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Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í uppeldis- og 
menntunarfræði og var unnin af Nínu Guðbjörgu Jóhannsdóttir á vor- 
og sumarmisseri 2010. Gerð var eigindleg athugun sem var ætlað að 
svara rannsóknarspurningunni „Hvaða áhrif hefur fjölgreindakenning 
Howard Gardners á leikskólastarf?“ Þrjár undirspurningar voru einnig 
hafðar að leiðarljósi við athugunina. Þær voru eftirfarandi: Hvernig er 
unnið með fjölgreindakenninguna í leikskólastarfinu? Hafa samskiptin á 
milli leikskólakennara og barna eitthvað breyst við að gengið sé út frá 
fjölgreindum? Er mikilvægt að leikskólar noti fjölgreindir í sínu starfi? 
Tekin voru viðtöl við þrjá leikskólakennara. Helstu niðurstöður eru þær 
að leikskólastarfið hefur breyst til betri vegar. Lögð er áhersla á að efla 
fleiri greindir en áður var gert og komið til móts við hvern einstakling 
fyrir sig. Leikskólakennarar eru farnir að koma öðruvísi fram við börnin 
og þeir sjá þau með jákvæðari augum en áður var gert.  
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Inngangur. 

Frá örófi alda hefur mikið verið fjallað um greindarhugtakið og hafa margir fræðimenn 

sett fram sína skilgreiningu á greind. Ekki eru allir á eitt sáttir um hvernig eigi að 

útskýra greind. Sumir hafa sagt að greind sé meðfædd og/eða gangi í erfðir en aðrir 

segja að meira þurfi að koma til, eins og persónuleikaþátturinn, umhverfi og félagslegar 

aðstæður. Öll þessi atriði geta ef til vill haft einhver áhrif á hvernig greind þróast. En 

hugtakið greind er flókið fyrirbæri og er erfitt að útskýra fullkomlega hvað það þýðir. 

Greind getur jafnvel verið mismunandi eftir menningarheimum. Á sumum stöðum þykir 

það að vera greindur ef maður er góður handverksmaður en á öðrum stöðum er það talið 

til greindar að vera góður á bókina. Það getur því farið eftir þjóðfélagsháttum á hverjum 

stað hvernig menn skilgreina greind. En eitt er víst að greind á eftir að vera til umræðu 

um ókomin ári og áfram á eftir að vera deilt um greindarhugtakið og inntak þess. 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um greindarhugtakið og hvaða hugmyndir fræðimenn 

hafa um greind. Þeir fræðimenn sem meðal annars verður fjallað um eru Jean Piaget, 

Alfred Binet, Robert Sternberg og Howard Gardner, sem hafa allir komið fram með 

sínar kenningar um greind. Fjallað verður um tilfinningagreind og hvaða áhrif erfðir og 

umhverfi hafa á greind barna. Þá verður fjallað um fyrstu greindarprófin og hvað felst í 

þeim. Að lokum verður fjölgreindakenning Howard Gardners tekin fyrir og fjallað mjög 

ítarlega um hana.  

Gerð verða skil á lögum og aðalnámskrá leikskóla ásamt stefnumörkun Kópavogsbæjar 

í leikskólastarfi. Í ritgerðinni verður einn leikskóli tekinn fyrir sem við nefnum 

Kópatjörn en í starfi sínu leggur hann áherslu á og vinnur eftir fjölgreindakenningu 

Howard Gardners. Fjallað verður um leikskólastarfsemina þar og hvernig daglegu lífi er 

háttað í leikskólanum. Gerð var eigindleg athugun í leikskólanum og viðtöl tekin við tvo 

leikskólakennara sem þar starfa. Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvaða áhrif 

fjölgreindakenning Howard Gardners hefur á leikskólastarf. Þrjár undirspurningar verða 

hafðar að leiðarljósi og eru þær eftirfarandi: Hvernig er unnið með fjölgreinkenninguna 

í leikskólastarfinu? Hafa samskiptin á milli leikskólakennara og barna eitthvað breyst 

við að gengið sé út frá fjölgreindum? Og er mikilvægt að leikskólar tileinki sér 

fjölgreindir í sínu starfi? Þar á eftir er kafli þar sem aðferðafræðinni verða gerð skil og 

útskýrt hvað eigindleg rannsókn er. Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar, 
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lokaorð og að síðustu verður umræðukafli þar sem efni ritgerðarinnar verður rætt frá 

sjónarhorni höfundar. 

1. Hvað er greind? 

Viðfangsefnið „greind” hefur verið mörgum fræðimönnum hugleikið í gegnum árin. 

Þegar menn hugsa um nám kemur greind fljótt upp í hugann. Hvorki lærðir né ólærðir 

eru þó á eitt sáttir um hvað greind í raun og veru er og hvaða hæfileika mannsins skuli 

telja til greindar. Útbreidd skoðun er meðal fræðimanna að greind sé ein heild eða 

eining, að hún sé meðfædd, gangi að einhverju leyti í erfðir og sé grunnur að námsgetu. 

Sú skoðun hefur verið mikið gagnrýnd af þeim sem telja að greind sé mun flóknara 

fyrirbæri sem mótist af persónulegum þáttum, félagslegum aðstæðum, umhverfi og 

menningu (Erla Kristjánsdóttir, 2007). 

