
 

 

 

Bakkabræður í Vesturbænum 

Nútíma útgáfa nokkurra sagna af 
Bakkabræðrum ásamt kennsluverkefni 

byggt á fjölgreindakenningunni 

 

Aðalbjörg Sigurðardóttir  

Hildur Helga Kristjánsdóttir 

 

 

 

 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu 

í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 

 

Apríl 2009 



 2 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bakkabræður í Vesturbænum 
Nútíma útgáfa nokkurra sagna af Bakkabræðrum ásamt kennsluverkefni byggt á 

fjölgreindakenningunni 
 

 

Aðalbjörg Sigurðardóttir 
200385-3069 

    

Hildur Helga Kristjánsdóttir 
200484-2829 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

Háskóli Íslands 
Menntavísindasvið 

Kennaradeild, grunnskólakennarafræði 
Apríl 2009 

 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðsögukennari: Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir  
 
 
 
 



 4 

Ágrip 

 

Í þessu lokaverkefni sömdu höfundar sögur út frá þjóðsögunum um Bakkabræður.  

Sögurnar höfum við fært til nútímans og fjalla þær um þríburabræður í Vesturbænum. 

Þeim fylgja kennsluleiðbeiningar sem eru unnar í anda fjölgreindakenningar Howards 

Gardners. Verkefnin eru hugsuð fyrir nemendur í þriðja og fjórða bekk grunnskóla. 

Greinargerðin fjallar um fjölgreindakenninguna, hvers vegna við teljum 

mikilvægt að innleiða hana í skólum og hvernig hún tengist kennsluverkefni okkar. 

Fjallað er um af hverju þjóðsögur og sögur henti vel til kennslu og hvert  uppeldis- og 

kennslufræðilegt gildi þeirra er.  

Í kennsluverkefninu eru verkefni sem fylgja hverri sögu fyrir sig. Þar er komið 

inn á átta mismunandi greindir nemenda samkvæmt kenningu Gardners og 

námsgreinar samþættar. Meðal annars er lögð áhersla á samvinnu, skapandi og 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda. 
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Framgangur verkefnis 

 

Hugmyndin að verkefninu leit dagsins ljós þegar við skoðuðum þjóðsagnasafn Jóns 

Árnasonar, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri 2003 og rifjuðum upp sögurnar um Gísla, 

Eirík og Helga. Þá kviknaði áhugi hjá okkur að aðlaga sögurnar um Bakkabræður að 

nútímanum og ganga þeir bræður hér eftir undir nöfnunum Halli, Palli og Kalli.  

Vinnan hófst á skoðun barnabóka og þjóðsagna til að kynna okkur hvað hefði 

verið gert fyrir nemendur á yngra stigi grunnskólans. Ákvörðun var tekin um að miða 

verkefnið okkar við þriðja og fjórða bekk þar sem við töldum að nemendur á þeim 

aldri væru vel í stakk búnir til að takast á við fjölbreytt verkefni með opnu hugarfari. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er lagt upp úr því að í lok fjórða bekkjar eigi nemendur að 

hafa kynnst fjölbreyttum gerðum af textum eins og þjóðsögum. Í lok sjöunda bekkjar 

eiga nemendur að hafa lesið fornar bókmenntir þar á meðal þjóðsögur (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska 2007:14,16). Þess vegna fannst okkur kjörið að styðjast við 

þekktar þjóðsögur sem höfða til nemenda á þessu skólastigi. Með því að aðlaga 

sögurnar að nútímanum hugsuðum við okkur að verkefnið væri góður undirbúningur 

og/eða kveikja að frekari kennslu í þjóðsögum.  

Hafist var handa við að velja sögur af þeim Bakkabræðrum til að styðjast við. 

Úr mörgum góðum sögum var að velja en að lokum náðum við að þrengja valið og 

enduðum með fimm sögur. Því næst var byrjað að hugsa um hvernig heimur hinna 

nútíma- Bakkabræðra ætti að vera. Eftir miklar vangaveltur og endalaus uppköst 

vorum við loksins komnar með fimm sögur af þeim Halla, Palla og Kalla.  

Á meðan unnið var að sögunum um bræðurna urðu til ótal hugmyndir að 

verkefnum sem hægt væri að leggja fyrir nemendur. Hugmyndin var að hafa 

kennsluverkefnin fjölbreytt og skapandi og þótti því tilvalið að tengja þau við 

fjölgreindakenningu Howards Gardners. Sú kenning er því stór hluti af verkefninu og 

studdumst við að mestu við bókina Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas 

Armstrong sem kom út árið 2001 í þýðingu Erlu Kristjánsdóttur.  

Myndskreyting sagnanna var í höndum Birtu Sigurjónsdóttur. Okkur langaði 

til að glæða sögurnar lífi með því að fá einhvern til þess að myndskreyta hinar nýju 

sögur um bræðurna Palla, Kalla og Halla. Börnum finnst gaman að skoða myndir 

þegar þau lesa og þær eru líklegar til að ýta undir ímyndunarafl þeirra.  
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Myndskreyting með texta gegnir ýmsum tilgangi. Þær geta verið til skýringar, gert 

persónur lifandi og sýnilegar auk þess að dýpka túlkunarmöguleika barna 

(Ragnheiður Gestsdóttir 1984:375). Myndir fanga athygli barna og  segja oft meira en 

þúsund orð.  
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Þakkir 

 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar og öllum þeim sem hvöttu og studdu okkur 

áfram í verkefnavinnunni. Sérstaklega viljum við þakka Bryndísi Gunnarsdóttur fyrir 

að hafa veitt okkur innblástur og kjark til að láta hugmynd okkar verða að veruleika.  

Einnig viljum við þakka öllu því góða fólki sem gaf sér tíma til að lesa verkefnið yfir 

og leiðbeina okkur. Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur viljum við færa kærar þakkir fyrir 

samstarfið og þá leiðsögn sem hún veitti okkur.  
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Inngangur 
 

Nú á tímum er kappkostað að gera skólaumhverfið sem mest skapandi fyrir nemendur 

og þá sem koma að skólastarfi á einn eða annan hátt. Það er gert með því að leggja 

fyrir margvísleg viðfangsefni og beita fjölbreytilegum kennsluaðferðum. Áherslur í 

kennslu hafa breyst á síðustu árum og eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla 

á meðal annars að leggja áherslu á sérstöðu hvers og eins nemanda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 2006:8). Ekki er hægt að setja alla 

nemendur undir sama hattinn því að þeir eru eins ólíkir og þeir eru margir.  

