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Þakkir  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu og áhuga á öllu því sem viðkemur 

verkefnavinnunni.  Starfsfólki Háleitisskóla í Álftamýri færi ég kærar þakkir fyrir 

faglega aðstoð og sýndan áhuga á verkefninu. Guðrún Lísbet Níelsdóttir fær 

sérstakar þakkir fyrir yfirferð og hugmyndir er tengjast verkefni þessu og 

leiðsögukennarinn minn Ragnar Ingi Aðalsteinsson hefur verið uppspretta 

fróðleiks og alltaf tilbúinn til þess að leggja sínar lóðir á vogarskálarnar og þakka 

ég honum kærlega fyrir það.  
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Inngangur 

Í almennri menntun felst það að gera nemendur hæfa til þess að takast á við 

daglegt líf og þær áskoranir sem það býður upp á, að gefa nemendum rúm til 

þess að uppgötva hæfileika sína og finna sér sinn stað í samfélaginu 

(Aðalnámskrá, 2011:13). Í nútíma samfélagi er það tekið gott og gilt að það séu 

ekki allir jafn sterkir á sömu sviðum og fjölbreytileikanum er tekið fagnandi, 

Fjölgreindarkenning Gardners gengur út á það allt sem við gerum byggi á 

greindum. Hver og ein greind er fjölbreytt og margir hæfileikar innan hverrar 

greindar sem flest allir búa yfir en síðan fer eftir reynsluheimi og áhuga hvers 

einstaklings hvaða greind verður þróaðari en hinar. Hvert tímabil í sögunni gerir 

kröfur á fólk að það sé hæfileikaríkt í einhverju, í okkar samfélagi er það læsi á 

tölvur og tækni, fyrir nokkrum áratugum var það búskapur. Engir tveir eru eins 

heldur eru allir ólíkir á sinn hátt og vill Gardner meina að það sé vegna þess að 

hvernig greindir okkar eru mismunandi samsettar, en hann leggur áherslu á að 

við viðurkennum allar greindir og leggjum rækt við þær allar og þannig getum við 

tekist á við mörg vandamálanna sem við stöndum frammi fyrir  (Armstrong, 

2001:13). Reynsluheimur okkar segir mikið til um hvernig við tökum hlutum. 

Tvær manneskjur geta lesið sama textann en skilið hann á  mismunandi hátt sem 

ræðst af merkingu þeirra (Aðalnámskrá, 2011: 17). 

 

Verkefnið inni heldur kennsluleiðbeiningar með bókinni Hetjur eftir Kristínu 

Steinsdóttur frá árinu 2009. Verkefnin eru samin með Fjölgreindarkenningu 

Garders í huga þar sem mig langaði að sjá hvernig hægt væri að nota hana við 

kennslu í bókmenntum og hvernig væri hægt að gera verkefni til að efla þrjár 

greindir. Þessar greindir eru málgreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind. En þó að verkefnin séu gerð með þessar þrjár greindir í 

huga er ekkert sem segir að fleiri greindir þróist ekki með að auki. Þessar þrjár 

greindir voru valdar með það í huga að þróa sjálfstraust nemenda til þess að 

takast á  við verkefni tengd bókmenntum og að þeir sjái að það þurfi ekki að vera 

góður í einhverju einu til þess að geta talist góður í bókmenntum. Aðal markmið 

verkefnisins er að gefa nemendum það sjálfstraust sem þeir þurfa til að geta 
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staðið upp og sagt skoðun sína eða geta lesið upp það sem þeir sjálfir hafi 

skrifað, margir nemendur eiga í erfiðleikum með að leyfa öðrum að sjá það sem 

þeir skrifa þar sem þeir eru hræddir við að það verði gert grín að þeim. Bókin 

fjallar um íslenska fjölskyldu sem flyst til Noregs og strákurinn á erfitt með að 

aðlagast umhverfinu í fyrstu en hittir síðan strák sem verður vinur hans og þeir 

fara saman að læra sögur úr Heimskringlu og um Ólaf Tryggvason. Inn í þessa 

sögu fléttast ýmsar samfélagslegar ádeilur sem gefa tækifæri til umræðna í 

kennslustofu.  
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Howard Gardner, ævi og starf  

Howard Gardner hefur verið forvitinn frá því að hann var lítið barn, hann átti það 

til að spyrja hvern þann sem hann hitti erfiðra og krefjandi spurninga og sem 

barn var Garnder í almenningsskóla fyrir hverfið sem fjölskyldan bjó í en það var 

ekki fyrr en hann fór í háskóla sem honum fannst námið verða krefjandi og 

áhugaverðara og fannst hann læra meira með því að lesa fjölbreytta texta og 

hafa samskipti við fullorðna. 