Tveir fræðimenn sem hafa verið brautryðjendur í greindarrannsóknum hafa haft uppi 

andstæðar skoðanir hvað greind varðar. Annar þeirra er Charels Spearman hann lagði 

áherslu á stærðfræðilegar mælingar og setti fram kenningu um almennan greindarþátt eða 

“g- þáttinn” sem hann sagði vera breiðan, einsleitan færniþátt og kæmi við sögu í öllu 

vitsmunastarfi. Hins vegar er það Alfred Binet sem hannaði fyrsta greindarprófið árið 

1904. Hann taldi að með æfingu og þjálfun, framar öllum öðrum aðferðum getum við 

aukið athygli okkar, minni og dómgreind og orðið greindari en við vorum áður (Erla 

Kristjánsdóttir, 2007). 

Kenningar sem fram hafa komið um meðfædda greind eru studdar af ýmsum 

erfðafræðilegum staðreyndum. Samkvæmt þeim kenningum er greindarþroski 

einstaklings ákveðinn þegar við fæðingu eða jafnvel við frjóvgun svo að breytileg 

umhverfisáhrif fá þar litlu ráðið. Eðlisgreind mannsins þróast samkvæmt óbreytanlegri 

innri nauðsyn sem ekkert getur truflað nema bein líkamsáföll eins og heilaskaði. Hún er 

almenn en ekki sérhæfð og takmarkast því ekki við neina tegund starfs, heldur á 

hlutdeild í öllu sem við hugsum, segjum og gerum (Matthías Jónasson, 1967). 

Sálfræðingar hafa ekki verið á eitt sáttir um greindarhugtakið og hafa útskýrt greind á 

ólíka vegu. Stoddard hefur útskýrt greind sem hæfileikann til að fást við viðfangsefni 

sem fela í sér  
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1) Erfiðleika  

2) Fjölþætti  

3) Hlutfirð  

4) Hagsýni  

5) Aðhæfingar að markmiði  

6) Frumleika  

7) Samfélagsleg mæti. 

David Wechsler hefur útskýrt greind sem hinn fjölþætta hæfileika einstaklingsins til 

ásetningsbundinna athafna til skýrrar hugsunar og til þess að fást við umhverfi sitt á 

árangursríkan hátt. Williams Sterns útskýrir greind sem hinn almenna hæfileika 

einstaklingsins í að beina hugsun sinni vitandi að nýjum viðfangsefnum; hún er almenn, 

aðlögunarhæf að nýjum viðfangsefnum og lífsskilyrðum (Matthías Jónasson, 1967). 

Menn nota hugtakið greind með mjög mismunandi hætti. Greindarhugtakinu hefur verið 

skipt í A og B. Greind A er undirstöðuatriði lífverunnar til að læra og til að aðlagast 

umhverfinu. Það ákvarðast með margbreytileika og sveigjanleika í miðtaugakerfinu sem 

ákvarðast einnig með genunum. Sumir einstaklingar eru því betur til þess fallnir en aðrir 

að nýta sér þessi gen sem þeir fengu í vöggugjöf og hafa því meiri möguleika á að þróa 

með sér góðan andlega þroska. Þetta veltur líka á því umhverfi sem barnið fæðist í, 

hvort það sé líkamlega og félagslega örvað. Greind B er hæfileiki einstaklingsins sem 

hann sýnir í hegðun. Þetta er ekki genatengt heldur er hegðunin lærð eða áunnin. Þetta 

er samspil á milli náttúru og uppeldis og á milli gena og örvunar umhverfis (Eysenck og 

Kamin, 1981). 

Sálfræðingurinn Piaget hefur fjallað mikið um greind í sínum kenningum. Hann taldi að 

grunnþáttur mannlegrar greindar væri ekki meðfæddur eins og margir evrópskir 

sálfræðingar fullyrtu heldur væri hún smám saman lærð með virkum samskiptum milli 

meðfæddrar hneigðar og reynslu (Sigurjón Björnsson, 1992). Hann telur að greind verði 

ekki skilin nema sem ávirk þróun. Greind er viðbragð og leitni sem leitar sífellt 

fullkomnara jafnvægis. Greind er ekki ein gerð meðal margra annarra heldur það 

jafnvægisform sem allar þær gerðir sem þegar koma fram í skynjun, venjumyndun og 

frumstæðum vélrænum vinnubrögðum leitast við að ná. Greind er því eins og 

safnhugtak sem táknar æðri skipulags- og jafnvægisform þekkingargerðanna. Greind er 
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hið æðsta form andlegrar aðlögunar að umhverfinu og ómissandi tæki í samskiptum 

einstaklinga og umhverfis (Matthías Jónasson, 1967). 

