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INNGANGUR 

Verkefni þetta er byggt á Fjölgreindarkenningu Gardners þar sem þrjár greindir 

eru teknar sérstaklega fyrir þó að fleiri greindir séu þróaðar að einhverju leyi í 

leiðinni. Greindirnar þrjár eru málgreind, samskipta og sjálfsþekkingargreind. 

Verkefnin tengjast efni bókarinnar Hetjur sem kom út árið 2009 og er eftir 

Kristínu Steinsdóttur. Bókin hentar 11 ára og eldri og verkefnin eru sniðið fyrir 

fyrri hluta miðstigsins. Nemendur lesa bókina heima um það bil 20 blaðsíður á 

viku og vinna verkefni í tvöföldum tíma til þess að þeir nái að vinna hvert verkefni 

allt í einu. Það er mikilvægt að nemendur fari út í lífið þannig að þeir þori að tala 

og segja skoðun sína óháð skoðunum annarra og því byrja verkefnatímarnir á 

umræðum um málefni lestursins og með því eiga nemendur að vera betur í stakk 

búnir að takast á við samfélagsleg málefni sem við búum við. Tillögurnar sem 

settar eru með verkefnunum eru einungis tillögur sem kennarinn getur notað sér 

til halds og traust hafi nemendur ekkert að segja. Verkefnin eru fjölbreytt og 

hæfa mismunandi greindum þó að málgreindin sé yfirleitt í forgrunni. Þeim er 

ætlað að glæða lífi í bókmenntakennslu sem oft hefur verið þurr og ekki heillað 

alla, einnig eru einstaka verkefni sem hægt er að tengja lífsleikni með því að taka 

fyrir eitthvert málefni og ræða það í þaular.  

Áður en verkefnavinnan hefst kynnir kennari Fjölgreindarkenninguna fyrir 

nemendum sínum með því að segja þeim hvað felist í því að vera greindur og 

hvernig greindirnar virka saman á ólíkan hátt. Nemendur fá í hendurnar 

spurningalista sem þeir svara og komast að lokum að því hvaða greind er 

þróuðust hjá þeim, það er gert til þess að þeir átti sig betur á því að þeir eru góðir 

í einhverjum einstaka hlut vegna þess að þeir hafa þróaða greind eða öfugt. Eftir 

hvert verkefni fá nemendurnir sjálfsmatslista sem þeir fylla út og kennari fyllir út 

matslista tvisvar meðan verkefnin eru í vinnslu, eitt þegar verkefnin eru um það 

bil hálfnuð og eitt í lok verkefna. Þetta er gert til að fá sem heilstæðast mat á 

hvernig nemandi stóð sig.  

Markmiðið með verkefnunum er að nemendur eflist í að hafa eðlileg samskipti 

við samnemendur og annað samferðarfólk um ýmis málefni hvort sem það er við 
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vini og fjölskyldu eða einhvern sem nemandi þekkir ekki og kunni að rökræða og 

standa með sjálfum sér og sinni skoðun. Nemandi skoði sjálfan sig vel og skilji 

langarnir sínar og þrár. Megin markmiðið er þó að efla málgreindina með hjálp 

Fjölgreindarkenningarinnar. 

AÐ KENNA FJÖLGREINDAKENNINGU GARDNERS  

Þegar Fjölgreindakenningin er kynnt fyrir nemendum skal nota eins einfallt 

orðalag og hægt er. Áður en kennsla í anda kenningarinnar hefst verða þeir að 

vita hvað greind er og hvernig allir einstaklingar eru greindir.  

Markmiðið með kynningunni er að nemendur kynnist fjölgreindarkenningunni 

og viti hvernig verkefni í anda hennar efla eina eða fleiri greindir í einu. Að 

nemendur verði opnir fyrir því að verkefni eru ekki alltaf öll eftir áhuga- og 

hæfileika sviði hvers og eins, heldur verða allir að fá einhvern tíma verkefni sem 

þeim finnst áhugaverð og skemmtileg.  

Fjölgreindir sem unnið er með í þessum verkefnum eru málgreind, 

sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind, þar sem verkefni verða byggð á ritun 

framsögn. spjalli og umræðum og sjálfsskoðun.  

Kennsluleiðir 

Kveikjan að kynningunni getur verið að allir standa í hring í stofunni. Kennarinn 

byrjar á að segja „Hæ ég heiti Sigurður og ég er flinkur á skíðum en mig langar að 

vera betri í að skrifa sögur“ snýr sér síðan að nemandanum á hægri hönd hans og 

spyr: „Hvað með þig?“. Þannig gengur þetta hringinn þangað til að allir hafa sagt í 

hverju þeir eru góðir og í hverju þeir vilja verða betri að framkvæma.  

