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Útdráttur	  
 

Þessi greinargerð ásamt kennsluleiðbeiningunum sem með henni fylgja er 

lokaverkefni til B.Ed. prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru hugmyndabanki fyrir kennslu í þjóðfélagsfræði og tekur 

greinargerðin á þeim hugmyndum og fræðum sem liggja að baki útfærslu 

hugmyndabankans.  

 Markmið með vali verkefnanna var að bjóða upp á fjölbreytt verkefni sem 

krefðust virkrar þátttöku nemenda og samvinnu sem að auki myndu nýtast sem góður 

grundvöllur fyrir fjörugar umræður og áhugaverðar rökræður. Með greinargerðinni 

var leitast við að færa rök fyrir því vali og var leitað til hugmynda 

fjölgreindakenningarinnar svo og framlags fræðimannanna Dewey, Piaget og 

Vygotsky til hugsmíðahyggjunnar. Þar að auki voru þær hugmyndir tengdar við 

Aðalnámskrá grunnskóla. 
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Þakkarorð	  

 

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinandanum mínum Lilju M. Jónsdóttur fyrir þá 

styrku leiðsögn og hvatningu sem hún veitti mér í þessu lokaverkefnaferli. Á erfiðustu 

hjöllum verkefnisins var ómetanlegt að finna fyrir þeirri trú sem hún hafði á bæði mér 

og verkefninu. Þakkir fær hún einnig ásamt þeim kennurum sem á lífsleið minni hafa 

orðið mér hvatning til þess að velja mér þetta ævistarf. Að auki vil ég þakka öllum 

þeim sem komu að verkefninu á einn eða annan hátt, með yfirlestri, ábendingum eða 

ráðleggingum. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni og vinum fyrir 

stuðninginn. 	  
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Inngangur	  

Ótal leiðir hafa verið farnar við gerð kennsluleiðbeininga í gegnum tíðina. Tilgangur 

þeirra er þó í flestum tilvikum sá sami; að sýna kennurum leiðir til að skipuleggja 

kennslu og kynna nemendum sínum námsefni á fjölbreyttan hátt. Sé vel að þeim 

staðið geta þær líka nýst mörgum. Þegar kennari tekur sín fyrstu skref í kennslu á nýju 

efni er gott fyrir hann að geta leitað að hugmyndum í kennsluleiðbeiningum og geta 

þær einnig verið sérstaklega gagnlegar fyrir óörugga kennaranema við skipulagningu 

kennslu fyrir vettvangsnám. Að auki geta reyndir kennarar sem hafa kennt sama efnið 

lengi fest sig í viðjum vanans og hafa þeir þá möguleika á að nýta sér slíkar 

leiðbeiningar til að glæða kennsluna sína nýju lífi.  

Af þeim námsgreinum sem ég hef kennt í vettvangsnámi mínu þessi þrjú ár 

kennaranámsins er þjóðfélagsfræði í mestu uppáhaldi. Þar finn ég að fyrri þekking 

mín úr námi mínu í stjórnmálafræði og brennandi áhugi fyrir öllum hliðum mannlegra 

samskipta nýtur sín hvað best. Að auki tel ég að sú þekking mín og  áhugi skili sér 

sem hvatning á virkni nemenda minna og áhuga þeirra til náms.   

Fyrir nokkru spjallaði ég við fáeina nemendur sem eru á síðasta ári í 

grunnskóla og komst þá að því að enn væri nokkuð um að kennarar byggi kennslu í 

þjóðfélagsfræði nánast einvörðungu á því að nemendur skrifi niður glósur, hlusti á 

kennarann tala um efnið og prófi svo úr efninu með hefðbundnu skriflegu prófi. Af 

forvitni ákvað ég að koma mér í samband við einn þeirra og athuga hver ástæða þess 

væri. Það kom á daginn að sá var ekki mjög tölvusinnaður og hafði einfaldlega ekki 

áttað sig á þeim verkefnum sem er að finna á netinu fyrir kennslu í þjóðfélagsfræði. 

Þrátt fyrir að líkur séu á því að ég hafi þar hitt síðustu risaeðluna í þeim efnum þótti 

mér það nógu góð ástæða til að leggja í að safna saman og gera verkefni, þó ekki væri 

nema fyrir þennan eina kennara. Von mín er þó sú að fleiri kennarar sem og 

kennaranemar nýti sér verkefnin sem eru þó í raun fyrst og fremst fyrir nemendur 

þeirra kennara sem kjósa að nýta sér verkefnin. Verkefnin voru valin með fjölbreytni í 

fyrirrúmi, í þeirri von að þau og kennsluaðferðirnar myndu höfða til nemenda og 

kveikja áhuga þeirra á námsefninu. 

Hugmyndir mínar um árangursríka kennslu í þjóðfélagsfræði snúast um virka 

þátttöku nemenda, krefjandi verkefni, samvinnu, fjörugar umræður og áhugaverðar 

rökræður. Í þessari greinargerð leitast ég við að sýna fram á fræðileg rök fyrir þeim 
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hugmyndum mínum og uppbyggingu hugmyndabankans. Sæki ég þau rök að mestu í 

kenningar um hugsmíðar og fjölgreindakenninguna.  