Piaget er þekktur fyrir kenningu sína um vitsmunaþroskann. Hann taldi að þroskaferli 

einstaklingsins færi alltaf í gegnum ákveðin þrep eftir ákveðinni röð formgerða þar sem 

ein tekur við af annarri. Þessi röð er alltaf eins hjá öllum börnum og aldrei er hlaupið 

yfir neitt þrep. Það geti þó verið mismunandi á hvaða aldri tiltekin formgerð kemur fram 

en það fari eftir ytri aðstæðum. Piaget skiptir vitsmunaþroskanum í fjórar 

aðalformgerðir. Þær eru skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og 

formlegar aðgerðir (Santrock, 1998). Stigin eru skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Skynhreyfistig. Frá 0-2 ára er barnið að samhæfa skynjun, sjón og heyrn. Það sem 

einkennir þetta stig er svokallað skema, sem eru aðgerðir sem skipuleggja 

þekkingu barnsins sem fyrir er. Sem dæmi má nefna skemu sem innihalda 

kunnáttu til að flokka hluti eftir stærð eða lögun. Barnið öðlast getu til að nota 

táknræna hugsun og á seinni hluta þessa stigs er það farið að geta notað orð til að 

tjá sig (Santrock, 1998). 

Foraðgerðastig. Frá 2-7 ára er hugsunin ófullkomin og móðurmálið er að 

þroskast. Barnið er ekki fært um að greina tilfinningar og sjónarmið annarra og er 

því sjálflægni í hugsun rík á þessum aldri. Barnið notar mikið tákn og 

þykjustuleikur er ráðandi í leik barnsins (Santrock, 1998). 

Hlutbundnar aðgerðir. Frá 7-11 ára er barnið upptekið af umhverfi sínu, að vilja 

gera og framkvæma hluti. Þróun verður í hugsun barnsins og það getur dregið 

rökréttar ályktanir. Allt er bundið við það sem það þekkir. Sjálflægnin er að 

minnka sem veldur því að barnið getur skoðað verkefni óháð eigin löngunum og 

þörfum (Santrock, 1998). 

Og svo loks formlegar aðgerðir frá 12- 15 ára en það stig snýst meira um 

óraunverulegar aðstæður, að geta skapað sinn eigin heim og geta skilið 

tilfinningaleg hugtök. Á þessu skeiði eru börn eru orðin kerfisbundnari en þeim 

yngri börn. Á þessu síðasta stigi eru einstaklingar búnir að ná svo gott sem 

mannlegum vitsmunum fullorðinna einstaklinga (Santrock, 1998). 

Þroski barna þróast eðlilega og hvar sem er samkvæmt Piaget. Hegðun og félagsleg 

hæfni barna mun fylgjast að frá líffræðilegum og sálrænum þroska þeirra. Barnið 
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rannsakar heiminn fyrst í gegnum skynjun sem byggist á reynslu þess við að kanna 

heiminn. Þegar barnið verður eldra lætur tímabil rannsókna undan vitsmunahæfileika 

sem byggist meira á óhlutbundnum atriðum og „abstract” hugsun. Kenning hans gengur 

sem fyrr segir út á að öll börn fari í gegnum öll stigin og þurfa að fara í gegnum þau í 

ákveðinni röð. Þessi þáttur í þroskanum sé óbreytanlegur. Þau þurfi að fara í gegnum 

hvert stig í einu áður en þau ná að komast að lokastiginu. Piaget hélt því fram að börn 

væru meira eða minna virk frá fæðingu sem storkaði þeirri viðteknu skoðun að börn 

væru óskrifað blað eða tabula rasa þegar þau fæddust en það var ríkjandi viðhorf á fyrri 

hluta 20. aldar (Wyness, 2006). 

Næmi er einn sá þáttur greindar sem nauðsynlegur er hverjum manni því við metum 

greindarþroskann eftir næmninni. Við köllum þann mann greindan sem nemur fljótt og 

örugglega það sem hann skynjar en ógreindan mann sem er ekki meðvitaður um 

skynjanir sínar. Greindarnæmið þroskast ásamt öðrum vitsmunaþáttum. Að skynfærum 

nýfædds barns berast margvísleg áreiti, en hvernig sem skynferlin sjálf kunna að gerast 

er greindarnæmi þess enn það ónákvæmt að áreitin verða ekki að hugmynd. Þetta 

breytist þegar barnið er orðið nokkurra vikna gamalt. Þá komast skynjanir til vitundar, 

bæði kennslu og merkingartengsl sem gera barninu kleift að læra af reynslu og að æfa 

marksækið atferli. Án þessarar greindarnæmi gæti barnið ekki endurnýjað 

árangursvænlegt atferli og myndi því ekki öðlast þjálfun og leikni. Fyrstu áhrifin í 

samfélaginu á greindarnæmi má sjá þegar nýfædda barnið ber kennsl á rödd móður 

sinnar og reynir að líta í þá átt sem röddin kom úr. Barnið byrjar að samræma 

rúmskynjun augna og eyrna. Smám saman tekur barnið að bera kennsl á hluti, herma 

eftir eigin atferli og annarra í hreyfingum, orðum, og látbragði. Barnið tekur að greina 

