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Ágrip 
 
Ritgerð þessi fjallar um fjölgreindakenningu Howards Gardner og hvernig notast er 

við hana í skólastarfi á Íslandi til að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. 

Hugtakið greind er kynnt til sögunnar og er kenningu Gardner og tilurð hennar gerð 

skil. Rætt var við Björgu Vigfúsínu Kjartansdóttur grunnskólakennara þar sem hún 

sagði frá starfi sínu í anda kenningarinnar og hvernig hún beitir kenningunni í kennslu 

sinni. Helstu niðurstöður eru þær að kenningin ýtir undir fjölbreytta kennsluhætti og 

býður upp á ólíkar (og óhefðbundnar leiðir) við kennslu. Auðveldara er að fylgja eftir 

markmiði aðalnámskrár grunnskólans sem kveður á um einstaklingsmiðað nám með 

kennslu í anda kenningarinnar. Skoðað var hvernig þemaverkefni er undirbúið með 

hliðsjón af fjölgreindakenningunni ásamt því að fjallað er stuttlega um mismunandi 

kennsluaðferðir.  
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Formáli 
 
Í upphafi náms míns á Menntavísindasviði kynntist ég fljótlega kenningu Howard 

Gardner um að manneskjan hefði margar mismunandi greindir. Ég hafði aldrei heyrt 

þetta áður en fannst kenningin strax afar áhugaverð. Ég fékk ákveðna hugljómun og 

það rann upp fyrir mér að það væru ef til vill líffræðilegar ástæður fyrir því að ég ætti 

erfiðara með að leysa stærðfræðidæmi en krossgátu. Það rann upp fyrir mér að 

sjálfsmynd mín í námi hefði verið talsvert önnur ef ég hefði haft hugmynd um að 

manneskjan hefði yfir þessum greindum að ráða, með mismunandi samsetningum og í 

mismiklu magni.  

 

Grunnskólaganga mín einkenndist af því að allir í bekknum voru settir í sama mótið 

og við áttum að gjöra svo vel og fara öll sömu leiðina að ákveðnu marki. Ég sé nú 

hversu erfitt þetta hefur verið fyrir marga nemendur sem áttu erfitt með nám. Í námi 

mínu nú hef ég betur áttað mig á því að einstaklingar eru eins misjafnir og þeir eru 

margir og hversu mikilvægt það er að nemendur fái tækifæri til þess að blómstra, hver 

á sinn hátt. Þegar kom að því að ákveða efni fyrir lokaritgerð var ég ekki í nokkrum 

vafa um að ég vildi kynna mér fjölgreindakenninguna enn frekar og skoða hvernig 

hún er framkvæmd í raun.  

 

Ég vil koma á framfæri einlægum þökkum til þeirra sem aðstoðuðu mig við vinnslu 

þessarar ritgerðar. Fjölskyldan fær að sjálfsögðu bestu þakkir fyrir stuðning, þá 

sérstaklega móðir mín sem stóð sig eins og hetja við það sendast fyrir mig á bókasafn 

og pósthús til skiptist með bækur til þess að senda mér, þar sem ég er búsett erlendis! 

Ingvar Sigurgeirsson leiðbeinandi minn fær sérstakar þakkir fyrir að vera alltaf á 

vaktinni og svara tölvupóstum mínum í tíma og ótíma. Síðast en ekki síst þakka ég 

Björgu Vigfúsínu Kjartansdóttur sem leyfði mér að skyggnast inn í störf sín og nennti 

að svara öllum þeim spurningum sem brunnu á mér sem og leyfi til að nýta mér 

myndir í hennar eigu. Hún gaf mér ekki aðeins upplýsingar sem nýttust í þessa ritgerð, 

heldur mörg dýrmæt ráð um það hvernig þú getur orðið „góður kennari“. Þau ráð 

munu nýtast mér um ókomna tíð! 

 

Dóra Sif Ingadóttir 
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Inngangur 
„Fyrir morgundaginn þurfa allir að vera komnir niður blaðsíðu 26 í stærðfræðibókinni 

og lesa sex blaðsíður í lestrarbók.“ Fyrirmæli á borð við þessi eru væntanlega algeng í 

skólastofum víða um heim. Ætlast er til þess að nemendur fylgist að í námsefninu og 

allir eru látnir hafa sömu kennslubækurnar. Hafsteinn Karlsson, skólastjóri Salaskóla í 

Kópavogi, framkvæmdi rannsókn í tengslum við meistaraverkefni sitt og bar m.a. 

annars saman kennslu á Íslandi og í Finnlandi. Þar kemur í ljós að kennsluhættir í 

íslenskum skólum eru fremur hefðbundnir. Uppröðun borða er hefðbundin, sjálfstæði 

og framlag nemenda lítið, kennslubækur stýrandi og kennsluaðferðir miðast gjarnan 

við það að nemendur séu allir að vinna að sömu verkefnum á sama tíma, kennarinn 

heldur fyrirlestur uppi á töflu og nemendur hlusta á (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

 

Nemendur innan eins bekkjar eru í öllum regnbogans litum. Einn er hávaxinn og 

ljóshærður, annar hefur áhuga á frímerkjum, sá þriðji er alinn upp hjá afa sínum og 

ömmu, sá fjórði er greindur með lesblindu og svo mætti lengi telja. Engir tveir 

nemendur eru eins. Ef það er haft í huga, hvers vegna ættu nemendur að tileinka sér 

námsefnið með nákvæmlega sama hætti? Einstaklingar eru sterkir og veikir á 

mismunandi sviðum og þótt Siggi sé ekki jafn leikinn í lestri, þá þarf það ekki að þýða 

að hann sé með lakari greind en Óli, eða hvað? 

 

Í þessari ritgerð ætla ég að leita svara við nokkrum spurningum sem snerta greind 

manna. Ég ætla einkum að ræða kenningu Howard Gardner en hann heldur því fram 

að mannsheilinn búi yfir mismunandi greindum. Ég ætla annars vegar að leitast við að 

útskýra hugtakið greind, skoða störf Gardner og tilurð fjölgreindakenningar hans og 

skiptingu greindanna samkvæmt kenningum hans. Hins vegar ætla ég að skoða 

hvernig fjölgreindakenningin er notuð í reynd í skólastarfi og með hvaða hætti sé 

hægt að nota kenninguna til þess að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. Einnig 

ætla ég mér að skoða hvort og hvernig inntak fjölgreindakenningarinnar rími við 

markmið aðalnámskrár grunnskóla en aðalnámskráin hefur ígildi reglugerðar og í 

henna er kveðið nánar á um útfærslu laga og reglugerða. Hún kveður m.a. á um 

markmið og fyrirkomulag skólastarfs, kennsluskipan og viðmið um námskröfur og 

námsframvindu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í kjölfarið verður 

hugtakið einstaklingsmiðað nám skoðað með það að markmiði að kanna hvort 
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fjölgreindakenningin ýti undir hið einstaklingsmiðaða nám en það gengur út á að hver 

og einn nemandi fái kennslu við sitt hæfi. 

 

Ég kynnti mér kennsluhætti Bjargar Vigfúsínu Kjartansdóttur grunnskólakennara sem 

hefur starfað í anda kenningarinnar í mörg ár og skoðaði hvernig hún nýtist í kennslu 

hennar. Björg sagði mér frá tilraunaverkefni sem hún vann við fyrir nokkrum árum, 

ásamt því að veita innsýn í undirbúning kennslu, hvernig hún háttar kennslunni, 

hvernig hægt er að nýta fjölgreindakenninguna við agastjórnun og fleiru tengdu 

kennslu með hliðsjón af hinum átta greindum Gardner. 
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Hvað er greind? 
 
Mannsheilinn er flókið fyrirbæri. Miklar rannsóknir hafa staðið yfir á mannsheilanum 

í áratugi ef ekki aldir og er þeim rannsóknum hvergi nærri lokið. Eitt af þeim 

hugtökum sem menn hafa skoðað hvað mest er greindarhugtakið og hvað greind sé í 

raun og veru. Þegar litið er í íslenska orðabók og orðinu greind flett upp, finnum við 

skýringuna: Skýrleiki í hugsun, góð skilningsgáfa, hæfileiki til að greina í sundur 

(Íslensk orðabók, 1983). Í raun segir sú skýring okkur ekki mikið en þó fáum við 

ákveðnar vísbendingar um þann skilning sem almenningur leggur í hugtakið. 

Bandaríski sálfræðingurinn Robert Sternberg, prófessor við Yale-háskóla, spurði hóp 

almennings hvað hugtakið greind þýddi í þeirra huga. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að fólki þætti greind tengjast rökhugsun, að geta séð allar hliðar 

vandamála fyrir sér og sá hæfileiki að geta leyst úr þeim. Sternberg ályktaði að 

almenningur hefði í megindráttum svipaðan skilning á hugtakinu og sérfræðingar 

(Fletcher og Hattie, 2011). 

 

Á sjöunda áratugnum var meðfædd greind og þróun greindar mikið í umræðunni. Dr. 

Matthías Jónasson prófessor starfaði meðal annars að rannsóknum og mælingu á 

greind skólabarna á Íslandi. Í bók sinni, Mannleg greind, benti Matthías á ýmsar 

erfðafræðilegar staðreyndir og taldi að greind einstaklings væri ákveðin við fæðingu.  

Við frekari rannsóknir kom það þó í ljós að hugtakið meðfædd greind hafði ekki 

nægilega skýra og afmarkaða merkingu. Þar var meðal annars bent á það að 

menningarleg áhrif hefðu mikið að segja sem og þættir í uppeldi einstaklinga og 

þróun greindar sem háð væri ytri skilyrðum (1967). Nú á dögum eru þó enn einhverjir 

sem halda því fram að greind sé eitthvað sem sé meðfætt og verði ekki breytt. Carol 

Dweck, sálfræðiprófessor við Stanford-háskólann, hefur sýnt fram á það margsinnis 

að þeir kennarar sem trúa því að greind sé breytileg og að hægt sé að þróa hana, séu 

mun farsælli í kennslu en þeir kennarar sem trúa því að greind sé óbreytanleg. Þeir 

kennarar sem trúa því að þeir geti hjálpað nemendum við það að þróa greind sína geti 

í raun haft gríðarleg áhrif (Fletcher og Hattie, 2011). 

 

Þegar við skoðum þær skilgreiningar sem samtíðarmenn okkar hafa sett fram um 

greind, má sjá að þær eru margar og mismunandi og má meðal annars skýra það með 
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því að fræðimennirnir koma úr hinum ýmsu stéttum, allt frá sálfræðingum og 

félagsfræðingum til kennara og stjórnmálamanna. Linda Gottfredson prófessor í 

námssálarfræði hefur sett fram góða skilgreiningu á hugtakinu:  

 
Greind er almennur hæfileiki hugans sem, ásamt öðrum hlutum hefur í för með sér 
hæfnina að hugsa rökrétt, skipuleggja, leysa vandamál, hugsa hlutbundið, skilja 
flóknar hugmyndir, vera fljótur að læra og að læra af reynslunni. Þar er ekki einungis 
átt við að læra af bókum, afmarkaða fræðilega kunnáttu eða að vera snjall í að taka 
próf. Fremur endurspeglar greindin víðari og dýpri færni í að skilja umhverfi okkar 
(Fletcher og Hattie, 2011, bls. 8).  

