
 

Margur er klár 
Kennsla í íslensku á unglingstigi með hliðsjón af 

Fjölgreindakenningu Howards Gardners 

Þórhildur Daðadóttir 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Margur er klár 

Kennsla í íslensku á unglingastig með hliðsjón af fjölgreindarkenninguni 

Þórhildur Daðadóttir 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Halla Jónsdóttir 

 

Grunnskólakennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2013 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margur er klár – Kennsla í íslensku á unglingstigi með hliðsjón af 

Fjölgreindakenningu Howards Gardners. 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2013 Þórhildur Daðadóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Þórhildur Daðadóttir 

Selfoss, Ísland 2013  



4 

Ágrip  

Í ritgerð þessari Margur er klár – kennsla í íslensku á unglingastigi með hliðsjón af 

fjölgreindakenningunni er reynt að beina sjónum að því hvernig flétta megi 

fjölgreindakennigu Howards Gardners inn í kennslu íslensku á unglingastigi grunnskóla. Árið 

1983 setti Howard Gardner prófessor við Harvad háskóla í Bandaríkjunum fram kenningu um 

sjö gerðir greinda mannshugans. Menn höfðu fram að því mælt greind með stöðluðu prófi og 

sett niðurstöðurnar fram í einni greinarvísitölu (IQ). Kenning Gardners mótmælir þeirri 

nálgun og er ætluð til þess að víkka út skilning okkar á mannshuganum. Gardner bætti svo 

áttundu greindinni við og vinnur að þeirri níundu. Menntamenn um allan heim hafa tekið 

kenningunni fagnandi, og víða má finna skóla sem kenna í anda fjölgreinndakenningarinnar. 

Hér verður fjallað um hvernig nálgast má íslenskukennslu á unglingastigi út frá kenningunni.  
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Formáli 

„Barn sem fær að vera barn veit að það er allt í lagi að vera utan við sig og að 

„einbeitingarskortur“ getur einfaldlega þýtt að það er að taka eftir einhverju öðru en hentar 

yfirvaldinu þá stundina.“ 

(Þorvaldur Þorsteinsson,2008) 

Þegar ég heyrði fyrst af fjölgreindakenningu Howards Gardners sem unglingur greip ég hana 

strax á lofti. Mér, sem ekki gekk alltaf vel í skóla fannst skýra svo margt að maður gæti verið 

klár á átta mismundandi vegu. Einbeitingaskortur minn í skólanum þýddi sem sagt ekki að ég 

væri eitthvað vitlaus, heldur fengu hæfileikar mínir ekki að njóta sín í skólastofunni. Þegar ég 

svo löngu seinna hóf kennaranám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands fékk ég tækifæri til 

þess að kynna mér kenninguna og greip það fegins hendi. Þegar svo kom að efnisvali fyrir 

Lokaverkefni til B.Ed. gráðu kom margt til greina en ofaná varð að fjalla um og velta því fyrir 

sér hvernig móta megi íslenskukennslu á unglingastigi að kenningu Howard Gardners um 

fjölgreindir. Kenningin býður upp á svo marga möguleika í kennslu og með hana að veganesti 

vona ég að ég sjálf geti beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum í vinnu minni sem kennari. Því 

einbeitingaskortur nemenda stafar ekki bara að því að efnið höfði ekki til þeirra heldur skiptir 

höfuðmáli að kennari komi efninu þannig til skila að hann nái að kveikja áhuga nemenda á 

nánast hverju sem er. Fjölgreindakenningin gefur kennurum góðan grunn að fjölbreyttum og 

skapandi kennsluaðferðum sem koma til móts við þarfir allra nemenda.   

 

Ég vil þakka fjölskyldu minni þá ómældu þolinmæði og stuðnig sem hún hefur sýnt mér á 

meðan vinnu við þetta verkefni stóð og í námi mínu öllu til B.Ed. gráðu í menntavísindum. 

Öll þessi klöpp á bakið eru ómetanleg.  

Eiginmaður, dætur , foreldrar, systkini og vinir hafa öll sýnt ómetanlegan stuðning og 

takmarkalausa trú á verkefnið, og án þeirra hefði leiðin orðið ófær. Leiðbeinanda mínum 

Höllu Jónsdóttur þakka ég fyrir að taka mig að sér og hefði ég sjálfsagt mátt leita meira til 

hennar á meðan á vinnunni stóð.     
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Inngangur  

Ritgerð þessi er 10 eininga (ECTS) lokaverkefni til B.Ed.– gráðu í grunnskólakennarafræði, 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í verkefninu er reynt að svara spurningunni um það 

hvernig megi nálgast íslenskukennslu á unglingastigi út frá Fjölgreindakenningu Howards 

Garners.  Í sífellt fjölbreyttara samfélagi þar sem aukina fjölmenningarlegra áhrifa gætir, 

aukast einnig kröfurnar um að skólastarf sé skapandi. Ef skóli fyrir alla á að ganga upp þurfa 

allir að leggjast á eitt. Í Aðalnámskrá grunnskóla sem út kom 2011 segir að kennari gegni 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi og hafi í raun mörg hlutverk. Hann sér um kennslu, stjórnun, 

uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf svo eitthvað sé nefnt (Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti,2011a). En kennari er fyrst og fremst verkstjóri á stórum vinnustað. Og hann 

vinnur með ómótuðum eintaklingum sem allir vinna í því að finna sína fjöl í lífinu. Góðan 

kennara muna flestir allt sitt líf. Og slæman kennara muna líka flestir allt sitt líf. Og þegar 

ungir kennarar hefja störf verða þeir að spyrja sjálfa sig hvort þeir vilji verða eftirminnilegir 

kennarar, en líka hvorum þessum hópi þeir vilji tilheyra, góðu kennurunum eða þeim slöku. 

Það er skoðum þeirrar sem þetta ritar að einn af mikilvægustu kostum kennara sé þekking á 

nemendum. Að kennari sé næmur á tilfinningar nemenda, en ekki síður að hann átti sig á 

veikleikum og styrkleikum nemenda sinna og viti hvað þeir geta og hvernig þeir gera það.  

Fjölgreindakenning Howards Gardner sem kom fram snemma á níunda áratug síðustu aldar 

gerir ráð fyrir mörgum mismunandi greindum hjá einstaklingnum. Ekki eru allir greindir á 

sama hátt og hæfileikar okkar eru mismunandi. Sumir eru góðir í að teikna en aðrir leika og 

njóta tónlistar. Einhverjir eru mjög félagslyndir og aðrir einfarar. Litróf manna er vítt og sama 

á við um nemendur í skóla. Þeir eru ekki allir steyptir í sama mót. En á árum áður fengu 

nemendur of á tíðum „staðlaða“ kennslu sem einungis hentaði fáum útvöldum. Góður skóli er 

skapandi skóli og skapandi skólastarf þarf ekki síst að koma fram í starfsháttum kennara. Því 

er fjölgreindakenninginn góður grunnur fyrir kennara sem vill vera skapandi og koma til móts 

við þarfir allra nemenda sinna. Í þessari ritgerð verður reynt að gera grein fyrir 

fjölgreindakenningunni, hvernig hún nýtist í skóla fyrir alla og hvernig má nýta hana í 

íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla. Einnig verður farið í hugmyndir 

fjölgreindakenningarinnar um námsmat. Og enfremur verður leitast við að svara þeirri 

spurningu um hvort FG- kenningin henti vel til skapandi og fjölbreyttrar kennslu í íslensku á 

unglingastigi. En það er skoðun mín að það geri hún svo sannarlega og sé í raun afbragðs tæki 

til að móta skapandi vinnubrögð í skólastofunni. Svo það eru þær forsendur sem lagt er upp 

með við umfjöllunina.   
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1. Kafli – Íslenska í aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gerð grein fyrir þeim markmiðum sem íslenskukennslu í  

grunnskóla er ætlað að ná. En einnig almennum markmiðum með námi nemenda. Þar segir að 

meginmarkmið með íslenskunámi sé að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái 

góðu valdi á því. Og að í allri skipulagningu kennslu í íslensku skuli hafa í huga að 

nemendahópur grunnskóla sé fjölbreyttur og geta, þroski, þarfir og áhugi nemenda misjafn. 

Hjá meirihluta nemenda í íslenska skólakerfinu er íslenskukennsla kennsla í móðurmáli. En 

fjölbreyttari samsetning nemendahópsins kallar á fjölbreyttari kennsluhætti í skólakerfinu. 

Mikil vakning hefur orðið á síðustu áratugum á því að mannshugurinn er misjafn og það segir 

í Aðalnámskránni að mestu máli skipti að nemandi fái viðfangsefni sem samræmist þroska 

hans, hæfileikum og áhugamálum. Markmiðunum með íslenskukennslunni er, í Aðalnámskrá, 

skipt upp í fjóra flokka: Talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og að lokum 

málfræði, en sett eru fram markmið fyrir hvern flokk fyrir sig. En þó skal leitast við að vinna 

með alla þessa þætti þannig að þeir styðji hvor annan og myndi eina heild (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska, 2007a). Hér á eftir verður farið yfir helstu markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla fyrir íslensku. En sé vel að gáð má sjá að þau falla vel að fjölgreindakennslu og að 

markmiðum Aðalnámskrár má á góðan máta ná með kennslu út frá kenningunni um 

fjölgreindir.   

 

1.1. Talað mál og hlustun  

Framsögn og tjáning gegnir mikilvægu hlutverki í kennslu talaðs máls og hlustunar. Að 

nemendur fái þjálfun í að segja skipulega frá og að gera grein fyrir því sem þeir kunna, en 

einnig að tjá skoðanir sínar á skipulagðan hátt. Sérstaklega mikilvægt er að hvetja nemendur í 

efstu bekkjum grunnskóla að tjá sig frjálslega en að æfa sig jafnframt í skipulagðri og röklegri 

umræðu. Hlustun er ekki síður mikilvægur þáttur. Að nemendur þroski með sér virðingu fyrir 

því sem aðrir leggja til málanna og læri að hlusta og njóta tungumálsins, á leiksýningum, í 

kvikmyndum , upplestri og söng og að þeir taki þátt í flutningi á mennigarlegu efni. 

