavekjandi reynsla, sem leitt hefur til þess að ég er frekar næm á 

tónlist, þó ég telji mig ekki vera neina afburðamanneskju á því sviði. Ég efast ekki um 

að flestir búi yfir einhvers konar reynslu sem hefur haft áhrif á framtíð þeirra. Því 

hlýtur að vera mikilvægt að huga að þessum þáttum snemma á ævi barns, til að sporna 

við því að ákveðnar greindir liggi í dvala, ef svo má að orði komast. 

  Í flestum námsgreinum felast einhvers konar verklegar athafnir og á móti einhver 

bóklegur fróðleikur. Niðurstaða mín er því sú að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í 

anda fjölgreindakenningar Gardners séu með ákjósanlegri leiðum sem hægt er að fara 

í skólastarfi samtímans. Hugmyndir hans falla einkar vel að þeim markmiðum sem 

menntamálaráðuneytið hefur sett grunnskólum landsins í aðalnámskrá. Listir virðast 

gegna mikilvægu hlutverki í hinu almenna námi og því ástæða til enn frekari 

samþættingar á milli lista og bóknáms.Til að mæta mismunandi þörfum nemenda þarf 
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smám saman að eyða línunni sem dregin er á milli bóknáms og verknáms. 

Afburðafólk á list- og verklegum sviðum ætti að fá jafn mikla viðurkenningu og 

afburðafólk í stærðfræði og íslensku, svo dæmi sé tekið. Hugur og hönd vinna saman 

allt lífið, grunnskólastarf ætti því ekki að vera undantekning þar á. Grunnskólastarfið 

á að endurspegla raunveruleika lífsins og það er nokkuð víst að fáir komast í gegnum 

lífið með því einu að lesa bækur. Kennarar ættu að leita leiða við að setja saman verk- 

og bóklega þætti í kennslu sinni, þannig að hver nemandi fái möguleika á að fá 

vitsmunalegum þörfum sínum fullnægt. Vilji er allt sem þarf og margar hendur vinna 

létt verk. Jafnvel þúsund mílna leið hefst á einu skrefi (japanskt spakmæli). 
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