ákveðnar skynjanir og beina athyglinni að þeim, bera kennsl á þær, brosa við andliti 

móður, samstilla grip handar, tjá sig í orðum, kanna umhverfi sitt og skilja tengsl hluta 

og atvika (Matthías Jónasson, 1967). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á greind sýna að hún er í stöðugri þróum allt frá 

fæðingu til tvítugs en þá er fullum greindarþroska náð. Þegar einstaklingar hafa náð 

tvítugs aldrinum byrjar að hægjast á þróun hæfileika mannsins en það gerist samt það 

hægt að enginn verður þess var. Á milli tvítugs og þrítugs verða litlar breytingar á 

einstökum hæfileikum og greind almennt en eftir að þrítugsaldrinum er náð er komin 

mælanleg hnignun á greind. Þeir hæfileikar sem fyrst má sjá hnignun í eru t.d. snerpa í 
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skynjun, vinnuhraði, útsjónarsemi, og hæfileiki til að setja saman hluti í heildir. Þeir 

hæfileikar sem halda sér best eru þeir sem byggjast á málnotkun og félagslegri aðlögun 

og skilningi. Eftir 45 ára aldurinn fer að verða mælanleg minnkun á skammtímaminni 

en langtímaminnið getur haldist fram eftir öllum aldri. Lífsreynsla, þekking, kunnátta og 

áunnin leikni og fagleg þjálfun skilar sér í daglegu lífi og starfi en hæfileikinn til að læra 

nýja og framandi hluti og laga sig að nýjum aðstæðum sem er hinn eiginlegi mælikvarði 

á greind fer minnkandi með aldrinum. Þegar fólk fer að nálgast sjötugt fer að verða 

veruleg breyting á greind og fólk fer að skynja hnignum hjá sér á mörgum sviðum.. Hjá 

mörgum eru komin veruleg elliglöp um áttræðisaldurinn. Þetta á sér eðlilegar skýringar 

því á sama hátt og líkaminn hrörnar eftir lögmálum náttúrunnar verður afturför á 

hæfileikum og starfsemi heilans verður minni fyrir vikið (Gylfi Ásmundsson, 2004). 

2. Tilfinningagreind. 

Tilfinningagreind er geta til að greina eigin tilfinningar og annarra ásamt getu til að 

hvetja sjálfan sig og stjórna eigin tilfinningum og samskiptum við annað fólk. 

Tilfinningagreind hefur mikil áhrif á ákvarðanatöku okkar og velgengni hvort sem það 

er í starfi eða einkalífi. Lítil tilfinningagreind getur leitt til ýmissa erfiðleika í 

mannlegum samskiptum og almennt í lífinu. Þættir eins og sjálfsmeðvitund, sjálfsstjórn, 

hæfni til að hvetja sjálfan sig til dáða, félagsleg meðvitund og félagsleg færni eru 

einkenni tilfinningagreindar. Hægt er að margra mati að hafa áhrif á tilfinningagreind 

með markvissri kennslu og þjálfun (Goleman, 1995). Ýmsar rannsóknir liggja fyrir á 

hugtakinu tilfinningagreind þar sem leitast hefur verið við að greina hvaða þættir það 

eru sem greina á milli þeirra sem standa sig vel og þeirra sem skara fram úr. Það hefur 

sýnt sig að greindarvísitala segir lítið til um það hvernig fólk stendur sig í starfi. Það að 

fá háa einkunn í skóla segir því ekki mikið til um hvernig þú kemur til með að standa 

þig í atvinnulífinu (Eyþór Eðvarðsson, 2001). 

Fyrsta atriði tilfinningagreindar er sjálfsmeðvitund en hún lýtur að getu til að greina og 

skilja eigin tilfinningar, skap og hvatir. Fólk sem hefur mikla sjálfsmeðvitund hefur 

djúpan skilning á sjálfum sér, styrkleikum, veikleikum, þörfum og hvötum. Það veit 

hvaða áhrif tilfinningar hafa á eigin frammistöðu. Þessir einstaklingar vita t.d. hvernig 

þeir bregðast við þegar þeir mæta óundirbúnir á erfiðan fund og ef þeir fá á sig erfiðar 

spurningar. Þeir geta lesið sjálfan sig og taka eftir því t.d. þegar þeir verða reiðir eða 
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sárir. Þeir sem ekki eru meðvitaðir um sitt eigið tilfinningalega ástand eins og pirring og 

reiði eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Sjálfsmeðvitund varðar einnig skilning á 

mikilvægum gildum og markmiðum. Þeir einstaklingar sem eru með mikla 

sjálfsmeðvitund eru t.d. líklegri til að hafna starfi þar sem búast má við spennu milli 

mikilvægra persónulegra gilda eins og réttlætis og heiðarleika. Það sem einnig einkennir 

þessa einstaklinga er að þeir geta rætt um sjálfan sig og eigin tilfinningar á nákvæman 

hátt og einnig áhrif þeirra á eigin frammistöðu. Þeir viðurkenna auðveldlega mistök og 

eru opnir gagnvart góðri endurgjöf (Eyþór Eðvarðsson, 2001). 

Annað atriði tilfinningagreindar er sjálfsstjórn eða stjórnun á tilfinningum og hvötum 

sem við finnum fyrir og erum meðvituð um. Fólk með litla sjálfsstjórn er líklegt til að 

missa stjórn á sjálfum sér með slæmum afleiðingum. Mikilvægur þáttur þess hvernig 

menn stjórna sjálfum sér er að geta hvatt sig áfram og komið hlutum í verk þ.e. 

frumkvæði og árangursþörf. Þeir sem búa yfir nægri hvatningu sýna áhuga og vilja til að 

ná árangri (Eyþór Eðvarðsson, 2001). 