Dæmi um kynningu 

Kennarinn teiknar upp hring á töfluna sem hann skiptir svo í átta jafna hluta. Inn í 

hvern hluta teiknar hann mynd sem lýsir hverri greind fyrir sig, til dæmis gæti 

hann teiknað blað sem er búið að skrifa á við málgreindina, reikningsdæmi við 

rök- og stærðfræðigreind, teikna mynd af húsi fyrir rýmisgreind, fótbolta við 

líkams- og hreyfigreind, nótur við tónlistargreind, tvær manneskjur að tala saman 
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fyrir samskiptagreind, teikna sjálfsmynd fyrir sjálfsþekkingargreind og fyrir 

umhverfisgreind teiknað tré og blóm. Mynd af Fjölgreindarpitsunni er hengd upp 

á vegg (sjá fylgiskjal 1). Þegar greindirnar eru kynntar er gott að nota einfölduð 

heiti, til dæmis þau sem að koma fram í bók Armstong frá 2001: orðsnjall/ -snjöll, 

talnasnjall/ -snjöll eða röksnjall/ -snjöll, myndsnjall/ -snjöll, líkamssnjall/ -snjöll, 

íþróttasnjall/ -snjöll eða handsnjall/ -snjöll, verður tónsnjall/ -snjöll, félagssnjall/ -

snjöll, sjálfssnjall/ - snjöll og að lokum umhverfissnjall/ -snjöll (Armstrong, 

2001:44). Um leið og kennarinn fer yfir hverja greind spyr hann nemendur 

einfaldra spurninga sem tengjast hverri greind til þess að nemendur átti sig á því 

hvað felst í hverri greind. Þessar spurningar gætu verið: „Hver hérna inni getur 

skrifað? Til að geta skrifað þurfið þið að kunna orð, svo þið eruð orðsnjöll!“ eða? 

„ Hver í þessum bekk getur sungið lag? Til þess að geta sungið lag þurfið þið að 

þekkja taktinn, svo þið eruð tónsnjöll!“.  Mikilvægt er að nemendur skilji að það 

að vera klár í einhverju þýðir ekki bara að fá góðar einkunnir í prófum heldur 

getur maður verið klár á annan hátt líka (Armstrong 2005: 1). Það eru heldur 

engir tveir eins heldur eru allir klárir í einhverju, fáir eru mjög færir í öllu og við 

höfum öll okkar veikleika, en með því að æfa sig og með því að fá hvatningu 

getur maður orðið færari en maður var. 

Verkefni 

Nemendur sitja í sínum sætum og fá afhentan spurningalista (sjá fylgiskjal 2) sem 

þeir fylla út og komast þannig að því hvaða greind er þróuðust hjá hverjum og 

einum. Þegar allir hafa lokið við að telja stigin og komist að því hvaða greind er 

þróuðust, er kennarinn búinn að setja blað í öll hornin og mitt á milli þeirra alls 

átta talsins, þar sem blöðin tákna hvert sína greind. Nemendur eru síðan beðnir 

um að fara í þá stöð þar sem þau eru með flest stig í. Þegar allir hafa komið sér í 

stöðvarnar er staðan tekin. Er einhver stöð sem hefur tvo eða færri nemendur? 

Af hverju ætli það sé?  Er sú greind minna virði en hinar? Gott er að taka nokkrar 

mínútur í að ígrunda hvers vegna. Að þessari ígrundun lokinni vinna nemendur 

saman í hópum eftir greindunum en ef margir eru í einni greind er gott að skipta 

þeim upp í fleiri hópa svo að ekki séu fleiri en þrír eða fjórir saman í hóp. 

Hóparnir vinna að því að gera veggspjöld fyrir hverja greind þar sem þeir taka 
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saman hvaða hæfileikar liggja að baki, persónur sem eru þekktar fyrir þróaða 

greind, hvaða gögn eða hjálpartæki einstaklingar þurfa til að þróa þessa greind 

og fleira sem nemendum dettur í hug sem fellur undir sérhverja greind.  

Dæmi um verkefni fyrir tónlistargreind: 

Persóna þekkt fyrir þróaða tónlistargreind – Wolfgang Amadeus Mozart  

Hæfileikar – Geta klappað takt, geta sungið, spilað á hljóðfæri, flauta og blístra 

Gögn eða hjálpartæki – Hljóðfæri, tónlist, ljóð og textar. 
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 5-26 

Nemendur lesa bókina Hetjur heima, þegar þeir hafa lokið við að lesa blaðsíðu 26 

kemur kennari umræðum af stað um það hvernig það sé að vera í nýju landi þar 

sem maður skilur ekki tungumálið sem talað er. Ef einhver í bekknum er nýbúi er 

fínt ef að nemandinn myndi vilja deila reynslu sinni með samnemum sínum, ef 

ekki þá geta nemendur skipst á reynslusögum frá því að þeir hafa ferðast erlendis 

til dæmis.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að nemendur eigi í lok miðstigs að taka 

virkan þátt í umræðum, geta tjáð sig skýrt og segja skipulega frá. Nemendur eiga 

auk þess að geta sagt hugsanir sínar og reynslu óhræddir og geta rökstutt 

skoðanir sínar. Markmið: Að nemendur átti sig á því hvernig reynsluheimur 

einstaklinga er bundinn persónum, að nemendur geti sett sig í spor þess sem er 

að flytja frá vinum sínum til annars lands þar sem annað tungumál er talað og 

menningin er allt önnur en heima fyrir. 

Fjölgreindir:  Verkefnið felst í því að efla málgreind með því að láta hugann 

reika og skrifa þau orð sem nemendum dettur í hug. Samskiptagreind er einnig 

efld með því að hafa umræðu í upphafi tímans.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

Kveikjan að þessu verkefni er að koma af stað umræðum um það hvernig það er 

að vera allt í einu komin inn í annað samfélag. 

 Hafið þið farið til útlanda?  

 Hvað er það fyrsta sem þið mynduð gera þegar þið vissuð að þið væruð 

að flytja til útlanda? 