Þegar Garnder komst í kynni við prófessorinn Erik Erikson fór hann undir hans 

áhrifum úr klínískri sálfræði yfir í sál- og félagsfræði. Hann hafði  mikinn áhuga á 

því að rannsaka áður óþekkt efni og einmitt með slíkum hætti varð kenning hans 

til um Fjölgreindir (Gardner, 2011; Gardner, án árs). Í dag er Gardner þekktur 

fræðimaður ekki bara innan sál- og félagsfræði heldur innan menntunarfræða 

þar sem hann hefur starfað mest í seinni tíð eftir að hann setti fram kenningu 

sína (Kornhaber, 2001). 
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Fjölgreindarkenning Gardners   

Fjölmargar fræðigreinar og bækur um Fjölgreindarkenninguna liggja eftir 

Gardner, hann hefur einnig verið duglegur við að birta á heimasíðu sinni 

HowardGardner.com ræður og annað efni sem hann hefur flutt. Á heimasíðu 

hans er einnig að finna svör hans við ýmsum spurningum sem vakna hjá fólki sem 

og mýtum tengdum fjölgreindum.  

Í grein sem finna má inni á heimasíðunni segir Gardner (2011) frá því hvernig 

hann byrjaði í tengslum við doktors námið sitt, að rannsaka einstaklinga sem 

höfðu orðið fyrir heilaskemmdum og í fram haldi af því hvernig 

Fjölgreindarkenningin varð til. Í sömu grein sýnir hann hvernig hægt er að nota 

kenninguna hvort heldur sem er við menntun eða í sál- og félagsfræði.  

Þegar Gardner vann að verkefni í doktorsnámi sínu vann hann náið með unga 

nemendur. Hann hafði hug á að skoða þroska barna og hæfileika þeirra til að 

nota ýmis tákn, sérstaklega í listgreinum, hvernig þau meta list og af hverju sumir 

einstaklingar verða listamenn en aðrir ekki. Í tengslum við doktorsverkefnið fór 

Gardner á fyrirlestur sem Norman Geschwind flutti (Gardner, 2011), en hann 

hafði áður rannsakað svipað efni. Hann talaði um áhrif heilaskemmda á 

listamenn, ýmsa höfunda og tónlistarmenn. Það var þá sem Gardner datt í hug að 

áhugavert væri að rannsaka fólk sem hafði orðið fyrir heilaskemmdum og hélt að 

með því að rannsaka þroska og sundurliðun taugakerfis, væri hægt að finna 

vísbendingar um eðli manna (Gardner,  2011: 2). Gardner var ekki talsmaður 

þessara hefðbundnu prófa líkt og notuð eru í tilraunum innan sálfræðinnar. 

Tilraunina framkvæmdi hann á sjúkradeild sem ætluð var einstaklingum sem 

höfðu hlotið heilaskaða eða heilaskemmdir af einhverjum toga og höfðu skerta 

hæfni til að skilja og nota orð vegna truflana eða skemmda á heilastöðvum. 

Einstaklingarnir sem Gardner notaði höfðu allir hlotið skemmd í heilaberki, sem 

er ysta lag heilans. 

Rannsókn þessa vann Garnder samhliða doktorsverkefninu sínu sem hann 

segir að hafi orðið til þess að hann kom fram með Fjölgreindarkenninguna. Hann 

sá að einstaklingarnir með heilaskemmdirnar og skerta málhæfni áttu ekki 
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neinum vandræðum með að leysa aðrar þrautir svo sem í stærðfræði, að læra 

dansspor og að rata (Gardner, 2011). Oft hefur því verið haldið fram að hægt sé 

að setja jafnaðarmerki milli þess að vera góður og jafnvel skara fram úr í einum 

þætti og að maður sé góður í öllu; og að sama skapi að sé maður ekki góður í 

einhverju, jafn vel lélegur,  þá sé það merki um að maður sé ekki góður í neinu  

öðru. „Til að renna fræðilegum stoðum undir kenningu sína setti Gardner fram 

„grunnpróf“ sem hver greind varð að standast til að kallast sjálfstæð greind en 

ekki bara sérgáfa eða hæfileiki“ (Armstrong, 2001: 15). Thomas Armstrong tók 

saman í bók sinni Fjölgreindir í stofunni (2001) þá átta þætti sem ákvörðuðu 

mælikvarðann: 

 Staðsetning greindar í heilanum og afleiðingar á heilaskaða. Á deildinni 

þar sem Gardner framkvæmdi tilraunina virtust þær heilaskemmdir sem 

einstaklingarnir urðu fyrir einungis hafa áhrif á eina greind, en með því er 

í raun hægt að tala um átta sjálfstæð heilakerfi en ekki bara hægra og 

vinstra heilahvel. 

 Ofvitar (idiot savants), afburðagreint fólk og aðrir álíka frávikshópar eru 

þeir sem hafa eina greind mjög þróaða en hinar sjö greindirnar eru á mjög 

lágu stigi. Til að mynda eru til eintaklingar sem hafa ótrúlega hæfileika á 

sviði tónlistar og geta útsett lög fyrir mörg hljóðfæri í einu eins og 

sinfóníur, án vandræða en eiga síðan erfitt með að tala við fólk og geta 

ekki lesið í svipbrigði eða raddbeitingu annarra. 