Þriðja atriði tilfinningagreindar er félagsleg meðvitund, það er að skilja annað fólk. 

Hvað það upplifir, hvernig því líður og hvað útskýrir hegðun þess. Það sem er 

mikilvægast í þessum flokki er samkennd. Undirstaða hennar er að þekkja tilfinningar 

og áhrif þeirra á eigin hegðun. Þannig skapast forsendur fyrir því að geta greint og skilið 

viðbrögð og hegðun annarra. Þeir einstaklingar sem hafa mikla samkennd eru líklegir til 

að bregðast rétt við öðru fólki, taka tillit til annarra og eiga auðvelt með samskipti í 

stórum hópum. Þeir sem hafa litla samkennd eiga erfiðara með samskipti og aðlagast 

illa í hópum (Eyþór Eðvarðsson, 2001). 

3. Áhrif erfða og umhverfis á greind barna. 

Hafa erfðir og umhverfi áhrif á greind einstaklinga? Þetta hafa sálfræðingar verið að 

rannsaka í gegnum tíðina. Með rannsóknum hafa sálfræðingar fundið út að erfðir skipta 

að jafnaði meira máli en umhverfið gerir á greind barna. Þeir segja að greind sé að 

stórum hluta erfð og umhverfið gegnir núna aðeins litlu hlutverki á því sviði. Rannsókn 

sem var gerð á börnum sem höfðu verið ættleidd leiddi í ljós að þau líktust frekar 

líffræðilegum foreldrum sínum í hegðun og greind en foreldrum sem þau höfðu verið 

ættleidd til. Þetta segir mikið hvað erfðir gegnir stóru hlutverki í hvernig greind þróast 

hjá börnum. Líffræðilegi þátturinn er þarna mikilvægari en umhverfið. Í sömu rannsókn 
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kom hins vegar einnig fram að ef ættleidd börn flytja til foreldra sem búa við betri 

umhverfisskilyrði en þau gerðu hjá líffræðilegum foreldrunum hækkaði greindarvísitala 

þeirra til muna. Genin og umhverfið vinna alltaf saman. Genin lifa alltaf í umhverfinu 

og umhverfið mótar þeirra virkni (Santrock, 2008).  

Þó að erfðir skipta miklu máli varðandi greind barna þá getur umhverfið haft líka mikið 

að segja hvernig greind þróast. Ef börn fá nógu mikið af hvatningu og örvun frá 

umhverfinu getur það haft mikið að segja hvort greindarvísitala þeirra hækkar eða standi 

í stað. Börn sem alast upp hjá foreldrum sem veita þeim ekki góð umhverfisskilyrði og 

örvun þróa að jafnaði lægri greindarvísitölu en þau sem búa í góðu og örvandi umhverfi. 

Félagsleg staða foreldra skiptir líka miklu máli varðandi greindarvísitölu barna. 

Niðurstöður rannsóknar sem var gerð á foreldrum sem voru annars vegar í miðstétt og 

hins vegar í lægri stétt á því hvor stéttin ætti í meiri samskiptum við börnin sín bentu til 

þess að foreldrar í miðstéttum væru líklegri til að eiga í meiri samskiptum við börnin sín 

en foreldrar í lægri stéttum gerðu. Því meira sem foreldrar eiga í samskiptum við börnin 

því líklegra er að greindarvísitala þeirra verður hærri. Foreldrar í miðstétt eiga 

auðveldara með að skapa tækifæri til að geta sent börnin sín í betri skóla, keypt bækur 

inn á heimilið og ferðast til að auka víðsýni en foreldrar í lægri stéttum geta. Þau eru því 

betur stödd í að geta búið börnum sínum upp á gott umhverfi sem gefur þeim tækifæri á 

að efla sína greindarvísitölu enn meira (Santrock, 2008). 

4. Fyrstu greindarprófin. 

Í kring um árið 1900 var fyrst byrjað að nota greindarpróf meðal sálfræðinga. 

Greindarpróf eru búin til með fjölbreyttum þáttum til að prófa andlega og vitsmunalega 

hæfileika hjá einstaklingum. Greindarprófum er venjulega raðað upp þannig að með 

hækkandi aldri verða prófin erfiðari (Eysenck og Kamin, 1981). Þær skilgreiningar sem 

hafa haft mestu áhrif á hugmyndir manna á greindarhugtakinu eru annars vegar 

próffræðilega nálgunin og hins vegar þríþáttarkenningin. Próffræðileg nálgun að 

hugtakinu skilgreinir greind sem eiginleika sem einstaklingar hafa í mismiklum mæli. 