 

Árið 1921 bað bandaríski sálfræðingurinn E. L. Thorndike (1874—1949) sérfræðinga, 

aðallega félaga sína sem voru fræðimenn, að skilgreina hugtakið greind. Það sama 

gerðu sálfræðingarnir Robert Sternberg og Douglas Detterman 65 árum síðar, þegar 

þeir spurðu fræðimenn og sérfræðinga um það hvernig þeir skilgreindu greind. Í 

báðum tilvikunum voru fræðimenn sammála um það að greind væri það þegar 

einstaklingar beita aðgerðum eins og lausnamiðuðum og áhrifamiklum ákvörðunum 

og var það nokkuð svipað skilningi almennings á greindarhugtakinu. Þó deildu 

fræðimenn í báðum rannsóknunum um það hvort það væru fleiri en eitt viðhorf til 

hugtaksins og hvort hugtakið greind næði yfir þröngt eða vítt svið. Fræðimenn í seinni 

rannsókninni lögðu þó meiri áherslu á það að skoða samhengið, einkum mikilvægi 

menningarinnar, til þess að skilgreina greind manna.   

 

Samfélög líta á greind með mismunandi hætti og þar spilar menning þeirra inn í. Gott 

dæmi er til að mynda það hvernig ólík menningarsamfélög skilgreina þögnina. Í 

sumum samfélögum er sá maður sem segir fátt talinn greindur maður, en á 

Vesturlöndum til að mynda er fremur talið að þann einstakling skorti greind sem kýs 

að þegja. Einnig er í sumum samfélögum litið á þær hugmyndir sem eru vel 

ígrundaðar og vandlega hugsaðar í langan tíma sem hugmyndir greindra, en í öðrum 

samfélögum er sá talinn greindur sem á auðvelt með að fá hugmyndir og er fljótur að 

hugsa (Fletcher og Hattie, 2011). 

 

Ein kenning er þó mjög frábrugðin öðrum kenningum fræðimanna um greind. Það er 

fjölgreindakenning bandaríska sálfræðingsins Howard Gardner. Sú kenning gengur út 

frá því að maðurinn hafi yfir að ráða nokkrum mismunandi greindum og megi líta á 

hverja þeirra fyrir sig sem sjálfstæða. Hér á eftir verður fjallað nánar um kenninguna. 



	   7	  

Fjölgreindakenning Howard Gardner  
Howard Gardner og tilurð kenningarinnar 
Árið 1961 hóf ungur maður að nafni Howard Gardner nám við Harvard-háskóla. Eftir 

að hafa lagt stund á ýmsar námsgreinar ákvað hann að sérhæfa sig í sálfræði. Hann 

heillaðist af hugmyndum sálfræðingsins Jean Piaget og sérhæfði sig í þroska- og 

taugasálfræði. Í kringum árið 1980 náðu rannsóknir Gardner hápunkti þegar kenning 

hans um fjölgreindir mannsins kom fyrst fram á sjónarsviðið, en henni lýsti hann í 

bókinni Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Eftir það sérhæfði 

Gardner sig í kennslufræðilegum rannsóknum, ásamt því að rannsaka 

mannsheilann(Gardner, 2010). 

 

Alfred Binet (1857—1911), franskur sálfræðingur, kom fyrstur manna fram með 

stöðluð greindarpróf (IQ-test) upp úr aldamótunum 1900. Greindarprófin bárust 

fljótlega til Bandaríkjanna og voru m.a. notuð til þess að prófa nýliða í bandaríska 

hernum. Allar götur síðan hafa þessi próf átt mikilli velgengni að fagna og hefur verið 

litið svo á að þau séu ein merkasta uppgötvun sálfræðinnar (Indiana University, 2012).  

 

Það þótti gríðarlega mikil bylting að geta loks mælt greind fólks og voru greindarpróf 

tekin mjög bókstaflega. Þó hafði Binet sjálfur hvorki trú á því að niðurstöður 

greindarprófs væru óyggjandi né að þau mældu varanlega greind. Hann hélt því fram 

að greind gæti breyst með tímanum og að þættir eins og það hversu vel einstaklingur 

væri upplagður í prófinu gætu haft áhrif og þar fram eftir götunum. Eftir að hafa 

kynnt sér störf Binet fór Gardner að þróa með sér kenninguna um það að maðurinn 

hefði fleiri en eina greind og gagnrýndi m.a. þessi greindarpróf. Hann taldi þau of 

stöðluð og að þau gætu ekki mælt alla mannlega greind í víðum skilningi (Gardner, 

2006).  

 

Gardner bendir á það að niðurstöður greindarprófa kunni að hafa áhrif á framtíð þess 

einstaklings sem það er lagt fyrir og búi til tiltekna og mögulega ranga mynd af hæfni 

hans. Þeir kennarar sem lagt hafi slík próf fyrir nemendur búi til ákveðna mynd af 

nemandanum í huga sér. Þó svo að greindarprófin kunni að segja til um tilætlaðan 

námsárangur í „hefðbundnum skólum“, þá segi prófin lítið sem ekkert um velgengni 

einstaklingsins í framtíðinni. Gardner telur ómögulegt að einstaklingur geti sýnt fram 
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á greind sína á þeim klukkutíma sem greindarprófin taka vanalega. Oft á tíðum sé of 

mikið mark tekið á niðurstöðum prófanna (Gardner, 1983).  

 

Gardner nefnir eina tegund skóla í bandaríska skólakerfinu sem hafa stuðst nær 

algjörlega við niðurstöður greindarprófa varðandi það að ákvarða hvaða nemendur 

séu bráðgerir og hverjir ekki. Þeir nemendur sem skori hærra á greindarprófum séu 

taldir gáfaðri og sækja því tíma sem til að mynda reyna meira á gagnrýna hugsun og 

fá þeir nemendur því aukið forskot á skólafélaga sína. Öll kennsla miðist við það að 

ná sem bestum árangri á stöðluðum prófum, svokölluðum SAT-prófum (Scholastic 

Aptitude Test) og þeir nemendur sem skora hæst á þeim prófum komist inn í bestu 

háskóla landsins. Þetta fyrirkomulag gæti gagnast hluta nemenda og vissum skólum 

en þetta steypi nemendur þó alla í sama mótið. Það hafi vissulega þá kosti í för með 

sér að allir nemendur séu meðhöndlaðir með sama hætti, en þó skal einnig horfa til 

þess að greindarprófin séu mjög einsleit og kanni einungis greind á afmörkuðu sviði. 

Hann gefur dæmi um það að skólar með þessu fyrirkomulagi séu vel til þess fallnir að 

„framleiða“ lagaprófessora en það hafi ekki allir það sem þurfi til þess að verða slíkir 

og því þurfi að horfa til annarra þátta, annarra hæfileika sem einstaklingarnir hafi. 

Einnig tekur Gardner dæmi um fiðluleikara og íþróttamann og spyr hvort þeirra 

hæfileikar séu ekki greind og bendir á það að hin stöðluðu greindarpróf nái ekki að 

mæla greindir sem þessar (Gardner, 2006).  

 

Rannsóknir Gardner á sviði þroska- og taugasálfræði leiddu til þess að kenningin um 

fjölgreindir mannsins varð til snemma á áttunda áratugnum. Árið 1983 gaf hann út, 

eins og fram hefur komið, fyrstu bók sína um kenninguna, Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences. Frá þeim tíma hefur Gardner stöðugt verið að þróa 

kenninguna og komið fram með ný sjónarmið og hugmyndir. Kenningin breiddist 

hratt út og raunar mun hraðar en vonir stóðu til (Gardner, 2010). 

Greindirnar 
Howard Gardner skiptir greindum mannsins í átta undirflokka. Upphaflega þegar 

hann setti greindirnar fram voru þær sjö, en hann telur greindirnar nú vera átta. Þó eru 

vangaveltur hans um að níunda greindin sé til staðar en nánar verður vikið að 

greindunum hverri fyrir sig hér á eftir. Hann telur samspil umhverfis og uppeldis og 

líffræðilegra þátta vera það sem ákvarðar greind einstaklinga.  
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Til þess að sýna fram á það að kenningin ætti við rök að styðjast, framkvæmdi 

Gardner m.a. annars rannsóknir á mannsheilanum með því að prófa ýmis atriði hjá 

fólki sem hlotið hafði heilaskaða. Í sumum tilfellunum, þar sem heilaskaðinn var 

takmarkaður við lítið svæði, kom í ljós að skaðinn hefði haft áhrif á eina sérstaka 

greind, en lítil sem engin áhrif á hinar greindirnar (Gardner, 2006).  

 

Broca-svæðið svonefnda í heilanum er þekkt fyrir það að hafa áhrif á mál einstaklinga. 

Gardner kannaði einstakling með skemmd á Broca-svæði og kom þá í ljós að 

málgreind hans var verulega skert og að hann átti erfitt með athafnir sem tengdust 

töluðu-, rituðu og lesnu máli. Hins vegar gat hann auðveldlega reiknað, dansað sem 

og að tengst öðru fólki og þar með gat Gardner fært rök fyrir því að til væru fleiri 

svæði (alls átta talsins og hugsanlega fleiri) í heilanum þar sem greindirnar eiga 

uppruna sinn (Armstrong, 2000). 

 

Gardner telur að æskilegt sé að skoða styrkleika hvers og eins snemma á lífsleiðinni 

og vinna með þá greind sem er hvað sterkust. Þeir einstaklingar sem hafa óvenjulega 

og sérstaka hæfileika fengju sérúrræði, væru jafnvel settir í hóp með einstaklingum 

með svipaða hæfileika og þar með væri hægt að þróa og vinna þannig með greindina 

(Gardner, 1983). Hann telur að hver og einn einstaklingur búi yfir hæfni til þess að 

þróa allar greindirnar, fái hann rétta leiðsögn og hæfilega ögrun. Hann tekur það 

einnig fram að engin greind sé til ein og sér, heldur starfi þær allar saman á 

mismunandi hátt eftir einstaklingum (Armstrong, 2000). 

  

Greindirnar sem Gardner telur að til séu eru eftirfarandi: Tónlistargreind, málgreind, 

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

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sú greind sem hefur verið að ryðja sér til 

rúms hin síðustu ár og Gardner lítur á sem „hálfviðurkennda“ er svonefnd 

tilvistargreind. Hér í framhaldinu verður lítillega sagt frá hverri greind fyrir sig.  

Tónlistargreind  

Tónlistargreind er sá hæfileiki mannsins að búa til og greina takt og laglínu og 

einstaklingar með góða tónlistargreind eru næmir fyrir tónhæð og tónblæ og eiga 

auðvelt með að læra að leika á hljóðfæri (Armstrong, 2000). Í skólastarfi má geta 

kennarar virkjað tónlistargreindina með því að nemendur semji tónlist eða syngi um 



	   10	  

eitthvað ákveðið efni, útbúi sín eigin hljóðfæri eða notist við takt til að læra ákveðna 

hluti. 

Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind er sú færni mannsins að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar 

með því að nota líkamann, ásamt færni í því að búa til hluti og beita þeim. 

Einstaklingur þarf að hafa sértaka líkamlega færni og kunna að beita henni, til að 

mynda samhæfingu, sveigjanleika og styrk, ásamt því að hafa næmi fyrir áreiti og 

svörun. Þeir einstaklingar sem hafa yfir mikilli líkams- og hreyfigreind að ráða eru til 

að mynda afreksmenn í íþróttum, leikarar sem geta tjáð sig með látbragði eða hermt 

eftir öðrum, handverksmenn ýmiss konar og jafnvel skurðlæknar (Armstrong, 2000). 

Nemendur geta fengið að útfæra eitthvað ákveðið úr kennslu með leikrænum hætti 

eða dansi svo það samræmist námsefninu. 

Rök- og stærðfræðigreind 

Rök- og stærðfræðigreind er sá hæfileiki einstaklingsins að nota tölur á árangursríkan 

hátt, sem og færni í því að beita rökhugsun. Þeir einstaklingar sem búa yfir þessari 

greind eru næmir fyrir röklegum mynstrum og tengslum, staðhæfingum og öðrum 

skyldum óhlutstæðum hugtökum og eru alla jafna að fást við tölur. Þar má nefna 

stærðfræðinga, endurskoðendur, vísindamenn og alla þá sem beita vísindalegri hugsun 

við iðju sína (Armstrong, 2000). Nánast öll greindarpróf (IQ-tests) mæla rökhugsun 

og málgreind og því hefur oft verið haldið fram að rök- og stærðfræðigreind ásamt 

málgreind sé gert mun hærra undir höfði en hinum greindunum og séu 

„mikilvægari“ en aðrar greindir (Gardner, 2006). Í kennslu væri hægt að láta 

nemendur leysa ýmiss konar þrautir og setja fram á lausnamiðaðan hátt sem og að 

setja fram gröf og línurit sem tengjast viðfangsefni kennslunnar. 