 Hvað mynduð þið taka með ykkur út?  

 Er einhver sem hefur búið í öðru landi?  

 Hefur einhver búið á öðrum stað á Íslandi?  

 Var erfitt að flytja?  

 Hvað varð um vini ykkar þar sem þið bjugguð?  
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Verkefni 1 

Nemendur búa til leiðarbók sem er mappa sem þeir fá að skreyta. Í þessa möppu 

fara öll verkefni sem unnin eru með bókinni Hetjur. Það þarf að taka það strax 

fram að nemendur safni í þessa möppu öllu sem tengist verkefnunum sem þeir 

vinna þar sem þeir skila möppunni þegar öll verkefnin eru komin, svo hægt sé að 

meta þau. Nemendur fá sjálfsmats blöð eftir hvert verkefni sem þeir fylla út og 

hafa hjá verkefnunum sínum í þessari leiðarbók. Fyrsta verkefnið sem fer í þessa 

möppu er þankahríð með þrjú aðalorð. Orðin sem eru notuð eru nýbúi, Noregur 

og Snorri. Hvert og eitt orð er tekið sérstaklega fyrir, nemendur fá eina mínútu til 

að hugsa um og skrifa stikkorð og að þessari mínútu liðinni fá allir að segja eitt 

orð sem þeim datt í hug. Þegar allir sem vilja hafa komið með orð fá nemendur 

tíu mínútur til að skrifa orðin og fleira sem þeim dettur í hug við hvert orð. Þegar 

nemendur hafa lokið við að skrifa niður það sem þeim dettur í hug er næsta orð 

tekið fyrir þangað til að öll þrjú orðin hafa verið tekin fyrir. Þankahríðin er síðan 

færð í leiðarbókina.   
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 27 – 41 

Nemendur halda áfram að lesa bókina Hetjur og þegar þeir hafa lokið við að lesa 

blaðsíðu 41 eru teknar umræður um innihaldið og hvernig nemendur upplifa 

frásögnina.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að við loknu miðstigi á nemandi að 

gera sér grein fyrir hvernig tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hafa áhrif á 

líðan hans og hvernig það hefur áhrif á fólk í kringum hann. Nemandi á einnig að 

vita að hver og einn býr yfir persónulegum og tilfinningalegum þolmörkum sem 

hægt er að ganga of nærri með neikvæðum áreitum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

lífsleikni 2007:14). 

Markmið: Að nemendur skoði sjálfa sig og tjái langarnir sínar og skoðanir. 

Nemendur geri sér grein fyrir hvað það er sem gerir þá að því sem þeir eru. 

Fjölgreindir: Sjálfsþekkingargreind er efld til muna í þessu verkefni þar sem 

leitað er eftir því að nemendur líti inn á við og skoði sjálfa sig.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

 Hvað er að vera venjulegur? 

 Er í lagi að skilja þá sem eru skrítnir útundan? 

 Er í lagi að stríða þeim sem eru ekki alveg eins og allir aðrir?  

 Hvaða munur er á stríðni og einelti? 

 Hvaða nöfn þykja ykkur falleg? 

 Mynduð þið vilja skipta um nafn? Af hverju? 

Verkefni 2  

Stofunni er breytt og öllu ýtt til hliðar svo að nemendur og kennari geti setið 

saman í hring, annað hvort á stólum eða að koma sér vel fyrir á gólfinu. Ef að 

kennslustofan er búin þeim þægindum að í henni sé „þægindahorn“ fyrir 

nemendur að lesa að þá er kjörið að allir komi sér vel fyrir þar. Umræður eiga að 

snúast um einelti og að það sé ekki sniðugt að skilja einhvern útundan og áður en 

umræða hefst tekur kennari það skýrt fram að það sé ekki liðið að benda á aðra, 
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skammast út í einhvern eða nefna nöfn og að ræða eigi í rólegheitum svo enginn 

á að æsa sig.  Kennari les klípusögu eða segir nemendum sögu sem fjallar um 

einelti (sjá fylgiskjal 3) og spyr síðan nemendur ráða varðandi þetta mál. Þegar 

nemendur og kennari hafa rætt þessa sögu og komist að niðurstöðu um hvað 

hægt sé að gera spyr kennarinn nemendur sína hvort að þeir viti til þess að 

einhver í bekknum eða skólanum sé skilinn útundan eða hvort þeir viti til þess að 

einhverjum líði illa í skólanum.  

Verkefni 3 

Að loknum umræðum um einelti fara nemendur aftur í sætin sín. Í sameiningu 

semja þeir lög sem þeim finnst að ætti að gilda almennt, í skólanum og í lífinu. 

Hvað er það sem er mikilvægast? Nemendum er skipt í hópa, fjórir til fimm 

saman og þeir búa til fimm ákvæði sem þeim finnst að ætti að vera í lögum. 