Í nútímasamfélagi eru gerðar miklar kröfur til einstaklingsins um að hann  geti 

unnið sjálfstætt en búi jafnframt yfir mikilli samskiptahæfni. Má þar nefna að 

kennarastarfið hefur þróast frá því að vera einangrað starf hvers greinakennara yfir í 

teymisvinnu þar sem kennarar eiga kost á að sameina krafta sína og sköpunargleði. 

Skólar verða að geta lagað sig að breyttum tímum og nýjum kröfum og vera opnir 

fyrir nýjungum. Í námi okkar síðastliðin þrjú ár höfum við komist  í kynni við hina 

ýmsu kenningasmiði. Sumar kenningarnar hafa vakið meiri áhuga okkar en aðrar og 

eiga að okkar mati meira erindi í skólastarfið. Þar á meðal má nefna 

fjölgreindakenningu Howards Gardners.  

Fjölgreindakenning hans nýtist tvímælalaust í skólastarfi enda hefur hún haft 

afgerandi áhrif á nám og kennslu víðs vegar í heiminum. Hugsun Gardners byggist á 

því að manneskjan er ekki eingöngu klár ef hún skilar góðum einkunnum og fær hátt á 

prófum. Manneskja sem er með næma tónheyrn og getur spilað verk eftir Mozart eða 

talið upp helstu fuglategundir sem finnast á Íslandi telst ekki síður klár. Howard 

Gardner talar um það að mikilvægt sé að við viðurkennum og leggjum rækt við allar 

þær greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru 

vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar (Armstrong 2001:13). 

 Verkefnið samanstendur af sögum um þrjá bræður, Palla, Kalla og Halla sem 

byggðar eru á sögunum um Bakkabræður. Sögurnar hafa verið aðlagaðar nútímanum. 

Sögunum fylgja kennsluleiðbeiningar með verkefnum sem gerð eru í anda 

fjölgreindakenningarinnar og eru ætlaðar sem stuðningur við kennslu þeirra. 

Hæfileikasvið nemenda er fjölbreytt og því er mikilvægt að verkefni sem lögð eru 

fyrir nemendur  komi inn á sem flest greindasvið sem einstaklingurinn býr yfir.  

Markmið með þessu verkefni er að búa til sögur sem ýta undir ímyndunarafl 

og sköpunargáfu nemenda. Sögurnar eru nýttar til að leggja fyrir fjölbreytt og 
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krefjandi verkefni í anda fjölgreindakenningarinnar. Ætlunin er að opna augu 

nemenda fyrir greindunum átta og koma þeim í skilning um að allir séu ólíkir og þar 

af leiðandi klárir á ólíkum sviðum. Með því að setja þjóðsögur í nútímabúning 

vonumst við til að færa sögurnar nær raunveruleika nútímans og þar með nemenda. 

Með því móti væri hægt að glæða áhuga nemenda á yngri stigum grunnskólans til að 

kynna sér þjóðsögur enn frekar.  
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I. Sögur í kennslu 
 

Óhætt er að fullyrða að gegnum aldirnar hafi ungir sem aldnir haft gaman að því að 

láta lesa fyrir sig og hlusta á góðar sögur. Þegar við hlustum á sögur búum við til 

okkar ævintýra- og ímyndunarheim þar sem við sjáum umhverfi sagnanna fyrir okkur 

með okkar eigin augum. Við hverfum frá hversdagsleikanum og höldum á vit 

ævintýranna.  

...Að hlusta á ævintýri er menntun í að hugsa í myndum og táknum, og 

að hugsa um hluti sem ekki er hægt að skilja á annan hátt; fullorðnir 

mega, ekki síður en börn, minnast þess að hugur manns er hundraðfalt 

fegurri en jörðin sem hann dvelur á. Þess vegna er hið óraunverulega 

svo mikilvægt. Ímyndunarafl barnsins vinnur úr táknunum að eigin 

geðþótta (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað 1988:35-36). 

Sannarlega má nota sögur sem uppbyggjandi og gagnlegt námsefni fyrir nemendur. 

Margt er hægt að læra í gegnum sögur og hafa góðar sögur áhrif hvort sem þær eru 

lesnar, leiknar eða hlustað er á þær. Flestar ef ekki allar sögur búa yfir einhverjum 

boðskap sem menn geta dregið lærdóm af. Það er ekki einungis boðskapurinn sem 

börn læra með því að lesa eða hlusta á sögur. Þær innihalda til dæmis mismunandi 

orðaforða, oft orð sem barnið er ekki vant og þannig bætir það við þekkingu sína.  

Einnig bjóða þær upp á mismunandi frásagnarstíl, ólík málsnið og oft heillandi 

persónusköpun (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir 2004:43). Ef efnið er 

áhugavert nær það oft á tíðum að kveikja áhuga nemenda sem verður til þess að þeir 

muna eftir innihaldi sögunnar og geta þar af leiðandi nýtt sér það síðar í námi. Seinna 

kemur að því að þeir þurfa að semja eða segja frá sínum eigin sögum. Nemendur nýta 

sér þá þann stíl, orðaforða og persónusköpun sem þeir hafa komist í kynni við. Jafnvel 

stuttar sögur sem gerðust ekki alls fyrir löngu hefjast á orðunum einu sinni.  

Hér áður fyrr komu munnmælasögur  í staðinn fyrir lestur bóka og gegndu þær 

þá bæði hlutverki sem afþreyingar- og/eða kennsluefni. Fátt er gleðilegra en að hlusta 

á skemmtilega sögu sagða af góðum sögumanni. Allir kunna einhverjar sögur og hafa 

gaman af að segja frá sögum. Það er í eðli okkar að segja sögur. Viljinn til að segja 

sögu og/eða segja frá fyrirfinnst í hverjum manni og í öllum menningarheimum. 

Sögur móta líf okkar og menningu og virðumst við ekki getað lifað án þeirra (Booth 

og Barton 2007:7). Börn eru engin undantekning frá þessu. Þau hafa ánægju af að 

segja sögur af sér og fjölskyldu sinni. Börn þreytast seint á að hlusta á skemmtilega 
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sögu sem höfðar vel til þeirra. Þau hafa alltaf jafn gaman af því að hlusta á söguna 

jafnvel þó sagan sé sögð oft. Þegar börn ná að tengja sig við persónur sagnanna eða 

atburðarrás þeirra hafa þau mikla þörf fyrir að fá að segja frá reynslu sinni og á sá sem 

segir söguna oft í erfiðleikum með að halda áfram frásögninni vegna frásagnargleði 

barnanna.  