Málgreind 

Málgreind er sá hæfileiki að tjá sig með orðum, skriflega eða munnlega. Hún felur 

einnig í sér hæfni einstaklingsins til þess að færa sér í nyt ýmsa þætti tungumálsins, 

svo sem setningafræði, hljóðfræði eða þýðingu tungumálsins. Hún felur einnig í sér 

hæfileikann til þess að sannfæra aðra með orðum eða útskýra sem og að hjálpa 

einstaklingnum að muna með orðum. Þeir sem eru sterkir á þessu sviði eru með gott 

vald á tungumálinu og eru því oft ræðumenn, stjórnmálamenn, blaðamenn eða 

rithöfundar (Armstrong, 2000). Líkt og gildir um rök- og stærðfræðigreindina, þá 
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koma einstaklingar með mikla málgreind betur út á greindarprófum en þeir sem eru 

greindari á öðrum sviðum (Gardner, 2006). Þetta form er hvað algengasta 

kennsluform í kennslustofunum þar sem nemendur skrifa, lesa og tjá sig skriflega eða 

munnlega.  

Rýmisgreind 

Rýmisgreind er sá hæfileiki að hafa góða skynjun á hinu sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi og einnig til þess að umskapa þessa skynjun. Þeir einstaklingar sem hafa 

góða rýmisgreind eru næmir fyrir litum, línum, lögun og formum ýmiss konar og eiga 

einnig gott með að sjá hluti og rúmfræðilegar hugmyndir sjónrænt fyrir sér í huganum. 

Það er því um að ræða flugmenn, arkitekta, listamenn og uppfinningamenn til að 

mynda og aðra sem hafa þessa góðu skynjun (Armstrong, 2000). Nemendur geta 

unnið með ýmis form, svo sem pússl, myndir eða gröf. Verkefnum gæti verið skilað í 

formi teikninga, ýmiss konar listaverka eða á tölvutæku formi. 

Samskiptagreind  

Samskiptagreind er hæfileiki einstaklingsins til þess að skilja og greina tilfinningar og 

fyrirætlanir annars einstaklings. Einstaklingar með mikla samskiptagreind eru næmir 

fyrir alls kyns svipbrigðum, rödd, hugarástandi og vísbendingum í samskiptum við 

aðra og hafa hæfileika til þess að bregðast rétt við í samskiptum við annað fólk 

(Armstrong, 2000). Það að geta lesið í einstaklinginn, þó svo að hann láti sjálfur lítið í 

ljós eða viti jafnvel ekki sjálfur hvernig honum líði, getur oftar en ekki komið sér vel 

og má þar nefna sálfræðinga sem aðstoða fólk með því að „fylla inn í eyðurnar“, 

sölumenn sem þekkja þarfir viðskiptavina sinna að ógleymdum góðum kennurum sem 

hafa næmt auga fyrir þörfum nemenda sinna og koma til móts við þær. Til að þjálfa 

samskiptagreindina getur verið gott fyrir nemendur að gera könnun eða taka viðtöl og 

vinna í hópum. 

Sjálfsþekkingargreind  

Sjálfsþekkingargreind er færni einstaklingsins í því að þekkja sjálfan sig og þekkja 

styrk sinn og veikleika, vera með skýra sjálfsmynd og vera meðvitaður um eigið 

hugarástand. Einnig að vera meðvitaður um eigin tilfinningar, langanir sem og 

sjálfsvirðingu og að hafa góðan sjálfsaga (Armstrong, 2000). Auðvitað er mjög erfitt 

að mæla þessa greind hjá einstaklingum, þar sem einstaklingurinn sjálfur er dómbær á 

það hvort hann þekki sjálfan sig og sé meðvitaður um eigin tilfinningar. Niðurstöður 
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um þessa tegund greindar eru ekki eins augljósar og þegar til dæmis málgreind er 

könnuð. Þrátt fyrir þetta gagnast þessi greind einstaklingnum á hinum hefðbundnu 

greindarprófum þar sem reynir á það að einstaklingur leysi ýmis vandamál og þarf til 

aðmynda að hafa þann sjálfsaga að leysa prófið eftir bestu getu. Í kennslu getur verið 

hægt að láta nemendur setja sig í hin ýmsu spor og leita lausna og einnig getur verið 

gott að láta nemendur ræða saman um málefni líðandi stundar og hvað þeim finnist 

um hin ýmsu álitamál. 

Umhverfisgreind 

Umhverfisgreind er leikni einstaklingsins til þess að skilja náttúruna og fyrirbæri 

hennar, þekkja flokka náttúrunnar bæði úr jurta- og dýraríkinu sem og jarðfræðileg. 

Umhverfisgreind þeirra einstaklinga sem alast upp og búa í þéttbýli kemur þá meira 

fram í því að greina í sundur dauða hluti, eins og bíla, klæðnað og fleira (Armstrong, 

2000). Gardner kom fram með þessa greind nokkrum árum eftir að hann kynnti 

fyrrnefndar greindir. Eftir rannsóknir komst hann að því að hægt væri að flokka 

umhverfisgreind sem sérstaka greind vegna þess að hann gat fundið svæði í heilanum 

sem stjórnaði því. Það rann einnig upp fyrir honum að ýmsir náttúrufræðingar fyrr á 

öldum, svo sem Charles Darwin sem kom fram með þróunarkenningu mannsins, 

hefðu haft yfirburðagreind á þessu sviði. Gardner telur hæfileikann til þess að geta 

lifað af úti í náttúrunni flokkast undir unhverfisgreind, en telur þó að 

nútímaeinstaklingurinn skori ekki eins hátt í umhverfisgreindinni vegna þess að nú 

þurfa einstaklingar einungis að fara út í matvörubúð til þess að sækja sér nauðsynjar 

(Gardner, 2006).  

Tilvistargreind 

Á síðustu árum hefur Gardner leitast við að rannsaka hvort níunda greindin, 

tilvistargreind sé til staðar. Hann skilgreinir greindina sem umhyggju fyrir 

grundvallarmálefnum lífsins (Armstrong, 2000). Hann á þó ekki við andlega, 

trúarlega eða siðgæðislega greind, því hann telur það ekki samræmast skilgreiningu 

sinni um greind, heldur er þessari greind ætlað að taka á grundvallarspurningum um 

lífið og tilveruna. Til þess að undirstrika þetta hefur hann stundum kosið að kalla hana 

„greind hinna stóru spurninga“ og vísar þá til spurninga um lífið og tilgangs lífsins. 

Hann hefur þó ekki fengist til þess að fella þessa greind alveg inn í 

fjölgreindakenningu sína, heldur talar hann um greindirnar sem „átta og 

hálfa“ (Gardner, 2006).  
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Uppröðun kennslustofunnar skiptir miklu máli og bendir dr. Thomas Armstrong 

kennari og sálfræðingur sem mikið unnið með kenningu Gardner og ritað um hana 

bækur á að ef uppröðun skólastofunnar sé brotin upp frá þeirri hefðbundnu uppröðun 

sem ráðið hefur ríkjum í kennslustofum sé betur komið til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Sé þess kostur eigi að skipta skólastofunni upp í nokkur svæði þar sem hver 

greind fái sitt svæði. Vinnustöðvar megi skipuleggja með ýmsu móti, ýmist í 

varanlegar vinnustöðvar eða þá tímabundnar (Armstrong, 2000). 

 

Ekki nægir þó uppröðunin ein og sér til að kennsla í anda fjölgreindakenningarinnar 

geti átt sér stað. Eins og kom fram í áðurnefndri könnun Hafsteins Karlssonar, þá 

reyndust kennsluhættir í íslenskum skólum fremur einhæfir og rótgrónar 

hópkennsluaðferðir ríkjandi. Hafsteinn lýsir hefðbundnum kennsluháttum sem og 

sveigjanlegum á eftirfarandi hátt: 

  
Einkenni hefðbundinna kennsluhátta eru þau að nemendur sitja við borð sín í 
einföldum röðum, stakir eða tveir og tveir saman, og snúa að töflunni. Viðfangsefni 
þeirra eru oft tengd námsbókum, eru á fjölrituðum blöðum eða þeir skrifa niður eftir 
fyrirmælum kennara. Sveigjanlegir kennsluhættir einkennast af því að nemendur 
vinna á mismunandi stöðum í kennslurýminu, ráða ferðinni að nokkru leyti og velja 
viðfangsefni sín að einhverju marki. Viðfangsefni eru af margvíslegu tagi, bæði 
bókleg og verkleg. Hafa verður í huga að til eru mörg afbrigði og útfærslur af þessum 
kennsluháttum og mörk milli þeirra ekki skýr (Hafsteinn Karlsson, 2009).  
 

Ætli kennari sér að kenna undir merkjum fjölgreindakenningar, kemur ekki til greina 

að notast einvörðungu við hefðbundna kennsluhætti. Þar sem nemendur eru ekki allir 

eins, er gríðarlega mikilvægt að kennari beiti ólíkum kennsluaðferðum. Einungis 

þannig er unnt að auka líkur á því að sérhver nemandi nái að nýta þróuðustu greind 

sína í náminu að minnsta kosti hlusta skóladagsins (Armstrong, 2000). Dr. Armstrong 

telur mjög mikilvægt að kennari örvi vitsmunalega hæfileika hvers og eins nemanda 

með því að láta nemendur hugsa í víðara samhengi, til að mynda með því að sjá fyrir 

sér í huganum, geta fært í orð, tjáð sig með teikningu eða í formi tónlistar. Þegar það 

sé gert sé hægt að sjá í hverju nemendur séu sérstaklega sterkir og sterku hliðar hvers 

nemanda koma í ljós. Ef kennarinn tekur upp fjölbreytta kennsluhætti og notar 

fjölgreindirnar sem nokkurs konar farartæki í kennslunni mun það án nokkurs vafa 

hjálpa mikið. Til dæmis má nefna ef kennari teiknar á töfluna, notar líkama og rödd til 

að undirstrika námsefnið enn frekar, nær að tengja námsefnið við hluti náttúrunnar 

eða að glæða frásagnir lífi á einn eða annan hátt. (Provini, 2012). 
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Ætli kennari sér að kenna í anda kenningarinnar verður hann að þekkja vel styrk 

nemenda sinna og veikleika. Hann þarf að vera vel vakandi og taka eftir námshegðun 

hvers og eins. Gæta þarf þess að einblína ekki einungis á þá greind sem nemandinn er 

hvað sterkastur fyrir því nauðsynlegt er að nemandinn geti þróað með sér hæfileika 

sem flokka mætti undir „lakari“ greindir. Til að mynda nemandi sem er með mjög 

sterka rýmisgreind ætti ekki alltaf að fá að skila verkefnum sínum með sjónrænni 

framsetningu í stað þess að skila inn skriflegu verkefni. Nemandinn þarf líka að þróa 

málgreindina. Þetta þarf kennari að hafa hugfast. Ekki skal merkja nemendur sem „ 

líkamsgreindartýpur“ eða gríðarlega sterkir á sviði málgreindarinnar að eilífu. Allir 

nemendur hafa að geyma samansafn af öllum greindunum í mismunandi 

samsetningum og geta greindir hvers og eins nýst mismunandi eftir fjölbreytileika 

verkefna. Það getur hindrað nemendur í að sýna framfarir á öðrum greindarsviðum 

(Provini, 2012). 