Kennarinn tekur þetta saman og síðan ákveður bekkurinn sameiginlega tíu 

lagagreinar sem þeir ákveða að fara eftir. Kennarinn hreinskrifar þessi lög á blað 

sem hann ásamt nemendum skrifar undir. Ef einhver er staðin að því að fara ekki 

eftir þessum lögum verður sá einstaklingur tekinn fyrir „dóm“ inni í 

kennslustofunni þar sem hann þarf að segja af hverju hann braut af sér og 

bekkurinn ákveður hæfilega refsingu, hvort sem það er að sópa gólfið í viku eða 

þurrka af töflunni eftir kennslu í viku. Lögin fara á sinn stað í leiðarbókina þegar 

allir hafa skrifað undir. 
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 42- 66 

Góð umræða um efni bókarinnar gefur kennaranum til kynna að nemendur hafi 

áttað sig á efni textans sem þeir lásu. Nemendum er skipt upp í hópa til að ræða 

saman um ýmisleg fyrirbæri, þar geta þeir skipst á tilfinningum og skoðunum 

með hópnum sem verða svo skoðaðar og færðar í heildstæðan texta.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að miðstigi loknu á nemandi vera fær 

um að endursegja það sem hann hefur heyrt eða lesið og geta flutt jafnt laust 

sem bundið mál með tilheyrandi áherslum og túlkun að athygli áheyrenda 

haldist. Jafnframt á nemandi að vera fær um að hlusta á upplestur og frásagnir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:15-16). 

Markmið: Að nemendur ræði saman um mismunandi efni, hlusti á hvert 

annað, virði skoðanir annarra og geti haldið ró sinni þó að ekki séu allir sammála 

þeim.  

Fjölgreindir: Samskiptagreind og málgreind verða í efldar í þessu verkefni með 

því að skrifa niður það sem nemendur vilja segja og standa síðan fyrir framan 

bekkinn og segja frá því sem þeir hafa skrifað.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

 Hvað gerðist í köflunum sem þið lásuð núna seinast? 

 Hvaða fugla þekkið þið? 

 Má veiða alla fugla?  

 Hvar getum við séð beinagrindur? 

 Hafið þið gert teiknimyndasögu eins og Erlend?  

Verkefni 4 

Nemendur skiptast í hópa þrír og þrír saman og alls ekki fleiri en fjórir saman. 

Betra er að hafa tvo tveggja manna hópa heldur en einn fjögurra manna hóp. 

Hver hópur fær úthlutað þremur orðum (sjá fylgiskjal 4). Hóparnir ræða hvert orð 

í fimm mínútur sín á milli þar sem hver fær að segja sínar skoðanir bæði kosti og 

galla. Þegar hóparnir hafa rætt orðin sín á milli skrifa þeir niður sameiginlega 
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skoðun á fyrirbærinu. Þar á að taka fram kosti þess og galla, hvernig er hægt að 

nýta fyrirbærið og hvaða tilgang það hefur fyrir samfélagið. Allir verða að skrifa 

niður textann sem ætti að vera um ein blaðsíða, til að setja í leiðarbókina sína að 

verkefni loknu. Þegar allir hópar hafa lokið við að skrifa niður alla textana þá 

skiptast hóparnir á að koma upp fyrir framan bekkinn og lesa upp. Hver 

hópmeðlimur les upp textann um eitt af orðunum og á meðan lesið er slaka hinir 

nemendurnir á, loka augunum og æfa sig í að njóta þess að hlusta á upplestur. 
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 67-87 

Það er mikilvægt að nemendur fái sjálfir að skoða hvað það er sem þeir eiga erfitt 

með í stafsetningu. Sumir eiga erfitt með að muna hvort það eigi að vera i eða y, 

aðrir eiga í vandræðum með greininn og hvort það eiga að vera eitt eða tvö n í 

enda orðs og svo eiga sumir í vandræðum með að stafsetja orð þar sem fólk segir 

ekki alla stafina líkt og í náttúrulega en margir segja náttúrlega.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að loknu miðstigi eiga nemendur að 

hafa náð valdi á helstu atriðum stafsetningar og þeir skulu fá æfingu í 

fingrasetningu við ritvinnslu (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:16) 

Markmið: Að nemendur auki  færni sína í stafsetningu og þjálfist í réttritun.  

Fjölgreindir: í þessu verkefni verða málgreind og sjálfsþekkingargreind efldar. 

Með því að skrifa lista, bæði handskrifa og á tölvur, þá efla nemendur 

málgreindina hjá sér og með því að skoða texta og átta sig á orðum sem eru þeim 

erfið þurfa þeir að hugsa örlítið inn á við og efla þar með sjálfsþekkingargreind.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

Spyrja nemendur að því hvort þeir viti hvað það þýddi að vera fóstbróðir einhvers 

og útskýra það síðan fyrir nemendum. Samkvæmt orðabókinni er fóstbróðir „sá 

sem hefur svarist í fóstbræðralag (við þann sem um er rætt)“ (Mörður Árnason, 

2002: 377). Til að einfalda málið væri hægt að segja að þeir sem gerast 

fóstbræður myndu gera allt hvor fyrir annan. Ef annar yrði drepinn myndi hinn 

hefna fyrir hann.  

Verkefni 5 

Nemendur fara í gegnum bókina Hetjur og skrifa niður þau orð sem þeir halda að 

þeir eigi erfitt með að skrifa rétt, ágætt væri að setja takmörk til dæmis tíu orð. 