 Þroskaferli greindar og skilgreinanlegur hámarksárangur greindirnar 

virðast ná sínu hámarki á ákveðnu aldursbili á lífsleiðinni þar sem hver og 

ein greind hefur sitt eigið þroskamynstur. Allar greindirnar koma fram á 

ákveðnu tímabili í bernsku en ná hámarki á mismunandi stöðum í 

æviskeiðinu og hnigna síðan 

 Þróunarsaga og sögulegt samhengi. Hægt er að sjá merki um 

tónlistargreindina með því að skoða hljóðfæri sem fundist hafa 

viðfornleifarannsóknir og leifar af málgreind sjást þegar hellar eru 

skoðaðir þar sem menn rituðu alls kyns tákn.  Á hverjum tíma eru ein til 

tvær greindir sem standa upp úr og eru fólki mikilvægari en aðrar. Áður 
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fyrr voru á Íslandi mikilvægustu greindirnar umhverfis-, líkams- og 

hreyfigreind. Bændur þurftu að vita hvernig mætti nýta landið og hafið til 

að komast af. Þeir þurftu að búa yfir hæfni til að nota orf og ljá og til að 

fara á næstu firði í kring þurftu menn að ganga eða fara á hesti. Í dag eru 

aðrar greindir sem eru okkur mikilvægar. Til dæmis þarf rýmisgreindin að 

vera öflug hjá sem flestum þegar nær allar fréttir og upplýsingar eru 

fengnar í gegnum tölvur og sjónvarp. 

 Sálfræðilegar mælingar eru einn af mælikvörðunum átta sem greindirnar 

þurfa að uppfylla til þess að geta talist greind. Þó Gardner hafi verið á 

móti því að nota formleg próf í námsmati, þá eru til stöðluð próf sem 

styðja kenningu hans.  

 Rannsóknir í tilraunasálfræði. Hægt er að sjá hverja greind fyrir sig starfa 

sjálfstætt eins og sýnt hefur verið fram á með rannsóknum. Málhæfni 

flyst til að mynda ekki yfir á rök- og stærðfræðigreind. 

 Greining á kjarnastarfsemi. Allar greindir hafa kerfi sem stýra 

starfseminni, líkt og tölvuforrit þarfnast stýrikerfis, þarfnast greind 

kjarnastarfsemi. Til að færa þetta yfir á greindirnar væri hægt að nefna 

sem dæmi fínhreyfingarnar við að sauma út eða að lesa í svipbrigði hvort 

viðmælandi er reiður eða glaður.  

 Tákn og táknkerfi. Hver og ein greind hefur sitt táknkerfi. Rök- og 

stærðfræðigreind hefur ótal merki og tölustafi sem tákna eitthvað 

ákveðið og málgreindin hefur fjöldann allan af tungumálum. Þessi tákn 

gera það að verkum að þegar við heyrum til að mynda orðið „tré“ koma 

upp í hugann all skyns tákn sem er raðað á ákveðinn hátt. 

Greindirnar eru átta talsins en ekki er ólíklegt að fleiri komi fram þegar fram 

líða stundir en Gardner telur þó að þær geti aldrei orðið fleiri en tólf talsins 

(Gardner, 1999) Greindirnar átta eru eftirfarandi:  

 Málgreind sem felst í því að vera snjall að nota málið í allri sinni mynd. 

 Rök- og stærðfræðigreind sem felst í því að vera snjall í reikningi og að 

hafa gaman af því að leysa gátur. 
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 Rýmisgreind sem þýðir að vera klár í myndum og að eiga auðvelt með að 

nota og tjá ímyndunaraflið. 

 Tónlistargreind þýðir að einstaklingur getur skilið takta og tónhæð, getur 

notið tónlistar.  

 Líkams- og hreyfigreind nær yfir allar hreyfingar, það eru þeir sem eru 

klárir í að nota líkamann til að stunda íþróttir eða gera handavinnu. 

 Samskiptagreind felst í að vera klár í samskiptum og að hafa áhuga á því 

að eiga samskipti við annað fólk. 

 Sjálfsþekkingargreind felur í sér að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar, 

geta gert  áætlanir og sett raunhæf markmið. 

 Umhverfisgreind sem er að vera klár í umhverfinu, hafa gaman af því að 

vera úti í náttúrunni og skoða lífverur sem þar finnast. 