 

Ætli kennari sér að haga kennslu sinni í anda fjölgreindakenningarinnar, þarf hann var 

vera tilbúinn að bregða út af vananum og stíga út fyrir „þægindahringinn“. Það er 

viðbúið að ekki takist allt eins vel og lagt var upp með í fyrstu og einnig þarf 

kennarinn að vera viðbúinn því að gera mistök. Fjölbreyttir kennsluhættir þarfnast 

meiri undirbúnings í upphafi, en þegar kennari kemst upp á lagið, þarf 

undirbúningurinn ekki að vera neitt tímafrekari en undirbúningur fyrir hina 

hefðbundnu kennslu. Hér á eftir verður fjallað um starf kennara í Reykjavík sem 

kennir í anda kenningarinnar, þar sem hann lýsir undirbúningi kennslu, uppröðun 

kennslustofunnar og veitir innsýn í starf sitt. Fyrst verður þó vikið að því hvernig 

kennsla í anda fjölgreindakenningarinnar fellur að ákvæðum aðalnámskrár grunnskóla 

og hugmyndum um einstaklingsmiðað nám.  

Aðalnámskrá grunnskóla 
 
Þegar aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð, þá rekst lesandinn margsinnis á hugtök á 

borð við fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám. Þau hugtök eru vissulega 

í anda fjölgreindakenningarinnar en megininntak hennar er, eins og fyrr segir, 

fjölbreytileiki í kennslu. Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum nr. 91/2008 og er 

fyrst og fremst ætluð sem rammi um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og 

markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem 
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felst í lögunum.  

 

Í almenna hluta aðalnámskrárinnar er víða fjallað um fjölbreyttar náms- og 

kennsluaðferðir. Fjallað er um jafnrétti til náms og er þar meðal annars vísað til 

inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Skólinn skal taka mið af þörfum 

allra nemenda á einstaklingsbundinn hátt, svo allir fái tækifæri til þess að njóta 

styrkleika sinna. Það er talið byggja upp jákvæða sjálfsmynd og með því að gefa 

áhugasviðum nemenda rými í skólastarfinu gefst tækifæri til þess að vinna út frá 

styrkleikum og áhuga. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7, 21). 

 

Einnig er fjallað um sköpun og að temja nemendum að beita gagnrýninni hugsun og 

aðferðum sem opna nýja möguleika. Sköpun stuðlar að ígrundun, persónulegu námi 

og frumkvæði í skólastarfi. Þá er einnig minnst á leikinn sem námsaðferð, en hann er 

talinn opna víddir þar sem sköpunargleði barna og unglinga geti notið sín og þar geti 

nemendur einnig fundið hæfileikum sínum farveg og notið sín sem hluta af heild. 

Einnig er fjallað um það að námsumhverfið þurfi að vera örvandi. Gæta þurfi þess að 

aðferðir við námsmat séu fjölbreyttar og að meta þurfi alla þætti námsins, þekkingu, 

leikni og hæfni og leggja áherslu á að námsmatið sé áreiðanlegt, óhlutdrægt, 

heiðarlegt og sanngjarnt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16, 20-22, 

53).  

 

Af þessu má sjá að mikil áhersla er lögð á það í námskránni að einstaklingurinn fái að 

njóta sín í skólastarfinu og á leik og skapandi starf. Fjölgreindakenning Gardner sýnist 

því henta vel til þess að þjóna markmiðum aðalnámskrár. Kennsla í anda 

kenningarinnar á að geta komið til móts við þarfir ólíkra nemenda, sem og að 

innihalda skapandi leiðir við kennslu. Kennari sem starfar í anda 

fjölgreindakenningarinnar er því að þjóna öllum nemendum sínum og viðheldur þar 

með markmiðinu um jafnrétti allra til náms. 

Einstaklingsmiðað nám  
Eins og komið hefur fram er inntak fjölgreindakenningarinnar það að einstaklingurinn 

hefur margar ólíkar greindir. Engir tveir einstaklingar hafa nákvæmlega eins 

samsetningu greindanna og þess vegna má leiða að því líkur að kennsluhættir sem 



	   16	  

kennari notar henta hverjum og einum misvel. Eins og fyrr hefur komið fram má víða 

finna hugtakið einstaklingsmiðað nám þegar aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð. Þessi 

stefna hefur verið ráðandi í íslensku skólastarfi undanfarna áratugi. Hugmyndin er sú 

að hver og einn nemandi eigi rétt á því að fá kennslu við sitt hæfi og að nám sé miðað 

að þörfum hvers og eins.  

 

Eins og gefur að skilja, eru nemendur eins mismunandi og þeir eru margir. Sömu 

námsaðferðir henta ekki öllum og með fjölbreyttum kennsluaðferðum tekst kennara 

að koma á móts við þá og vænta má mun betri árangurs í námi. Hver bekkur hefur að 

geyma samansafn af ólíkum einstaklingum, bæði hvað varðar námsgetu og 

persónuleika. Þær aðferðir við kennslu sem henta ákveðnum hópi nemenda henta alls 

ekki öllum. Kennari verður að vera vel vakandi fyrir því hvaða námsaðferðir henti 

hverjum og einum. Þegar kennari notast við fjölgreindakenninguna, ætti  hann að 

leggja áherslu á koma til móts við ólíkar þarfir og auka þannig líkur á  að einhver 

þeirra aðferða henti að minnsta kosti einhverjum í hvert sinn. 

 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir m.a. í 2. grein: „Þá skal grunnskóli leitast 

við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins" (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

 

Strax í upphafi lagabálksins kveður skýrt á um áherslu á þarfir einstaklingsins og að 

koma skuli til móts við þarfir hvers og eins nemanda. Í stefnu menntamála í 

Reykjavík er einstaklingsmiðað nám og samvinna nemenda meginmarkmið fyrir 

skólastarf í grunnskólum Reykjavíkur, en þar segir:  
Einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna tryggir að komið sé til móts við þarfir, 
áhuga og námsstíl nemenda. Frumkvæði og þekkingarleit einkenna allt skólastarfið og 
nemendur öðlast færni til að lesa og skilja umhverfi sitt, túlka það og miðla þekkingu 
sinni. Nemendur setja sér markmið í samvinnu við kennara og foreldra og eru ábyrgir 
fyrir eigin námi. Hæfileikar hvers og eins fá notið sín og námstilboð eru fjölbreytt í 
bóklegum og verklegum greinum, menningu og listum (Starfsáætlun, 2011, bls. 7). 

  

En hvað er einstaklingsmiðað nám? Gerður G. Óskarsdóttir (2003), fyrrverandi 

fræðslustjóri Reykjavíkur, leitast við að útskýra skólastarf í anda einstaklingsmiðaðs 

náms. Hún leggur þar áherslu á sveigjanlegt skólastarf, val nemenda og heildstæð 

viðfangsefni, þar sem m.a. sé byggt á samþættingu námsgreina, samvinnunámi, 
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markvissri þjálfun í tölvu- og upplýsingatækni og skapandi starfi af ýmsu tagi. Þar 

gerir hún ráð fyrir því að hinar hefðbundnu skólastofur víki fyrir sveigjanlegum 

vinnusvæðum. Nemendur vinni eftir einstaklingsáætlunum og byggt sé á 

teymiskennslu og samvinnu kennara við kennslu. 

 

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir byggjast ekki allir á sömu hugmyndafræðinni. 

Hugmyndirnar hafa þróast eftir mörgum ólíkum leiðum og rætur þeirra liggja víða. 

Ingvar Sigurgeirsson (2005) hefur bent á að ein af þeim hugmyndum sé svokallaður 

opinn skóli. Opni skólinn sótti hugmyndafræðina m.a. til mannúðarsálfræðinnar. Einn 

áhrifaríkasti talsmaður opna skólans var Herbert Kohl, bandarískur kennari og 

rithöfundur. Hann þróaði kennsluhætti þar sem hugmyndin var að nemendur og 

kennarar væru samstarfsmenn sem ynnu saman að áhugaverðum, heildstæðum 

viðfangsefnum. Hlutverk kennarans væri því fyrst og fremst að hvetja nemendur sína 

áfram og vekja áhuga þeirra á viðfangsefninu. Mikil áhersla var lögð á það að hvert 

barn væri einstakt og skólaumhverfið ætti umfram allt að vera jákvætt, hlýlegt og 

óþvingað. Námsmat skyldi vera einstaklingsmiðað og áhersla lögð á það að kennarinn 

væri í hlutverki leiðbeinanda (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).   

 

Hugmyndin um opna skólann barst til Íslands á sjöunda áratugnum og hóf 

Fossvogsskóli að starfa undir merkjum stefnunnar. Þegar kennsluhættir opna skólans 

og opnu skólastofunnar voru skoðaðir kom meðal annars fram: 

  

- Rík áhersla er lögð á það að námið tengist umhverfi nemenda og reynslu 

þeirra. 

- Reynt er eftir föngum að skipuleggja skólastarfið með hliðsjón af áhuga 

nemenda og þörfum þeirra. 

- Virkum kennsluaðferðum er beitt; áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð.  

- Nemendur taka þátt í því að skipuleggja skólastarfið og þeim er falin margs 

konar ábyrgð. Til þeirra er borið traust. 

- Lögð er áhersla á fjölbreytt og áhugavekjandi viðfangsefni og hið sama gildir 

um kennsluaðferðir.  

- Reynt er að skapa fjölbreytt en um leið hlýlegt umhverfi í skólastofunni. 

Andrúmsloftið er óþvingað sem stuðlar að heimilislegum samskiptum kennara 

og nemenda. 
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- Hlutverk kennarans er fyrst og fremst fólgið í því að skipuleggja, aðstoða og 

leiðbeina, fremur en að miðla þekkingu (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). 

 

Fjölgreindakenning Howard Gardner fellur afar vel að markmiðinu um 

einstaklingsmiðað nám, sem og hugmyndinni um opna skólann. Hér á eftir verður 

fjallað um það hvernig fjölgreindakenningin í skólastarfi endurspeglar það sem nú 

þegar hefur komið fram. 

Fjölgreindakenningin í skólastarfi – dæmi úr kennslu 
 
Eftir að hafa kynnt mér inntak fjölgreindakenningarinnar, þá lék mér mikil forvitni á 

því að vita hvort og þá hvernig kennsla í anda hennar færi fram hérlendis. Ég ræddi 

við Ingvar Sigurgeirsson, leiðbeinanda minn, sem þekkir mikið til kennsluhátta í 

íslensku skólastarfi. Hann sagði mér frá kennara sem hefði að miklu leyti helgað sig 

fjölgreindakenningunni og meðal annars útbúið þar til gerða fjölgreindakennslustofu. 

Hann kom mér því í samband við Björgu Vigfúsínu Kjartansdóttur kennara við 

Ísaksskóla og féllst hún á það að leyfa mér að skyggnast inn í starf sitt. Samskiptin 

fóru að mestu leyti fram í gegnum tölvupósta og Skype-samskiptaforritið, þar sem við 

vorum oftast staddar hvor í sínu landinu. Við hittumst svo á heimili hennar, þar sem 

hún sýndi mér mjög margt áhugavert úr kennslu sinni, myndbönd, kennsluáætlanir og 

allt þar á milli. Óhætt er að segja að Björg fari óhefðbundnar og jafnframt spennandi 

leiðir í kennslu og mun ég hér á eftir gera grein fyrir aðferðum hennar við kennslu. 