Greinargerðin hefst á umfjöllun um námskrána, hvert hlutverk hennar er og 

hvað hún hefur að segja um kennslu, kennsluhætti og námsmat. Einnig er leitast við 

að draga fram rök sem þar eru færð fyrir fjölbreyttum kennsluháttum. Þá er farið yfir í 

kennslufræðileg sjónarmið og í því tilliti gerð grein fyrir hugsmíðahyggjunni og því 

hvernig hugmyndir Dewey, Piaget og Vygotsky áttu þátt í uppbyggingu hennar. 

Einnig er þar fjallað um fjölgreindakenningu Gardners. Þriðji og síðasti kaflinn fjallar 

svo um kennsluverkefni í anda hugsmíðahyggju og fjölgreindarkenningar ásamt 

hlutverki kennarans og nemandans.  
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1.	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  

Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er samin með hliðsjón af lögum um grunnskóla og er 

sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir. Í grófum dráttum er 

hlutverk hennar að útfæra og lýsa nánar ákvæðum laga og reglugerða um nám og 

kennslu barna og unglinga á skólaskyldualdri, setja sameiginleg markmið fyrir alla 

grunnskóla landsins og setja fram meginstefnu um kennslu og kennsluskipan (bls. 10). 

Lýðræði er eitt af því sem liggur eins og rauður þráður um alla Aðalnámskrána. Lögð 

er rík áhersla á það að allt skólastarf miði að því að efla lýðræðisleg vinnubrögð í 

skólastarfinu og að grunnur þess sé að efla gagnrýna og sjálfstæða hugsun hjá 

nemendunum svo að þeir verði meðvitaðir, virkir og ábyrgir einstaklingar.  

 Í almenna hluta Aðalnámskrárinnar er undirkafli sem fjallar um hvaða línur 

skuli lagðar í kennslu og kennsluháttum grunnskólans og verður hér á eftir stiklað á 

stóru um þá umfjöllun með tilliti til hugmynda sem mynda kenningarnar sem 

kennsluverkefnið er byggt á.  

 

1.1	  Aðalnámskráin	  um	  kennslu,	  kennsluhætti	  og	  námsmat	  

Eins og áður sagði leggur Aðalnámskráin mikla áherslu á lýðræði í öllu skólastarfi. Í 

umfjöllun um kennslu og kennsluhætti kemur það meðal annars fram í því að skipulag 

náms og kennslu verði að vera út frá lýðræðislegum vinnubrögðum vegna þess að það 

sé besta leiðin til að nemendur nái tökum á þess konar vinnubrögðum sjálfir. Á sama 

máta er einnig talað um að eina leiðin til að efla félagsþroska nemenda sé sú að þeir 

hafi tækifæri til samvinnu. Jafnframt því að læra að vinna með öðrum verður þó 

einnig að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og efla frumkvæði þeirra. Við 

val á kennsluaðferðum kemur fram að það verði að taka mið af aldri, þroska og getu 

nemenda ásamt þörfum þeirra og fyrri reynslu. Áhersla er lögð á notkun fjölbreyttra 

námsgagna og að leitast sé við að höfða til áhuga nemenda ásamt því að taka mið af 

því sem þeir hafa áður lært (bls. 15).  

 Hvað varðar námsmat er megintilgangur þess sagður vera „að afla upplýsinga 

sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram“ 

(bls. 16). Þannig verði að meta alla þætti námsins jafnt formlega sem óformlega og 

þekkingu sem færni og til að námsmatið nýtist nemendum sem best er gerð krafa um 
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að námsmat fari fram jafnt og þétt og kennari þrói vinnubrögð sín með tilliti til þess 

(bls. 17). Af þessu má sjá að miðað við fjölda markmiða og öllum þeim fjölda leiða 

sem hægt er að fara að þeim, verða að fylgja fjölbreytilegir kennsluhættir og 

matsaðferðir. 

 

1.2	  Samantekt	  

Markmið með þessum kafla var að draga fram rök úr Aðalnámskrá grunnskóla fyrir 

fjölbreyttum kennsluháttum í anda hugmynda um fjölgreindir og hugsmíðar. Í henni 

sáum við að skólinn þarf að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og 

áhugamál nemenda. Með tilliti til áherslu á virkni nemenda, sjálfstæð jafnt sem 

lýðræðisleg vinnubrögð, samvinnu, fyrri reynslu nemenda og ef við gefum okkur það 

að nemendur séu eins ólíkir og þeir eru margir þá er hér komin áþreifanleg ástæða 

þess að bjóða verði upp á fjölbreytt verkefni og kennsluhætti svo möguleikar 

nemenda á að ná settum markmiðum séu nýttir til hins ýtrasta. 

Auk Aðalnámskrárinnar leitaði höfundur, eins og áður sagði, í hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindakenningarinnar við uppbyggingu 

kennsluverkefnisins og verður nú fjallað um þær og helstu hugmyndasmiði þeirra.  