(Armstrong, 2005) 
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Lykilatriði kenningarinnar    

Allir lifandi einstaklingar búa yfir öllum átta greindum Fjölgreindarkenningar-

innar. Þær starfa saman í daglegu lífi okkar þó að sumar greindir séu þróaðari en 

aðrar og er það einstaklingsbundið hvaða greindir eru þróaðastar. Það er engin 

greind sem er mikilvægari en önnur þó að tíðarandinn geri kröfur um að einhver 

greind sé nokkuð vel þróuð (Armstrong, 2005). Sumir eiga í mesta basli við það 

sem öðrum finnst einfalt. Tökum sem dæmi það að elda, sumir þurfa ekki að nota 

uppskriftir en síðan eru aðrir sem geta ekki soðið egg án þess að fá nákvæmar 

leiðbeiningar með því. Þegar einstaklingur ætlar að undirbúa matinn er margt 

sem þarf að huga að og margar greindir sem þarf að notast við, í það minnsta 

fjórar.  Málgreindin er notuð þegar kíkt er í matreiðslubækur og rök- og 

stærðfræðigreind er notuð ef að uppskrift er of lítil eða stór og þarf að aðlaga 

hana að fjölda matargesta. Samskipta- og sjálfsþekkingargreindirnar eru notaðar 

við val á rétti, en þá þarf að velja rétt og meðlæti sem allir verða sáttir við (Davis,  

Christodoulou, Seider og Gardner, 2012). Flestir einstaklingar hafa eina til tvær 

greindir sem standa upp úr og eru þróaðastar en hinar greindirnar á lágu stigi. 

Þeir sem eru þroskaskertir hafa allar greindirnar lítið þróaðar og búa jafnvel 

aðeins yfir undirstöðuatriðum (Armstrong, 2001).  

Það er ekkert sem bendir til þess að einhver sem er með líkams- og 

hreyfigreind á lágu stigi geti ekki lært flókinn dansspor úr ballett, rétt eins og sá 

sem er með mjög þróaða líkams- og hreyfigreind. Sá sem hefur líkams- og 

hreyfigreind á lágu stigi þarf einungis lengri tíma og að fara aðrar leiðir í að ná 

þeim fullkomlega (Davis,  Christodoulou, Seider og Gardner, 2012). Mikilvægt er 

að einstaklingar geri sér grein fyrir því að með því að leggja rækt við hluti þá 

þroskar maður hæfileikann til að framkvæma hlutinn (Armstrong, 2005) og með 

því að fá örvun og leiðsögn við hæfi ætti það ekki að vera erfitt (Armstrong, 

2001). Í skólastofunni gildir sama lögmál, sumir eiga auðvelt með að tengja 

atburði og ártöl en aðrir verða að finna  nýjar leiðir til þess til dæmis að tengja 

atburði við sinn eigin reynsluheim. 
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Eintaklingur telst með þróaða greind þó að hann búi ekki yfir öllum 

hæfileikunum innan hennar. Til að mynda getur hann haldið ræður og talað 

frammi fyrir fólki án þess að hika, en átt erfitt með að koma því í ritað mál. Það er 

sem sagt hægt að vera með ólíka hæfileika innan hverrar greindar (Armstrong, 

2005). 
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Að kenna Fjölgreindakenningu Gardners   

Áður en kennarar nota einhverja aðferð við kennslu er gott að kenna nemendum 

aðferðina svo þeir viti við hverju er búist af þeim. Best er að hafa útskýringarnar 

sem einfaldastar og varast ber að nota stór og flókin orð ef hægt er að nota 

einhver einfaldari (Armstrong, 2001). Þegar nota á Fjölgreindarkenninguna sem 

Gardner kom fram með þarf kennari að kynna hana fyrir nemendum svo þeir viti 

fyrir hvað hún stendur og hvernig verkefnin efla greindirnar en fyrst og fremst 

verða þeir að vita hvað greindir eru og hvernig þær virka. Bókin Fjölgreindir í 

skólastofunni (2001) eftir Thomas Armstrong kemur með tillögu að því hvernig 

maður getur kynnt þessa kenningu fyrir nemendum og hvernig maður getur 

notað hana í kennslunni. Thomas leggur til að kennarinn biðji þá nemendur sem 

telja sig greinda, að rétta upp hönd og þegar einhverjir eða ef til vill allir hafa rétt 

upp hönd , þá segir kennarinn þeim að þeir séu allir greindir og það ekki bara á 

einn hátt heldur á átta mismunandi vegu (Armstrong, 2001). Síðan getur kennari 

teiknað upp mynd af hring sem skipt er í átta hluta þar sem hver hluti táknar eina 

greind og teiknar viðeigandi mynd inn í hverja sneið, þessi hringur er kallaður 

Fjölgreindarpitsa. Að teikningunni lokinni fer kennarinn í gegnum allar 

greindirnar og spyr nemendur einfaldra spurninga innan hverrar greindar, til 

dæmis „Hversu margir hér inni geta talað?[…] Jæja, til að geta talað þarf  að nota 

orð þannig að þið eruð öll orðsnjöll!“ (Armstrong, 2001:44). Í þýðingu Erlu 

Kristjánsdóttur í þessari bók er búið að einfalda heitin á greindunum, þannig 

verður málgreind orðsnjall/ -snjöll, rök- og stærðfræðigreind verður talnasnjall/ -

snjöll eða röksnjall/ -snjöll, rýmisgreind verður myndsnjall/ -snjöll, líkams- og 

hreyfigreind verður þá líkamssnjall/ -snjöll, íþróttasnjall/ -snjöll eða handsnjall/ -

snjöll, tónlistargreind verður tónsnjall/ -snjöll, samskiptagreind verður 

félagssnjall/ -snjöll, sjálfsþekkingargreind verður sjálfssnjall/ - snjöll og að lokum 

verður umhverfisgreind umhverfissnjall/ -snjöll (Armstrong, 2001: 43-44). Með 

þessum orðalista fylgja spurningar sem kennarar geta nýtt sér til að spyrja 

nemendur sína að við innlögn í fjölgreindum. 
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Málgreind 