Markmiðið með þessari nálgun er að greina þessa eiginleika og mæla þá. Faðir 

greindarprófanna, sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsmenn hans hönnuðu fyrsta 

greindarprófið út frá þessari nálgun árið 1904 (Shaffer, 2002). Það voru fræðsluyfirvöld 

í París sem báðu þá um að þróa mælitæki til að úrskurða hvaða nemendur í fyrstu 
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bekkjum barnaskóla ættu á hættu að ná ekki tilætluðum árangri. Þetta var mælitæki sem 

átti að mæla greind barna og átti að segja fyrir um námsárangur hjá börnum svo að 

yfirvöld gætu ákveðið hvers konar skóli hentaði best hverju barni. Markmiðið var að 

hægt yrði að veita þessum börnum stuðning með sem bestum hætti. Binet sagði að 

greind væri háð aldri og ekki gætu allir aðlagast sömu greindarprófum (Armstrong, 

2000). 

Binet og samstarfsmenn hans útbjuggu verkefni sem gátu mælt hæfileika sem taldir 

voru nauðsynlegir til að geta lært. Prófatriðin minntu á verkefni sem börnin glímdu við í 

skólanum eins og orðadæmi úr reikningi, minnisatriði, og skilgreiningar orða. Árið 

1908 voru þessi próf endurskoðuð og prófverkefnin aldursflokkuð. Verkefnin sem flest 

6 ára börn gátu leyst en fá 5 ára voru talin sýna vitsmunahæfileika og getu 6 ára barna. 

Ef barn á hvaða aldri sem var gat leyst öll verkefnin í flokki 6 ára þá var greindaraldur 

þess barns 6 ára. Út frá þessum prófunum var síðan greindarvísitalan reiknuð (Shaffer, 

2002). 

Binet skipti greindarskalanum upp eftir aldri og voru þeir erfiðari eftir því sem barnið 

varð eldra. Við þriggja ára aldur átti barnið að geta bent á nef sitt, augu og munn, geta 

endurtekið 6 atkvæða setningar, endurtekið tvo tölustafi, talið upp hluti á myndum og 

gefið upp nöfn á fjölskyldu sinni. Við fjögra ára aldur á barnið að vita kyn sitt, geta 

nefnt ákveðna hluti sem því eru sýndir eins og lykil, hníf eða penna, endurtekið þrjá 

tölustafi og geta bent á hver af þeim tveimur línum sé lengri 5 cm eða 6 cm. Við fimm 

ára aldurinn á barnið að geta sagt til um hvor kubburinn er þyngri, 3 grömm eða 12 

grömm, gert eftirlíkingu af ferningi, geta búið til rétthyrning úr tveimur hlutum af 

pappír og talið peninga. Við 6 ára aldur á barnið að vita muninn á hægri og vinstri, geta 

endurtekið 16 atkvæða setningar, geta framfylgt þremur skipunum, vita aldur sinn og 

þekkja muninn á morgni og kvöldi. Við 7 ára aldurinn á barnið að geta séð hvaða hlut 

vantar í ófullkomna mynd, geta vitað fjölda fingra á höndum án þess að telja þá, og 

útskýrt mynd sem það sér. Þetta er sú kunnátta sem Binet setti fram í sínu greindarprófi 

(Eysenck og Kamin, 1981).  

Frekar en að byggja greindarprófin á heimspekilegri kenningu eða tilraunum á 

rannsóknarstofu notar Binet hagnýta nálgun á viðfangsefninu. Hann hefur eytt tíma í að 

ræða hvað hann svo meinar með greindarhugtakinu, en þessi umræða hans hefur hallast 
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meira að því að leggja áherslu á hvað væri ekki greind frekar en hvað væri greind. Binet 

vildi aðgreina þetta frá tilfinningu, skynjun, athygli og minni. Áherslan er frekar á 

hagkvæmni, almenna skynsemi og hæfileikann til að takast á við heiminn. Binet mælir 

þess vegna í sínum greindarprófum hagnýta vitneskju og kunnáttu sem felur meðal 

annars í sér að börn eiga að geta bent á ýmsa hluti á líkama þeirra, nefnt hluti sem þau 

sjá á mynd, endurtekið röð af tölum eða klárað setningar, hver er munurinn á t.d. flugu 

og fiðrildi, kunnað að ríma orð og þekkja á klukkuna. Með þessu getur hann mælt 

vitsmunahæfni þeirra og séð hvort börn væru undir eða yfir meðalgreind miðað við 

aldur (Mackintosh,1998).  

Það sem einkennir greindarpróf er að upplýsingarnar sem þau eiga að fela í sér eiga að 

endurspegla vitneskju sem er fengin með því að lifa í sérstöku félags- og 

menntaumhverfi. Greindarpróf eiga að prófa úr viðfangsefnum sem fólk lærir í 

daglegum samskiptum við aðra og í hlutum sem eru taldir falla undir almenna skynsemi. 

Þau prófa sjaldnast hæfileika til að aðlagast nýjum upplýsingum og eða að leysa úr 

nýjum vandamálum. Greindarpróf sýna lítið um getu einstaklinga síðar meir á ævinni. 

Tveir einstaklingar geta skorað jafn hátt á sama greindarprófinu en annar er fær um að 

sýna meiri árangur á menntasviðinu á meðan hinn sýnir minni færni á því sviði. Allt fer 

þetta eftir einstaklingnum sjálfum hvernig honum tekst að samræma hæfileika sína við 

almenna skynsemi (Gardner, 1983).  