Talið er að mörg börn fari á mis við að hlusta á sögur því að í amstri dagsins 

gefst foreldrum ekki tóm til að setjast niður og segja börnum sögur. Þegar kemur að 

vali á afþreyingarefni fyrir börn er hætt við því að sjónvarpið muni verða mun oftar 

fyrir valinu en bækur. Sjónvarpið er nú þegar farið að gegna veigamiklu hlutverki sem 

afþreyingarefni fyrir börn. Hér áður fyrr sinntu afar og ömmur gjarnan því hlutverki 

að segja sögur eða lesa fyrir börnin. Með breyttum tímum og samfélagsmynstri eru til 

fleiri dæmi um það að ömmur og afar séu enn útivinnandi og hafi því ekki eins mikil 

tök á því að gefa sér tíma til að setjast niður með börnunum og lesa fyrir þau. Skólinn 

er því mikilvægari nú en nokkru sinni áður þar sem börn heyra og læra í gegnum 

sögur og því mikilvægt að þeir nái að sinna þessu hlutverki af alúð (Booth og Barton 

2007:22).  

Það er margt sem börn fara á mis við ef þau lesa lítið eða hlusta sjaldan á 

sögur. Ef nær eingöngu er treyst á myndrænt efni s.s. sjónvarpsefni til að miðla sögum 

til barna verða þau fyrir vissri mötun um hvernig umhverfi og fas persónanna er.  

Það kemur í veg fyrir að hugmyndaflug og myndsköpun barna njóti sín. Þegar börn 

lesa sjálf eða hlusta á sögur þurfa þau að búa sér til sína eigin ímynd af sögunni, 

umhverfi og persónunum. Með því að lesa fyrir börn og sýna þeim  myndskreytingar 

sagnanna þurfa þau samt sem áður að nota ímyndunarafl sitt og búa til sína hugmynd 

um persónur sögunnar svo sem rödd, hreyfingar, persónugerð og einnig hljóð sem þau 

tengja við atburðarás sögunnar. Þannig notar hvert barn sköpunargáfu sína til að skapa 

sínar eigin hugmyndir um útlit sögunnar og upplifir hvert barn sömu söguna á 

mismunandi vegu.      

 Með því að nota sögur í kennslu er hægt að hafa námið heildstæðara, koma inn 

á margar námsgreinar í einu og þar af leiðandi ýta undir sköpunargáfuna. Með því 

eykst t.d. sjálfsþekking og orðaforði barna. Sögur eru góðar að því leyti að þær geta 

veitt huggun og tengt manneskjuna við ýmis sjónarmið lífsins. Með sögum kemst fólk 

í tengingu við margvíslegar tilfinningar svo sem hlátur, ást, samúð og lærir að sýna 

náunganum virðingu (Booth og Barton 2007:21). Í sögunum um Palla, Kalla og 

Halla læra börn meðal annars um samskipti og samvinnu. Bræðurnir eru samrýndir og  
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vinna saman í sátt og samlyndi. Í sögunum leika þeir sér ætíð saman, þeim leiðist 

sjaldan og nýta frjótt ímyndunarafl sitt til að hafa ofan af fyrir sér. Nemendur geta 

lært af þeim að stundum þarf ekki nema hamar og nokkrar spýtur til þess að hafa 

gaman.  

Það má því með sanni segja að það megi draga lærdóm af sögum auk 

skemmtigildisins sem þær hafa. Það eru þrjú lykilorð, einu sinni var, sem fá alla 

einstaklinga hvar sem er í heiminum til að setja sig í stellingar og bíða þess með 

óþreyju að hlusta á sögu. 

 

1.2 Þjóðsögur 

 
Þjóðsögur okkar Íslendinga eru ríkuleg arfleifð og auðlind hverrar kynslóðar. 

Þjóðsögurnar gerast víðsvegar um landið og glæða sveitir og náttúrufyrirbæri landsins 

lífi. Á ferð fólks um landið koma þjóðsögurnar og persónur þeirra okkur fyrir sjónir. 

Við sjáum fyrir okkur atburði og vitum að þarna áttu merkar sögur sér stað. Þær hafa 

átt sinn þátt í því að móta skynjun okkar á landinu sjálfu og því lífi sem hér var (Gísli 

Sigurðsson 1996:494). Mikilvægt er að haldið sé áfram að kenna komandi kynslóðum 

um þjóðsögur og persónur þeirra til þess að okkar sérstaka arfleifð lifi áfram. Hún er 

það sem gerir okkur að þjóð. 

Þessar munnmælasögur hafa í tímans rás borist manna á milli og gegndu því 

hlutverki að skemmta alþýðunni. Ætla má að þær hafi tekið einhverjum breytingum 

áður en þær voru skráðar því sama sagan sem berst manna á milli tekur smám saman 

á sig breytta mynd. Efni þjóðsagna er fjölþjóðlegt því þær eiga sér hliðstæður um víða 

veröld. „Því væri nær sanni að tala um alþýðusögur og tengja þær þannig við þær 

munnmenntir sem fólk hefur haft sér til skemmtunar frá öndverðu, lítt háð 

landamærum..“ (Gísli Sigurðsson 1996:493-494). Sögurnar hafa sömu uppistöðu að 

geyma en hafa lagað sig að aðstæðum hverrar þjóðar fyrir sig. Vegna þess hve 

íslensku þjóðsögurnar eru nátengdar umhverfi okkar, örnefnum og kennimerkjum, á 

fólk erfitt með að sjá þær fyrir sér í annarri mynd í öðru landi (Gísli Sigurðsson 

1996:494). Hvernig ætli sögurnar um hina dönsku Molbúa hljómi? eða hollensk 

útgáfa af Gilitrutt og Búkollu?. Sögurnar eru hluti af landi og þjóð og lítum við á þetta 

sem eitt af einkennum Íslands því er erfitt að gera sér í hugarlund hvernig þessar 

sögur hafa einnig markað sögu annarra þjóða.  
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Þjóðsögurnar um Bakkabræður flokkast undir Kímnisögur. Kímnisögur eru stuttar 

frásagnir sem snúast oft um eitt atvik sem er fyndið vegna misskilnings, afbökunar á 

trúrækni og heimsku eða nísku þess sem frá er sagt (Gísli Sigurðsson 1996:490-491). 