Því næst finna nemendur út þrjár myndir af þessu orði, til dæmis ef orðið er 

nafnorð þá væri hægt að skrifa orðið niður í öðru falli, setja greini við eða í aðra 

tölu. Nemendur fara síðan í tölvu og hreinskrifa orðalistann sinn. Með því æfast 
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þeir í að skrifa orðin sem þeir halda að verði sér erfið og þjálfast í leiðinni í 

réttritun. Þessi listi er prentaður út og settur aftast í leiðarbókina.  
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 88-111 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að nemendur á miðstigi eigi að geta gert 

grein fyrir skoðunum sínum og rökstutt þær og tekið þátt í samræðum og farið 

eftir viðeigandi reglum í þeim (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:15) 

Markmið: Að nemendur læra að spyrja hnitmiðaðra spurninga um atburði og 

æfist í að færa samtal yfir í frásögn þar sem spurningum sem upp gætu komið, er 

svarað.  

Fjölgreindir: Málgreind er efld með því að nota upptöku. Nemendur hafa 

frjálsar hendur með umfjöllunarefni en innan marka sem hópurinn ákveður 

saman. Samskiptagreind er efld með því að standa fyrir framan einstakling og 

hafa samskipti við hann, nemendur læra að lesa í svipbrigði og raddbeitingu. 

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

 Vitið þið hvað kristnitakan er?  

 Hvað er að vera hetja?  

o Er það að vera rosalega góður við alla? 

o Geta allir verið hetjur?  

o Eru til aðrar hetjur en ofurhetjur?  

Verkefni 6 

Nemendur eiga að búa til einhvern atburð sem hefur gerst á meðan þrír 

nemendur fara fram. Þegar hópurinn hefur ákveðið hvað hefur gerst og hverjir 

eiga að gera hvað koma þessir þrír sem fóru út inn. Þeir eru fréttamenn, á meðan 

að þeir eru frammi þá ákveða þeir hvernig þeir ætla að fara að því að fá frétt frá 

fólki sem lenti í einhverju. Einn er blaðamaður og hinir tveir eru að gera 

sjónvarpsfrétt. Ef skólinn á upptökutæki eins og myndbandsupptökuvél þá má 

gjarnan nota það, annars henta blað og blýantur ágætlega. Nemendur mega 

hjálpast að við að gera fréttina eða taka viðtöl hver í sínu lagi. Ef skólinn á ekki 

upptökutæki þá skrifa fréttamennirnir niður fréttina í tölvu og hópurinn sem 

viðtalið er tekið af skrifar dagbókarfærslu um þennan dag en þá verður  að hafa 

sömu lykilorð í huga; hvað gerðist, hvar gerðist það, hver lenti í þessu, hvenær 
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gerðist það og af hverju gerðist þetta? Þetta er síðan prentað út og sett aftast í 

leiðarbókina sem nemendur halda utan um.  
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Verkefni við blaðsíður 112-120 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að við lok miðstigs eigi nemendur að geta 

skrifað af öryggi og hafa fengist við skapandi skrif og samið sögur. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska 2007:16) 

Markmið: Að nemendur þjálfist í að skrifa mismunandi texta.  

Fjölgreindir: Málgreindin er efld í þessu verkefni með því að skrifa örsögur.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður 

 Hvað fáið þið að borða á jólunum? 

 Hvað gerið þið yfir jólin? 

 Eru einhverjar jólahefðir hjá ykkur?  

 Ef einhverjir nýbúar eru í bekknum er hægt að fræðast um hvernig jólin 

eru í þeirra heimalandi og hvað er öðruvísi.  

Verkefni 7 

Nemendur skrifa örsögur líkt og Þórhallur hefur gert í bókinni Hetjur. Nemendur 

geta lesið betur sögurnar sem koma fyrir og séð hvernig formið er á sögunum til 

að fara eftir. Nemendur gera tvær til þrjár örsögur hver sem þeir hreinskrifa síðan 

yfir á annað blað til að setja í leiðarbækurnar sínar. Sögurnar eiga að tengjast 

jólunum á einhvern hátt, hvort sem það er um jólin sjálf, vetur, snjó, dimmu, 

pakka, mat eða hvað annað sem nemendum dettur í hug.  
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 121-138 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að nemendur eigi að loknu miðstigi vera 

færir um að nýta sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndanir og stafsetningu og 

gera sér grein fyrir mismunandi hlutverki orða í texta (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska. 2007:17). 

Markmið: Að nemendur finni orð sem tengjast vináttu og sjá þau vinna saman 

að því að mynda góða vináttu 

Fjölgreindir: Málgreind er efld með því að búa til einfalda krossgátu þar sem 

orðin mynda orðið vinátta lóðrétt. Einnig er sjálfsþekkingargreindin efld með því 

að leita inn á við og skoða hvað það er sem er mikilvægt fyrir hvern og einn.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður  

 Hvað eru góðir vinir?  

 Hvað verður vinur að hafa til að vera talinn góður vinur?  

 Hvernig veljum við okkur vini? 

 Hvað eru slæmir vinir? 

Verkefni 8 

Nemendur byrja á því að velta fyrir sér hvað það er sem gerir góða vináttu góða. 

Síðan setja þeir niður á blað sjö orð, síðan setja þeir orðin í línu, hvert á eftir öðru 

þannig að það myndi lista. Orðin eiga að mynda orðið Vinátta lóðrétt (sjá 

fylgiskjal 5). Þar sem þetta er mikið púsluspil er best að nemendur geri þetta á 

blað en hreinskrifi þetta síðan á annað blað og myndskreyti þetta. Þetta fer síðan 

í leiðarbókina sem þeir halda upp á.  
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VERKEFNI VIÐ BLAÐSÍÐUR 139-172  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: Að við lok miðstigs eigi nemandi að hafa 

fengið þjálfun í lestri og framsetningu á einföldum töflum og geta sett 

upplýsingar, sem hann hefur aflað sjálfur, fram á myndrænan hátt. Einnig á 

nemandi að að hafa aflað sér upplýsinga um einstök lönd og landsvæði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar. 2007: 21).  