 

2.	  Kenningar	  sem	  hugmyndabankinn	  byggir	  á	  	  

Við gerð hugmyndabankans var stuðst við kenningar um hugsmíðar og fjölgreindir. Í 

þessum kafla verður farið nokkrum orðum um þær kenningar sem færa rök fyrir þeim 

hugmyndum sem liggja að baki gerð hugmyndabankans. Þær hugmyndir koma allar 

inn á það að bjóða verði upp á ólíka nálgun á námsefni og  kennsluhætti sem leggi 

upp með virka þátttöku nemendanna.  

 

2.1	  Hugsmíðahyggja	  	  

Hugsmíðahyggjan byggir á hugmyndum um það hvernig þekking verður til og mætti 

segja að kjarni kenningarinnar sé sá að einstaklingur byggi upp nýja þekkingu með 

tengingu við fyrri reynslu og þekkingu. Þannig þurfi nemendurnir að sjá samhengi 

hlutanna fyrst til þess að þeir öðlist merkingu í huga þeirra (Selley, 1999:3). 
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Hugmyndirnar um skólastarf og kennslu sem hugsmíðahyggjan byggir á virðast 

ekki vera nýjar af nálinni hér á landi, því eins og sjá má til dæmis á orðum 

Guðmundar Finnbogasonar í bók sinni Lýðmenntun, sem kom fyrst út árið 1903, var 

eitthvað farið að tala um reynslu og fyrri þekkingu sem lykilatriði við uppbyggingu 

þekkingar snemma á 20. öldinni. 

 

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

þegar þekkja og skilja til hlítar, því hugur mannsins er ógestrisinn við alt 

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

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

Að skilja eitthvað er að heimfæra það undir það sem maður þegar þekkir 

og skilur og sjá skýrt samband hvorstveggja. Og allir þekkja hvílíkan unað 

slíkt getur veitt (Guðmundur Finnbogason, 1994:49-50). 

 

Þrátt fyrir það komust þær hugmyndir ekki formlega inn í  Aðalnámskrá grunnskóla 

fyrr en árið 1999.  Það má sjá á aukinni áherslu á sjálfstæði nemenda, samstarf og 

samfellu í námi sem og tilliti til sérkenna einstaklingsins (Aðalnámskrá 1999:14-19). 

Hugsmíðahyggjan byggir á kenningum nokkurra fræðimanna um það hvernig 

nám fer fram og er vart hægt að fjalla um hana án þess að gera grein fyrir þeim helstu, 

en það eru John Dewey, Jean Piaget og Les Vygotsky. Verður nú farið nokkrum 

orðum um framlag þeirra til kenninga um hugsmíðar. 

 

2.1.1.	  Dewey	  

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey (1859-1952) er sagður hafa haft sérstaka 

og framúrstefnulega nálgun á menntun. Hann stofnaði skóla í Chicago árið 1896 með 

eiginkonu sinni í þeim tilgangi að geta prófað hugmyndir sínar við raunverulegar 

aðstæður og nefndi skólann því viðeigandi nafni Tilraunaskólinn (e. The Laboratory 

School) (Dewey, 2000b:13).  

Dewey aðhylltist það sem hann kallaði sjálfur samfélagshverfa menntun og 

átti hann þá við að skólinn ætti að vera sem smækkuð mynd af samfélagi. Hann talaði 

fyrir virku námi sem hefði útgangspunkt í þörfum og áhuga barnsins og lagði áherslu 

á hlutverk reynslu í menntun (bls.13). Hann gagnrýndi hefðbundna kennslu fyrir að 

fyrirskipað námsefni, námsaðferðir og hegðunarkröfur væru getu og hæfni barnanna 
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ofviða. Af því leiði að efninu sé þröngvað upp á nemendurna því að fyrri reynsla 

þeirra og þekking nær ekki yfir það sem þarf til að skilja viðmið, viðfangsefni og 

aðferðir hinna fullorðnu. Dewey sagði að með því útiloki hefðbundin kennsla virkan 

þátt nemendanna í mótun þess sem kennt er þegar hlutverk þeirra væri í raun aðeins 

að hlýða og læra (bls. 28-29). Rangt væri að segja að hann hafi verið á móti 

hefðbundinni kennslu eins og hún leggur sig en hann segir að hana vanti tengingu við 

reynslu nemendanna og skili því ekki fullnægjandi og heillaríku námi (bls. 37).  

Dewey gengur nefnilega út frá því að óhjákvæmileg tengsl séu á milli náms og 

menntunar og persónulegrar reynslu (bls. 35). Til þess að koma í veg fyrir að 

þröngvun hefðbundinnar kennslu ætti sér stað lagði hann meðal annars til tjáningu og 

ræktun einstaklingseðlisins, frjálsa athöfn og að læra af reynslunni frekar en aðeins af 

bókum og kennurum (bls. 29-30).  