Sögurnar um Gísla, Eirík og Helga eru með þessu sniði þar sem þeir koma sér í ýmis 

vandræði við ólíkar kringumstæður. Það er vandkvæði að þekkja í sundur satt og 

logið en þessar sögur eru yfirleitt með því marki brenndar að þær hefðu getað gerst. 

Þær lifa áfram á skemmtigildi sínu án yfirnáttúrulegra atburða (Einar Ó. Sveinsson 

1940:11). Kímnisögur lifa ennþá meðal okkar þar sem fólk virðist aldrei þreytast á að 

heyra sögur um seinheppni eða heimskupör annarra.  

 

1.3 Þjóðsögur í nútímabúningi  

 

Til að varðveita þjóðsögur frá gleymsku þurfa þær að vera nokkrum kostum gæddar, 

skemmtilegar, spennandi, áhrifamiklar eða á einhvern hátt tengdar áhugamálum 

manna (Einar Ó. Sveinsson 1940:54).  

 Skiptar skoðanir eru á því hvort breyta megi þjóðsögunum svo að þær veki 

meiri áhuga hjá börnum og unglingum. Helga Thorlacius greinir frá því að þessar 

sögur hafi alla tíð tekið breytingum þar sem þær bárust munnlega á milli manna. Hún 

heldur því fram að okkur beri skylda til að aðlaga sögurnar til að þessi 

menningararfleið okkar haldi áfram að ganga manna á milli (2005:27). Listamenn 

hafa sótt sér innblástur meðal annars úr þjóðsögunum og samið kvæði og annað efni 

út frá þeim. Þannig hefur efni þjóðsagnanna lifað áfram með þjóðinni í 

margbreytilegri mynd.  

Þjóðsögurnar eiga það til að vera torskildar yngri nemendum grunnskólans. 

Orðaforðinn er þungur, orðaröðun óvenjuleg og því er hætt við að of mikil orka fari í 

að lesa sig í gegnum torskilin orð. Nemendur gætu átt í erfiðleikum með að setja sig í 

spor persónanna og skilja umhverfi þeirra. Þess vegna skapast ákveðin hætta á að 

boðskapur og samhengi sagnanna komist ekki nægilega vel til skila. Þær gætu virkað 

fráhrindandi og dregið úr áhuga nemenda til frekari kynna á þjóðsögum.  

Einn helsti kosturinn við sögurnar um Bakkabræður er sá að þær eru fullar af 

húmor og er kímnin lykilatriði. Þær eru eins og áður sagði flestum Íslendingum vel 

kunnar og því kjörið að laga þær að breyttum tímum og nota sögurnar um heimskupör 

bræðranna í kennslu. Með því að aðalaga þær nútímanum ættu nemendur að eiga 

auðveldara með að setja sig í spor Bakkabræðranna.   
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Mikil áhersla er lögð á skemmtigildi í Bakkabræðrasögunum og menn þreytast 

seint á að lesa um þær ótrúlegu aðstæður sem bræðurnir koma sér í. Þeir gætu jafnvel 

verið einir af  mestu klaufabárðum sem Íslendingar hafa alið.  

Þjóðsögur eru heillandi og grípandi, efni þeirra er yfirleitt hnitmiðað og slípað 

svo harður kjarninn stendur einn eftir. Atburðarásin er hröð, persónusköpun einföld 

og málfarið þróttmikið. Meginatriðin koma fram í réttri orsaka- og tímaröð. 

Frásagnarháttur er oftast einfaldur, skipulegur og aðalpersónur oftast fáar (Hugtök og 

heiti 2006:306). Þessi sérstaða þjóðsagna gerir það að verkum að hentugt er að nota 

þær til kennslu. Það er auðvelt fyrir nemendur að læra og muna þær. Persónusköpunin 

er einföld og því undir nemendanum sjálfum komið að búa sér til sína mynd af fasi og 

útliti. Með hraðri og hnitmiðaðri atburðarás helst athygli nemenda betur og höfðar 

efni sagnanna því vel til barna á yngri stigum grunnskólans.  

Frásagnarlist kímnisagna hefur eins og annarra þjóðsagna slípast lengi í munni 

fólks. Í okkar iðn- og tæknivædda borgarsamfélagi má segja að kímnisögur séu einu 

munnmælasögurnar sem haldið hafa lífi. „Þær snúast að vísu ekki lengur um sömu 

atriði og á 19. öld heldur taka sífellt á sig nýjar myndir, laga sig að breyttu þjóðfélagi 

og eru algjörlega háðar flytjenda sínum og stemmningu hverju sinni“ (Gísli 

Sigurðsson 1996:490-491).  

Það er því vel við hæfi að setja  þjóðsögur í nútímabúning til að nemendur eigi 

auðveldara með að samsama sig persónum sagnanna því þjóðsögur eiga fullt erindi til 

barna í dag. Sögurnar ýta undir ímyndunarafl og sköpunargáfu þeirra og hægt er að 

vinna margvísleg og fjölbreytileg verkefni út frá ævintýrum þeirra.  

Í sögunum um Palla, Kalla og Halla er reynt að halda í þá sérstöðu sem 

sögurnar af Bakkabræðrum búa yfir með því að halda að hluta til í söguþráðinn og 

þau grundvallaratriði sem einkenna hverja sögu fyrir sig. 

 

1.4 Frásögn og hlustun  

 

Listin við að segja sögu er að mörgu leyti erfiðari en að leika ákveðið hlutverk á sviði 

vegna þess að sögumaðurinn er einn ábyrgur, engir mótleikarar, tjöld eða hvíslarar 

(Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað 1988:44). Það að segja börnum sögur en ekki 

lesa þær er áhrifameira að því leyti að sögumaðurinn er í meiri nálægð við hópinn. 

Mikilvægt er að ná góðu augnsambandi við áheyrendur og að framburður sé góður, 

skýr og eðlilegur (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað 1988:45). Það er mikilvægt 
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að kennari geri sér grein fyrir því að athygli er eins konar ferli sem verður að viðhalda 

á meðan á lestri eða frásögn stendur og því þarf hann stöðugt að meta hvort hún er til 

staðar (Guðmundur B. Kristmundsson 2002:39). Sögumaðurinn hefur áhrif, ef hann er 

óöruggur eða hefur ekki gaman af sögunni sjálfur gæti það smitað út frá sér og sagan 

misst töfra sína. Sögumaðurinn þarf að hafa gaman af, nota mismunandi blæbrigði og 

raddir til að gera söguna lifandi. Menn eru misgóðir í því að segja sögur og nota 

leikræn tilbrigði og því er gott að hafa í huga að æfingin skapar meistarann.  