 

Björg Vigfúsína Kjartansdóttir er kennari og einn af frumkvöðlum í kennslu í anda 

fjölgreindakenningarinnar á Íslandi. Hún lauk námi frá Fósturskóla Íslands sem fóstra 

(starfsheitið breyttist síðar í leikskólakennari) árið 1986 og hóf störf á leikskóla að 

námi loknu, fyrst sem leikskólakennari og síðar sem leikskólastjóri. Hún starfaði sem 

leikskólastjóri í níu ár, frá árinu 1991 til ársins 2000. Veturinn 1996—97 fór hún í 

framhaldsnám í listgreinum í dagskóla í Fósturskólanum, sem hún segir að hafi nýst  

ákaflega vel og í senn verið mjög skemmtilegt. Árin 2000—2002 stundaði hún 

fjarnám við Kennaraháskóla Íslands, þar sem hún lauk framhaldsnámi í tölvu- og 

upplýsingatækni. Árið 2003 fékk hún leyfisbréf sitt hjá Menntamálaráðuneytinu sem 

grunnskólakennari.  
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Um leið og Björg heyrði fyrst um hugmyndafræði Howard Gardner, kviknaði áhugi 

hennar á fjölgreindakenningunni, því kenningin féll vel að þeim hugmyndum sem hún 

hafði mótað sér. Björg hafði einnig mikinn áhuga á hugmyndafræði Loris Malaguzzi. 

Hann setti saman uppeldisstefnu fyrir leikskólana í borginni Reggio Emilia.  

 

Hugmyndafræði Loris Malaguzzi samanstóð af kennismiðum eins og John Dewey, 

Vygotsky og Piaget. Malaguzzi talaði um það að börn hefðu 100 mál en 99 væru frá 

þeim tekin. Hann rökstuddi það meðal annars með því að börn hefðu meðfædda 

hæfileika til þess að lesa umhverfi sitt með öllum skilningarvitum og afla sér fróðleiks 

og þekkingar sem væri margfalt flóknari en almennt hefur verið talið fært að tileinka 

sér. Hann lagði áherslu á það að nemendur fengju að gera tilraunir og rannsóknir. 

Uppeldisstarfið í anda hans miðar að auganu sem sér og hendinni sem framkvæmir. Í 

þessari hugmyndafræði kemur það einnig fram að barnið þurfi neista til þess að 

kveikja elda skilningsins í sál þess. Hafi barnið ekki þraut fyrir framan sig sem það 

þurfi að leysa, þá komist fróðleikurinn ekki til skila. Áhersla er lögð á það að opna 

börnunum frjálsa leið til náms eða þekkingar. Hlutverk fullorðna fólksins sé að hjálpa 

börnunum til þess að tjá sig óheft, af allri getu þeirra og með öllum þeim málum sem 

þau búi yfir. Þá þarf að huga að því að þær hindranir sem menning okkar býr yfir 

verði ekki til þess að stöðva þau í tilraunum sínum á leið þeirra til að þroskast og 

verða lifandi og gagnrýnir einstaklingar (Björg Vigfúsína Kjartansdóttir, 2001). 

 

Björg hóf að afla sér frekari vitneskju um fjölgreindakenninguna og hvernig hægt 

væri að nota hana í skólastarfi. Hún hefur verið dugleg að lesa sér til um 

fjölgreindakenninguna, lesið bækur og farið á ýmsa fyrirlestra. Árið 2001 hóf hún 

störf í Korpuskóla í Reykjavík sem leiðbeinandi í fjórða bekk og veturinn eftir kenndi 

hún fyrsta bekk í sama skóla. Veturinn 2003—2004 var hún komin með 

kennsluréttindi og kenndi þá öðrum bekk. Hún hélt áfram kennslunni með sama 

árgang og fylgdi honum út fjórða bekk. Björg fékk að innrétta svonefnda 

fjölgreindakennslustofu og fór af stað með tilraunaverkefni í kjölfarið. Hún segir 

skólastjórnendur Korpuskóla hafa verið frábæra og að kennararnir hafi fengið mikið 

svigrúm til þess að leika sér innan marka námskrárinnar. Í Korpuskóla hafi mikil 

áhersla verið lögð á símenntun kennara og skólastjórinn hafi verið duglegur að fá alls 

kyns fyrirlesara sem og að hvetja kennara til að  lesa efni saman og ræða það. Í dag 

kennir Björg við Ísaksskóla í Reykjavík og hefur starfað þar síðan haustið 2006. 
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Björg telur kennslu í anda fjölgreindakenningarinnar bjóða upp á mun meiri 

fjölbreytni og geri nemendum með sértæka námsörðugleika auðveldara fyrir, en hún 

var sjálf greind með lesblindu árið 2002. Þegar hún hugsar til baka til eigin 

grunnskólagöngu sér hún að ef til vill hefði henni gengið betur í skólanum og átt fleiri 

ánægjulegar minningar ef hún hefði haft betri sjálfsmynd. Fjölgreindakenningin opni 

nýjar víddir og að það sé ekki einungis það að vera fær í íslensku og stærðfræði sem 

geri einstaklinga greinda, heldur sé hægt að meta einstaklinginn út frá öðrum 

hæfileikum. Hún hefur sjálf, sem kennari, reynt að byggja upp jákvæða sjálfsmynd 

nemenda sinna, þar sem hún telur að skólaganga byggist að miklu leyti á sjálfsmynd 

þeirra og hvernig þeir upplifi sig í skólanum. Með kennslu í anda 

fjölgreindakenningarinnar aukist líkurnar á því að ná til fjöldans, sem skipti öllu máli.  

 

Í Korpuskóla kynnti hún fjölgreindakenninguna fyrir nemendum sínum og útskýrði í 

hverju hún fælist. Með tímanum voru nemendur orðnir meðvitaðir um hvaða greind 

þeir nýttu hverju sinni. Hún hefur aldrei lagt sérstakt fjölgreindapróf fyrir nemendur 

sína en leggur sig fram um það að sjá hvar sterkar og veikar hliðar nemenda liggja.  

 

Fjölgreindakennslustofan 
Í hinum fullkomna heimi fjölgreindakenningarinnar hefur hver bekkur yfir að ráða 

svokallaðri fjölgreindakennslustofu. Það felur í sér að hver greind hefur sitt svæði inni 

í kennslustofunni, en eins og gefur að skilja þarf talsvert rými til þess að útbúa hina 

fullkomnu stofu. Korpuskóli var fremur nýr skóli þegar Björg hóf þar störf og var 

skólinn þá með aðsetur á Korpúlfsstöðum sem er gamalt höfuðból og var því mikið og 

gott rými undir nýjan skóla. Björg fékk stórt og rúmgott rými sem staðsett var í gamla 

fjósinu og fékk leyfi til þess að setja upp kennslustofu eftir sínu höfði. Hún kaus að 

setja hana upp í anda fjölgreindakenningarinnar, þ.e. að hver greind fengi sinn hluta af 

kennslustofunni. Þar gat hún haft borðin á afmörkuðu svæði og hún raðaði þeim upp í 

„U“ til þess að hún gæti rúllað sér á skrifborðsstól á milli borðanna þegar nemendur 

unnu að hefðbundnum verkefnum. Þar hafði hún til að mynda hreyfirými, 

upplýsingatæknihorn með tölvum og öðrum búnaði, lestrarkrók og horn með penslum 

og málningu, svo eitthvað sé nefnt. Hún merkti hvert svæði hverri greind til þess að 
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gera greindirnar meira áberandi í kennslunni, ásamt því að minna sig og nemendur 

sína á hvaða greind væri aðallega verið að vinna með á hverri stöð.  

 

Ævintýraland var kastali sem hún og nemendurnir hjálpuðust að með að smíða og 

setja upp. Þar fór fram leikræn tjáning og var sú stöð merkt hreyfigreind-

samskiptagreind. Regnbogaland bjó hún einnig til með nemendum sínum og var þar 

regnbogi búinn til úr grisjum sem nemendur lituðu í mörgum litum og var merktur 

málgreind. Þangað gátu nemendur farið með bækur og lesið, auk þess sem þar fóru 

fram umræður og kveikjur kennara. Tónlistargreind fékk sinn stað í stofunni en 

þangað fengu nemendur að fara með hljóðfærakörfu sem Björg átti. Rök- og 

stærðfræðigreind var á svæði þar sem hægt var að vinna með bækur og spila spil og 

við vaskinn í kennslustofunni voru penslar og málning sem hún tengdi við 

rýmisgreind. Umhverfisgreind fékk sinn hluta kennslustofunnar en þar voru tölvur 

aðgengilegar nemendum sem og smásjá og stækkunargler og gátu nemendur komið 

inn úr frímínútum með til að mynda orma eða smádýr og fengið að skoða í smásjá eða 

með stækkunargleri. 

 
Nemendur í ævintýralandi (Mynd: BVK) 
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Nemendur notast við smásjá á rannsóknarstofu umhverfisgreindar (Mynd: BVK) 

 

Björg segir að þessi kennslustofa, sem var svo stór og bauð upp á fyrrnefnda 

uppsetningu, hafi auðveldað henni kennsluform á borð við hringekju- og þemavinnu. 

Hún segir að það hafi verið dásamlegt að vinna í þessari stofu sem hafði að geyma 

allar þessar stöðvar. Hún segir það vera óskastöðu að hafa svo stóra og rúmgóða stofu 

svo vel búna tækjum, en hún hafði þar tölvur, myndvarpa og smásjá sem tengdist 

tölvu. Myndvarpann notaði hún í margt, m.a. gat hún auðveldlega sett upp 

skuggaleikhús sem naut mikilla vinsælda á meðal nemenda, en nemendur bjuggu 

sjálfir til brúðurnar úr pappír.  

 

Björg verður dreymin á svip þegar hún hugsar um þennan góða tækjabúnað og telur 

það vera gríðarlega mikilvægt. Aðspurð segir hún að undirbúningur og fyrirkomulag 

kennslu snúist ekki einungis um hugmyndaflug og orku kennarans, heldur einnig um 

rými, aðbúnað og aðgang. „Vá, hvað mig langar í þennan útbúnað“ segir Björg og 

bendir á að tölvurnar og tækin þurfi að vera alltaf uppi, alltaf til staðar. Auk þess sé 

mikill kostur að þurfa ekki að eyða dýrmætum tíma í það að færa til stóla og borð, en 

það þurfi vissulega að gera undir ákveðnum kringumstæðum ef kennslustofan er lítil.  
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Björg segir kennslustofuna gegna gríðarlega miklu hlutverki í námi barna og 

lærdómsumhverfið verði að vera lifandi og notalegt. Í Ísaksskóla, þar sem hún kennir 

nú, eru kennslustofurnar aftur á móti of litlar til þess að hægt sé að útbúa sérstök 

varanleg svæði í anda kenningarinnar, en hún fer aðrar leiðir í staðinn. Sumir 

nemendur vilja fá að liggja á gólfinu þegar þeir vinna. Ef það hentar, leyfir hún það, 

svo framarlega að hún nái að halda aganum í lagi. Hún hefur sankað að sér ýmsum 

skemmtilegum hlutum í gegnum tíðina, sem hún notar í kennslunni, m.a. búningum, 

hljóðfærum, fingrabrúðum og handbrúðum.  

 
Uppröðun kennslustofunnar í Ísaksskóla (Mynd: BVK) 

 
Fingrabrúður í vinnslu (Mynd: BVK) 



	   24	  

Eftir að hafa rætt við Björgu er nokkuð ljóst að það er ekki afsökun fyrir kennara sem 

hafa yfir litlum skólastofum að ráða að notast ekki við hugmyndina um 

fjölgreindakennslustofuna. Hægt er að setja upp tímabundnar, opnar og sveigjanlegar 

vinnustöðvar, sem kennari getur tekið upp og sett niður, á fljótlegan og auðveldan hátt. 

Það sem kennarinn þarf þá að gera er að raða upp átta borðum um stofuna, þar sem 

hvert og eitt þeirra er merkt tiltekinni greind og því viðfangsefni sem fást á við á 

hverri stöð. Ef kennari hefur í hyggju að kynna fjölgreindakenninguna fyrir 

nemendum sínum, getur verið gott að setja stofuna upp með þessum hætti, svo 

nemendur eigi auðveldara með að átta sig á skiptingu greindanna (Armstrong, 2000).  