Markmið: Að nemendur búi til ferðaplön og geri auglýsingu um ferðina eins og 

um auglýsingu frá ferðaskrifstofu sé að ræða.  

Fjölgreindir: Málgreind verður efld með því að búa til mismunandi texta. 

Samskiptagreindin eflist í hópavinnunni og sjálfsþekkingargreindin eflist þegar 

nemendur finna út hvað það er sem gerir ferðir áhugaverðar fyrir þeim.  

Hugmyndir að kveikju og spurningum fyrir umræður  

 Hafið þið ferðast eitthvað innanlands? 

 En utanlands? 

 Ef þið mættuð ráða, hvert mynduð þið vilja fara og gera hvað? 

Verkefni 9 

Nemendum er skipt upp í hópa, þrír til fjórir saman í hóp. Hóparnir eiga að búa til 

pakkaferð þar sem fram þarf að koma ferðamáti, lengd ferðar, hvað verður gert, 

gistiaðstaða, hvaða möguleikar eru til að gera eitthvað annað og hvað annað sem 

nemendum dettur í hug að geti hjálpað til við að selja þessa ferð. Nemendur gera 

síðan auglýsingu með því að klippa út myndir úr dagblöðum og tímaritum, þeir 

geta prentað út myndir og texta af netinu og límt á spjöld eða karton. Þegar allir 

hafa gert sínar auglýsingar er haldin kynning þar sem hver hópur kemur upp fyrir 

hinum og kynnir sína ferð. Þegar allir hafa lokið við að kynna ferðirnar sínar og 

reynt að selja þær til nemenda sinna, þá verður kosning og sú ferð vinnur sem 

fær flest atkvæði. Nemendur taka myndir af spjöldunum sínum til að setja í 

leiðarbókina sína, en spjöldin fá að hanga uppi á vegg ef veggpláss leyfir. 
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MAT 

Námsmat er nauðsynlegur hluti af heildarstarfi skólans þar sem það „veitir 

upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, 

örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að 

frekari framförum í námi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2011: 25) 

Með námsmati er einnig hægt að sjá hvort nemendur eigi í vandræðum með 

einhvern hluta námsins og þá hvaða aðstoð þeir þurfa á að halda. Námsmat á að 

sýna fremur hvað nemandi getur en að sýna hvað hann getur ekki og meta skal 

jafnt munnleg sem skrifleg verkefni og einstaklings- og samvinnuverkefni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska. 2007: 6-7).  Í verkefnunum sem hér eru sett 

fram er notast við sjálfsmat, matslista og síðan er leiðarbókin notuð sem 

sýnismappa þegar verkefnunum er lokið. Eftir hvert verkefni eiga nemendur að fá 

matslista (sjá fylgiskjal 6) fyrir sjálfsmatið, sem þeir síðan geyma með þeim 

verkefnum sem matið nær yfir í leiðarbókinni. Kennari fyllir síðan út matslista 

þegar bókin er um það bil hálfnuð (sjá fylgiskal 7) til að sjá hvar nemendur 

standa.  
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FYLGISKJÖL 

FYLGISKJAL 1 

Fjölgreindarpitsan 
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FYLGISKJAL 2 

Könnunarlisti á blaðsíðu 25-28 í bókinni Fjölgreindir í skólstofunni eftir Thomas 
Armstrong frá árinu 2001 í íslenskri þýðingu Erlu Kristjánsdóttur. Listinn er gerður 
fyrir fullorðna en gefur upp ákveðna mynd á hvar nemendur standa.  

Nafn nemanda:______________________________________________ 

Merktu við atriði sem eiga við:  

Málgreind  
___  Bækur skipta mig miklu máli. 
___  Ég get heyrt orð innra með mér áður en ég les þau, segi þau eða skrifa þau niður. 
___ Ég fæ meira út úr því að hlusta á útvarp eða mælt mál á snældu en að horfa á 
sjónvarp eða      kvikmyndir. 
___ Ég hef gaman af orðaleikjum eins og krossgátuspili, stafarugli og fimbulfambi. 
___ Ég hef gaman af því að skemmta mér og öðrum með tungubrjótum, bullrími eða 
orðaleikjum.  
___ Aðrir verða stundum að biðja mig um að útskýra merkingu orða sem ég nota í ræðu 
og riti.  
___ Ég átti (á) auðveldara með að læra íslensku, samfélagsgreinar og kristinfræði í 
grunnskóla heldur en stærðfræði og náttúrufræði.  
___ Þegar ég ek eftir hraðbraut tek ég betur eftir auglýsingaskiltum en landslagi.  
___ Ég hef nýlega skrifað texta sem ég var mjög ánægð(ur) með og fékk hrós fyrir. 
Fjöldi krossa: _______ 
 