Skólakerfið þarf að efla gagnrýna umræðu um fjölmiðla, afþeyingarefni og listir, en umfram 

allt um internetið (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska, 2007b). 
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1.2. Lestur og bókmenntir 

Menningararfur Íslendinga er nær allur bundin í bókmenntum og nemendur kynnast honum 

gegnum lestur þessara bókmennta. Þar má finna fyrirmyndir og lesendur geta sett sig í spor 

sögupersóna. Bókmenntakennsla í skólum getur því styrkt sjálfsmynd, og kennt þeim ýmis 

gildi eins og umburðarlyndi gagnvart menningum annarra þjóða sem eru ólíkar eigin 

menningu. (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska:2007c).  

 

1.3. Ritun 

Um tvo meginþætti ritunar er að ræða þó að þeir tengist í raun sem órjúfa heild. Fyrst ber að 

nefna tæknileg atriði eins og skrift, stafsetningu og uppbyggingu texta og svo er um að ræða 

efnisleg atriði eins og skipulag og málsnið. Það ber að leggja áherslu á að nemendur öðlist 

færni í því að setja eigið efni skýrt fram með ýmsum hætti og fyrir ólíka viðtakendur, hvort 

sem er handskrifað eða á stafrænu formi (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska,2007d). 

 

1.4. Málfræði 

Í mannlegum samskiptum er færni í notkun tungumálsins lykilatriði. Hvort sem um er að ræða 

móðurmál eða önnur mál. Í málfræðikennslu grunnskóla er markmiðið að nemendur verði 

viðræðuhæfir um mál og málfar, að þeir verði betri málnotendur og öðlist áhuga á 

móðurmálinu. Með því að fjalla um fjölbreytileika tungumála og tvítyngi er hægt að auka 

skilning nemenda á því að fjöldi móðurmála eru í íslenskum skólum og stuðla þannig að 

umburðarlyndi. Sjálfsagt er líka að fjalla um skyldleika mála, einkum þeirra norrænu. 

Umfjöllun um málfræði verður að styðjast við málkunnáttu nemenda svo sjálfstraust þeirra og 

meðvitund um eigin færni aukist. Gott er að beina athygli nemenda að því að við nýtum 

sköpunarmátt okkar í skáldakap, nýyrðasmíð og í leikjum okkar með tungumálið. Öll 

kunnátta nemenda á málinu hjálpar þeim að móta hugmyndir sínar um uppruna sinn og 

sjálfsmynd. Málfræði og hugtök henni tengd eru verkfæri sem má nota til að greina og fjalla 

um hið síbreytilega tungumál. Þekkingin nýtist einnig þegar læra á erlend tungumál. Góð 

færni í móðurmálinu og ríkur orðaforði eflir sjálfstraust nemenda og nýtist honum utan 

skólastarfsins (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska,2007e).  
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1.5. Félagslegt  hlutverk grunnskólans 

Samkvæmt grunnskólalögum er markmið skólans tvíþætt. Annars vegar almenn menntun til 

styrkingar þroska nemenda og virkni þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar að undirbúa 

nemendur undir þátttöku í atvinnulífi eða frekara námi. Nemandi þarf að átta sig á 

styrkleikum sínum og veikleikum, bæði hvað varðar fræðilega þekkingu og verklega færni 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti,2011b). Almenn menntun er bundin stund og stað 

og er oft á tíðum einstaklingsbundin. Með aukinni fjölmenningu í íslensku samfélagi hafa 

augu manna opnast fyrir margbreytileika einstaklinga. Nemendur eru ekki allir steyptir í sama  

mót og því ættu  þeir þá allir að fá eins kennslu sem höfðar eingöngu til þarfa hluta hópsins? 

Menntun fyrir alla í skóla án aðgreiningar er viðleitni menntakerfisins til að virða 

mannréttindi allra nemenda grunnskólans og að nemendur með sérþarfir upplifi sig ekki 

útundan í skólakerfinu.  
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2. Kafli – Skóli fyrir alla 

 

„Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að 

vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins.“  

(Aðalnámskrá grunnskóla –almennur hluti,2011c) 

Með skóla án aðgreiningar er átt við þá stefnu að þróa eigi fjölbreytt skólastarf sem mætir 

þörfum allrar nemenda. Stefnan varð til í Salamanca á Spáni árið 1994 þegar fulltrúar 92 

ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka komu saman á ráðstefnu um menntun nemenda með 

sérþarfir og samþykktu Salamanca yfirlýsinguna um menntun fyrir alla. Skóli án aðgreiningar 

hefur verið opinber skólastefna á Íslandi frá árinu 1974 og frá 1994 hefur Salamanca 

yfirlýsingin verið leiðarljósið í þeirri stefnu. Hugmyndirnar um skóla án aðgreiningar eru 

tengdar mannréttindamálum og byggðar á gildum mennréttinda og réttlætis og snýst nám án 

aðgreiningar um skipulag náms, framkvæmd og árangur nemenda, ekki síður en hvar 

nemendurnir stunda nám sitt (Hafdís Guðjónsdsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir,2009a). 

Hugmyndir um skóla fyrir alla má rekja til eins helsta hugmyndafræðings uppeldisstefnu sem 

kennd er við umbætur eða framfarir, Johns Deweys (1859 – 1952). Grundvallamarkmið 

umbóta hans var að skapa skóla fyrir alla. Dewey leit á nám sem félagslegt ferli og lagði 

áherslu á virkni hugans. Hann notaði orðin „learning by doing“ sem má þýða sem nám með 

verkum og ávöxturinn safnast saman í eina heild, reynslu. Dewey lagði á það áherslu að í 

skólanum áttu öll börn að vera jafnrétthá, óháð stétt og stöðu. Á þeim tíma sem hann var að 

koma fram með kenningar sínar var nám eingöngu talið til þeirra ríku og einungis börn af  

„góðu fólki“ höfðu tækifæri til langskólanáms. Þessu vildi Dewey breyta og kenndi því stefnu 

sína við lýðræði (Gestur Guðmundsson,2008). Þessar hugmyndir ásamt öðrum eru Howard 

Gardner að leiðarljósi í mótun menntastefnu út frá fjölgreindarkenningu sinni.             

Lýðræði og mannréttindi er einn af skilgreindum grunnþáttum menntunar samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 en hinir eru læsi, sjálfbærni, jafnrétti og sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla,2011d). Þessir þættir tengjast allir innbyrðis og eiga að 

endurspeglast í samskiptum, starfsháttum og skólabrag hvers skóla. 
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3. Kafli – Einstaklingsmiðað nám   

Ein af þeim leiðum sem valin hefur verið í skólakerfinu til að mæta þörfum um skóla án 

aðgreiningar er svokölluð einstaklingsmiðuð kennsla þar sem áherslan er lögð á 

skipulagningu náms og námsefnis út frá nemandanum, námsumhverfinu, kennsluháttum og 

viðfangsefnum með áherslu á meginmarkmið aðalnámskrár og þeim árangri sem að er stefnt  

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir,2009b). Í einstaklingsmiðuðu námi er ekki 

sjálfgefið að allur bekkurinn sé alltaf að læra það sama á sama tíma heldur geta nemendur 

verið að fást við ólík viðfangsefni, misþung, mismundandi námsefni og á sínum hraða, einir 

og sér eða í hópum. Einnig er í einsaklingssmiðuðum kennsluaðferðum lögð áhersla á að 

nemendur beri ábyrgð á eigin námi og virkri þátttöku þeirra í náminu (Ingvar 

Sigurgeirsson,2004a). Kennari sem beitir einstaklningsmiðuðum kennsluháttum aðstoðar 

nemendur í því að setja sér markmið í námi og setja niður áætlanir til að ná þeim markmiðum. 

Hann hjálpar þeim að koma auga á styrkleika sína og veikleika hvað vitsmuni varðar og 

aðlagar námsumherfið að nemendum (Keefe og Jenkins,2000a). Ein stefna sem tengir hina 

hefðbundnu einstaklingsmiðuðu kennslu við fjölgreindakenningu Garners er svokölluð 

Heildstæð kennsla. Í kennsluháttum í anda þessarrar kenningar skiptir siðgæðisuppeldi félags- 

og tilfinngarþroski ekki minna máli en þekkingaröflun (Ingvar Sigurgerisson,2004b). 

Heildstæð kennsla byggist á þeirri forsendu að nemandinn finni sjálfsmynd sína, merkingu og 

tilgang með lífinu með tengslum við samfélagið, við náttúruna og gegnum gildi eins og 

samúð og frið (Keefe and Jenkins,2000b). Og þá er rétt að spyrja hvar greind kemur inn í þá 

mynd. Fjölgreindakenningin getur reynst gagnleg við kennslu nemenda með sérþarfir eða 

námsörðuleika. Með henni er hægt að greina sterkar hliðar nemandans og hvaða námstíll á þá 

best við hann. Þá er hægt að byggja á því þegar taka á ákvarðanir um hvers konar inngrip eru 

best við hæfi í einstaklingsbundinni námskrá viðkomandi. Þá tekur Fjölgreindakennigin þann 

pól í hæðina að í kennslu nemenda með námsörðuleika sé höfðað til sterkra greinda 

nemandans og hann látin fá kennslu sem miðast við þær (Armstrong,2008a).  
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4. Kafli - Ein greind eða margar?  