Málgreind er sá hæfileiki að geta notað orð í hinum ýmsu myndum hvort sem 

það er í mæltu- eða rituðu máli og sú hæfni að nota formgerðir málsins í hljóð- 

og setningarfræði (Armstrong, 2001). Þeim sem eru með þróaða málgreind þykir 

oft gaman að leika sér með orð og búa til orðaleiki. Þeir eru oftar en ekki góðir í 

stafsetningu, að yrkja ljóð og eiga auðvelt með að læra tungumál (Armstrong, 

2005). Þeir eru næmir fyrir einhverjum af þessum atriðum: Hljóð, gerð, merkingu 

og hlutverki orða og tungumáls. Í okkar samfélagi er það talið mikils metið að 

vera góður í að segja sögur, lesa og skrifa bækur, munnlegar sagnir voru hins 

vegar mikilvægar fyrir tíma prentlistarinnar (Armstrong, 2001). Í kenningu 

Gardners setur hann fram táknkerfi sem mælikvarða fyrir hverja greind, þannig 

er hljóðfræði táknkerfi málgreindar. Hún er mismunandi eftir tungumálum og því 

alveg gríðarlega stór kerfi en ekkert tungumál í heiminum hefur sömu 

hljóðfræðina (Armstrong, 2001).  

Góð kennsluaðferð sem hentar málgreindinni er fyrirlestraform. Armstrong 

vildi ekki tala um kennslubækur, verkefnablöð eða fyrirlestra í umfjöllun sinni 

vegna þess að hann segir þær ofnotaðar (Armstrong, 2001:63-64). Þær aðferðir 

þjóna sínum tilgangi ágætlega til að koma miklum upplýsingum á stuttum tíma 

en það eru fleiri kennsluaðferðir sem hjálpa til við að örva og efla málgreindina. 

Sagnalist er ein þeirra kennsluaðferða sem gerir þær kröfur til kennarans, að 

hann búi yfir þróaðri málgreind til þess að geta sagt skemmtilegar sögur sem 

hrífur nemendur með sér. Flutninginn má síðan bæta með alls kyns tilburðum svo 

sem leikrænni tjáningu, myndskreytingu á töflu eða tónlist (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999).  Í gegnum sögurnar getur kennarinn fléttað ýmis hugtök, upplýsingar og 

jafnvel komið með nokkrar góðar hugmyndir. Kennari og nemendur geta ferðast 

saman til ímyndaðs lands sem er langt í burtu og lögmál og siðferði sem gilda í 

þessum heimi fá allt aðra þýðingu og gildi í þessu tilbúna landi og þar geta 

ótrúlegustu hlutir gerst (Armstrong, 2001). Sagnalistin hefur verið mikið notuð af 

kennurum sem búa yfir góðri málgreind, en þetta er hentug leið til að koma 

miklu af upplýsingum að á stuttum tíma á meðan að nemendur halda athygli á 

sögunni. Aðrar kennsluaðferðir sem hægt er að nota til að efla málgreindina er 
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þankahríð en hana er hægt að nota einstaklingslega og sem hópleik sem eflir þá 

samskiptagreind um leið. Þegar þankahríð er notuð sem hópleikur fá allir að 

koma með eitt til tvö orð sem tengist fyrirbærinu sem unnið er með en það er 

líka hægt að gera þankahríðina að einstaklingsverkefni þar sem hver og einn gerir 

sína mynd með orðum sem tengjast ákveðnu fyrirbæri. Allar hugmyndir eru jafn 

góðar og eiga rétt á því að fara upp á töflu sé þetta gert að hópleik (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999) en ef kennara finnst það ekki henta getur hann fundið 

annað svipað orð sem hentar betur. Þetta krefst þess að nemendur og kennari 

íhugi fyrirbærið eins og þeir þekkja það og hvaða orð þeir fá upp í hugann þegar 

þeir hugsa um það (Armstrong, 2001). Upptökur hafa reynst vel til að efla 

málgreindina. Nemendur fá frjálsan tíma til að segja það sem þeim liggur á hjarta 

og geta þá talað um vandamál, vini sína eða hvað sem er í gangi í lífi þeirra og 

sumir kjósa að koma ritgerðarefnum frá sér með upptökum (Armstrong, 2001). 