Rök- og stærðfræðigreind 
___ Ég á auðvelt með að reikna í huganum. 
___ Stærðfræði og náttúrufræði voru (eru) uppáhaldsgreinarnar mínar í skóla. 
___  Ég hef gaman af leikjum og heilabrjótum sem krefjast rökhugsunar.  
___ Ég hef gaman af því að gera „hvað ef…? –tilraunir“ (t.d. hvað ef ég vökva kaktusinn 
minn helmingi oftar?). 
___ Hugur minn leitar eftir mynstrum, reglufestu eða röklegri röðun hluta. 
___ Ég hef mikinn áhuga á framförum í vísindum. 
___ Ég trúi því að næstum allt eigi sér röklega skýringu. 
___ Ég hugsa stundum í skýrum, sértækum, orð- og myndlausum hugtökum. 
___ Ég hef gaman af því að finna rökvillur í því sem fólk segir eða gerir, heima og í 
vinnunni.  
___ Mér finnst betra þegar einhver fyrirbæri hveru verið mælt, flokkað, greint eða magn 
þess sýnt á einhvern hátt.  
Fjöldi krossa: ______ 
 
Rýmisgreind 
___ Ég sé oft skýrar myndir fyrir mér þegar ég loka augunum.  
___ Ég er næm(ur) fyrir litum.  
___ Ég nota oft myndavél eða myndbandstökuvél til að festa á mynd það sem ég sé í 
kringum mig. 
___ Mér þykir gaman að raðþrautum, völundarhúsum og öðrum sjónrænum þrautum.  
___ Mig dreymir skýra og lifandi drauma á nóttunni.  
___ Ég get yfirleitt ratað á ókunnum stöðum.  
___ Mér finnst gaman að teikna eða krota.  
___ Ég átti auðveldara með að læra rúmfræði en algebru í skóla.  
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___ Ég á auðvelt með að sjá fyrir mér hvernig hlutir litu út ef horft væri á þá ofan frá 
(sjónarhorn fuglsins).  
___ Ég kýs lesefni sem er ríkulega myndskreytt. 
Fjöldi krossa:_______ 
 
Líkams- og hreyfigreind 
___ Ég legg ríkulega stund á a.m.k. eina íþrótt eða einhvers konar líkamlega áreynslu.  
___ Mér finnst erfitt að sitja lengi kyrr.  
___Ég hef gaman af því að vinna í höndunum eins og að sauma, vefa, skera út, smíða eða 
setja saman módel. 
___Ég fæ bestu hugmyndirnar þegar ég er úti á langri göngu, að skokka eða í annarri 
líkamsrækt.  
___Ég vil helst verja frítíma mínum utandyra. 
___ Ég nota oft hendurnar eða aðra líkamstjáningu þegar ég er að tala.  
___ Ég verð að snerta á hlutum til að öðlast frekari þekkingu á þeim.  
___Ég hef gaman af háskalegum skemmtitækjum og athæfi sem fær hárin til að rísa.  
___ Ég myndi lýsa sjálfri/sjálfum mér sem vel samhæfðri manneskju.  
___ Ég þarf að þjálfa nýja færni fremur en að lesa um hana eða horfa á myndband sem 
lýsir henni.  
Fjöldi krossa: ______ 
 
Tónlistargreind  
___ Ég hef fallega söngrödd.  
___ Ég get sagt til um hvort tónn er falskur.  
___ Ég hlusta mjög mikið á tónlist, af plötum, snældum eða geisladiskum. 
___ Ég leik á hljóðfæri. 
___ Líf mitt yrði fátæklegra ef tónlistina vantaði.  
___ Ég uppgötva stundum að eitthver lagstúfur úr sjónvarpi eða útvarpi ómar í kollinum 
á mér.  
___ Ég get auðveldlega haldið takti með einföldu ásláttarhljóðfæri.  
___Ég kann laglínur margra söngva og tónverka.  
___ Ef ég heyri tónsmíð einu sinni eða tvisvar get ég yfirleitt sungið hana nokkuð rétt og 
hreint.  
___ Ég hamra oft með fingrunum eða raula þegar ég er að vinna, lesa eða kynna mér 
eitthvað nýtt.  
Fjöldi krossa: ______ 
 
Samskiptagreind 
___ Samstarfsmenn mínir og nágrannar leita gjarnan ráðgjafar og úrræða hjá mér.  
___ Ég kýs íþróttir eins og badminton, blak eða boltaleiki fremur en einstaklingsíþróttir 
eins og sund og skokk. 
___Þegar ég á í vanda er líklegra að ég leiti til annarrar manneskju en að ég reyni að ráða 
fram úr hinum upp á eigin spýtur.  
___ Ég á þrjá góða vini, í það minnsta.  
___ Ég kýs fremur að stytta mér stundir við spil eins og matador eða bridds þar sem fleiri 
spila saman en tölvuleiki og kapla. 
___ Ég nýt þess að kenna annarri manneskju eða hópi þar sem ég kann vel.  
___ Ég lít á sjálfa(n) mig sem foringja (eða aðrir kalla mig það). 
___Mér líður vel innan um margt fólk.  
___ Ég vil gjarnan taka þátt í félagslífi í tengslum við starf mitt, kirkjuna eða hverfið.  
___ Ég vil frekar verja kvöldi í góðu samkvæmi en sitja ein(n) heima.  
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Fjöldi krossa: ______ 
 