 

Lengi hefur verið deilt um það hvernig skilgreina má greind. Menn hafa túlkað hana á 

misjafnan hátt eftir því hvaða eiginleika þeir meta í fari annarra. Og hafa sumir jafnvel sagt að 

að greind sé einungis það sem mælanlegt sé með greindarprófum. Þó virðast flestir vera 

sammála um að greind sé getan til rökhugsunar, og til að leysa vandamál eða þrautir en einnig 

færni í óhlutbundinni  hugsun, skilningur á tungumálum og getan til að læra (Heiða María 

Sigurðardóttir,2005a).     

 

4.1.Upphaf greindarmælinga  

Það voru Alfred Binet og Théodore Simon sem útbjuggu fyrsta greindarprófið eftir að 

fræðsluyfirvöld í Frakklandi höfðu leitað til þeirra. Með aukinni almennri menntun í kjölfar 

iðnbyltingarinnar tóku menn eftir því að ekki veittist öllum börnum jafn auðvelt að læra það 

sem skólarnir kenndu. Áhugi manna jókst á því að finna þá nemendur sem áttu við 

námsörðuleika að stríða og þurftu á sértækum úrræðum að halda, svo veita mætti þeim aðstoð 

við það nám sem í boði fyrir þau var (Lightfood, Cole og Cole,2009a). Hugmyndirnar um að 

hægt væri að mæla greind á  hlutlægan hátt með greindarprófunum og setja fram í formi 

greindarvísitölu (IQ) urðu eftir það útbreiddar meðal skólafólks.  

 

4.2. Kenning um fleiri en eina greind 

Margir urðu þó til að efast um réttmæti greindarprófanna. Jean Piaget furðaði sig á þeim 

skýringum sem börn gáfu á röngum svörum í prófunum og hóf rannskóknir sem leiddu hann 

að kenningu sinni um vitsmunaþroska (McLeod,2012). Árið 1983 kom Howard Gardner 

prófessor við Harvard-háskóla fram með kenningu sína um fjölgreindir eftir áralangar 

rannsóknir. Þar með vefengdi hann hugmyndirnar um greindarvísitöluna. 

Taugasálfræðingurinn Gardner dró í efa réttmæti þess að ákvarða greind með því að taka 

einstakling úr sínu eðlilega námsumhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni sem hann 

hafði ekki glímt við áður og myndi sennilegast ekki vilja leysa aftur (Armstrong,2008b). 

Gardner telur að greind sé mun meira en einhver ein tala og að há greindarvísitala jafngildi 

ekki greind þar sem ekki sé reynt á alla þætti hennar í greindarprófum (Gilman,2001a). Hann 

segir einnig að greind sé miklu frekar hæfileiki til að leysa þrautir og vandamál og hanna 

afurðir í samspili og samhengi við umhverfið (Armstrong,2008c).  
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4.3. Greindirnar átta 

 Málgreind 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Tónlistargreind 

 Samskiptagreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 Umhverfisgreind 

Garner vinnur nú að þróun níundu greindarinnar sem nefna má tilvistargreind (Erla 

Kristjánsdóttir,2001a) 

 

 

4.4. Umdeild kenning 

Kenningin varð strax umdeild. Henni er hampað í skólakerfinu en hefur verið gagnrýnd innan 

próffræði og sálfræði (Heiða María Sigurðardóttir,2005b) og bent á að það sem Gardner kallar 

greind, sé miklu frekar dæmi um sérgáfu eða hæfileika.Gardner segir sjálfur að það hafi hann 

gert viljandi því ef hann hefði talað um margbreytilega hæfileika hefði fólk ekki veitt því eins 

mikla athygli og það gerir þegar talað er um greind. Gardner tókst að fanga athygli með 

þessarri byltingakenndu kenningu sem víkkar sýn okkar á mannlega möguleika út fyrir 

takmarkannir þær sem greindarvísitalan setur okkur (Armstrong, 2008d) og hefur þar með 

byllt þeirri sýn á menntun sem viðurkennd  hefur verið meðal skólafólks. Kenninguna byggði 

Gardner meðal annars á vinnu sinni við Rannsóknarstöð málsstols (Aphasia Research Center), 

með sjúklingum sem fengið höfðu slag og áttu við málstol að stríða. Í þeirri vinnu komst hann 

að því að betra væri að líta á mannshugann sem mörg aðskild svæði frekar en eina stóra heild 

sem „vinnur öll störfin“. Og að veikleiki á einu svæði þurfi ekki endilega að þýða veikleika á 

öllum svæðum (Gilman,2001b). Með kenningu Gardners í farteskinu gátu kennarar farið að 
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einblína á það sem nemendur gátu í stað þess að horfa eingöngu á það sem nemendur gátu 

ekki (Guignon,2010a). Kenningin er gott tæki til að auka jöfnuð í skólastofunni þar sem allir 

einstaklingar fá tækifæri til að njóta sín og skapar þar með lýðræðislegan starfsgrundvöll í 

skólastofunni. Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 segir að grunnskólum sé skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt og gefa nemendum tækifæri til að tileinka sér þekkingu, 

leikni og hæfni sem býr þá undir nám að loknum grunnskóla, sem og ævilangt (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti, 2011e). Í skóla án aðgreiningar eru allskonar nemendur. Til að 

mæta auknum kröfum skólasamfélagsins um einstaklingsmiðað nám er ekki úr vegi að sjá úr 

hverju nemendur eru gerðir og hvaða hæfileikum þeir hafa yfir að ráða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5. Kafli – Lykilatriði Fjölgreindakenninngarinnar    

Gardner setti fram fjögur lykilatriði sem mikilvægt er að hafa í huga varðandi 

Fjölgreindakenninguna:  

1. Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum. 

Kenningin er ekki til þess ætluð að persónugreina 

einstakling og ákvarða eina greind sem á við 

viðkomandi. Heldur starfa greindirnar saman á 

sérstakan hátt hjá hverjum og einum.  

 

2. Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig og nánast hver maður ætti að búa 

yfir hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig, með réttri örvun, eflingu 

og leiðsögn. 

 

3. Greindirnar starfa saman á flókin hátt, alltaf, og í flestum daglegum athöfnum okkar 

notum við fleiri en eina greind. 

 

4. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Fjölgreindakenningin 

leggur áherslu á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt innan sömu greindar 

sem og í mismunandi greindum. 

(Armstrong,2008d) 

 

Hver greind þarf einnig að standast ákveðin skilyrði til að geta kallast sjálfstæð greind. Þessi 

skilyrði setti Garndner sem fræðilegan grunn undir kenningu sína og til að styrkja stoðir 

hennar: Fyrst ber að nefna að staðsetning greindarinnar í heilanum og afleiðingar heilaskaða 

skipta máli. Sem dæmi má nefna að maður með skaða á Brocca svæði heilans (vinstra 

ennisblaði) er með skerta málgreind og mál- og lestrarörðuleika en getur sungið, reiknað og 

dansað og aðrar greindir virðast ekki vera skertar hjá honum. Ofvitar, afburðagreint fólk og 

aðrir frávikshópar virðast finnast innan hverrar greindar. Hjá þeim virðist mega sjá eina 

greind á háu stigi en aðrar greindir eru ekki eins sterkar. Þroskaferli greindar og 

skilgreinanlegur hámarksárangur skiptir einnig miklu máli. Hver greind virðist hafa sinn eigin 
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þroskaferil og greindirnar koma fram á mismundandi skeiði í æsku og þroskast misjafnlega 

hratt. Hver greindanna á sér rætur í þróunarsögu mannsins og dæmi um virkni greindanna má 

sjá í þróun mannkynsins. Þó ekki sé mælt með að stöðluð próf séu notuð til að meta 

fjölgreindirnar þá geta sálfræðilegar mælingar stutt við hana, og rannsóknir í tilraunasálfræði 

styðja einkar vel við hverja greind um sig. Hvar greind hefur ákveðna kjarnastafsemi sem 

stýrir þeirri starfsemi sem greindinni er eðlislæg. Að lokum er bent á að allar átta greindirnar 

hafa sitt táknkerfi og hægt er að tákna þær (Armstrong,2008e).  
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6. Kafli – Howard Gardner og bakgrunnur FG - 

kenningarinnar 

Howard Garner (1943) er prófessor við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum og best þekktur 

fyrir kenningu sína um fjölgreindir. Að hans mati er greind sá hæfileiki að skapa verðmæti 

eða leysa verkefni og þess vegna talar hann um greindir í fleirtölu. Kenningin er mótsvar  

hans við skólakerfi þar sem leitast er við að flokka nemendur í hópa eftir getu og kunnáttu. 

Greind er ekki eitt afmarkað fyrirbæri sem hægt er að mæla með stöðluðum prófum. Það að 

reyna að draga hæfileika fólks saman í eina tölu, greindarvísitölu er ofureinföldum sem oft á 

tíðum gengur heldur ekki upp. Gardner telur að of mikil áhersla sé lögð á kunnáttu en ekki 

skilning og túlkun á viðfangsenunum og að of mikil áhersla sé á eitt rétt svar en ekki 

gagnrýna og frjóa hugsun (Heiða María Sigurðardóttir,2011a). 

 

6.1. Kenning Piagets um vitsmunaþroska  

Gardner byggir kenningu sína að einhverju leyti á kenningu svissneska sálfræðingsins Piagets 

um vitsmunaþroska barna (Gilman,2001c). Þar heldur Piaget því fram að börn þrói með sér 

vitsmunaþroska gegnum leik og starf og sýn sína á heiminn. Hann skiptir þroskanum niður í 

fjögur skeið:  

1. Skyn- og hreyfistig sem stendur yfir frá fæðingu til tveggja ára aldurs, en þá þroskast 

vitsmunir gegnum skynjun og hreyfingu. Barnið öðlast skilning á umheiminum og 

byrjar að umgangast hann á meðvitaðan hátt.  