Að auki talaði hann um að þar sem að reynslan þroskist í samspili eða 

samskiptum væri menntun því í eðli sínu félagslegt ferli (bls. 68).  Af þessu má sjá að 

þrátt fyrir að hafa verið umdeildur þegar hann setti  fyrst fram hugmyndir sínar hafa 

þær haft óumdeilanleg áhrif á myndun hugsmíðhyggjunnar og nám og kennslu 

nútímans.  

 

2.1.2	  Piaget	  

Jean Piaget (1986-1980) var líffræðingur að mennt en fékk mikinn áhuga á heimspeki, 

einkum þekkingarfræði. Megin hugðarefni hans voru tengd þekkingu, hvernig 

maðurinn öðlast þekkingu á umhverfi sínu og hvort sú þekking væri hlutlæg eða hvort 

hún litist og afmarkist af innri reynslu. Honum þótti líffræðin og heimspekin ekki 

útskýra það nógu vel og færði sig því yfir í þroskasálfræði og starfaði við rannsóknir í 

þeim fræðum meiri hluta ævi sinnar (Aldís Guðmundsdóttir, 1988:449-450).  

Rannsóknir hans á greindarþroska barna gerði hann meðal annars til að varpa 

ljósi á eðli þekkingar og það hvernig forhugmyndir nemenda hafa áhrif á nám þeirra 

og þroska. Útkomu rannsókna sinna skipti Piaget upp í fjögur þroskastig greindar: 

skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegra aðgerða. 

Hann hélt því fram að öll börn gangi í gegnum þessi þroskastig hugsunar óháð stað 

eða tíma og ekki væri unnt að hoppa yfir stig þar sem hvert stig væri grunnur fyrir það 

sem á eftir kemur. Hann leit svo á að við mörk þessara stiga, þegar vitsmunaþroskinn 

kæmist yfir á næsta stig, þyrfti einstaklingurinn að endursmíða hugmyndir sínar í ljósi 
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aukinnar þekkingar og þroska og mynda sér nýjar kenningar um heiminn í kringum 

sig (Ormrod, 2000:32-39 og Aldís Guðmundsdóttir, 1988:467-469). Þessu þroskaferli 

lýsti hann með orðum byggðum á líffræðimenntun sinni og líkti því við meltinguna. 

Þannig „melti“ greindin reynsluna til að aðlaga einstaklinginn að umhverfinu líkt og 

meltingarfæri fæðuna (Aldís Guðmundsdóttir, 1988:356). Á hann þá við að í gegnum 

reynslu öðlist barnið aukna þekkingu og vitsmunaþroska. Ástæðu þess að við 

flytjumst öll stig frá stigi sagði Piaget að væri fyrir stuðlan eðlislægs námsáhuga 

mannsins (Omrod, 2000:35). 

Líkt og Dewey leggur Piaget áherslu á virkni nemenda. Piaget sjálfur var 

reyndar lítið í því að tengja niðurstöður sínar við skólastarf, en ófáum menntamönnum 

hefur farist það vel úr hendi og verður umfjöllunin hér á eftir byggð á framlagi eins 

þeirra, Charles J. Brainerd, í bók hans Piaget’s theory of intelligence (1978). Þar segir 

að samkvæmt kenningum Piaget liggi grunnur fyrir þroskun hugsunar í athöfnum og 

verða því kennarar að leggja áherslu á kennsluaðferðir sem byggja á virkni nemenda. 

Hann telur mikilvægt að börnum séu kynnt ólík sjónarmið, helst andstæð þeirra eigin, 

og þau hvött til að skiptast á skoðunum. Þannig eflist rökhugsun þeirra og þau átta sig 

á því að hægt sé að nálgast sjónarmið frá mismunandi áttum. Með námsáhugann að 

leiðarljósi leitast maðurinn við að komast á efra þroskastig og takast á við verkefni 

sem ýta undir þroskann. Kennarinn verður því að gæta þess að verkefnin sem hann 

leggur fyrir séu hæfilega erfið svo að þau séu áskorun fyrir nemendurna og virki 

þannig hvetjandi (Brainerd, 1978:270-287). 

 Af kenningum Piaget um uppbyggingu þekkingar mætti segja að hugtakið 

hugsmíðahyggja komi frá þeirri hugmynd að einstaklingurinn smíði hugmyndir sínar 

með reynsluna sem verkfæri, en líkt og með húsasmíði þarf grunn til að byggja ofan á 

og ekki byrjar smiðurinn á þakinu fyrr en hann hefur lokið við alla undirstöðuna. 

 

2.1.3	  Vygotsky	  

Lev Vygotsky (1896-1934) fæddist í Hvíta-Rússlandi sama ár og Piaget. Hann var 

mikill námsmaður en ekki munaði miklu að hann gæti ekki hafið háskólanám vegna 

trúar sinnar. Vygotsky var nefnilega gyðingur og á þeim tíma í Rússlandi voru reglur 

um að ekki væru fleiri en þrjú prósent háskólanemenda gyðingar. Hann þreytti 

inntökupróf og varð hæstur allra en það ár ákvað menntamálaráðherra að kvótinn yrði 

fylltur af handahófi. Til allrar hamingju virðast örlögin hafa tekið í taumana og var 
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Vygotsky einn af þeim sem komust inn. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og 

er hann í dag einn af áhrifameiri kenningasmiðum þróunarsálfræðinnar og er oft talað 

um kenningar hans í tengslum við félagslega hugsmíðahyggju (Berk og Winsler, 

1995:1-4).  