Dagbókarskrif hafa hjálpað mörgum með að efla málgreindina, en gott er að 

skrifa eitthvað á hverjum degi, 250 orð um það sem er í gangi í lífinu, um daginn 

og veginn og það kemur nemendum á skrið og hjálpar þeim með áfram haldandi 

skrif (Armstrong, 2005). Leiðarbækur eru bækur eða möppur þar sem nemendur 

safna saman verkefnum sem þeir eru að vinna að eða eru búnir með. Bækurnar 

efla fleiri greindir en málgreindina, í hana er leyfilegt að setja skissur, teikningar 

og allt annað sem nemendum dettur í hug að hafa. Út frá þessum verkefnum er 

hægt að búa til skólablað þar sem eitthvað frá öllum nemendum kemur fram 

(Armstrong, 2001). 
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 Samskiptagreind  

Samskiptagreind er hæfni til að lesa úr og bregðast við svipbrigðum, raddbeitingu 

og látbragði þeirrar manneskju sem einstaklingur hefur samskipti við. Nemendur 

sem hafa þróaða samskiptagreind eiga auðvelt með að eignast vini, eru 

hjálpsamir, finnst gaman að skipuleggja atburði og vinna með öðrum (Armstrong, 

2005). Til að nemendur nái að þróa og efla samskiptagreind þurfa þeir vini, 

skemmtanir og samstarf við aðra einstaklinga hvort sem það eru samnemendur 

eða einhverjir sem hjálpa þeim. Samvinnunám og hermileikir eru dæmi um 

kennsluaðferð og viðfangsefni við hæfi þar sem nemendum er skipt í ólíkahópa 

og allir bera saman ábyrgð á náminu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 138). Þó að 

samvinnunámið efli samskiptagreindina, þá græða þeir mest sem hafa þróaða 

greind fyrir (Armstrong, 2001). Til að efla greindina betur geta nemendur lært 

með öðrum, hvort sem um hópavinnu eða heimavinnu er að ræða, þá styrkist 

samskiptagreindin með því að hafa samskipti við samnemendur sína um námið 

(Armstrong, 2005) og kennari getur gefið nemendum allt frá hálfri mínútu og upp 

í eina eða fleiri kennslustundir til að ræða saman við sessunauta sína (Armstrong, 

2001). Púslaðferðin er kennsluaðferð sem hægt er að nota í þessu samhengi þar 

sem nemendur fá úthlutað efni sem þeir eiga að rannsaka og kynna svo fyrir 

samnemendum sínum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Námsspil eru til margra nota 

nytsamleg. Þau eru til þess fallin að nemendur læri eitthvað um leið  og þeir leika 

sér og hafa gaman (Armstrong, 2001). Til er fjöldinn allur af kennsluspilum en 

það er líka mjög auðvelt að búa til einfalt spil með því að teikna spilaborð á blað 

og nota einhverja smáhluti sem spilakarla (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í 

móðurmálskennslu væri hægt að vera með verkefni á borð við að fallbeygja 

nafnorð, stigbreyta lýsingarorð eða setja greini fyrir aftan orðin. Þegar nemendur 

spila tala þeir saman um hver á að gera, hvaða reglur gilda og hvað er rétt eða 

rangt. Án þess að hafa mikið fyrir örvar þetta samskiptagreind nemendanna.  
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Sjálfsþekkingargreind   

Sjálfsþekkingargreind er hæfni til að skilja sjálfan sig og einstaklingar með þróaða 

sjálfsþekkingargreind eru yfirleitt með skýra sjálfsmynd og þekkja sína styrk- og 

veikleika, gera sér grein fyrir hugarástandi, hvötum, skapgerð og löngunum 

sínum (Armstrong, 2001). Nemendur með þróaða sjálfsþekkingargreind hafa 

gaman af því að gera áætlanir og setja sér raunhæf markmið þar sem þeir ráða 

ferð og vinnuhraða. Til að efla sjálfsþekkingargreindina geta nemendur tekið tíma 

í hverri viku eða einu sinni í mánuði til að æfa sig að setja sér raunhæf markmið 

sem þeir þurfa að ná innan tímamarka, ef markmiðin eru of auðveld geta þau 

orðið leiðinleg en ef þau eru of þung verða nemendur pirraðir og missa áhugann 

á því að ná þeim (Armstrong, 2005). Fyrir nemendur er nauðsynlegt að fá val á 

viðfangsefni, það gefur nemendum færi á sjálfsskoðun um það hvar áhugasvið 

þeirra liggur. Með því að fá að velja lítið í byrjun eins og að velja á milli tveggja 

verkefna og færa sig stöðugt í ábyrgðarmeira val eiga nemendur auðveldara með 

að taka stórar ákvarðanir í framtíðinni (Armstrong, 2001). Val þarf ekki að vera 

flókið og getur verið um það hvort nemendur borði nestið sitt fyrir eða eftir 

frímínútur. Slökun, hugleiðsla og íhugun  eru öflug tæki við að efla 

sjálfsþekkingargreind og einfaldar reglur eiga að gilda þegar slíkt fer fram. 