2. Á foraðgerðastigi eru börn á aldrinum 2 – 6 ára. Þau notast við tákn eins og myndir og 

orð til að öðlast skilning á heiminum. Þau gera ekki alltaf greinarmun á skoðunum 

sínum og annarra, láta oft truflast af hlutum í kringum sig og eru oft utangátta í 

samskiptum.  

3. Stig hlutbundina aðgerða stendur yfir frá 7 – 11 ára aldurs og börnin öðlast skilning á 

rökhugsun og meginreglum samfélagsins. Rökrétt hugsun gerir þeim kleift að greina á 

milli reynslu og skynjunar og útiloka sumar hugsanir.  

4. Stig formlegra aðgerða er frá 12 ára aldri og unglingarnir þróa með sér getu til að 

hugsa óhlutbundið og finna leiðir að margbreytilegri þekkingu.  

(Lightfoot, Cole og Cole,2009b) 
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6.2. Nám gegnum reynslu  

Garner leggur áherslu á sveiganlegar kennsluaðferðir og að nemendur læri gegnum reynslu  

(Smith,2008a) og stendur að því leyti á sömu línu og uppeldisfræðingurinn John Dewey sem 

leit á nám sem félagslegt ferli með áherslu á virkni hugans og notaði orðin „learning by 

doing“ sem má þýða sem nám gegnum reynslu, en hann eins og Gardner lagði einnig á það 

áherslu að í skólanum ættu öll börn að vera jafnrétthá, óháð stétt eða stöðu. 
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7. Kafli – Fjölgreindir í skólastofunni 

 

„Börn eru snjöll á ólíkum sviðum.                                                                                     

Greind þeirra er ekki einsleit, heldur birtist hún á marga vegu“. 

 

(Erla Kristjánsdóttir,2001b) 

 

Thomas Armstrong segir í bók sinni Fjölgreindir í skólstofunni að í fjölgreindakennslu- 

stofunni skipti kennarinn stöðugt um aðferðir ólíkt, kennaranum í hefðbundnu „mál – 

kennslustofunni“, sem stendur fyrir framan bekkinn, skrifar á töfluna og lætur nemendur 

vinna skrifleg verkefni. Vissulega getur fjölgreindakennarinn valið þá leið líka en hún er þá 

aðeins ein af mörgum og fjölbreyttum kennsluaðferðum sem hann beitir í kennslu sinni 

(Armstrong,2008f). 

 

7.1. Fjölgreindirnar í íslenskukennslu 

Líta má á ræktun málgreindar sem kjarnan í heildstæðri móðurmálskennslu. En svo ná megi 

grundvallarmarkmiðum er einnig notast við aðrar greindir. Í íslenskukennslu má notast við 

tónlist sem örvar tónlistargreind. Þekktur er lítill söngur sem kennir börnum stafrófið og má 

líklegast heyra raulaðan á öllum skólastigum. Leikræn tjáning og sjónrænt efni er notað í 

hughrifsaðferð búlgarska geðlæknisins Lozanow. Þar er tónlistin notuð til að auðvelda námið 

og á hana er litið sem óaðskiljanlegan hátt í kennslunni. Í íslenskukennslu má jafnframt notast 

við viðfangsefni sem unnin eru í höndunum og örva hreyfi- og jafnvel rýmisgreind, dagbækur 

sem kalla á sjálfskoðun og örvar samskiptagreind nemenda (Armstrong,2008g). 
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8. Kafli – Fjölgreindir nemendur  

 

„Hvert barn býr yfir öllum greindunum og getur þróað þær á viðunandi getustig“ 

(Armstrong,2008h). 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir greindum sínum, styrkleikum og veikleikum og 

noti sér þá vitneskju í náminu. Fjölgreindarkenninguna er hægt að útskýra fyrir nemendum á 

örfáum mínútum svo þeir átti sig á hvernig þau læra.Thomas Armstrong setur upp dæmi um 

hvernig kennari getur framkvæmt stutta kenningu á fjölgreindakenningunni og segir að gott sé 

að byrja á að spyrja nemendur hvort þeir telji sig vera greinda. Í yngri bekkjum fara margar 

hendur á loft en í eldri bekkjum færri, þetta sýnir 

reynslan. Og vert er að velta því fyrir sér. Þegar búið er 

að spyrja þessarar spurningar útskýrir kennarinn 

fjölgreindakenninguna fyrir nemendunum 

(Armstrong,2008i). Fjölgreindapizzan er líkan sem má 

nota til skýringar á fjölgreindunum. Kennnari getur 

teiknað hana á töfluna þegar hann kynnir kenninguna 

fyrir nemendum en einnig getur verið gott að hafa 

pizzuna uppi á vegg í skólastofunni þar sem nemendur 

hafa hana fyrir augunum daglega og geta þá velt því fyrir 

sér hvenær þeir noti hverja greind fyrir sig eða hvaða greind sé notuð við úrvinnslu ákveðins 

verkefnis. Þar sem það er frekar óþjálft að segja að nemendur séu málgreindir eða 

umhverfisgreindir og líklegt að þeim finnist það full fræðileg nálgun er gott að nota frekar 

orðin málsnjall eða orðsnjall um málgreinda nemendur og talna- eða röksnjall um þá 

nemendur sem hafa sterka rök- og stærðfræðigreind. Þeir nemendur sem hafa sterka 

rýmisgreind eru myndsnjallir, en hreyfisjallir þeir sem búa yfir góðri líkams- og hreyfigreind. 

Nemendur með sterka samskiptagreind eru félagssnjallir og sjálfssnjallir þeir sem búa yfir 

sterkri sjálfsþekkingargreind. Að lokum má tala um þá nemendur sem hafa sterka 

umhverfisgreind, sem umhverfissnjalla nemendur (Erla Kristjánsdóttir,2001c).  
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8.1 Málgreind 

Í málgreind fellst næmni fyrir merkingu orða, og uppröðun þeirra. En einnig 

hæfileikinn til að fylgja reglum um stafsetningu sem og að brjóta þær í 

vissum tilfellum. Málgreind er einnig næmni fyrir hljóðum, takti beygingu 

og merkingu orða og næmni fyrir mismunandi eiginleikum tungumálsins og möguleikum þess 

til mismunandi tjáningar (Gardner,1993a) Málsnjall nemandi er næmur á talað mál og ritað og 

á auðvelt með að læra tungumál. (Smith,2008b). Þessi nemandi á auðvelt með að rökstyðja 

mál sitt og framsögn liggur vel fyrir honum og hann á auðvelt með að læra tungumál. 

Málsnjall nemandi nýtur sín vel í hinni hefðbundnu skólastofu þar sem kennarinn útskýrir 

hugtök, glósar á töfluna og nemendur vinna svo skrifleg verkefni.  

 

8.2. Rök- og stærðfræðigreind  

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan 

hátt og hugsa rökrétt.  Þessi greind samanstendur af getu til að greina 

vandamál á rökréttan hátt og rannsaka mál á vísindalegan hátt  

(Smith,2008c) Nemandi með sterka rök- og stærðfræðigreind er líklegur 

til að hafa tilhneigingu til að flokka hluti. Hann notar aðferðir eins og frumflokkun, ályktun, 

og alhæfingu en einnig útreikninga og tilgátuprófannir (Armstrong,2001j). Alls konar mynstur 

og tengsl henta þessum nemanda og líklega hefur hann gaman af að rannsaka tengsl orða eins 

og íslenska orðsins skemmtilegt og færeyska orðsins stuttlegt, sem eru sama orðið á sitthvoru 

tungumálinu. Hin hefðbundna stærðfræði- og raungreinakennsla á vel við röksnjallan 

nemanda. 

 

8.3. Rýmisgreind 

Rýmisgreind felur í sér getuna til að „hugsa í myndum“, til að skynja 

heiminn sjónrænt og endurskapa þær hugsannir á pappír 

(Guignon,2010b). Rýmissnjall nemandi er næmur á liti, línur, form og 

vídd og tengslunum sem þar eru á milli.Honum þykir gaman að teikna og 

kýs ef til vill koma frá sér upplýsingum í myndum, og myndskreyting er ríkur þáttur í námi 

hans. Honum gæti þótt þægilegra að gera hugarkort þar sem málsnjalli nemandinn kýs að 

skrifa niður hjá sér glósur.  
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8.4. Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind felur í sér hæfni til að stjórna líkama sínum og nota 

hann í tjáningu sinni, en einnig er hún leikni í höndunum Erla 

Kristjánsdóttir,2001d). Hreyfisnjall nemandi hefur góða samhæfingu, gott 

jafnvægi og fimi í fingrum. Honum gæti reynst auðvelt að læra gegnum leik, einkum ef 

hreyfing fellst í leiknum og gæti átt auðvelt með að sviðsetja sögu eða bókarkafla. Þessi 

nemandi þarf líklega að vera mikið á hreyfingu og situr ekki kyrr í langan tíma. Því er ekki úr 

vegi að fá honum verkefni sem krefjast hreyfingar eins og að dreifa námsgögnum.   

 

8.5. Tónlistargreind 

Tónlistargreind er hæfileikinn til að skynja, meta gæði, skapa og tjá tónlist 

(Guignon,2010c). Tónsnjall nemandi er næmur fyrir takti tónhæð, laglínu 

og tilbrigðum tónverks, nemandinn getur lært gegnum tónlist og 

minnisatriði má festa í minni hans með söng eða tónlist. Vel má vera að tónsnjalli nemandinn 

hummi við vinnu sína í skólastofunni og líklegt er að einhverjir kennarar hafi sussað á þannig 

nemenda svo hann trufli ekki aðra nemendur. Hin tónsnjalli gæti jafnvel verið sá sem vinnur 

vel með ipadinn í eyrunum. Bundið mál með föstum hrynjandi eykur taktvísi nemenda og því 

er ekki úr vegi að fá þá til að rappa námsefnið af og til.                                              

Samkvæmt Gardner eru málgreind og tónlistargreind hvað tengdastar þar sem báðar hafa með 

að gera takt, hljóð og hlustun (Gardner,1993b). 