Í kennsluverkefninu er gert ráð fyrir að nemendur hlusti á sögurnar í 

heimakrók. Gert er ráð fyrir að kennarinn byrji á því að segja nemendum frá 

þjóðsögunum um Bakkabræður og endursegi þeim síðan sögurnar í breyttri mynd um 

ævintýri Palla, Kalla og Halla. Hlustun er stór þáttur af námi barna. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir jafnframt að hlustun og að kunna að hlusta, séu veigamiklir þættir í 

almennri menntun. Nauðsynlegt er að nemendur geti numið þær upplýsingar sem 

miðlað er til þeirra, horft með athygli og á gagnrýninn hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska 2007:9).  

En hvað er hlustun? Guðmundur B. Kristmundsson túlkar hlustun sem 

vitsmunalegt ferli sem tengi það sem eyrað nemur við vitsmuni og tilfinningar 

hlustandans þannig að hann nemi boðin, túlki þau, skilji og bregðist við þeim. Hann 

leggur áherslu á að kennarar átti sig á gildi hennar og kenni nemendum sínum að 

hlusta en taki hlustun ekki sem sjálfsögðum hlut sem ekki þurfi að rækta (Guðmundur 

B. Kristmundsson 2002:38). Að vera góður hlustandi er mikill kostur. Nám byggist að 

stórum hluta á hlustun og á  góður hlustandi auðveldara með að greina aðalatriðin frá 

aukaatriðunum sem er mikilvægt í öllu námi. Það er ekki sjálfsagt að nemendur séu 

góðir hlustendur og þess vegna mikilvægt að sú færni sé í stöðugri þjálfun. 

 

II. Fjölgreindakenningin  

 

2.1 Upphaf fjölgreindakenningarinnar 

 

Í grunnskólum landsins hefur verið ákveðin vakning á síðastliðnum árum. Í kjölfarið 

hafa átt sér stað breytingar í skólum þar sem talin var þörf  á breyttum 

kennsluaðferðum og kominn tími til þess að brjóta af sér hlekki fortíðarinnar og horfa 

nýjum augum á nemendur. Fjölgreindakenning Howards Gardners er ein þeirra 
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fjölmörgu kenninga sem skólar hafa nýtt til þess að mæta þessum breytingum og 

verður sívinsælli með árunum. Skólasamfélög virðast á góðri leið með að eyða þeirri 

gömlu trú að nemandi sé einhvers konar ílát fyrir þekkingu og að námshæfileikar 

jafngildi hæfni til að taka við þessari þekkingu (Hafþór Guðjónsson 2005).  

Upphaf fjölgreindakenningarinnar má rekja til sálfræðingsins Alfred Binet en 

árið 1904 var hann beðinn af fræðsluyfirvöldum Parísarborgar að þróa mælitæki til að 

komast að því hvaða nemendur væru slakir í námi og átti síðan í framhaldi af því að 

veita þessum nemendum viðeigandi stuðning. Þar með komst fyrsta greindarprófið í 

gagnið sem var ætlað að mæla almenna greind með greindarvísitölu (IQ) á kvarðanum 

frá 0-200. Síðan hefur verið talað um greindarvísitölu sem byggist á þessum prófum 

og breiddust þau víðsvegar út um heiminn og voru notuð í miklum mæli. Síðar 

kölluðust þessi próf Standard-Binet greindarpróf og hafa verið notuð síðan þá en hafa 

þróast  með mismunandi sniðum.  

Upp úr miðri síðustu öld kviknuðu efasemdir hjá fólki um áreiðanleika 

prófsins og kom fræðimaðurinn Howard Gardner í framhaldi af því fram með 

fjölgreindakenninguna, eða 80 árum eftir að fyrstu greindarprófin voru þróuð 

(Armstrong 2001:13-14). Gardner taldi að greindarprófin væru ekki áreiðanlegur 

mælikvarði þar sem þau hefðu sín takmörk og prófuðu ekki allt litróf mannlegra 

hæfileika (Amstrong 2005:2). Hann hélt því fram að vestræn menning hefði skilgreint 

greind of þröngt og setti fram þá hugmynd að til væru að minnsta kosti sjö 

grunngreindir sem ekki koma allar fram á almennum greindarprófum. Það að hafa 

góða greind á einu sviði þýðir ekki að maður sé greindur á öllum sviðum en um flesta 

gegnir að þeir hafi góða greind á einu eða fleiri sviðum. Gardner dró stórlega í efa að 

réttmætt væri að skilgreina greind út frá því að taka nemendur út úr eðlilegu 

námsumhverfi og láta þá leysa verkefni sem átti svo að meta getu þeirra. Gardner 

trúði því hins vegar að greind snérist meira um hæfileika einstaklingsins til að leysa 

þrautir eða vandamál og að hann lærði að nota greindir sínar á margvíslegan hátt í 

góðu samspili og samhengi við umhverfið (Armstrong 2001:13-14). Seinna bætti 

Gardner áttundu greindinni við og er því talað um átta greindir mannsins. Hann vildi 

þó meina að greindirnar gætu hugsanlega verið fleiri. En enn sem komið er eru þær 

taldar vera átta, málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Áttunda greindin sem hann bætti við var umhverfisgreindin og er 
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hann að vinna að þeirri níundu sem gæti orðið tilvistar- eða heimspekigreind en í 

þessu verkefni er unnið með greindirnar átta (Armstrong 2001:21). 

 

2.2 Nemandinn og  fjölgreindakenningin 

 

Fjölgreindakenningin gengur út á það að hver og einn búi yfir færni í öllum greindum 

en þær starfi ólíkt saman eftir einstaklingum. Flest okkar hafa sumar greindir vel 

þróaðar, aðrar miðlungs og einhverjar tiltölega lítið þróaðar. Með örvun, eflingu og 

réttri leiðsögn telur Gardner að nánast hver sem er hafi hæfni til að þróa allar 

greindirnar á nokkuð hátt getustig. En þessir þrír þættir spila þar stórt hlutverk 

(Armstrong 2001:14-15). Hvar einstaklingur er fæddur og hvernig hann er alinn upp 

getur einnig haft áhrif á það hvernig greindirnar þroskast. Aðgengi og aðstaða fólks 

getur haft áhrif á hvernig greindirnar þróast. Til dæmis hafa börn sem alist hafa upp í 

sveit alla jafna betri aðstöðu til þess að þróa hjá sér næmni fyrir fyrirbærum 

náttúrunnar en börn sem alast upp í stórborgum eiga oft auðveldara með að staðsetja 

sig og rata í umhverfinu. Í þessu dæmi er verið að þróa umhverfisgreindina en á 

ólíkan hátt við mismunandi aðstæður.  