Vygotsky var sammála Piaget um mikilvægi reynslu og virkni í uppbyggingu 

þekkingar og að þroski sé samspil milli einstaklings og umhverfis (Ormrod, 2000:43).  

En á meðan Piaget taldi eflingu þroskans vera að mestu leyti einkaframtak 

einstaklingsins, lagði Vygotsky meiri áherslu á félags- og umhverfisþáttinn. Þannig 

hélt hann því fram, þvert á skoðanir Piaget, að þeir fullorðnu í lífi barnsins væru 

lyftistöngin í vitsmunaþróun þess. Það gerðu þeir með því að leggja stöðugt fyrir 

barnið þýðingarmikil og örvandi verkefni sem það leysir með hjálp þeirra og eykur 

þannig hæfni þess og þroska í senn (bls. 43). Lykilatriðið þar er hjálpin en Vygotsky 

kallaði gráa svæðið á milli þess hvað barn getur gert sjálft og svo hvað það gæti gert í 

samskiptum við sér fróðari einstakling, þroskasvæðið (e. zone of proximal 

development) (bls. 45). Þar á Vygotsky við að börn læri afskaplega lítið af verkefnum 

sem þau geta nú þegar leyst sjálf en verkefni sem þau þurfa aðstoð með, hvort sem 

það er frá kennaranum eða samnemendum sínum, ýti undir þroskann. Smám saman 

þarf barnið ekki lengur aðstoð við lausn verkefnisins og því búið að þroskast upp úr 

umræddu svæði (bls. 45).  

 Samskiptin eru að mati Vygotskys ein bestu verkfærin í þekkingaröflun og 

hvetur hann því til virkra umræðna og skoðanaskipta í skólastofunni. Hann sagði að 

með því að leyfa nemendum að nota tungumálið í umræðum sín á milli og við 

kennarann auki það árangur kennslunnar og áhuga nemandans til að læra meira (bls. 

46-49).  

Af þessu má sjá að tenging hans inn í hugsmíðahyggjuna er skýr, en 

ennfremur hversvegna henni er lýst sem félagslegri hugsmíðahyggju vegna þeirrar 

áherslu hans á samskiptin sem grundvöll fyrir uppbyggingu þekkingar.  

 

2.2	  Fjölgreindakenningin	  

Árið 1904 kynnti franski sálfræðingurinn Albert Binet fyrsta greindarprófið að beiðni 

franskra stjórnvalda. Prófið var upphaflega gert til þess að finna þá nemendur sem 

ættu á hættu að falla í skóla svo að veita mætti nemendum í þeim áhættuhópi 

sérstakan stuðning í námi. Með tilkomu prófsins og útbreiðslu þess varð greind 
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almennt talin mælanleg með tölulegri útkomu sem kallast greindarvísitala 

(Armstrong, 2001:13). 

Um 80 árum eftir að fyrsta greindarprófið leit dagsins ljós varpaði Howard 

Gardner fram efasemdum á ágæti þess í bók sinni Frames of mind: The theory of 

multiple intelligences (1983). Bókin fjallar um kenningu hans um fjölgreindir. Þar 

hafnar hann því að greindarpróf sé besta leiðin til að mæla greind þar sem greind sé 

miklu flóknara fyrirbæri en hefðbundin greindarpróf mæla. Hann telur að þau prófi 

ekki allt litróf mannlegra hæfileika og að í raun búi maðurinn ekki aðeins yfir einni 

greind heldur mörgum og vill því hafa orðið greind í fleirtölu (Armstrong, 2000:1). 

Þessi kenning hefur fallið í góðan jarðveg hjá kennurum og öðrum skólamönnum víða 

um heim, meðal annars vegna þess að hún styður fræðilega þá skoðun flestra kennara 

að hæfileikar mannsins eru fjölbreytilegir og ekki allir mælanlegir á sama hátt. 

Upphaflega skilgreindi Gardner sjö greindir en rúmum áratug síðar bætti hann 

við þeirri áttundu. Greindirnar átta eru: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind, sem er sú sem Gardner bætti síðast við 

kenningu sína. 

Lykilatriðin fjögur í fjölgreindakenningunni eru; að hver einstaklingur búi yfir 

öllum greindunum, flestir geta þróað með sér hverja greind upp að fullnægjandi 

getustigi, greindirnar vinna oft saman á flókinn hátt og hægt er að vera greindur á 

mismunandi hátt á hverju sviði (bls. 8-9). Samkvæmt	   Gardner	   eru	   það	   þó	   þrjú	  

meginatriði	  sem	  ráða	  því	  hvort	  greindirnar	  geti	  þróast: 

● Líffræðileg hæfni sem felur í sér arfgenga eða erfðafræðilega þætti og/eða 

sköddun á heila fyrir, við eða eftir fæðingu.  