Nemendur eiga einungis að hugsa um þær upplýsingar sem þeir hafa fengið og fá 

tíma til þess að tengja það persónulegum hlutum (Armstrong, 2001). Slökunin 

getur tekið allt frá mínútu en æskilegt væri ef nemendur gætu gert þetta heima 

líka þar sem þeir gætu notað lengri tíma, svona fimm til tíu mínútur og einbeitt 

sér þá að andardrættinum (Armstrong, 2005). Nemendur geta fengið orðið og 

sagt frá því sem þeir voru að hugleiða, en gott er að skrifa allt það sem maður 

hugleiðir í dagbók (Armstrong, 2001). Nemendur með þróaða 

sjálfsþekkingargreind verða að fá að sýna tilfinningar sínar í skólastofunni því 

nemendum líður vel þar sem þeir vita að þeir geta sýnt sínar innri tilfinningar án 

þess að einhver dæmi þá. Kennarinn er fyrirmynd nemenda sinna og ætti því að 

vera mjög opinn fyrir því að sýna tilfinningar sínar fyrir nemendum. Nemendur 

eru næmir og finna á sér að það er eitthvað að og verða órólegir ef að þeir finna 

að það er eitthvað ekki eins og það á að vera en kennarinn lætur eins og ekkert 
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sé. Nemendur verða að finna að tilfinningar séu eðlilegar og hluti af því hver við 

erum (Armstrong, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Mikilvægi barnabóka  

Bækur er nauðsynlegur hluti af skólastarfi og barna- og unglingabækur eru þar 

ekki undanskildar og lesskilning barna er vert að þjálfa með því að gefa þeim 

fjölbreytta texta til að lesa og hlusta á þar sem lestur eykur þekkingu og er góð 

undirstaða að færni í mannlegum samskiptum (Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska, 2007) . Barnabækur eru ekki notaðar eins mikið og hægt er því  „góðar 

barnabækur eru ekki bara tæki til lestrarþjálfunar heldur gera þær börnin læs á 

samfélag sitt og menningu“ og „besta leiðin til að kenna börnum að njóta 

bókmennta er að fá þau til að lesa sem mest“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006: 

38 og 39). Barnabækur eru sögur handa börnum, en eru sjaldnast skrifaðar af 

börnum,  heldur eru það fullorðnir einstaklingar sem setja sig í stöðu sögumanns 

í barnabókum og það eru þeir sem að kaupa bækurnar handa börnunum. 

Fullorðnir einstaklingar og börn hafa oft ekki sama smekk á bókum og skilningur á 

þeim er mismunandi, það er margt  sem fullorðnir hafa reynt og vita sem börnin 

eiga eftir að komast að og því ber að vanda valið og fullorðnir sem og kennarar 

ættu að fylgjast vel með nýjungum í bókmenntum og þróun 

barnabókamenningarinnar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Yfirleitt segir rödd 

sögumanns söguna í barnabókum þar sem sögumaður talar við lesendur og fer 

það eftir eðli textans hvernig rödd það er sem talar en samband sögumanns og 

hlustanda verður að vera einlægt og náið (Hildur Hermóðsdóttir, 1999). Þannig 

getur sögumaður leitt börnin í gegnum hættur sem leynast í bókum og í gegnum 

það góða og gleðilega því „allir kennarar og foreldrar þekkja hvað lítil börn eiga 

auðvelt með að lifa sig inn í sögur […]. Þessum hæfileika þarf að halda þegar 

komið er á skólaaldur“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:39). Barnvænar bækur 

eru þær bækur sem tala við börnin frekar en fullorðna, burtséð frá því hvað 

foreldrum finnst um það enda á máli sem þeir skilja ekki. Frásögn verður því að 

innihalda siðferði sem börn skilja, annars gæti söguna vantað dýpt og reynst 

yfirborðslegar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Aðrar kröfur eru gerðar til lýsinga á 

kynjum til að mynda núna en var fyrir fáeinum áratugum, núna eiga stelpurnar 

að vera gæddar einkennum stráka líka og vera hugrakkar en strákarnir eiga að 

geta sýnt tilfinningar sínar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Barnabækur eru um 
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börn í hversdagslegum leikjum og aðstæðum en segja líka frá því hvað börnin 

hafa það skítt, þau öfunda næsta barn, en þeim er komið í skilning um að þau 

verði að sætta sig við þetta og það eru fleiri sem hafa það skítt og jafnvel verra en 

þau (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Börnin verða að fá tíma til þess að melta það 

sem þau hafa lesið til að komast að niðurstöðu.  
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Hetjur  

Bók Kristínar Steinsdóttur, Hetjur (2009), segir frá Þórhalli og fjölskyldu hans. 

Fjölskyldufaðirinn fær góða stöðu við háskóla í Þrándheimi í Noregi og því flyst 

fjölskyldan með honum þangað í eitt ár. Þórhallur á erfitt með að læra málið og 

að eignast vini í fyrstu og honum líkar það illa þegar krakkarnir og kennarinn bera 

nafnið hans vitlaust fram.  Bekkurinn sem Þórhallur fer í hafði verið að læra um 

Snorra Sturluson og þegar hann heyrir hvað nemendurnir eiga auðvelt með að 

bera nafn hans fram ákveður Þórhallur að láta kalla sig Snorra frekar. Hann fer 

heim og segir foreldrum sínum að hann vilji láta kalla sig Snorra vegna 

framburðar erfiðleika og upp frá því fer pabbi hann að kenna honum sögur sem 

eru að finna í Heimskringlu og þá sérstaklega sögur af konungnum Ólafi 

Tryggvasyni. 