Flest okkar þekkja til einstaklinga sem hafa ekki endilega skorað hátt í 

einkunnum eða komið vel út úr greindarprófi. Þessir einstaklingar geta jafnvel búið 

yfir margvíslegum hæfileikum og snilligáfum sem ekki er vitað af. Með því að notast 

aðeins við próf eins og greindarprófið er byggt  upp skapast viss hætta á því að þessir 

ákveðnu einstaklingar séu stimplaðir sem greindarskertir eða jafnvel heimskir. En 

hafa þessir einstaklingar verið prófaðir í því sem þeir eru góðir í? Ekki er til dæmis 

prófað í færni einstaklings við að teikna landslagsmynd, klifra fjöll, telja upp 

blómategundir eða setja saman tölvubúnað. Eins og segir í bókinni Fjölgreindir í 

skólastofunni þá er aldrei hægt að segja til um hver greind og hæfileiki einstaklingsins 

er með einni tölu úr einu prófi (Armstrong 2001:15). Ef nemendum gengur illa í námi 

þá er við skólann að sakast frekar en greindarvísitölu þeirra (Hafþór Guðjónsson 

2005).  

Ekki er nóg að hafa fjölbreytt verkefni ef námsmatið er einsleitt. Miklar 

framfarir hafa orðið í námsmati grunnskóla. Það verður sífellt sjaldgæfara að 

nemendur séu eingöngu metnir út frá einu prófi og fái þar af leiðandi aðeins eina 

einkunn. Núna er sífellt verið að meta nemendur jafnóðum með símati. Nemendur eru 

einnig látnir gefa sjálfum sér einkunn með sjálfsmati þar sem þeir þurfa að koma með 
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rök fyrir því af hverju þeir gefi sér þá einkunn. Þetta er góð leið til að láta nemendur 

nota sjálfsþekkingargreindina. Fjölgreindakenningin leggur minni áherslu á formleg, 

stöðluð eða hópviðmiðuð próf. Námsmatið liggur frekar í því að einstaklingurinn sé 

metinn með rauntengdu mati sem er markviðmiðað, afkasta- eða sjálfsviðmiðað 

(Armstrong 2001:100). 

 

2.3 Fjölgreindirnar átta 

 

Til að útskýra hvernig ætlunin er að nota fjölgreindakenninguna í kennsluverkefninu 

er eðlilegt að byrja á að skoða skilgreiningar Gardners á greindunum átta. Stuðst er 

við skilgreiningar úr bókinni Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas Armstrong en í 

þýðingu Erlu Kristjánsdóttur (2001:14-15).  

 

Málgreind  

Málgreind felur í sér hæfni til að nota setningarfræði eða formgerð tungumáls, 

hljóðfræði eða hljóm máls, merkingarfræði eða þýðingu tungumáls og sveigjanleika 

tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Við notum þessa greind meðal annars til að 

sannfæra aðra um að taka ákveðna afstöðu. Að nota málið til að muna upplýsingar og 

til að útskýra upplýsingar en einnig til að nota tungumálið sem verkfæri til að hugsa 

og tala um tungumál. Rithöfundar, ljóðskáld, lögmenn og ræðumenn eru dæmi um 

einstaklinga sem þurfa að hafa góða málgreind.  

 

Rök- og stærðfræðigreind 

Rök- og stærðfræðigreind felur í sér hæfileika til að nota tölur á árangursríkan hátt. 

Einstaklingur sem er sterkur í þeirri greind er næmur fyrir að skilja tölur og 

stærðfræðihugtök og hefur gaman af því að finna mynstur og skilja hvernig orsök og 

afleiðing hafa áhrif í vísindum. Oft er notast við flokkun, ályktun, alhæfingu, 

útreikning og tilgátupróf sem aðferð til þess að leysa verkefni. Sannir vísindamenn og 

stærðfræðingar búa yfir sterkri rök- og stærðfræðigreind.  
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Rýmisgreind 

Rýmisgreind er hæfnin til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi og til þess að umskapa þá skynjun. Hæfileikinn til þess að þekkja og skapa 

rými í huganum og sjá tengsl hluta og hlutföll í rými. Þessi greind kallar á mikla 

næmni fyrir litum, línum, lögum, formi, vídd, og tenglunum þar á milli. Dæmi um 

einstaklinga með góða rýmisgreind eru listamenn, arkitektar og uppfinningarmenn. 

 

Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind er að geta notað allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Hún felur í sér líkamlega færni, samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, 

sveigjanleika svo eitthvað sé nefnt. Einstaklingar hafa gaman af því að dansa, vinna í 

höndunum, leika sér, leika í leikriti, stunda íþróttir, fara í gönguferðir og fleira. 

Íþróttamenn, leikarar og myndhöggvarar hljóta að hafa háa líkams- og hreyfigreind.  

 

Tónlistargreind 

Tónlistargreind felur í sér næmni fyrir takti, tónhæð eða laglínu og tilbrigðum eða 

hljómblæ tónverks. Einstaklingar geta búið yfir heildar- eða innsæisskilningi og 

jafnframt greinandi og tæknilegri kunnáttu. Hið fyrrnefnda telst sá hæfileiki að geta 

spilað eftir eyranu en hið síðara er að geta spilað til dæmis eftir nótum. Tónskáld og 

hljóðfæraleikarar eru með háa tónlistargreind. 

 

Samskiptagreind  

Samskiptagreind er hæfileikinn til að skilja og greina skap, fyrirætlanir. Innri hvöt og 

tilfinningar annarrar manneskju flokkast undir samskiptagreind. Menn sem eru með 

ríka samskiptagreind hafa næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði og greina 

margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hafa hæfileika til að bregðast rétt við 

þeim. Ráðgjafar og stjórnmálaleiðtogar skora hátt í samskiptagreind. 