 

8.6. Samskiptagreind 

Samskiptagreind er hæfileikinn til að hafa samskipti. Að ráða í látbragð 

og raddblæ og skilja þannig hvernig öðrum líður, greina skap, fyrirætlanir 

og tilfinningar (Heiða María Sigurðardóttir,2005c).  Það er gott að vinna í 

hóp með samskiptagreindum nemenda. Þar sem hann er næmur á líðan og 

hæfileika samnemenda sinna er líklegt að hann taki stjórn í hópnum og hvetji til góðra verka. 

Einnig má vel færa rök fyrir því að samskiptagreind sé mikilvægur hæfileiki í fari góðs 

kennara. 
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8.7. Sjálfsþekkingargreind 

Sjálfsþekkingargreind er skilningur á eigin tilfinningum, veikleikum sínum 

og styrkleikum og að geta nýtt sér þá þekkingu í leik og starfi (Heiða María 

Sigurðardóttir,2005d). Einstaklingur með sterka sjálfsþekkingargreind hefur 

skýra sjálfsmynd og þekkir veikleika sína og styrkleika. Sjálfssnjall nemandi 

er líklegur til að hafa góða yfirsýn yfir eigið nám og hafa skipulagið í góðu lagi. 

Markmiðssetning reynist honum auðveld og hann setur sér raunhæf markmið sem hann 

stendur við og nær að lokum. Þetta er nemandinn sem nýtir sér þá námstækni sem honum 

hentar best og hann er meðvitaður um eigin námsstíl.   

 

8.8. Umhverfisgreind  

Umhverfisgreind vísar til þess hæfileika að þekkja og flokka fyrirbæri 

náttúrunnar en einnig að aðgreina dauða hluti hver frá öðrum og frá 

umhverfi sínu (Guignon,2010d).  Sá sem er umhverfisgreindur er  

meðvitaður um umhverfi sitt. Útikennsla getur hentað umhverfssnjalla 

nemandanum. Að fara út á skólalóð og lýsa því sem fyrir augu ber getur verið gott 

ritunarverkefni fyrir þann nemenda og þá er hægt að leggja áherslu á ákveðna orðflokka svo 

sem lýsingarorð og nafnorð. Mjög líklegt er að umhverfisgreindi nemandinn kjósi að sitja við 

gluggann í kennslustofunni.  
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9. Kafli – Kennsla út frá greindunum átta 

9.1. Kennsla út frá málgreindinni 

Sú greind sem hvað mest hefur verið í hávegum höfð í skólakefinu er málgreindin.  

Hefðbundnar kennsluaðferðir þar sem notast er við fyrirlestara, verkefna- og kennslubækur 

hentar mjög vel þeim nemendum sem búa yfir sterkri málgreind. Sagnalist hentar málgreinda 

nemananum líka vel. Þá segir kennarinn frá og telja má þá aðferð með einum af elstu 

kennsluaðferðum sögunnar (Ingvar Sigurgeirsson,1999ba). Sagnalist getur hentað vel í 

bókmenntakennslu þar sem kennari kveikir áhuga nemenda á ákveðnu tímabili eða málefni 

með frásögn sem tengist því efni sem til umfjöllunnar er. Séu nemendur að undirbúa lestur 

Íslendingasögu er kjörið fyrir kennarann að hefja umfjöllunina á því að segja nemendum frá 

siðum og venjum sem tíðkuðust á landnámsöld. Þannig fá nemendur betri skilning á sögunni 

um leið og þeir lesa hana og auðveldara reynist að leysa verkefnin. Sama hátt má hafa á þegar 

fjallað er um þjóðsögur. Þá segir kennari frá því hvernig sögurnar gengu í munnmælum og var 

síðan safnað saman af fáum mönnum sem bjuggu þær svo til útgáfu.  

Öll vinna með orð hentar nemendum með sterka málgreind einkar vel. Orðaleikir af ýmsu tagi 

eru góðir til að örva málgreind og er Gálgaleikurinn nærtæskasta dæmið, en hann þjálfar bæði 

orðaforða og réttritun og hentar því vel í íslenskukennslu. Hvíslleikur er einnig tilvalin til að 

festa orð í minni nemenda og má auðveldlega nota hann í allri móðurmálskennslu. Hægt er að 

nota hann í málfræðikennslu þar sem bara má láta ganga orð af tilteknum orðflokki eða 

eingöngu orð með greini, svo einhver dæmi séu nefnd. Þá gætu nemendur látið ganga 

setningu í ákveðinni mynd (germynd, miðmynd, þolmynd). Sá fyrsti í röðinni fær úthlutað 

ákveðinni mynd hjá kennara og verður að láta setningu í þeirri mynd ganga. Sá sem er 

síðastur og tekur við orðinu segir setninguna upphátt og í hvaða mynd hún er. Sá sem lét frá 

sér setninguna segir til um hvort það sé rétt hjá honum eða hvort setningin hafi brenglast á 

leiðinni. Þankahríð er kveikja sem hentar vel til örvunar málgreindar. Í þankahríð kemur 

kennari fram með ákveðið efni og nemendur segja það fyrsta sem þeim dettur í hug sem 

tengist því efni. Allar hugmyndir eru tækar og kennari skrifar þær á töfluna svo allir sjái. 

Þarna fá nemendur líka yfirsýn yfir hvað þeir vita um efnið áður en formleg umfjöllun um það 

byrjar í skólastofunni.  Með því að nota upptökur í kennslu má þjálfa málgreind og aðstoða 

nemendur við að gera sér sjálfir grein fyrir styrk sínum á því sviði. Það er að þeir átti sig á 

framburði orða, eigin framsögn og lestrarfærni svo eitthvað sé nefnt. Nemendi les texta eða 

segir sögu og er það tekið upp á myndband eða hljóðsnældu sem hann horfir eða hlustar svo á 
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með kennara eða bekknum og gagnrýnir eftirá. Hafa verður þó í huga að mikilvægt er að 

kennari fái leyfi foreldra hyggist hann taka upp mynd eða hljóð af nemendum. Leiðarbækur 

eru að verða sívinsælli aðferð, bæði í kennslu og við námsmat. Verkmöppur hafa lengi tíðkast 

í starfsgreinum á borð við listgreinum en henta líka vel í ritunarkennslu til að sýna færni 

nemandans og bestu verkefni hans fram að þessu (Sigríður Heiða Bragadóttir, Auður 

Ögmundsdóttir og Helgi Grímsson, 1997a). Dagbækur gefa hugmynd um upplifun nemenda á 

eigin námi og örva því ekki síður sjálfsþekkingargreind nemanda en málgreind. Gaman getur 

verið fyrir bekkinn að standa að einhverskonar útgáfu, svo sem eins og bekkjarblaðs. Að búa 

texta undir útgáfu þjálfar málvitund nemenda. Að endingu skal minna á það sem ekki þarf þó 

að taka fram að lestur og ritun þjálfa málgreind sem og skriflegar æfingar og verkefni. 

Framsögn og tjáning eru einnig mikilvægir þættir í örvun málgreindarinnar.   

 

9.2. Kennsla út frá rök- og stærðfræðigreind.  

Kennsluðaferðir sem henta röksnjöllum nemendum hafa einkum verið viðhafðar í  stærðfræði 

og annarri raungreinakennslu í grunnskóla. Í móðurmálskennslu eru það einkum þrautalausnir 

hverkonar sem örva rök- og stærðfræðigreind. Krossgátur geta hentað röksnjöllum nemendum 

vel í orðaforða- eða stafsetningarkennslu, en hjálpað þeim nemendum sem þurfa á örvun rök- 

og stærðfræðigreindar að halda. Því til þess er leikurinn nú gerður. Flokkun ýmiskonar örvar 

rök- og stærðfræðigreind og því má draga þá ályktun að flokkun í orðflokka sé röksnjöllum 

nemanda að skapi. Einnig höfða rökræður hverskonar til röksnjallra einstaklinga. 

Heimspekilegar samræður í anda Sókratesar þar sem kennari ber upp ofureinfalda spurningu 

eins og „Hvað er dygð?“, „Hvað er heiður?“ ef verið er að fjalla um Íslendingasögur. Eða 

aðrar heimspekilegar spurningar sem tengjast því efni sem spurt er um. Kennari gæti jafnvel 

varpað fram þeirri spurningu hvort að það sé rétt að skrifa y og ý í íslensku eða afhverju 

Halldór Laxnes hafi „skrifað vitlaust“. Allar þessar spurningar bjóða upp á líflegar umræður 

og kalla á sjálfskoðun nemenda og að þeir rýni í eigin hugmyndir um lífið og tilveruna og 

örvar það sjálfsþekkingargreindina í leiðinni. Svokallölluð ef- aðferð getur verið öflugt 

kennslutæki í allri íslenskukennslu þar sem að í gífulegur „kennslufræðilegur sprengikraftur“ 

leynist í litla orðinu ef (Ingvar Sigurgeirsson,1999bb). Í bókmenntakennslu má átta sig á 

sögupersónum með því að spyrja ef-spurninga og átta sig á orsakasamhengi sögunnar og hvað 

sögumaðurinn er að segja. „Ef Guðrún Helgadóttir hefði ekki ákveðið að skrifa bókina um Jón 

Odd og Jón Bjarna?“, „Ef enginn greinarmerki væru til staðar í íslensku ritmáli?“. Og margar 

aðrar ef- spurningar má notast við og má segja að einu takmarkanir sem þar eru á sé 
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hugmyndaflug kennarans. Hvort sem um er að ræða samræður í anda Sókratesar eða ef- 

aðferðina er sjálfsagt mál að leyfa nemendum að varpa fram heimspekilegum spurningum og 

að ekkert er svo „heimskulegt“ að ekki megi ræða það og velta því fyrir sér, svo framarlega 

sem það tengist því efni sem til umfjöllunar er. Í íslenskukennslu sem og annarri 

tungumálakennslu er ekki úr vegi að þjálfa rök- og stærðfræðigreind nemenda með því að 

leyfa þeim að „búa til“ tungumál eða dulmál. Líklegast er að nemendur styðjist þá við það mál 

sem þeir kunna fyrir og að það verði grunnur þeirra að „nýja“ málinu. Líkt og er þegar fólk 

lærir nýtt tungumál. Í þessarri vinnu má skipta bekknum niður í hópa sem búa svo til sitt eigið 

tungumál og afraksturinn síðan kynntur bekknum í formi kynningar eða með veggspjaldi. 