 

Þegar skoðuð eru skrif fræðimanna um það hvort nemendurnir sjálfir ættu að fá að 

velja sér vinnustöð, fer það svolítið eftir tilgangi stöðvanna og hvort þær eru 

varanlegar eða tímabundnar. Það að leyfa nemendum að velja sjálfir gefur 

kennaranum vísbendingar um það á hvaða sviðum nemandinn sé sterkastur, því 

vanalega dragast nemendur að þeim greindum sem þeir eru sterkastir í. Að sjálfsögðu 

þarf kennarinn að sjá til þess að nemendur vinni á öllum stöðvum, en ágætt getur 

verið að leyfa þeim að ákveða sjálfir hvar þeir byrja. Fjölgreindavinnustöðvarnar eru 

þeim kosti gæddar að þær höfða til yfirgripsmikillar námsgetu nemenda og gefa þeim 

tækifæri til þess að stunda virkt nám, þ.e.a.s. öðruvísi verkefni en vinnubækur og 

verkefnablöð (Armstrong, 2000).  

 

Þegar Björg er spurð um staðlaðar vinnubækur, telur hún að þær eigi ekki að vera 

ríkjandi í kennslunni en gott sé að hafa þær í og með. Sjálf leggur hún áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti en bendir á það gott sé að hafa vinnubækur til þess að grípa í, 

til að mynda í íslensku og stærðfræði, enda finnst nemendum yfirleitt gaman að vinna 

í vinnubókum. Í námsgreinum á borð við lífsleikni, samfélags-, náttúru- og 

trúarbragðafræði vill hún heldur að nemendur búi sér sjálfir til bækur eða vinni önnur 

skapandi verkefni. 
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Björg lætur nemendur gjarnan búa til sínar eigin vinnubækur. Hér er gott dæmi um vinnubók 

í tengslum við þemaverkefni um íslensku dýrin (Mynd: BVK) 

 

Þegar Björg starfaði í Korpuskóla og hafði fjölgreindakennslustofuna má segja að 

kennslan í anda kenningarinnar hafi verið markvissari og nemendur voru meðvitaðir 

um það á hvaða greind reyndi hverju sinni. Nemendur voru fljótir að átta sig á því 

hvaða greind væri verið að vinna með hverju sinni, en hún segir að þetta hafi breyst. Í 

kennslunni í Ísaksskóla segist hún ekki hafa virkjað nemendur í því að vera 

meðvitaðir um það á hvaða greind reyndi hverju sinni. Ástæðuna telur hún vera þá að 

nú sé það ef til vill komið upp í vana að vinna með kenninguna og að hún sjálf sé með 

það á hreinu hvaða verkefni tilheyri hverri greind. Hún segir þó að ef til vill sé það 

sniðugt að gera nemendur meðvitaðri um kenninguna til þess að þeir sjálfir séu betur 

meðvitaðir um það hvaða í greind þeir séu sterkastir. Þá væri einnig auðveldara að 

hvetja þá til þess að vinna betur í þeim greindum sem eru lakari. 

Fjölgreindakenningin og agastjórnun 

Þegar samfélagið innan bekkjarins er skoðað, kemur fljótlega í ljós að það byggist í 

meginatriðum upp á nokkrum þáttum og eru þeir mikilvægustu reglur, fastir liðir og 

ákveðnir starfshættir. Fjölgreindakenningin sem slík er ekki beint agastjórnunarkerfi 

en engu að síður gefur hún kennurum góðar hugmyndir þegar kemur að því að stjórna 

aga innan bekkjarins (Armstrong, 2000). Kennurum kann að hætta við að festast í 

sömu aðferðunum sem oft virka misvel á nemendur. Það liggur beinast við að áætla 

að orð virki best á nemendur, þ.e. að biðja nemendur um það að fylgja fyrirmælum. 
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Þegar þetta er skoðað með fjölgreindakenninguna í huga, þá liggur í augum uppi að 

orð virka misvel á nemendur. Ef ætlunin er að ná til allra nemenda, eða a.m.k. sem 

flestra, er ljóst að beita þarf fjölbreyttari aðferðum. Hægt er að nota aðferðir sem 

tengjast öllum greindunum og þá reynir á ímyndunarafl kennara þegar kemur að því 

að tengja aðferðir við greindirnar. Hér eru nokkrar hugmyndir: Hægt er að skrifa á 

töfluna eitthvert orð eða setningu sem gefur til kynna hvað kennarinn vill, t.d. „gjörið 

þið svo vel og hafið þögn“ sem tengist þá málgreindinni. Á sama hátt væri hægt að 

klappa vissan takt og láta nemendur klappa á móti, sem ætti þá að gera nemendum 

ljóst að nú ætti að hafa þögn, það er í anda tónlistargreindarinnar. Kennari getur gefið 

merki með látbragði með tilvísun til líkamsgreindarinnar eða þá að kennari standi og 

hafi þögn og bíði þar með eftir þögn, þannig að nemendur átti sig á því að þeir séu 

þarna til þess að læra fyrir sjálfa sig og beri ábyrgð á eigin námi og er þar með vísað 

til sjálfsþekkingargreindarinnar (Armstrong, 2000). 

 

Aðspurð um aga segir Björg það skipta öllu máli að kennarinn sé strangur en 

jafnframt hlýr og góður. Sú aðferð sem hún notar hvað mest kallast á íslensku 1-2-3 

agi í lagi og á sínum tíma fóru allir kennarar í grunnskólum Reykjavíkur á námskeið í 

þessari tækni. Í fyrstu var hún fremur mótfallin þessari aðferð, en þegar hún náði að 

tileinka sér hana, þótti henni gott að notast við hana. Hún segir mjög mikilvægt að 

vera fylginn sér en jafnframt sanngjarn. Aðferðin er þróuð af bandaríska 

sálfræðingnum Thomas W. Phelan og er safn einfaldra, nákvæmra og árangursríkra 

aðferða til þess að ráða við börn sem eru á aldrinum tveggja til tólf ára (Phelan, 2002, 

bls. 15). Aðferðina hefur Phelan þróað og stundað frá árinu 1984 og hefur m.a. komist 

að því að það hafi ekkert jákvætt í för með sér að rífast og æsa sig við börnin, heldur 

sé heppilegra að beita 1-2-3 aðferðinni. Í stað þess að þræta og rífast er einfaldlega 

notast við talningu til þess að stöðva ákveðna hegðun. Leitast skal við að nota sem 

fæst orð við framkvæmd þessarar aðferðar og einfaldlega telja upp að þremur, þar 

sem 1 táknar fyrstu viðvörun, 2 lokaviðvörun og 3 táknar að einstaklingur taki 

afleiðingum gjörða sinna. Foreldrar og kennarar segja að mun auðveldara sé að halda 

uppi aga ef þeir nota 1-2-3 aðferðina, auk þess sem þá fari ekki á milli mála hver það 

sé sem stjórni (Phelan, 2002, bls. 37). 

 

Björg segir kennara þurfa að gæta þess vel að nota rödd sína, tón og blæbrigði rétt, 

bæði til þess að kveikja áhuga nemenda sem og að halda uppi góðum aga, ásamt því 
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að hugsa um fas og framkomu. Kennarar þurfi að passa vel upp á sjálfsmynd nemenda, 

byggja hana upp og gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að nemandi fái jákvætt 

viðhorf og tilfinningu gagnvart kennara sínum. Hlutverk kennarans í lífi barnsins sé 

stórt og það sé mikil ábyrgð sem hvíli á kennurum að koma jákvæðri mynd til 

nemendanna. Þar talar hún út frá eigin reynslu frá því er hún var sjálf nemandi í 

grunnskóla. Björg nefnir dæmi um það að hún hafi upplifað pirring frá kennara sem 

náði ekki að skýra út fyrir henni í stærðfræði og hún náði ekki efninu. Hún segist 

muna vel eftir því hversu illa henni hafi liðið og hvernig hún lokaðist gagnvart 

stærðfræði. Þar með átti ekkert nám sér stað en sem nemandi vissi hún það ekki. Hún 

upplifði að hún sjálf væri ómöguleg. 

 

Eitt af því sem Björgu finnst mikilvægt er að upplýsa nemendur sína um að það sé 

hægt að gera mistök og að mistök séu til þess að læra af og gera betur næst. Björg 

segir á heimasíðu sinni að það að móta persónu sé vandasamt verk. Barnið sé háð 

þekkingu, tilfinningum og félagslegum tengslum sem séu síbreytilegar. Við þetta 

bætist síðan menning og hefðir í samfélaginu. Börn hafi mikla þörf fyrir að vera 

sjálfstæð og því þurfi þau að fá tækifæri til þess að kanna, prufa, misheppnast og 

reyna aftur. Þau þurfi að fá að vera sjálfstæð við það að uppgötva og læra að meta þau 

verðmæti sem þau búa yfir, s.s. sjón, heyrn og skynjun. Þau þurfi að fá að uppgötva 

hvernig skynsemin, ímyndun og hugsun vinna saman. Ef við hjálpum þeim við þetta, 

þá leiðum við þau áfram til þess að takast á við heiminn og hafa áhrif á hann (Björg 

Vigfúsína Kjartansdóttir, 2001). 

 

Björg segir frá uppákomu sem átti sér stað fyrir stuttu, þegar nemandi hennar kom til 

hennar og sagðist hafa gert mistök. Hann var alveg miður sín en Björg var hin 

rólegasta og sagði að það væri ekkert mál, mistök væru til þess að læra af þeim. 

Nemandinn spurði hana þá að því hvort hún sjálf hefði gert mistök og svaraði Björg 

því að auðvitað hafi hún gert mistök og væri ennþá að vinna í því að læra af mistökum 

sínum. Nemandinn ljómaði þá allur og sagði svo: „Já, gamalt fólk hefur gert fullt, fullt 

af mistökum!“ Björg sagði að svona augnablik væru þau bestu og vonaði að þessi 

uppgötvun nemandans ætti eftir að fylgja honum út í lífið. Þau hafi síðan fundið leið í 

sameiningu til þess að bæta fyrir mistökin og læra af þeim — einmitt svona aðferðir 

telur hún virka best í sinni kennslu. 
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Þeir sem aðhyllast kenningu Gardner um fjölgreindirnar eru sammála um það að 

misjafnt sé hvaða aðferðir virki á hvern og einn og gott gæti verið að þekkja 

styrkleika og veikleika einstaklingsins til þess að vinna með þá. Algengast er að 

kennari ræði einslega við nemanda sinn um vandamálið og þeir reyni að finna 

sameiginlega lausn; slík nálgun fellur undir málgreindina. Segjum sem svo að 

nemandi eigi við hegðunarvandamál að stríða og líffræðilegar ástæður liggi að baki 

því, en nemandinn sé engu að síður með afar sterka rök- og stærðfræðigreind. 

Kennarinn gæti þá beðið nemandann um að gera línurit yfir tíðni jákvæðrar og 

neikvæðrar hegðunar sinnar og væri þá líklegt að nemandinn áttaði sig betur á eigin 

hegðun ef hegðunarmynstur hans væri sett upp á stærðfræðilegan hátt. Ef um væri að 

ræða nemenda sem er sterkur í sjálfsþekkingargreind mætti gera við hann 

hegðunarsamning sem hann þyrfti að standa við (Armstrong, 2000).  

Vefsíðan 
Eins og áður segir, fór Björg í framhaldsnám í tölvu- og upplýsingatækni við 

Kennaraháskóla Íslands. Fljótlega upp úr því setti hún á laggirnar heimasíðuna 

www.vigfusina.is en þar hefur hún sett verk sín og vinnu. Hugmyndina fékk hún 

þegar hún kynnti sér hugmyndafræði Loris Malaguzzi. Eins og áður hefur komið fram, 

þá setti hann fram uppeldisstefnu fyrir leikskóla í borginni Reggio Emilia. Þar voru 

kennarar duglegir að taka myndir af leikskólastarfinu sem þeir framkölluðu í lok dags. 