Þríþáttakenningin var síðan sett fram árið 1985 af Robert Sternberg sem gagnrýndi hina 

þröngu skilgreiningu sem hin próffræðilega nálgun gefur. Hann skilgreinir greind út frá 

aðlögunarhæfni einstaklingsins á þrem þáttum. Þessir þrír greindarþættir sem hann 

leggur áherslu á mælast ekki á venjulegum greindarprófum. Þessir þættir eru 

aðstæðnaþáttur þar sem greindur einstaklingur getur með góðu móti aðlagast umhverfi 

sínu og valið umhverfi sem hæfir honum. Það fer eftir menningu, tíma og stað, hvað 

hæfir hverju sinni. Reynsluþáttur sem tekur til þess hvernig einstaklingurinn bregst við 

nýjungum út frá fyrri þekkingu eða reynslu og hversu vel við nýtum okkur það sem við 

þegar kunnum og ætti að vera orðin rútína. Lausnaþáttur er sú þekking sem við notum 

til að nálgast viðfangsefni og sú aðferð sem við mótum til að nálgast þau. Mikilvægt er 

að mati Sternberg að einblína ekki einungis á hvort einstaklingurinn svari öllu rétt, 

heldur hvernig hann sér þrautirnar fyrir sér og leysir (Shaffer, 2002).  
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5. Howard Gardner. 

Í þessum kafla verður fjallað um Howard Gardner og fjölgreindakenningu hans. 

Aðallega verða fræði hans lögð til grundvallar í þessum kafla en í upphafi verður sagt 

frá persónunni sjálfri og lífsferli hans. Dr. Howard Gardner fæddist 11. júlí árið 1943 í 

Scranton Pennsylvania í Bandaríkjunum. Árið 1961 innritaðist hann í Harvard háskóla 

og lagði stund á sögu og lögfræði. Hann fann fljótlega að þessi fög áttu ekki við hann en 

áhuginn reyndist hins vegar liggja í klínískri sálfræði. Gardner útskrifaðist með 

doktorspróf í sálfræði árið 1971 og hefur síðan gefið út  fjölmargar bækur en fyrsta bók 

hans kom út árið 1975 og nefndist Shattered Mind. Fimmtán aðrar bækur hafa síðan 

fylgt í kjölfarið (Gardner, 1983). Rannsóknir hans hafa einkum verið á tveimur sviðum, 

annars vegar á þroska barna, einkum í tengslum við listir og hins vegar á heilasködduðu 

fólki. Gardner skilgreinir greind sem líf- sálfræðilega getu til að vinna úr þekkingu eða 

upplýsingum sem hægt er að nýta til að leysa mál eða skapa afurðir sem hafa gildi í 

menningu. Þessi skilgreining á greind er einstök að því leyti að sköpun listaverka og 

nytjahluta er jafn mikilvæg og sértækar þrautalausnir (Erla Kristjánsdóttir, 2007). 

Áttatíu árum eftir að fyrstu greindarprófin voru þróuð gagnrýndi Gardner hina almennt 

viðurkenndu hugmynd um greind. Gardner hélt því fram að vestræn menning hefði 

skilgreint greind of þröngt. Það var svo árið 1983 að hann skrifaði bók er nefndist 

Frames of Mind, the Theory of Multiple Intelligences þar sem hann setti fram 

hugmyndir sínar um að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. Seinna meir bætti 

hann áttundu greindinni við og hélt jafnvel að til væri níunda greindin. Sama ár setti 

hann fram fjölgreindakenninguna í kjölfar þessarar bókar. Með kenningu sinni um 

fjölgreindir vildi Gardner víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir 

greindarvísitölunnar. Hann efaðist um að réttmætt væri að ákvarða greind einstaklings 

með því að taka hann út úr eðlilegu námsumhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni 

sem hann hafði aldrei glímt við áður (Armstrong, 2000). 

Gardner byggir sína kenningu á því að greind mannsins samanstandi af átta jafngildum 

greindarsviðum. Þessi svið þroskast á mismunandi hátt og á ólíkum tíma hjá hverjum 

einstaklingi fyrir sig. Allir einstaklingar læra á ólíkan hátt og það fer eftir því hvaða 

greindarsvið eru sterkust hjá þeim hvernig þeir bregðast við kennsluaðferðum. 



Nína Guðbjörg Jóhannsdóttir Hvaða áhrif hefur fjölgreindakenning  
 Howard Gardners á leikskólastarf? 

 

16 

 

Fjölgreindakenning Gardners undirstrikar einstaklingsmun og hvað það er mikilvægt að 

koma til móts við þarfir hvers einstaklings fyrir sig (Collin og Goll, 1992). Bókin vakti 

mikla athygli vegna þess að hugsunarhættinum sem var þá við líði, þ.e. að 

greindarvísitalan skipti öllu máli var nú ögrað. Gardner færði fram gild rök sem 

afsönnuðu greindarvísitölukenninguna og renndu stoðum undir þá skoðun að það sé 

ekki einungis ein tegund óbreytanlegrar greindar sem veldur góðu gengi í lífinu, heldur 

öllu fremur víðtækt og margvíslegt greindarróf sem skiptist í átta meginþætti. Kjarninn í 

kenningu Gardners er sá að greind sé ekki eitt fyrirbæri heldur mörg og er greind notuð í 

fleirtölumynd, greindir (Goleman, 1995). 