Með verkefni af þessu tagi er gerð sú krafa á nemendur að þeir velti fyrir sér eðli 

tungumálsins, beygingarkerfi, setningafræði og öðrum grunnþáttum málsins.  

9.3. Kennsla út frá rýmisgreind 

Einstaklingar með sterka rýmisgreind eru myndsnjallir einstaklingar. Myndlistamenn, 

grafískir hönnuðir og aðrir listamenn eru með þessa greind á háu stigi. Sjónsköpun að ýmsu 

tagi hentar því þessum einstaklingum. Að halla sér fram á borið og ímynda sér dag í lífi 

sögupersónu getur virkað sem góð slökun á annasömum skóladegi. Þá er heldur ekki úr vegi 

að slökkva ljósin, kveikja á kerti eða spila rólega tónlist (Ingvar Sigurgeirsson,1999bc). Mjög 

líklegt er að myndsnjallir einstaklingar hafi ríkt ímyndunarafl og þeir eiga auðvelt með að sjá 

hlutina fyrir sér í huganum. Hugarflug með leiðsögn er góð kennsluaðferð til þjálfunar á 

rýmisgreind. Og má líta á hana sem rökrétt framhald af sjónsköpuninni. Í hugarflugi með 

leiðsögn fer kennari með nemendur í ferðir í huganum (Ingvar Sigurgerisson,1999bd). 

Nemendur loka augum og sjá fyrir sér þá sögu sem kennarinn rekur. Ljóðið Móðurást eftir 

Jónast Hallgrímsson getur verið góð „saga“ í hugaflugi með leiðsögn. Kennari les upp ljóðið 

og nemendur sjá fyrir sér konuna með barnið sem berst í gegnum storminn en hefur það ekki 

af. Vera má að nemendur eigi eftir það auðveldara með að læra ljóðið. Litamerkingar geta 

hjálpað nemendum við að læra málfræði. Að merkja til dæmis öll nafnorð með rauðum lit, 

sagnorð með grænum og lýsingarorð með bláum er kjörin aðferð til að örva rýmisgreindina. 

Töflutússar eru til í þessum litum og því getur kennari skrifað á töfluna þannig að orðin séu í  

litunum. Nemendur átta sig á því að setning er ekki fullkomin nema að í henni sé sögn og 

önnur álíka atriði. Í stafsetnigu má einnig nota litamerkingar með því að hvert greinarmerki 

fær sinn lit eða að greinirinn fær lit eftir því hvort í honum séu eitt eða tvo n. Líklegt er að 

myndsnjallir nemendur kjósi að tjá sig með myndsköpun af einhverju tagi. Í stað þess að skila 

ritgerð er ekki úr vegi að leyfa nemendum að skila frá sér efninu á einhverju öðru formi, svo 
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sem að útbúa myndasögu, stuttmynd eða veggspjöld. Með því að skipta bekk upp í hópa sem 

hver um sig gerir svo veggspjald um ákveðið efni er markvisst unnið að þroska rýmisgreindar 

hjá nemendum. Margar af þeim bókum sem nemendur á unglingastigi grunnskóla lesa hafa 

verið kvikmyndaðar. Nægir þar að nefna Gíslasögu Súrssonar, Djöflaeyjuna, Engla 

alheimsins og Gauragang. Lengi hefur verið hafður sá háttur á að nemendum eru sýndar 

myndirnar eftir lestur bókanna og telur sú sem þetta ritar að sú aðferð sé betri en að sýna 

myndirnar fyrir lestur þar sem að kvikmyndirnar eru ekki beint upp úr sögunum og það getur 

truflað lestur nemenda að hafa séð myndina áður. Sjálfsagt er að leyfa myndsnjöllum 

einstaklingum að tjá sig með myndum í skólastofunni og myndskreyting getur verið ein leið 

til þess. Að myndskreyta ljóð getur dýpkað skilning nemandans á ljóðinu og það sama má 

segja um þjóðsögu. Hugarkort eru góð þegar kemur að eflingu rýmisgreindar. Þar sem 

málsnjallir nemendur skrifa hjá sér minnisatriði er eins víst að myndsnjallir nemendur kjósi að 

gera hugarkort og setja efnið upp á myndrænan hátt. Hugmyndaskyssur geta hjálpað 

myndsnjöllu nemendunum af stað og gott getur verið að nota þær einnig við að efla 

rýmisgreind hjá þeim sem ekki hafa hana eins sterka. Grafísk tákn er gott að nota í kennslu. 

Um það geta allir kennarar verið sammála. Bókstafir eru nærtækasta dæmið um grafísk tákn. 

En nota má grafísk tákn á ýmsan hátt í íslensku kennslu. Myndir í stað orða geta aukið 

skilning á viðfangsefninu og ættu kennarar að vera ófeimnir við að teikna á töfluna ekki síður 

en skrifa. Í umfjöllun um Íslendingasögur geta kort komið að góðum notum fyrir nemendur til 

að glöggva sig á framvindu sögunar og aðstæðum persónanna.   

9.4. Kennsla út frá líkams- og hreyfigreind 

Telja má líklegt að í nær hverjum bekk eru nokkrir nemendur sem stunda íþróttir og hreyfa sig 

reglulega utan skólatíma. Þessi nemendur eru hreyfisnjallir og hjá þeim er líkams- og 

hreyfigreindin mjög þróuð. Leikir og hreyfing eru ær og kýr hreyfisnjalla nemandans og 

líklegt er að hann læri mikið gegnum leik. Ýmsar aðferðir leikrænnar tjáningar er hægt að 

nota í kennslu. Nemendur geta sviðsett bókakafla eða smásögu, skrifað kvikmyndahandrit eða 

leikrit í stað ritgerðar og sett það svo upp. Eins og áður sagði eru til margar aðferðir 

leikrænnar tjáningar og markmið hennar geta einnig verið mismunandi. Ingvar Sigurgeirsson 

nefnir í Litrófi kennsluaðferðanna dæmi um markmið sem oft eru nefnd í sambandi við 

leikræna tjáningu. Leikræn tjáning á að efla sköpunargáfu og ýmindunarafl, efla skilning á 

mismunandi aðstæðum, og efla hæfni nemenda til að setja sig í spor annarra. Einnig á leikræn 

tjáning að skerpa athyglisgáfu og skynjun og styrkja samhæfingu hreyfingar og skynjunar. 

Leikræn tjáning á að þjálfa nemendur í að tjá sig og efla málþroska og mál, en líka að stuðla 
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að samvinnu og samkennd innan hóps og má segja að þar komi samskiptagreindin líka inn í 

dæmið. Eitt markmið leikrænnar tjáningar er að efla tilfinningalíf en einnig þekkingu, skilning 

og áhuga á námsefninu (Ingvar Sigurgerisson, 1999be). Af þessu má sjá að heilmikið vinnst 

með því að nota leikræna tjáningu í námi og kennslu. Nemendur efla bæði einstaklings- og 

félagsþroska. Eitt form leikrænnar tjánigar er kallað „Leikhús skólastofunnar “. Þá er nemandi 

látin leika texta sem hann er að fást við. Leikhús kennslustofunnar getur tekið á sig ýmsar 

myndir. Allt frá einþáttungum og einleikjum upp í stóra sýningu í lok annar 

(Armstrong,2008k). Algengt er í skólastofum að nemendur rétti upp hönd vanti þeim aðstoð 

kennara eða biðja um orðið. Hægt er að leyfa nemendum að svara á annan hátt með 

líkamanum. Þetta er aðferð sem kannari getur notað í fyrirlestri svo dæmi sé tekið. Í 

málfræðikennslu getur kennari til dæmis látið nemendur rétta upp eina hönd ef þeir halda að 

setning sé í eintölu, en báðar ef setningin er í fleirtölu. Algengt er að láta nemendur klappa 

atkvæði í orði, og hendingar í ljóðum.  

9.5. Kennsla út frá tónlistargreind.  

Menn eru sífellt að verða meðvitaðri um gildi tónlistar í leik og starfi. Margar leiðir eru til að 

flétta tónlist saman við aðra kennslu og koma þannig til móts við tónsnjalla nemendur. Tónlist 

getur verið góð kveikja, en einnig getur úrvinnsla verkefna verið í formi tónlistar (Ingvar 

Sigurgeirsson,1999bf). Taktur getur skipað stórann sess í skólastofunni ef vilji er til þess. 

Þekkt er að ljóð hafa ákveðna hrynjandi og ljóð má auðveldlega „rappa“ og gefa þeim þannig 

aukið líf. Taktur, söngvar, rapp og söngl er góð kennsluaðferð og hægt er að setja nánast hvað 

sem er fram í takti og tónlist. Líklega hafa unglingar þó meiri áhuga á að rappa en syngja. Þó 

er ekkert að því að leyfa nemendum að semja tónverk upp úr því efni sem þeir fjalla um. Það 

er þekkt að sum tónlist hefur örvandi áhrif á hugsun fólks. Rannsóknir sýna að svokölluð 

ofurminnistónlist hjálpar nemendum að leggja á minnið upplýsingar þegar ákveðin tónlist er 

spiluð. Þetta á einkum við um klassíska tónlist. Sum tónlist fjallar líka oft um það sem 

nemendur fást við í skólanum. Í umfjöllun um þjóðsögur er hægt að raula lagið Móðir mín í 

kví kví og lesa svo söguna á eftir. Einnig samdi listamaðurinn Laddi þekkt dægurlag upp úr 

þjóðsögunni um Búkollu. Hægt er að tengja tónlist við önnur viðfangsefni. Og ekki úr vegi að 

koma upp tónlistarskrá tengdri þeim viðfangsefnum sem nemendur fást við hverju sinni 

(Armstrong,2008l). 
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9.6. Kennsla út frá samskiptagreind 

Þegar fjallað er um kennslufræði út frá samskiptagreind eru hópvinnubrögð þar efst á blaði. 