Myndirnar voru síðan hengdar upp áður en foreldrar komu að sækja börnin, gagngert 

til þess að foreldrar gætu fylgst betur með því sem fram fór í skólastarfinu.  

 

Heimasíðuna setti Björg upp að eigin frumkvæði og segir hún hana fyrst og fremst 

hafa átt að nýtast fyrir sjálfa sig sem geymsla og gagnagrunnur fyrir vinnu sína, sem 

og fyrir nemendur og foreldra að fylgjast nánar með því sem fram færi innan veggja 

skólastofunnar. Síðan hefur alla tíð fengið mjög jákvæð viðbrögð frá foreldrum sem 

fögnuðu því að fá tækifæri til þess að fylgjast svo náið með því sem fram fór í 

skólastarfinu.  

 

Á heimasíðunni er að finna myndir úr skólastarfi og jafnvel myndbönd þar sem 

nemendur hennar eru í aðalhlutverki. Vefsíðan er gríðarlega dýrmæt heimild um það 

starf sem Björg hefur unnið í gegnum tíðina og segist hún hafa sett nánast allt sitt efni 

þarna inn og noti hana sem nokkurs konar rafrænt safn yfir verk sín. Þetta er ekki 
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síður ánægjulegt fyrir nemendur hennar en Björg hefur nokkrum sinnum fengið 

tölvupóst frá gömlum nemendum sínum þar sem þeir segja henni hversu gaman þeim 

finnist að skoða gamalt efni.  

 

Björg setur ekki einungis efni á síðuna fyrir foreldra nemenda sinna. Hún setur einnig 

inn verkefni sem hún hefur sett saman eða samið sem aðrir kennarar geta notað í sinni 

kennslu. Hún er alfarið á móti því að hver og einn kennari haldi sínu efni fyrir sig og 

finnst ekkert sjálfsagðara en að leyfa öðrum að njóta góðs af vinnu sinni. Á síðunni er 

að finna fjöldann allan af stuttum verkefnum, svo sem krossgátur, stafarugl og fleira, 

ásamt ítarlegum „leiðbeiningum“ um ýmis þemaverkefni sem hún hefur lagt fyrir 

nemendur sína í gegnum árin.  

 
Heimasíða Bjargar, www.vigfusina.is (Mynd: www.vigfusina.is) 

 

Gaman er að benda á lokaverkefni hennar í tölvu- og upplýsingatækni frá 

Kennaraháskóla Íslands árið 2002, þar sem hún ásamt tveimur öðrum bjuggu til 

vefsíðuna Snilliheima (www.mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/forsida.html). Það er 

námsvefur ætlaður nemendum á yngsta stigi og er byggður á hugmyndafræði John 

Dewey um það að börn læri í gegnum leik. Vefinn settu þær upp í anda 

fjölgreindakenningarinnar og hefur hann að geyma fjölbreytt verkefni sem ætluð eru 

yngsta stigi grunnskólans og reyna á hinar mismunandi greindir mannsins.  
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Upphafssíða Snilliheima (Mynd: www.mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/forsida.html 

Kennsla í anda kenningarinnar 

Björg Vigfúsína er mjög hrifin af þemaverkefnum og útfærir gjarnan námsefnið sem 

þemaverkefni. Þegar talað er um þemanám er átt við kennsluaðferð þar sem fengist er 

við umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). Á heimasíðu hennar (www.vigfusina.is) er til að mynda að finna fjölmörg 

þemaverkefni sem hún hefur sett saman í gegnum árin sem geta nýst öðrum kennurum 

við kennslu.  

 

Þegar Björg fer af stað með þemaverkefni, tengist viðfangsefnið alltaf námsefni í 

samfélags- eða náttúrufræði. Þá tekur hún eitthvað ákveðið fyrir samkvæmt námskrá 

og skoðar hvaða leiðir séu vænlegastar til þess að nálgast verkefnið. Því næst þarf hún 

að huga að aldri nemenda, því það gefur auga leið að undirbúningur miðast við 

ákveðið aldursstig.  

 

Þegar Björg tekur við bekk, þá kýs hún helst að fá að halda honum upp á næstu 

bekkjarstig, því hún vinnur mikið innan frá og út, þ.e.a.s. hún vill byrja á barninu 

sjálfu og síðan víkka rammann smám saman. Til að mynda tók hún við fimm ára bekk 

og byrjaði þá að taka fyrir barnið sjálft og skólaumhverfið. Næsta skólaár tók hún 

næsta nágrenni við skólann fyrir með nemendum og veturinn þar á eftir var Reykjavík 

viðfangsefni bekkjarins. Út frá því vinnur hún svo í ýmsar áttir og samþættir við aðra 
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námsþætti og fléttar inn öllum greindum fjölgreindakenningarinnar ef mögulegt er, en 

ef greind passar ekki inn, þá finnst henni í lagi að sleppa henni í eitt skipti.  

 

Björgu finnst best að byrja á því að setja markmiðin úr námskránni niður á blað. Áður 

en hún gerir það, er hún búin að fara yfir allar námskrár í öllum þeim greinum sem 

hún kennir og merkja það sem er sameiginlegt með ákveðnum litum. Með þeim hætti 

nær hún að finna út hvað er sameiginlegt eða mögulegt að samþætta og hvað það er 

sem hún gæti sett í hvert þemaverkefni. Þetta gerir hún mjög skipulega og 

samviskusamlega til þess að vera viss um að ná flestöllum þeim markmiðum sem 

aðalnámskráin segir til um. Þegar hún hefur fundið þema og markmið verkefnisins eru 

orðin skýr, þá skiptir hún blaði í reiti með eftirfarandi yfirskriftum og fyllir þar næst 

út í reitina með hugmyndum sem hún ákveður síðar hvort hún nái að nýta sér eða ekki. 

Hún leggur áherslu á það að hún skrifi allt niður sem henni detti í hug, ekkert sé svo 

fáránlegt að ekki megi skrifa það á blað: 

 

1. Málgreind - íslenska 

2. Rök- og stærðfræðigreind - stærðfræði 

3. Rýmisgreind - myndlist og sköpun 

4. Tónlistargreind - söngvar, leikir, geisladiskar sem hægt er að nýta sér eða búa til 

tónlist 

5. Hreyfigreind - leikir og íþróttir 

6. Samskiptagreind - verkefni sem reyna á samskipti, að búa eitthvað til saman eða 

leysa verkefni í hópum eða pörum 

7. Sjálfsþekkingargreind - ýmis lífsleikniverkefni 

8. Umhverfisgreind - verkefni tengd náttúrunni, gjarnan unnin utandyra 

 

Björg segir að með því að vinna þemaverkefni sem tengjast fjölgreindunum, fái allir 

nemendur bekkjarins tækifæri til þess að vera sterkir í einhverju. Þegar hún setur 

saman verkefni hefur hún það í huga að nemendurnir eru ólíkir. Nemendur leysa 

verkefnin með mismunandi hætti, eftir styrkleika sínum og getu. Hún leggur mikla 

áherslu á það að við séum öll ólík og eigum að vera ólík og að allir hafi eitthvað 

sérstakt fram að færa. Hún er mjög opin fyrir því að nemendur skili verkefnum á 

ólíkum formum, en segir að það sé erfiðara þegar þau eru mjög ung. Með aldrinum 

nái þau að finna sína sérstöðu og einn skili verkefni með tónlist á meðan annar skili 
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mynd og svo framvegis. Hún segir það þó ekki alltaf raunhæft, en er opin fyrir því ef 

verkefnið býður upp á það. 

 
Nemendur fá gjarnan að skila verkefnum með mismunandi hætti. Þessi nemandi fékk að útbúa 

stuttmynd (Mynd: BVK) 

 

Þegar kennari undirbýr kennslu verður hann að hafa í huga að kennslan byggist upp á 

þremur megináföngum, upphafi, miðbiki og niðurlagi. Upphafið er afar 

þýðingarmikið í allri kennslu og sérstaklega í grunnskólanum, þar sem 

kennslustundirnar eru stuttar, þá skipta fyrstu mínútur hverrar kennslustundar 

gríðarlega miklu máli upp á framhaldið. Markmiðið er alltaf það sama; að fanga 

athygli nemenda og leggja góðan grunn að því að halda þeirri athygli. Það getur 

kennari gert með ýmsum hætti, s.s. sýnt myndir eða myndbrot, spurt spurninga eða 

einfaldlega tengt efnið við daglegt líf nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 59).  

 

Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað um þær aðferðir sem 

kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að efninu og geta þær verið af ýmsu tagi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 19).Lykilinn að góðri kennslu telur Björg vera 

kveikjuna og leggur alltaf mikla vinnu í það að undirbúa hana. Með góðri kveikju 

leggi kennarinn grunn að komandi vinnu nemenda. Björg segir að með slæmri kveikju, 

sem ekki fangi athygli nemenda, sé hægt að eyðileggja annars spennandi verkefni. 

Hún leitast fyrst við það að finna kveikjur úr daglegu lífi, sýna myndir eða hefja 

áhugaverðar umræður, en það reynist þó ekki alltaf auðvelt. Þá býr hún til sögur þar 
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sem hún nær að koma öllu fyrir sem henni finnst mikilvægast að komi fram eða þá að 

hún finnur búninga sem hún klæðist og segja má að hún geri allt hvað hún getur til 

þess að kveikja áhuga nemenda sinna.  

 

Ævintýri skipa gríðarlega mikinn sess í kennslu Bjargar. Hún leggur mikla áherslu á 

það að efla ímyndunarafl nemenda sinna og gerir það með margvíslegum hætti. Hún 

hefur veg og vanda af svonefndum vasaljósadegi sem haldinn er í Ísaksskóla ár hvert í 

svartasta skammdeginu, ýmist í janúar eða febrúar. Þegar nemendur mæta í skólann 

bíður bekkjarins bréf sem sent er frá skógarverði Ævintýraskógar, þar sem hann 

tilkynnir nemendum að ýmsir munir íbúa Ævintýraskógar séu týndir. Á meðal týndu 

munanna eru m.a. gleraugu Harry Potter, auga nornarinnar, töfrasproti og sitthvað 

fleira og eru nemendur, sem mættu með vasaljós í skólann, sendir út á skólalóðina að 

leita að hlutunum. Að sjálfsögðu upphefst mikið kapphlaup um það að finna hlutina 

og þegar allir hlutirnir hafa fundist fer bekkurinn á fund skólastjóra Ísaksskóla og 

biður hann að endursenda óskilamunina í Ævintýraskóg. Bekkurinn semur þá bréf til 

skógarvarðarins og hlutirnir komast aftur í réttar hendur. Þetta segir hún að heppnist 

frábærlega.  

 

Aðferðin sem Björg notast við til þess að kenna yngstu börnunum stafina vakti mikinn 

áhuga minn. Björg hefur sjálf útbúið kassa, svonefnda stafakassa. Kassarnir eru 

mismunandi en í kassana sankar hún að sér ýmsum hlutum sem hefjast á tilteknum 

staf. Ég fékk að líta í nokkra kassa og varð stórhrifin. Auðsýnilegt er að Björg hefur 

lagt mikla vinnu í hvern kassa og hlutirnir koma víðs vegar að. Hún segist enn þann 

dag í dag hafa stafakassana í huga þegar hún sér áhugaverða hluti sem nýst gætu vel 

við kennslu. Svo dæmi séu tekin skoðaði ég L-kassann og í honum voru áhugaverðir 

hlutir á borð við lykla, límband og Línu langsokk.  