● Persónuleg lífsreynsla sem er reynsla tengd foreldrum, kennurum, 

jafningjum, vinum og öðru fólki sem annaðhvort vekur greindir eða hindrar 

þróun þeirra.  

● Menningarlegur og sögulegur bakgrunnur sem snýr að því hvenær og hvar 

einstaklingur er fæddur og uppalinn  (bls. 17). 

Einnig talar hann um að umhverfisáhrif geti tendrað eða komið í veg fyrir þróun 

greindanna svo sem aðgengi að efnivið eða góðum leiðbeinendum, sögu- og 

menningarlegir þættir sem koma inn á það hvort skóli eðs menningarsamfélag geri 

þeirri greind hátt undir höfði og aðstæðubundnir þættir eins og það hvort 

einstaklingurinn fái tíma og rúm til að þróa ákveðnar greindir (bls. 18-19). Af þeim 
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atriðum sem Gardner nefnir yfir það sem getur þróað greindir má sjá að hann sé þar 

sammála talsmönnum hugsmíðahyggjunnar um mikilvægi reynslunnar í 

þekkingaröflun. 

 

2.3	  Samantekt	  

Hér á undan voru hugsmíðahyggjunni og fjölgreindarkenningunni gerð skil og fjallað 

um hugmyndir þeirra Dewey, Piaget, Vygotsky og Gardner og hvaða þátt þeir eiga í 

uppbyggingum þeirra kenninga. Kjarni hugsmíðahyggjunnar er að einstaklingur byggi 

upp nýja þekkingu með tengingu við fyrri reynslu og þekkingu.  

Dewey talaði um mikilvægi persónulegrar reynslu í menntun og lagði áherslu 

á virkni nemenda í sinni eigin þekkingaröflun. Hann áleit menntun vera félagslegt 

ferli og byggði það á þeirri kenningu að reynslan þroskist aðeins í samspili eða 

samskiptum við aðra. Jean Piaget setti fram kenningu um uppbyggingu þekkingar sem 

felst í þroskastigunum fjórum. Hann talaði, líkt og Dewey, um mikilvægi reynslunnar 

og sagði að við mörk þroskastiganna þyrfti einstaklingurinn að endurmeta sýn sína á 

umheiminn með því að byggja ofan á það sem hann hefur lært. Að sama skapi er hann 

sammála honum um mikilvægi þess að nemendur séu virkir því samkvæmt 

kenningum Piaget eflist vitsmunaþroski aðeins í virkni. Vygotsky virðist einnig hafa 

verið sammála Dewey um að menntun væri félagslegt ferli því að hann taldi samskipti 

vera ein bestu verkfærin í þekkingaröflun.  

Gardner kom svo fram með fjölgreindakenninguna sem byggir á því að hægt 

sé að vera greindur á margan hátt. Telur hann persónulega reynslu vera eitt af því sem 

geti þróað og/eða hamlað þróun greindanna.  

 

3.	  Um	  kennsluverkefni	  í	  anda	  hugsmíðahyggju	  og	  
fjölgreindakenningar	  
 

Í bók sinni Hugsun og menntun fjallar Dewey ýtarlega um kennslustundina og 

námsefnið sjálft (2000a). Þar segir hann að kennslustundin eigi að vera staðurinn og 

stundin til að örva hugsunina og stýra henni. Námsbækurnar vildi hann að væru nýttar 

sem hjálpargögn til að kenna nemendum að hugsa og verkfæri til að nýta hugsunina 

en ekki sem markmið.  Lagði hann til að verkefni sem væru lögð fyrir nemendur væru 
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raunveruleg, hagnýt verkefni sem þau leysa sjálf í sameiningu. Hann taldi mikilvægt 

að ný viðfangsefni tengdust vitsmunalega þeim sem voru hluti af fyrri reynslu og 

verkefnin þannig gerð að þau víkkuðu reynslusvið nemenda ásamt því að auka 

skilning á efninu. Kennarinn verði að horfa til framtíðar og spá í það hvernig 

verkefnin öðlast merkingu fyrir nemandann, ekki bara í nútíð heldur um alla framtíð 

og hvernig þau komi nemandanum að gagni seinna meir. Hann varar þó við því að 

hafa hvorki námsefni né kennslustundir of skipulagðar, helst eigi að virkja nemendur í 

líflegar umræður þar sem fari fram fjörug hugmynda- og upplýsingaskipti. Því verður 

að vera hægt að grípa tækifærin og bregða út fyrir efnið þegar svo ber undir (bls. 307-

311).  

Í anda Vygotsky og áherslu hans á tungumálið ætti kennsluefni að fá 

nemandann til að endurvinna það sem hann heyrir og lærir í skólastofunni og túlka 

það með eigin orðum (Ormrod, 2000).  