Vinnubrögð af þessu tagi eru algeng í skólastofunni. Með hópvinnubrögðum er möguleiki til 

verkaskiptingar og að hver nemandi fái að njóta sín á eigin forsendum. Helstu rökin fyrir 

hópvinnu eru þau að nemendur geti lært margt hver af öðrum og oft skilji nemendur frekar 

útskýringar samnenenda sinna en kennarans (Ingvar Sigurgeirsson,1999bg). Hópvinnubrögð 

eru góð leið til kennslu lýðræðis í skólastofunni, en lýðræði er einn af grunnþáttum 

menntunnar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og sagt hefur verið að „nemendur eigi að 

læra um lýðræði, til lýðræðis, í lýðræði“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir,2012). Hópvinnubrögð örva samskiptagreind nemenda og þeir nemendur sem 

eru félagssnjallir njóta sín vel í hóp. Samvinnunám hefur notið aukina vinsælda meðal 

menntamanna undanfarin ár og ýmis rök hafa verið sett fram fyrir því. Samkennd skapast í 

hópnum og nemendur verða áhugasamari um námið en vinni þeir hver í sínu horni. Nemendur 

læra meira gegnum samræðu við aðra nemendur. Hópvinna þjálfar tjáningu og nemendur 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu í samskiptum við aðra. Oft fást betri lausnir út úr 

hópastarfi en einstaklingsvinnu þar sem fleiri sjónarhorn koma fram í lausninni. Samvinna 

stuðlar að jákvæðum viðhorfum nemenda til annarra, félagsleg tengsl styrkjast og líkur á 

einelti minnka. Nemendur öðlast skilnig og næmi fyrir annarra skoðunum og viðhorfum og 

sjálfsmynd þeirrra styrkist í samskiptum við aðra sem og að þeir þjálfast í lýðræðislegum 

vinnubrögðum eins og áður var nefnt. Púslaðferðin er hópkennsluaðferð sem þróuð var í 

Texas á áttunda áratugnum af Elliot Aronsson og félögum og nafnið er dregið af 

samlíkingunni við púsluspil. Þessi aðferð gerir þó þær kröfur til hópsins að nemendur hafi 

sæmilegt vald á lestri, sem búast má við að eigi við um hóp á unglingstigi grunnskóla. 

Aðferðin byggði upphaflega á sjö skrefum: Fyrst er námsefnið fundið til og skipulagt, því 

skipt upp í hæfilega hluta. Þá er nemendum skipað í blandaða hópa og hverjum hópi skipaður 

formaður. Sá formaður gæti verið félagssnjall nemandi þar sem hann er líklegur til að bera 

skynbragð á þarfir annarra í hópnum. Þriðja skref púslaðferðarinnar er hópstyrking þar sem 

nemendur þjálfast í að vinna saman. Eftir það hittast hóparnir og fá verkefni. Í næsta skrefi 

starfa hóparnir og sjötta skrefið fellst í því að nemendur kenna hver öðrum, þverrt á hópa og 

að lokum er hver og einn nemandi prófaður úr námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson,1999bh). 

Ýmiskonar námsspil henta félagssnjöllum nemendum einkar vel. Til eru ógrynni námsspila og 

lítil mál að útbúa „heimatilbúin“ námspil. Það eina sem til þarf er pappaspjald, tússpenni til að 

teikna á spjaldið, teningur og spilakallar. Einnig styrkir það samskiptagreindina ef nemendur 
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sviðsetja eða líkja eftir ákveðnum atburðum eða ákveðnu umhverfi (Armstrong, 2008m). Vel 

er hægt að líkja eftir goðsögunum með sviðsetningu í formi leikþátta eða annars.  Og 

veggspjaldagerð í hópum reynir einnig á samskiptagreind nemenda, eins og áður hefur komið 

fram.   

9.7. Kennla út frá sjálfsþekkingargreind 

Þó hópvinnubrögð séu að verða sífellt vinsælli í skólakerfinu er ekki síður mikilvægt að huga 

að einstaklingnum sjálfum. Mikilvægt er að skólakefið stuðli að sterkri sjálfsmynd 

einstaklings. Í aðlanámskrá grunnskóla segir að efla eigi færni nemenda í samskiptum, efla 

sjálfsmynd þeirra, ákvarðannatöku, markmiðssetningu og streitustjórnun (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti,2011f). Til að ná öllum þessum markmiðum er lykilatriði að 

nemandinn hafi sterka sjálfsmynd. Sjálfsnjall nemandi þekkir líka veikleika sína og styrkleika 

og getur nýtt sér þá þekkingu í náminu. Einstaklingvinna er því ekki síður mikilvæg í 

skólastofunni en hópvinnubrögð. Íhugun í eina mínútu getur hentað sjálfssnjöllum 

nemendum. Þá gerir kennari hlé á kennslunni, fyrirlestrinum, umræðunum eða 

verkefnavinnunni sem stendur yfir og nemendum er gefin ein mínúta til íhugunnar og 

umhugsunnar og fá næði til að melta þær upplýsingar sem þeir voru að taka við og tengja þær 

við eigin reynslu. Þetta er hægt að gera hvenær sem er skóladagsins. Sjálfsnjall nemandi er 

stöðugt að spyrja hvernig efnið snerti hans eigið líf og sennilega hafa allir kennarar heyrt 

þessa spurningu einhvern tímann „Af hverju þarf ég að læra þetta?“. Það er mjög líklega 

sjálfsnjalli nemandinn sem spyr. Sjálfsnjall nemandi þarf að tengja námið við samfélagið sem 

hann lifir og hrærist í.  Því er gott fyrir kennarann að tengja námsefnið við daglegt líf 

nemenda (Armstrong,2008n). Oft getur líka verið góð keikja að biðja nemendur að segja frá, 

hvað þeir viti um þetta eða hitt viðfangsefnið og hvernig eða hvort þeir hafi komið á einhvern 

tiltekin stað og þá hvenær (Dýrafjarðar, ef verið er að fjalla um Gísla sögu Súrrsonar, 

Reykholts ef Snorri Sturluson er til umfjöllunnar o.s.frv.). Valtími er mikilvægur í námi 

nemenda. Að fá að velja eykur á ábyrgðarkennd þeirra. Í ritunarstefnu sem kennd er við 

ferilsritun leggur Donald H. Graves áherslu á að nemendur hafi frelsi til að velja sér 

viðfangsefni í ritun (Sigríður Heiða Bragadóttir o.fl.,1997b). Thomas Armstrong talar um 

tilfinningarík augnablik í kennslustofunni sem kennsluaðferð fyrir sjálfsþekkingargreind og 

nefnir að rannsóknir sýni að nemendur sýni ekki sannar tilfinningar innan veggja 

skólastofunnar. Til að sporna við þessum „tilfiningakulda“ nemenda á kennari að skapa 

tilfinnigaleg augnablik þar sem nemendur eru óhræddir við að hlæja, reiðast eða tjá skoðannir 
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sínar (Armstrong, 2008o). Það styrkir líka sjálfsþekkingargreind að setja sér eigin markmið. 

Eins og áður hefur verið nefnt hefur sjálfsnjall nemandi góða yfirsýn yfir eigið nám og ætti 

því ekki að vera í vandræðum með að setja sér raunhæf markmið. Í námsefninu Skerpu –

Vallaskólaleiðinni setja nemendur sér markmið í formi viðmiðunartölu sem á að endurspegla 

námsgetu nemandans (Hugmyndafræðin að baki Skerpu,e.d). Nemendur geta sett sér sín eigin 

markmið í öllum námsgreinum og einnig íslensku. Markmiðin geta verið ýmist 

skammtímamarkmið, „Hvað ætla ég að ná að vinna í dag?“ eða til lengri tíma, jafnvel margra 

ára. „Hvað ætla ég að verða þegar ég verð fullorðin?“. Skammtímamarkið eru sérlega 

mikilvæg því það að ná markmiðum sínum eykur sjálfstraust nemenda.  

9.8. Kennsla út frá umhverfisgreind 

Umhverfissnjall nemandi er meðvitaður um umhverfi sitt. Sjálfbærni er hugtak sem notað er 

um sampil manns og umhverfis. Í aðalnámskránni er sjálfbærni skilgreind á þann hátt að   

„við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við 

leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

mæta þörfum sínum“ og einnig segir að takmarkið með menntun til sjálfbærni sé að gera 

einstaklingum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis og 

samfélags (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti,2011g). Útikennsla höfðar vel til 

umhverfissnjalla nemandans. Gönguferðir úti í náttúrunni er ein leið til útikennslu. Oft er 

sögusviðið í bókmenntum úti í náttúrunni og þá má fá nemendur til að ímynda sér Seftjörnina 

í Haukadal, eða götumynd kampsins í Djöflaeyjunni. Þessi möguleiki getur verið einkar 

spennandi sé gengið um umhverfi sögunar sem verið er að fjalla um, þó það sé ekki hægt í 

þessum tilfellum. Gönguferðir geta líka verið góður undirbúningur fyrir ritun eða önnur 

verkefni. Margt getur verið hægt að læra með því að horfa út um glugga kennslustofunar. 