Samskiptagreind 
___ Ég ver reglulega tíma með sjálfri/sjálfum mér í hugleiðslu, íhugun eða vangaveltur 
um lífið og tilveruna.  
___ Ég hef sótt ráðgjafarnámskeið eða sjálfsstyrkingarnámskeið til að kynnast 
sjálfri/sjálfum mér betur.  
___ Ég er fær um að takast á við bakslög með jákvæðu hugarfari.  
___ Ég hef sérstakt tómstundarstarf eða áhugamál sem ég held aðallega út af fyrir mig. 
___ Ég hef sett mér nokkur mikilvæg markmið sem ég hugsa um reglulega.  
___Ég hef raunsætt álit á styrkleikum mínum og veikleikum (og byggi það meal annars á 
áliti annarra). 
___ Ég myndi fremur kjósa að verja helgi ein(n) í fjallakorfa en á fínum ferðamannastað 
með fjölda manns.  
___ Ég tel mig vera viljasterka(n) og sjálfstæða(n) í hugsun. 
___ Ég held dagbók eða minnisbók þar sem ég skrái það sem gerist innra með mér. 
___ Ég er sjálfstætt starfandi eða hef hugleitt í alvöru að hefja sjálfstæðan 
atvinnurekstur.  
Fjöldi krossa: ______ 
 
Umhverfisgreind 
___Ég nýtt þess að fara í lengri eða skemmri gönguferðir úti í náttúrunni.  
___ Ég er meðlimur í sjálfboðaliðasamtökum um náttúruvernd og það er mér hjartans 
mál að vernda náttúruna fyrir frekari spjöllum 
___ Ég hef þörf fyrir að hafa dýr á heimilinu.  
___ Ég hef áhugamál sem tengjast náttúrunni (t.d. fuglaskoðun).  
___ Ég hef sótt námskeið fyrir almenning um náttúrufræðileg efni (t.d. grasafræði, 
dýrafræði).  
___Ég er býsna fær í að greina mismunandi tegundir trjáa, hunda, fugla eða annarra 
tegunda í jurta- eða dýraríkinu.  
___ Ég hef gaman af því að lesa bækur eða tímarit eða horfa á sjónvarpsþætti eða 
kvikmyndir þar sem aðalviðfangsefnið er sótt til náttúrunnar.  
___ Ég kýs fremur að verja sumarfríinu mínu í náttúrulegu umhverfi (þjóðgarði, 
tjaldstæði, gönguslóðum) en á hóteli í stórborg eða á fjölsóttum ferðamannastöðum.  
___ Mér þykir gaman að fara í dýragarða, á sædýrasöfn eða aðra staði þar sem heimur 
náttúrunnar er skoðaður.  
___ Ég á garð og ég nýt þess að vinna í honum.  
 
 
Fjöldi krossa: ______ 
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FYLGISKJAL 3 

Þórdís er þrettán ára stelpa sem sér mjög illa. Hún þarf að nota stór og sterk gleraugu til 

þess að sjá vel.  Stelpurnar sem eru með henni í bekk taka gleraugun hennar og setja á 

gólfið á meðan hún er í íþróttum. Hún finnur gleraugun eftir mikla leit en þá er glerið 

brotið öðru megin. Hvað getur Þórdís gert til að fá hjálp gegn stelpunum sem stríða 

henni? 

 

Páll er byrjaður í mútum. Strákunum í bekknum finnst það mjög fyndið og segja 

leiðinlega hluti við Pál. Hann verður mjög leiður og hættir að tala. Þegar kennarinn spyr 

hann að einhverju svarar hann ekki, heldur beygir hann sig yfir borðið og þykist vera 

sofandi. Kennarinn hringir í foreldra Páls sem verða öskuvondir yfir því að hann skuli 

haga sér svona. Hvernig getur Páll sagt foreldrum sínum eða kennara hvað er að? 
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FYLGISKJAL 4

Hópur 1 Hópur 2 

Sund Fótbolti 

Orðabók Hundur 

Plastpoki Pizza  

    

Hópur 3 Hópur 4 

Fimleikar Handbolti 

Sími Rúsínur 

Appelsína Gluggi 

    

Hópur 5 Hópur 6 

Hlaup  Kúluvarp 

Glerglas Mjólk 

Rauður Göngustafur 
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FYLGISKJAL 5 
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FYLGISKJAL 6 

Sjálfsmatlistinn er unnin út frá lista á blaðsíðu 91 í bók Ingvars Sigurgeirssonar Að mörgu er 

að hyggja (2009).  

 

 Sjálfsmatslisti  Alltaf  Oftast Stundum Aldrei  Ekki viss 

Ég tek þátt í verkefnum           

Ég sýni verkefninu áhuga            

Ég vinn vel með öðrum           

Ég vinn vel ein(n)           

Ég deili hugmyndum mínum með öðrum           

Ég hlusta vel á aðra           

Ég virði skoðanir annarra           

Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég sé ekki sammála           

Ég er kurteis           
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FYLGISKJAL 7 

Matslistinn er unnin út frá lista á blaðsíðu 89 í bók Ingvars Sigurgeirssonar Að mörgu er að 

hyggja (2009). 

 

Matslisti Alltaf Oftast  Sjaldan  Nánast aldrei 

Skýrir mál sitt vel         

Hlustar á aðra          

Tekur virkan þátt         

Sýnir umræðuefninu áhuga         

Spyr góðra og gagnrýnna spurninga         

Styður aðra         

Færir rök fyrir máli sínu         

Leggur sig fram um að komast að 
niðurstöðu         

 

 

 