Samfélagsádeilur sem finna má í bókinni eru margar og mismunandi. Til að 

mynda þá býr eini vinur Þórhalls heima hjá afa sínum og ömmu af því að móðir 

hans er dáinn og pabbi hans býr erlendis. Pabbinn kemur í heimsókn einu sinni á 

meðan að sagan gerist og vill fá Erlend með sér aftur, en Erlend vill það ekki því 

honum líður vel þar sem hann er þó að amma hans og afi séu orðin gömul og 

hætt að vinna. Þessi atriði sem koma fyrir gefa tilefni til samfélagslegra umræðna 

svo sem um stríð og fjölskyldumynstur nútímans. Einhverjar Íslendinga sögur er 

hægt að tengja við bókina, til að mynda um Sigurð Fáfnisbana, sögurnar af Ólafi 

Tryggvasyni og fleiri sögur sem gerast í Noregi eða berast þangað. Einnig eru 

mörg atriði í bókinni sem gefa kennara tilefni til þess að tala um einelti við 

bekkinn og fjalla um siðferðisleg gildi. 
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Aðalnámskrá grunnskóla   

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu til nokkurra 

ára í senn telur samfélagsleg gildi mikilvæg. „Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, 

lýðræðis- og mannréttinda miðar að því að börn og ungmenni skilji samfélagið 

eins og það er og hefur þróast“ (Aðalnámskrá, 2011: 16). Grunnskólarnir bera 

einnig ábyrgð á því að nemendur læri umburðarlyndi og öðlist virðingu fyrir þeim 

sem eru öðruvísi en flestir því allir hafa eitthvað til brunns að bera (Aðalnámskrá, 

2007: 8-9). Í kennslu á kennari að sýna fjölbreytni í verkefnum og velja 

mismunandi kennsluaðferðir (Aðalnámskrá, 2011: 46). Fjölgreindarkenning 

Gardners býður upp á að nota mismunandi aðferðir eftir því hvaða greindir eru 

efldar í hvert skipti. Ef verkefnin eru alltaf einsleit eflir það einungis eina eða fáar 

greindir í einu sem henta ekki þeim sem hafa einhverjar aðrar greindir þróaðar. 

Til dæmis má nefna að ef kennsla í bókmenntum fer alltaf eins fram, þá eflist 

málgreindin til muna og jafnvel samskiptagreind, en sé bókmenntakennsla kennd 

með mismunandi kennsluaðferðum og jafnvel verkefnum eflast fleiri greindir við 

það en verkefnin verða að taka mið af þroska, persónugerð, áhuga og getu allra 

nemenda í bekknum (Aðalnámskrá, 2011: 40). Allir nemendur eiga rétt á því að 

stunda nám við sitt hæfi og að fá tækifæri til þess að  efla gagnrýna og sjálfstæða 

hugsun. Lestur er ekki einungis aðal undirstaðan til þess að geta notið 

bókmennta, heldur eykur lestur orðaforða og stuðlar að betra máli sem er 

mikilvægt í mannlegum samskiptum (Aðalnámskrá, 2007:9).  
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Lokaorð  

Barnabækur eru hluti af uppeldi okkar og margir sem hugsa með hlýjum hug til 

þeirra bóka sem snertu við þeim þegar þeir lásu þær og mikilvægt er að ná 

þessari vellíðan inn í starf skólans. Margar leiðir er hægt að fara í kennslu á 

bókmenntum fyrir börn og unglinga, en líklega er best að gera það þannig að sem 

flestir fái tækifæri til þess að njóta sín og fái að sýna hæfileika sína. Lestur hefur 

farið minnkandi undanfarin ár og því er um að gera að snúa vörn í sókn og finna 

leiðir til þess að fá börn og unglinga til að lesa meira. Það þurfa ekki allir að finna 

upp hjólið og því finnst mér gott að hafa gert leiðbeiningar fyrir kennara sem 

hyggjast nota þessa bók í sinni kennslu. 

Frá því að ég kynntist Gardner á fyrsta árinu mínu í kennaranáminu hef ég 

verið heilluð af  kenningu hans og hversu auðveldlega það er hægt að nota hana í 

kennslu, hvort sem kennari ákveður að nota allar greindirnar átta eða velur út 

eina eða fleiri greindir til að taka fyrir. Það að nota Fjölgreindarkenninguna sem 

oftast og á sem margbreytilegastan hátt stuðlar að fjölbreytileika í skólastarfi. Ég 

er fullviss um að kennarar noti þessa kenningu ekki eins mikið og þeir ættu að 

gera og mikla kannski fyrir sér því að þeir eru ekki góðir í öllu og halda þá að þeir 

geti ekki kennt allt, en maður þarf ekki að vera góður í öllu, lykillinn er að fá 

nemendur til að skapa og taka þátt.  
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