Sé miðað við þroskasvæði Piaget verður kennari að hafa í huga að bilið milli 

þess sem nemandinn veit nú þegar yfir í það sem hann reynir að kenna honum sé ekki 

of breitt til að kennslan reynist árangursrík (bls. 46). Einnig er það mjög í anda Piaget 

að gefa nemendunum raunhæf verkefni sem eru í takt við veruleikann, eins og til 

dæmis að senda þingmanni bréf eða setja upp kosningar. Með aðstoð kennarans 

kynnast þau þannig heimi fullorðinna og því tungumáli sem oftast eru notuð í þeim 

aðstæðum (í heimi stjórnmálanna). Þess háttar verkefni ýti undir gagnkvæm 

samskipti, sameiginlegan skilning og persónulegan þroska (bls. 46).  

 Fjölgreindakenningin leggur áherslu á það hvað nemendur eru ólíkir og að þeir 

læri á ólíkan hátt. Verkefni verða því að vera fjölbreytt og stefna að því að sem flestar 

greindir séu örvaðar. Með fjölbreyttum verkefnum verður þó að fylgja fjölbreytt 

námsmat (Armstrong, 2000:100).  

 Því má í raun segja að það sé ljóst mál að mikilvægt er að kynna námsefni á 

fjölbreyttan hátt og verði þar af leiðandi kennslan áhrifameiri. 

 

3.1	  Hlutverk	  kennarans	  	  

Nick Selley (1999) fjallar ítarlega um hlutverk kennarans í ljósi hugmynda 

hugsmíðahyggjunnar í bók sinni The Art of Constructivist Teaching in the Primary 

School: A Guide for students and Teachers. Þar segir að ein meginhugmynd 

hugsmíðakenningar er sú að byggt er á hugmyndum og hugtökum sem þegar hafa 
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lærst (bls. 7). Kennarinn verður þess vegna að miða að því að komast að hverjar 

þessar forhugmyndir nemenda sinna eru áður en hann ákveður hvernig hann hjálpar 

nemendum að nálgast ný viðfangsefni. Það getur hann gert til að mynda með því að 

einfaldlega hlusta á nemendur sína ræða um efnið eftir að hann hefur kynnt það 

lauslega fyrir þeim eða jafnvel komið þeim af stað í hugarflæði (e. brainstorming) á 

töflunni, í litlum hópum eða hjá hverjum og einum (bls. 7). En stundum hvíla 

forhugmyndir á veikum grunni og þær geta jafnvel verið rangar. Kennarinn þarf því 

að finna leiðir til að fá nemandann til að horfa gagnrýnum augum á sínar eigin 

hugmyndir og námsbókarinnar og endursmíða hugmyndir sínar sé þess þörf. Á milli 

kennarans og nemandans myndast því gagnkvæm samvinna við mótun og 

uppbyggingu þekkingar (bls. 15-17). 

Eins og áður sagði veitir kennarinn mikinn stuðning í upphafi, en ábyrgð á 

náminu færist smátt og smátt yfir á herðar nemandans. Kennarinn þarf alltaf að vera 

meðvitaður um að nemandinn er þekkingasmiður og hann verður að hvetja 

nemandann til þess að tileikna sér efnið með sínum hætti, orða hlutina út frá eigin 

skilningi en ekki til dæmis orðrétt upp úr kennslubókum, glósum og þess háttar (bls. 

19). 

Dewey sér kennarann fyrir sér sem „stjórnanda félagshóps í vitsmunalegum 

efnum. Hann er stjórnandi, ekki í krafti opinberrar stöðu, heldur vegna víðtækari og 

dýpri þekkingar og þroskaðrar reynslu“ (Dewey, 2000a:321). Til þess að geta verið 

stjórnandi í slíkum hópi verður kennarinn þó að uppfylla viss skilyrði. Þau skilyrði 

sem hann nefnir eru ósvikinn áhugi á efninu, góð fagleg þekking á kennarastarfinu og 

að hann sé vel undirbúinn fyrir hvern tíma (Dewey, 2000a: 321-324). Má telja líklegt 

í ljósi þess að hugmyndir kenningarinnar byggja á gagnkvæmri samvinnu þurfi einnig 

að fara nokkrum orðum um hlutverk nemandans.  

	  

3.2	  Hlutverk	  	  nemandans	  

Kennsla í anda hugsmíðahyggju byggir á innri áhugahvöt, að nemandinn sé virkur 

þátttakandi og taki ábyrgð á námi sínu (Iran-Nejad, 1995). Treyst er á sjálfstæða 

hugsun nemandans og honum veitt ákveðið svigrúm til að velja sér viðfangsefni, 

námsstíl og námshraða. Þeim er einnig ætlað að fylgjast með námi sínu og kynna sér 

mögulegar leiðir að námsefninu. Nemandinn verður að vera sjálfur meðvitaður um 

sína eigin reynslu og leita til hennar þegar hann stendur frammi fyrir verkefni sem 
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hann getur ekki leyst. Það hjálpar að líta á málið frá mismunandi sjónarhornum og 

ræða málið við jafningja sína eða kennara. Einnig verður hann að vera tilbúinn að 

leggja það á sig að afla sér gagna og rannsaka efnið (sama rit, ekkert blaðsíðutal).  