 

Sjálfsþekkingargreind 

Hversu vel þekkir einhver sjálfan sig? Sjálfsþekkingargreind lýsir sér í skýrri 

sjálfsmynd og hæfni einstaklingsins til að vita hvar styrkleikar og veikleikar hans 

liggja. Viðkomandi hefur skýra hugmynd um hver hann er og hvað hann getur. Hann 

þekkir tilfinningar sínar og skilur annað fólk ef til vill betur en aðrir. Hann getur sett 
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sér persónuleg markmið, hugsað um og lært af eigin reynslu. Sálkönnuðir og 

trúarleiðtogar hljóta til að mynda að þurfa búa yfir sterkri sjálfsþekkingargreind.  

 

Umhverfisgreind 

Umhverfisgreind tengist því að getað flokkað fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í 

eigin umhverfi. Að þekkja og hafa næmni fyrir mun á dauðum hlutum og öðrum 

fyrirbærum náttúrunnar eins og skýjafari og fjöllum. Umhverfisgreind fylgir að vera 

fróðleiksfús um umhverfið sem einstaklingurinn býr í og hafa á því skilning. 

Líffræðingar og náttúrufræðingar eru dæmi um starfsstéttir þar sem reynir á 

umhverfisgreind. 

Þar með eru allar greindirnar upptaldar. Ljóst má vera af skilgreiningunum á 

þeim hversu nauðsynlegt það er að skólar viðurkenni allar þessar greindir sem jafn 

mikilvægar og taki mið af þeim þegar kemur að vali á kennsluháttum.  

 

2.4 Fjölgreindakenningin, sögurnar og kennsluverkefnið 

 

Gardner og stuðningsmenn hans töldu að í skólastarfi hafi ofuráhersla verið lögð á tvö 

svið greindar, annars vegar á rökleikni og hins vegar  á mál. Þessu vildu Gardner og 

hans menn breyta þannig að í námi reyni jafnt á alla greindarþættina, því allir eru þeir 

jafn mikilvægir (Ingvar Sigurgeirsson 1999:27).  

Með þetta að leiðarljósi ákváðum við að búa til sögu og kennsluverkefni í 

anda fjölgreindakenningarinnar. Við vildum að nemendur ynnu verkefni þar sem 

reynt yrði á allar greindirnar og sköpunargáfan yrði hávegum höfð. Eins og fram 

hefur komið eru nemendur mismunandi færir á hverju sviði eða hverri greind. Með 

því að vinna með allar greindirnar fær hver nemandi tækifæri til að vinna með  

þróuðustu greind sína en einnig að halda áfram að þróa þær greindir sem hann er 

lakari í. Með hópvinnu hjálpast nemendur að við að þróa greindirnar sínar þar sem 

þeir læra hvert af öðrum, sameina krafta sína, fylgjast með og tileinka sér vinnubrögð 

hvers annars. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er lögð áhersla á sköpunarmátt 

tungumálsins og að íslenskukennsla sé tengd leiklist, dansi, tónlist sem styrkir þá sem 

sjálfstæða og skapandi einstaklinga (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:8). 

Sögurnar um Palla, Kalla og Halla eru líflegar og skemmtilegar frásagnir um ýmis 
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uppátæki bræðranna sem upplagt er að nota í kennsluverkefninu sem er í anda 

fjölgreindakenningarinnar.  

Mikilvægt er að í skólastarfi sé leitast við að rækta alla hæfileika nemenda með 

fjölbreytilegum hætti og því þarf að varast einhæf markmið. Eins og segir í bók 

Ingvars Sigurgeirssonar, Að mörgu er að hyggja þá verður:  

Sífellt að spyrja sig hvernig hægt sé að ögra hugsun nemenda með 

margvíslegu móti og hvernig hægt sé að rækta sköpunargáfu þeirra. 

Stuðla þarf að mótun jákvæðra viðhorfa, hæfni í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og samvinnu, hvernig unnt sé að tengja viðfangsefni 

reynslu nemenda og umhverfi og hvernig hægt sé að koma til móts við 

ólíka hæfileika nemenda þannig að hver fái notið sín til hins ítrasta 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:28). 

Verkefnin sem fylgja hverri sögu eru mjög fjölbreytileg og reynt er að tengja 

verkefnin við bæði söguþráð sagnanna og svo fjölgreindakenninguna. Verkefnin 

reyna bæði á einstaklingsvinnu og hópvinnu með það að markmiði að þroska 

samskipta- og sjálfsþekkingargreind nemenda.  

Með því að leggja verkefnin fyrir þá hverfa kennarar og nemendur frá 

hefðbundinni töflukennslu sem hefur tíðkast að okkar mati í of miklum mæli í 

grunnskólum síðastliðin ár en með tilkomu nýrra kennsluaðferða hefur hún verið á 

undanhaldi. Í  grundvallaratriðum felur fjölgreindakenningin í sér það sem góðir 

kennarar hafa ávallt gert, sem er að fara út fyrir textann og töfluna til að kveikja áhuga 

nemenda (Amstrong 2001:51). Það má ekki eingöngu gera kröfur um að nemendur 

séu skapandi heldur þurfa kennarar að vinna markvisst að því að kennslan þeirra sé 

skapandi og að þeir örvi þeirra eigin skapandi hugsun.  

Í verkefnum tengdum sögunum um Palla, Kalla og Halla er komið inn á 

málgreind meðal annars með ritunarverkefni og einnig leika nemendur sér með 

íslenskt mál. Þeir vinna með orðatiltæki ásamt því að nýta málgreind sína í umræðum. 

Málgreind kemur fyrir í öllum verkefnum sem lögð eru fyrir. Enda erum við alltaf að 

nota málið okkar í hverju sem við tökum okkur fyrir hendur og er málgreindin sífellt 

að þróast.  

Nemendur þróa og nota rök- og stærðfræðigreind sína í verkefnum eins og 

þegar þeir þurfa að finna út á hve marga vegu hægt sé að raða fótunum saman í 

tengslum við söguna Fótaruglingurinn. 
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Rýmisgreindina nota nemendur við mörg verkefnin. Nemendur þurfa að teikna 

myndir, nota skapandi hugsun við ljósmyndun, gerð skuggabrúða og einnig við að 

leysa þrautir. Færni í rýmisgreind gerir manninum meðal annars kleift að taka það 

sem hann sér með eigin augum eða það sem hann er ímynda sér með ,,innra auga“ og 

úr því býr hann til eitthvað sem aðrir geta séð og snert (Amstrong 2005:62). Mörg 

verkefnanna byggjast á þessari hæfni.  