 

Björg segist nota kassana sem kveikju að umfjöllun um stafina og tekur gjarnan 

hlutina upp úr kassanum og spyr krakkana að því hvaða hluti þeir sjái og skrifar nöfn 

þeirra á töfluna. Ég kemst ekki hjá því að nefna kassann sem er í mestu uppáhaldi, N-

kassann. Þar dregur hún upp hvern hlutinn á fætur öðrum sem allir eiga það 

sameiginlegt að tengjast norn. Hún setur á sig nornahatt, nornanef, fer í nornaföt, 

tekur upp nornapott sem hún á og hrærir í honum með nornasprotanum sínum. Hún 

segir nemendur lifa sig inn í þetta og þá gengur hún svo langt að útbúa nornadrykk í 
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pottinum sínum, kaupir þurrís svo að það rjúki almennilega úr drykknum og allt sé 

mjög dularfullt og ævintýralegt. 

  

Björg leggur mikla áherslu á upplifun nemenda og vill fá nemendur til þess að lifa sig 

inn í viðfangsefni sín. Að lokum gefur hún öllum nemendum glas og allir fá að 

smakka nornadrykkinn. Það sama má segja um stafinn S það er svokallaður 

sjóræningjakassi. Í honum er að finna fjársjóðskort sem hún hefur útbúið og kvöldið 

áður felur hún kistil sem hún á inni í skólanum fyllir af gömlum skartgripum og setur 

„sleikjóa“ á botninn. Hún segir hún ríkja svakalega gleði þegar bekkurinn fer saman 

að leita að fjársjóði sjóræningjanna og ekki skemma „sleikjóarnir“ fyrir! Hún segir 

mikið nám eiga sér stað í þessum leikjum.  

 

Björg hefur það ávallt að leiðarljósi að kenna til skilnings. Það er vandasamt að finna 

kennsluaðferðir sem henta hverju sinni, en hún telur það skipta sköpum. 

Kennsluaðferð er það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er 

keppt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). Þegar hún skipuleggur kennsluna er hún 

alltaf með nokkrar kennsluaðferðir í kollinum og má þar meðal annars nefna 

samvinnunám, þemanám og leikinn sem hún notar óspart. Hún hefur eining kenningu 

John Dewey, learning by doing, að leiðarljósi. Hún trúir því einlægt að 

einstaklingurinn læri mest með því að gera, vinna, skapa og leika.  

 

Björg leynir því ekki hversu hrifin hún er af leikjum í skólastarfi og hún telur að 

auðveldasta leiðin til þess að læra sé í gegnum leik. Hún notast einnig við leiklist í 

kennslu og finnst leiklistin kjörin þegar fjölgreindakenningin er höfð að leiðarljósi. 

Hún telur að nám eigi sér ekki stað nema að nemendum líði vel tilfinningalega og 

félagslega og hún telur að leikurinn hjálpi til við að finna leiðir til þess að öllum líði 

vel. Hún segist ánægðust þegar hún spyr nemendur sína að loknum skóladegi um það 

hvað þau hafi lært í dag og fái svarið; „Ekkert, við vorum að leika í allan dag.“ Þá veit 

hún að mikið nám hafi átt sér stað þann daginn. 
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Björg notar leikinn mikið í kennslu sinni. Hér má sjá nemendur hennar að leik (Mynd: BVK) 

 

Prófessorinn Jonothan Neerlands (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 8) hefur gengið út frá því að leiklistin endurspegli samfélagið og telur að með 

hlutverkaleikjum geti nemendur nálgast skilning á kjarnanum í því að vera manneskja. 

Nemendur lifi sig inn í ákveðið ferli og byggi upp samskipti á milli persóna. 

Auðveldara sé fyrir nemendur að takast á við tilfinningar sínar og þetta sé því frábær 

leið til sjálfsþekkingar.  

 

Kennslufræðingar hafa haft áhyggjur af því að barnið sé óvirkur hlustandi í skólastarfi 

og fái oft fá tækifæri til þess að tjá sig. Í leiklistinni er unnið með tungumálið og 

tjáningu, bæði líkamlega tjáningu sem og munnlega (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8–10). Auk þess þurfa nemendur að sjá fyrir sér hluti og 

aðstæður (rýmisgreind), vinna með söngva og tónlist (tónlistargreind), ásamt því að 

vinna saman (samskiptagreind). Það gefur því auga leið að leiklistin snertir flestar ef 

ekki allar greindir Gardner.  
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Björg segir mikla vinnu fara í undirbúning á uppsetningu leikrits en hún telur það vel 

þess virði. Í bekknum sem hún kennir núna er foreldri eins nemandans leikari sem 

bauðst til þess að aðstoða við uppsetningu á leikriti og er það því góður liðsstyrkur. 

Björg gætir þess þó að neyða engan til þess að leika sem ekki treystir sér til, þeir 

nemendur fá önnur verkefni á bakvið tjöldin og hún leggur áherslu á það að öll störfin 

í kringum leikritið séu jafn mikils metin.  

 
Nemendur halda leiksýningu fyrir foreldra og aðra aðstandendur (Mynd: BVK) 
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Í aðalnámskrá grunnskóla segir:  
Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til þess að ná þeim og 
því verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær verða að hæfa hæfniviðmiðum, 
endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Námsmat á að vera 
áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að 
meta þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
í aðalnámskrá. [...] Form námsmatsverkefna þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við 
kennslutilhögun og höfða til sem flestra matsþátta. Þannig skal meta munnleg verkefni, 
verkleg og skrifleg, myndræn, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, 
einstaklingsverkefni og hópverkefni, verkefni sem unnin eru á afmörkuðum tíma og 
óafmörkuðum og próf af ýmsu tagi. Mappa eða vinnubók, þar sem nemandi safnar 
saman verkefnum og úrlausnum, t. d. með rafrænum hætti, getur hentað vel til þess að 
fá yfirsýn yfir það hversu vel nemandinn hefur unnið, ástundun, virkni, vinnubrögð, 
framfarir nemenda og félagsfærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26 
og 55). 

 

Þegar talið berst að námsmati segist Björg vera lítið fyrir próf og segir að tölur á blaði 

segi e.t.v. ekki allt. Hún telur þó að próf séu nauðsynleg til þess að kanna stöðu 

nemenda, en hún gætir þess þó að nefna aldrei próf og eru lestrarpróf til að mynda 

skýrð með þeim hætti að nemendur ætli að lesa eins hratt og þeir geti ákveðinn texta, 

án þess þó að vita beinlínis ástæðu þess. Björg kýs að gefa nemendum sínum 

umsagnir fremur en tölustafi því það gefi foreldrum mun skýrari mynd af 

námsframvindu barna sinna og eins hvernig barnið er statt félagslega sem skipti ekki 

síður máli.  

 

Eins og komið hefur fram, þá hefur Björg sett þemaverkefni sín ásamt ýmsum öðrum 

verkefnum á heimasíðu sína sem er öllum opin. Hún segir það velkomið að aðrir 

kennarar fái verkefni hennar að láni og segist ánægð ef hún geti aðstoðað aðra 

kennara, engin ástæða sé til þess að finna upp hjólið hvað eftir annað. Einnig hefur 

hún ekkert á móti stöðluðum vinnubókum en finnst þó oft henta betur að búa til sínar 

eigin vinnubækur og það sem meira er, nemendur búi til sínar eigin vinnubækur. 
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Umræður og lokaorð 
Ég, verðandi kennari, lít upp til Bjargar og finnst áhugi hennar og metnaður 

aðdáunarverður. Eitt er víst að ekki eru allir kennarar eins og hún og tala ég út frá 

upplifun minni sem fyrrverandi grunnskólanemandi og kennaranemi.  

 

Ef ég leitast sjálf við það að svara því hvers vegna fleiri kennarar fari ekki svipaðar 

leiðir og hún, þá tel ég fyrst og fremst að um sé að kenna skorti á frumleika og tíma. 

Björg viðurkenndi fyrir mér að mjög stór hluti vinnu sinnar fari fram utan síns 

vinnutíma og hún sé í raun alltaf með vinnuna á bakvið eyrað. Á hverju vori, til að 

mynda þegar skólinn er búinn og hún veit við hvaða bekk hún tekur næst, þá les hún 

námskrána fyrir næsta vetur. Hún fer svo inn í sumarið með opnum huga og skráir 

gróflega hjá sér þær hugmyndir sem fæðast yfir sumarið sem nýst gætu í kennslu og 

samræmast markmiðum aðalnámskrár. Hún tekur þó skýrt fram að fyrst í stað þegar 

maður byrjar að vinna við kennslu, þá sé þetta ofboðslega mikil vinna, svo ótal margt 

sem þarf að læra og takast á við, en smám saman komi þetta. Hún tekur lítið undir það 

að hún eyði of miklum tíma í undirbúning kennslu, en segir þó að samkennurum hafi 

fundist hún vinna of mikið. Sjálf sagðist hún einfaldlega hafa svo mikinn áhuga á 

þessu og að þemaverkefnin, sem krefjast mikils undirbúnings, séu hennar ástríða. 

 
Hér sést glögglega hve einstakur kennari Björg er. Á myndinni má sjá hana grilla fyrir 

nemendur sína en hún bauð þeim heim í grillveislu (Mynd: BVK) 
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Stefna skólayfirvalda á Íslandi er sú að stuðla að einstaklingsmiðuðu námi og áhersla 

er á það að allir geti stundað nám við sitt hæfi. Ljóst er að ein og sama 

kennsluaðferðin hentar ekki öllum og því þarf kennari að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda. Kennari þarf að vera vakandi fyrir því hvað hentar hverju sinni og 

hafa námsefnið eins fjölbreytt og kostur er. Það vill oft verða svo að hinar ýmsu 

kenningar fræðimanna líta afskaplega vel út á prenti en eru svo óraunhæfar í 

framkvæmd.  

 

Markmið mitt með þessu verkefni var að kanna hvernig fjölgreindakenningin gæfist í 

raun í skólastarfi. Eftir að hafa rætt við Björgu Vigfúsínu og skyggnst inn í hennar 

störf, hef ég komist að þeirri niðurstöðu að fjölgreindakenningin gagnist afar vel í 

skólastarfi. Það er þó ljóst að til þess að vel geti til tekist, þarf undirbúningur 

kennarans að vera markviss og skipulagður. Auk þess þarf kennarinn að hafa 

einstaklega gott vald á hinum ýmsu kennsluaðferðum og vera fljótur að breyta til ef 

eitthvað virkar ekki sem skyldi.  

 

Þegar kennari skipuleggur skólastarf með hliðsjón af greindunum átta, getur hann 

verið nokkuð viss um það að ná til allra nemenda sinna á einhverjum tímapunkti. 

Áhugavert er að vinna með greindirnar í gegnum þemaverkefni og sýndi Björg fram á 

það hvernig gott væri að skipuleggja slík verkefni. Ljóst er að Björg er kennari af 

hugsjón og varð mér ljóst að hún leggur allt sitt kapp á það að veita nemendum sínum 

sem besta kennslu.  

 

Ef borin eru saman markmið aðalnámskrár grunnskólanna oghugmyndir um kennslu í 

anda fjölgreindakenningar Howard Gardner má sjá að þetta rímar vel saman. 

Markmið aðalnámskrárinnar sem snúa að skapandi skólastarfi og fjölbreyttri kennslu 

virðast öll uppfyllt í kennslustofu Bjargar.  

 

Ég er afskaplega þakklát að hafa fengið að kynnast kennara eins og Björgu, kennara 

sem elskar vinnuna sína.Það er einlæg ósk höfundar að fleiri kennarar kjósi að að 

haga kennslu sinni í þeim anda sem hún leggur áherslu á. Kennsluhættir hennar stuðla 

að því að efla jákvæða sjálfsmynd og gagnrýna hugsun og gera nemendur þannig 

betur undir það búna að takast á við lífið.  
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