Allt þetta virðist fela í sér að í grunninn verða nemendur að breyta viðhorfi 

sínu til þekkingar og kennarans. Sé treyst á sjálfstæða hugsun nemandans verður hann 

að líta á sjálfan sig sem lykilmanneskjuna í þekkingaröflun sinni en ekki aðeins 

viðtakanda þekkingar.  

 

3.3	  Samantekt	  

Í þessum kafla var leitast við að lýsa hugmyndum um nám, kennslu og 

kennsluefni í anda þeirra kenninga sem hugmyndabankinn byggir á.  

Þar kemur fram að kennslustundin eigi að örva hugsunina og stýra henni. Hún 

eigi að innihalda líflegar umræður og hvetja eigi til skoðanaskipta. Námsbækurnar 

eigi að vera hjálpargögn en ekki markmið og verkefnin krefjandi, raunhæf og í takt 

við það sem nemendurnir skilja, þekkja og hafa áhuga á. Krafist er fjölbreyttra 

kennsluhátta og námsefnis til að ná til sem flestra og kennslan því áhrifameiri. 

Að auki var leitast við að útskýra hlutverk kennara og nemenda í skólastarfi 

sem byggir á fyrrnefndum kenningum. Þar er lögð megináhersla á hlutverk kennarans 

sem aðstoðarmanns nemandans í þekkingarleit sinni, þannig verði hann að greina 

áhuga nemenda sinna og átta sig á því hvaða merkingu námið hefur fyrir þá og 

skipuleggja kennslu í takt við það. Virkni nemandans er svo sögð vera 

grundvallaratriði þar sem að hann læri aðeins af því að gera sjálfur, þ.e læri af 

reynslunni. Því er lögð áherslu á sjálfstæði nemenda sem og ábyrgð hans á eigin námi.  

Niðurlag	  

Í þessari greinargerð hef ég leitast við að finna hugmyndum mínum um nám og 

kennslu stað í fræðunum. Tel ég mig hafa fundið samhljóm þeirra í þeim kenningum 

sem ég kynnti mér sérstaklega.  

Allir þrír kenningasmiðir hugsmíðahyggjunnar sem fjallað var um töluðu um 

mikilvægi reynslunnar í uppbyggingu þekkingar, því nemandinn læri aðeins af því að 

gera sjálfur.  Þar af leiðandi lögðu þeir áherslu á virkni nemandans í sinni eigin 

þekkingaröflun.Virka þátttöku nemendanna fær kennari þó ekki nema með því að 
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vekja áhuga hvers og eins þeirra á efninu. Til þess ná því ætti hann að hafa hugmyndir 

fjölgreindakenningarinnar að leiðarljósi. Áhugi nemendanna og hæfileikar tengjast 

mismunandi greindum og bakgrunnur þeirra hefur áhrif á það hvernig þeir nálgast 

efni og hvernig það tekst til. Leggi kennari sig fram við að örva sem flestar greindir 

eykur hann líkurnar á því að geta greint áhuga nemenda sinna og skipulagt kennsluna 

í takt við það.    

Fjörugar umræður og áhugaverðar rökræður eiga sér stöðugan grunn í 

hugmyndum hugsmíðahyggjunnar. Þar er talað um menntun sem félagslegt ferli og 

því lögð áhersla á samskipti og samvinnu. Vygotsky taldi meira að segja samskiptin 

vera ein bestu verkfærin í þekkingaröflun. Kennslustundin eigi því að innihalda 

líflegar umræður og hvetja eigi til skoðanaskipta til að örva hugsunina.   

Í upphafi þessarar greinargerðar minntist ég á þá kennara sem nota að mestu 

leiti einhæfa kennsluhætti með sjálfa sig í aðalhlutverki. Í ljósi þess hversu skýrt það 

kemur fram í Aðalnámskránni að áhersla skuli vera lögð á virkni nemenda og 

sjálfstæð og lýðræðisleg vinnubrögð varð mér enn frekar hugsað til þeirra kennara. 

Með þau sjónarmið að leiðarljósi verður það nokkuð skýrt að kennarinn má ekki 

hugsa um sjálfan sig sem einvald í kennslustofunni. Líklegt þykir mér þó að það 

snúist um hversu auðvelt er að festast í viðjum vanans. Því lengur sem kennarar kenna 

sömu námsgreinina því auðveldara gæti það orðið fyrir þá að halda sig fastar þar, því 

þar er svo þægilegt að vera.  Ég neita því ekki að það krefst vinnu af hálfu þessara 

kennara að brjótast úr viðjum vanans, en sú vinna felst aðallega í breyttum 

hugsunarhætti. Með kennsluháttum sem snúast um það að kennarar ausi sinni 

þekkingu yfir nemendur sem sitja hljóðir og skrifa orðrétt niður, virðast kennarar 

halda að nemendur geti einfaldlega tekið við þekkingu þeirra eins og um væri að ræða 

niðurhal upplýsinga inn á tölvu. Kennarar verða að hverfa frá þessari kennsluaðferð 

og kenna nemendum sínum þess í stað að treysta á sig sem aðstoðarmenn við 

uppbyggingu þekkingar í stað höfunda skoðana sinna og brunn allrar sinnar visku. 
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