Í þeim verkefnum þar sem leikræn tjáning og hreyfileikir eru nýttir eru 

nemendur að þjálfa og nýta  líkams- og hreyfigreind sína. Kveikjurnar að 

verkefnunum ganga margar út á það að nemendur nýti líkamann sinn eða skapandi 

hugsun sem þeir sýna svo með leikrænni tjáningu. Einnig þurfa nemendur að vinna 

stórt spunaverkefni og þar er einnig komið inn á líkams- og hreyfigreindina.  

Eins og kemur fram hér að ofan er lögð mikil áhersla á hópvinnu ásamt 

einstaklingsvinnu. Hópvinnan krefst mikillar samvinnu á milli nemenda í hópunum og 

þar fá nemendur tækifæri til að sýna færni sína í samskiptagreind. Mikilvægt er að 

nemendur þjálfist í því að vera í samskiptum og vinna vel með öðrum. Að þjálfa og 

þroska þessa greind er nauðsynlegur undirbúningur fyrir framtíðina.  

Í verkefnunum koma tónlistar-, sjálfsþekkingar- og umhverfisgreind minna við 

sögu. Ástæðan fyrir því er meðal annars sú að hinar greindirnar sem taldar eru upp hér 

að ofan eru að jafnaði oftar notaðar dags daglega. Með skuggaleikhúsverkefninu  er 

ætlunin að vinna með  þessar greindir og þroska þeir meðal annars tónlistargreindina í  

verkefninu. Umhverfisgreindina nota nemendur meðal annars í verkefni tengd 

sögunni Ljós í myrkri þar sem þeir fara í vettvangsferð um skólasvæðið.  

Í upphafi verkefnisins fá nemendur að kynnast fjölgreindunum átta og hvaða 

hugsun býr að baki hverrar greindar. Verkefnið felst aðallega í því að nemendur átti 

sig á hvar styrkleikar þeirra liggja og hvernig þroski þeirra er í hverri greind. 

Nemendur þurfa að vinna með sjálfsþekkingargreindina með því að líta í eigin barm 

og íhuga með sjálfum sér hverjar sterku og veiku hliðar þeirra eru.  

 

2.5 Sögurnar um Palla, Kalla og Halla  

 

Sögurnar sem við skrifuðum út frá upprunalegu þjóðsögunum af Bakkabræðrum segja 

frá þríburabræðrum sem heita Palli, Kalli og Halli. Þeir lifa í nútímanum sem 

endurspeglast í lýsingu á umhverfi og atburðarrás sagnanna. Segja má að lýsingar á 
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þeim bræðrum séu nokkuð ýktar en þó þannig að nemendur eigi að geta sett sig í spor 

bræðranna. Þeir lenda í alls konar vandræðum sem þeir reyna svo að leysa með  

mismiklum árangri. Nemendur í þriðja og fjórða bekk hafa án efa lent í ýmsum 

vandræðum í daglegu lífi sem þeir reyna að leysa sjálfir af bestu getu. Til þess að 

höggva á hnútinn sem olli vandræðunum þurfa þeir að nýta hinar ýmsu greindir og 

það sama má segja um þá bræður Palla, Kalla og Halla. Þó að þeir séu taldir vera 

skrítnir og oft á tíðum ekki svo mjög greindir eru þeir gæddir einhverjum hæfileikum 

og greindir þeirra eru mismikið þróaðar eins og á við um allar manneskjur.  Þeir þurfa 

að leysa vandamál í sögunum og til  þess nýta þeir sér vissar greindir. Atburðir 

sagnanna eru allir mjög ólíkir og tengjast greindum fjölgreindakenningarinnar á 

mismundi hátt.  

Sagan um fiskikerið segir frá því þegar þeir reyna að fylla fiskiker af vatni til 

að geta kælt sig í sumarhitanum. Í sögunni er komið inn á flest allar greindirnar og 

bræðurnir þurfa að nýta sér skapandi hugsun sína. Þeir reyna að fylla kerið með vatni 

(líkams- og hreyfigreind) og þurfa að ræða saman og finna út úr því í sameiningu 

hvert vandamálið er (málgreind og samskiptagreind). Til þess að reyna að finna út úr 

því hvert vandamálið er þurfa þeir að sjá það fyrir sér í huganum og sjá fyrir sér 

vandamálið með því að hugsa og reyna að koma með rök til að leysa vandann 

(rýmisgreind og rök- og stærðfræðigreind).  

Segja má að þessar greindir sem taldar eru upp hér að ofan í sögunni um kerið 

tengist hverri sögu fyrir sig. Til þess að leysa vandamál, sem þeir bræður eru í flestum 

sögunum að gera, reynir á allar þessar greindir. Finna þarf vandann og skýra áður en 

unnt er að leysa hann og þannig getur skapandi hugsun verið kveikjan að farsælum 

framförum við að leysa vandann (Valborg Sigurðardóttir 1989:107). Í daglegu lífi 

erum við sífellt að reyna að leysa vandamál hvort sem þau eru lítil eða stór og þá 

þurfum við að geta nýtt greindirnar.  
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Lokaorð 
 

Gera má ráð fyrir að flest börn kunni að meta góðar sögur og hafi ánægju af að hlusta 

á þær. Að nota sögur í kennslu er orðinn mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Góðar 

sögur opna fyrir okkur nýjan heim þar sem börn geta sett sig í spor persónanna og lært 

um ýmis gildi og óskráðar reglur.  

 Þjóðsögur hafa alltaf verið stór hluti af bókmenntaarfi okkar Íslendinga og er 

því nauðsynlegt að haldið sé áfram að miðla þeim til nemenda. Tilgangurinn okkar 

með verkefninu er að kynna og vekja áhuga yngri nemenda grunnskólans á 

þjóðsögum. Vonumst við til að sögurnar um Palla, Kalla og Halla og verkefnin sem 

þeim fylgja  verði notuð til að styðjast við kennslu á þjóðsögum og færi sögurnar um 

Bakkabræður nær raunveruleika nemenda.  

 Fjölgreindakenningin vakti áhuga okkar fyrir nokkrum árum. Helsta ástæðan 

fyrir því er sú að hún er vel framkvæmanleg innan skólastofunnar og auðvelt fyrir 

kennara að tileinka sér hana í kennslu. Hún einblínir á að greindir nemenda eru ekki 

einsleitar og með því að nota fjölgreindakenninguna í kennslu er komið inn á 

hæfileika allra nemenda. Okkur finnst brýnt að hver og einn nemendi fái að njóta sín í 

kennslu og stuðlum við að því með fjölbreyttum, skemmtilegum og skapandi 

verkefnum sem er megin ætlunin með kennsluverkefni okkar.  
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