Gluggi að námi getur reynst vel í bókmenntakennslu á svipaðan hátt og gögnuferðir í 

náttúrunni. Og með því að horfa út um gluggann geta nemendur ef til vill fengið hugmyndir 

að ritunarverkefnum. Slíkur gluggi að námi getur reynst umhverfissnjöllum nemenda 

hvatning til góðra verka í skólastofunni (Armstrong,2008p).  Með menntun til sjálfbærni er 

komið inn á vistfræði og það á einkar vel við umhverfissnjalla nemandann. Náttúruna má nota 

sem tæki í hvers konar móðurmálskennslu. Mismunandi tegundir berja geta verið tákn fyrir 

orðflokka, steinvölur má nota til að tákna greinarmerki, og á margs konar annan hátt má 

tengja náttúruna við þau viðfangsefni sem fjallað er um í kennslustundinni. 
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10. Kafli – Samþætting annarra námsgreina við 

íslensku. 

 

Fjölgreindakenning Howard Gardner býður upp á marga möguleika til samþættingu íslensku 

við aðrar málsgreinar og í raun má segja að íslensku sé lítið mál að samþætta við allar aðrar 

greinar sem kenndar eru í íslenskum skólum. Íslenska er það mál sem talað er í íslenskum 

skólum og í samfélaginu og með samþættingu við aðrar námsgreinar má víkka skilning 

nemenda á málinu. Samþætting íslensku við aðrar námsgreinar getur líka stuðlað að auknum 

skilningi erlendra nemenda á íslenskunni þar sem þeir eru settir í aðstæður sem þeir þekkja 

(Aðalnámskrá grunnskóla –íslenska,2007e). Með samþættingu má einnig þjálfa upp þær 

greindir nemenda sem eru veikar hjá þeim. Samþætting og hópvinnubrögð sem byggja á 

leitaraðferðum tók að breiðast út á mið- og unglingastigi grunnskólum hérlendis upp úr 1974 

þegar ný grunnskólalög voru sett (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). En þær aðferðir byggjast á því 

að líkt er eftir vinnubrögðum vísindamanna með raunverulegum rannsóknum (Ingvar 

Sigurgeirsson,1999aa). Notast er við sérstakt Leitaraðferðalíkan sem inniheldur fimm þrep:  

1. Upphaf: Rannsóknarefni kynnt, rannsóknarspurningum varpað fram og gerð grein 

fyrir örðum rannsóknarefnum. 

2. Nemendur koma fram með hugmyndir, skýringar og/eða tilgátur. 

3. Nemendur safna saman upplýsingum, gera athuganir og leita heimilda.  

4. Unnið er úr gögnunum og tilgátur prófaðar. 

5. Að lokum eru dregnar ályktanir út frá vinnu nemenda. 

Leitarnámsaðferðir hafa einkum verið viðhafðar í raungreinakennslu. Farið er í vettvangferðir 

og upplýsingum safnað sem svo er unnið úr í skólastofunni. Slík kennsla hentar vel til 

þjálfunar á umhverfisgreind. En hvernig má samþætta náttúrufræðikennslu við íslensku? 

Náttúran getur verið uppspretta hugmynda að ritunarverkefnum, sem setja má fram á ýmsan 

hátt eins og áður hefur verið komið að. Ratleikur þar sem viðfangsefni stöðva eru viðfangsefni 

sem venjulega eru til umfjöllunar í skólastofunni, getur kveikt áhuga umhverfissnjallra 

nemenda á efninu. Smásagnasmáræði er safn smásagna sem samþættir bókmenntakennslu og 

lífsleikni. Nokkrir rithöfundar voru fengnir til að semja smásögur handa elstu bekkjum 

grunnskóla þar sem tekið er á ýmsum álitamálum svo sem fíkniefnaneyslu og sjálfsvígum. 

Einnig er komið inn á samskipti kynjanna og samsettar fjölskyldur svo eitthvað sé nefnt. Í 

kennsluleiðbeiningum með bókinni er lögð áhersla á bókmenntafræðilega nálgun en 
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efniviðurinn bíður upp á umræður um ýmis áleitin mál í samfélaginu og um leið styrkjast 

bæði samskipta- sjálfsþekkingar- og málgreind.Til að styrkja skapandi skólastarf er 

samþætting íslensku og listgreina vel fallin (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska,2007f) auk 

þess sem að rýmis- og málgreind fá mikla örvun.     
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11. Kafli – Námsmat   

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur námsmats það að afla upplýsinga til 

að hjálpa megi nemendum að gera sitt allra besta. Námsmat á að örva nemendur til góðra 

verka og mikilvægt er að hver nemandi njóti sín og að ferkar komi fram það sem hann getur, 

heldur en það sem hann getur ekki Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska,2007g). Vaxandi 

vitund hefur verið meðal forsystumanna í menntamálum um að rauntengt mat efli frekar 

skilning nemenda, en stöðluð próf (Armstrong,2008q). Lögð er áhersla á það í Aðalnámskrá 

að námsmat fari ekki eingöngu fram lok vinnunnar heldur jafnóðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska,2007h) og er löng hefð fyrir því að kennurum sé ráðlagt að byrja 

undirbúning kennslu á að skoða hvaða markmið á að ná með kennslunni (Ingvar 

Sigurgeirsson,1999ab). Þarna á við hið fornkveðna að í upphafi skuli endinn skoða. Einnig er 

mikilvægt að nemendum séu ljós þessi markmið áður en þeir byrja vinnu sína. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir íslensku er lögð áhersla á meta skuli upplestur og framsögn, fluttning 

kynninga, virkni í leikrænni tjáningu og hlustun og tillitsemi. En einnig ýmsa þætti hvers 

námsþáttar innan íslenskukennslunnar fyrir sig (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska,2007i).  

Seint verður hægt að telja forvígismenn fjölgreindkenningarinnar til talsmanna skriflegra 

prófa, og kallar Thomas Armstrong það í raun hræsni að kenna út frá fjölgreindunum en prófa 

síðan nemendur með stöðluðum prófum sem aðeins leggja áherlu á þröngt svið greindar. 

Fjölgreindakenningin leggur til kerfi sem hvílir mun meira á rauntengdu markmiðsmiðuðu 

mati sem er líka afkasta- og sjálfsviðmiðað, þ.e. framistaða nemenda er miðuð við fyrri 

framistöðu, heldur en formlegum stöðluðum prófum. Stöðluð próf meta yfirleitt nemendur við 

tilbúnar aðstæður, fjarri raunveruleikanum. Mikilvægustu forsendur rauntengds mats eru 

athugun og heimildasöfnun. Er þá átt við að kennari fylgist með nemendum leysa þrautir og 

hanna hluti í raunverulegum aðstæðum og skrái framistöðu þeirra með ýmsu móti. Það getur 

hann gert með leiðarbókum þar sem upplýsingar um hvern nemanda eru skráðar niður, eða 

með því að safna í skrá sýnishornum af vinnu nemenda. Þetta ætti íslenskukennaranum að 

reynast auðvelt. Sjálfsagt er að nemendur haldi sjálfir utan um sína eigin leiðarbók þar sem 

þeir skrá niður sína upplifun af náminu og fá í leiðinni þjálfun í sjálfsþekkingrgreindinni. Þó 

að hugmyndafræði fjölgreindakenningunar sé á þá leið að stöðluð próf mæli aðeins afmarkaða 

þætti greindar þá bannar hún ekki notkun á prófum. Kennari getur samið óformleg próf til að 

fá fram þekkingu nemanda og stöðluð próf má einnig leggja fyrir og slaka á kröfum um 

útfyllingu þeirra (Armstrong,2008r).  Námsmat í íslensku getur verið í formi 

myndbandsverka, leikrænnar tjáningar, teikninga og annars sem kennari kýs að meta. En þá er 
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einnig mikilvægt að meta virkni nemendanna í náminu, hversu vel þeir vinna, hvernig þeir 

vinna og samskipti meðan á vinnunni stendur.  
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Lokaorð 

Hér hefur verið farið í stuttu máli í Fjölgreindakenningu Howards Gardners og hvernig má 

flétta hana inn í kennslu í íslensku á unglingastigi. Niðurstaðan er sú að hún hentar einkar vel 

í kennslu á þessu stigi sem og raunar öllum stigum grunnskólans. Bakgrunnur kenningarinnar 

nær langt aftur, til frumkvöðla í skólamálum eins og John Deweys og Jean Piaget. Gardner 

setti fram kenningu sína eftir að hafa fylst með slagsjúklingum sem þjáðust af málstoli og 

komst að því að heilinn starfar ekki sem ein heild heldur starfar hvert svæði hans sjálfstætt. 

Með þessa vitneskju í farteskinu setti hann fram kenningu sína um sjö tegundir greindar og 

bætti seinna þeirri áttundu við. Kenningin var umdeild en hefur sífellt vaxið fiskur um hrygg 

frá því hun kom fyrst fram árið 1986.  

Það er þó ljóst að Fjölgreindakenningin fellur vel að skólakerfinu og gefur kennurum tækifæri 

til fjölbreyttra kennsluhátta og skapandi skólastarfs. Mikilvægt er að kennari átti sig á að 

nemendur eru ekki allir steypir í sama mót og það sem hentar einum hentar kannski ekki 

öðrum. En fjölgreindakenningin getur einnig hjálpað nemendum að átta sig á veikleikum 

sínum og styrkleikum og fundið þann námstíl sem hentar þeim.  

Eftir að hafa skrifað þessa ritgerð er ég á þeirri skoðun að aukin þekking á 

fjölgreindarkenningu Howards Gardners geti hjálpað mér í starfi mínu sem kennari í 

framtíðinni og ég vona að mér gefist tækifæri til að kynna mér hana betur, því viljinn er svo 

sannarlega fyrir hendi.  
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