5.1 Lýsing á fjölgreindunum átta. 

Howard Gardner hefur skipt fjölgreindakenningunni upp í 8 greindir. Hér verður fjallað 

um hverja greind fyrir sig og hvað þær fela í sér. 

Málgreind: Er hæfileiki til að hafa áhrif með orðum bæði munnlega, eins og ræðumenn 

eða stjórnmálamenn, og skriflega eins og skáld, ritstjórar og blaðamenn. Þessi greind 

felur í sér hæfni til að færa sér í nyt setningafræði eða formgerð tungumáls, hljóðfræði 

eða hljóm máls, merkingarfræði eða þýðingu tungumáls, og sveigjanleika tungumálsins 

í hagnýtum tilgangi. Sum þessara notagilda fela í sér mælskulist, að nota málið til að 

sannfæra aðra um að taka ákveðna afstöðu, minnishjálp, að nota málið til að muna 

upplýsingar og útskýringar. Hæfileiki til að spinna sögur og skrýtlur, muna vel nöfn, 

staði og dagsetningar og vera góður í stafsetningu. Þeir einstaklingar sem eru með mikla 

málgreind hafa gaman af orðaleikjum, þykir gaman að hlusta á talað mál, finnst gaman 

að lesa bækur, búa yfir góðum orðaforða miðað við aldur og eru færir í munnlegri 

tjáningu (Armstrong, 2000). 

Rök- og stærðfræðigreind: Er hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt eins og 

stærðfræðingar, endurskoðendur eða tölfræðingar og hugsa rökrétt eins og vísindamenn. 

Næmi fyrir orsök og afleiðingu. Þessi greind felur í sér næmi fyrir röklegum mynstrum, 

tengslum og staðhæfingum. Einstaklingar sem hafa rök og stærðfræðigreind spyrja 

margra spurninga um hvernig hlutir virka, finnst gaman að vinna eða leika sér með 

tölur, hafa áhuga á stærðfræði og tölvuleikjum, hafa gaman af rökþrautum og ráðgátum. 

Hafa áhuga á raunvísindum og skyldum greinum (Armstrong, 2000). 
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Rýmisgreind: Er hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna og rúmfræðilega 

umhverfi eins og veiðimenn, flugmenn og leiðsögumenn. Einnig til að umskapa þessa 

skynjun eins og arkitektar, listamenn og uppfinningamenn. Þessi greind felur í sér næmi 

fyrir litum, línum, lögum, formi, vídd og tengslunum þar á milli. Hún felur í sér hæfni 

til að sjá hluti fyrir sér, tjá á myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir 

og geta áttað sig á rúmfræðilegum kerfum. Einstaklingar sem hafa mikla rýmisgreind 

eiga auðvelt með að lesa kort, línurit og skýringamyndir frekar en texta, hafa gaman af 

listrænni vinnu og eru færir í teikningu. Þeir hafa áhuga á kvikmyndum, skyggnum eða 

annarri sjónrænni framsetningu á efni, og þeir hafa gaman af raðþrautum, púslum eða 

völundarhúsum og geta teiknað og byggt hluti í þrívídd (Armstrong, 2000). 

Hreyfigreind: Hæfileiki í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar eins 

og leikarar, íþróttamenn og dansarar. Þetta er einnig leikni í að búa til hluti og beita 

þeim eins og handverksmenn og myndhöggvarar. Þessi greind felur í sér sérstaka 

líkamlega færni eins og samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða 

og einnig næmt hreyfi og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð. Einstaklingar með 

mikla hreyfigreind skara fram úr í mörgum íþróttagreinum, hreyfa sig mikið, eru leiknir 

í að herma eftir látbragði eða kækjum annarra, þykir gaman að hlaupa, stökkva og vera 

á iði, sýna hæfni í verklegum greinum eða góða samhæfingu og fínhreyfingu, tjá sig á 

leikrænan hátt, þykir gaman að vinna í leir eða að öðrum viðfangsefnum sem höfða til 

snertiskyns (Armstrong, 2000). 

Tónlistargreind: Er hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og tjá 

margvíslega tónlist. Þessi greind felur í sér næmi fyrir takti, tónhæð eða laglínu og 

tilbrigðum eða hljómblæ tónverks. Einstaklingar geta búið yfir nokkurs konar heildar 

eða innsæisskilningi á tónlist, geta spilað eftir eyranu eða greinandi og tæknilegri 

kunnáttu og geta spilað eftir nótum. Einstaklingar með tónlistargreind hafa fallega 

söngrödd, geta sagt til um hvort tónn er falskur, finnast gaman að hlusta á fjölbreytta 

tónlist, leika á hljóðfæri, geta haldið auðveldlega takti og eiga auðvelt með að muna 

texta (Armstrong, 2000). 

Samskiptagreind: Er hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og 

tilfinningar annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og 

látbragði, hæfni til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að 



Nína Guðbjörg Jóhannsdóttir Hvaða áhrif hefur fjölgreindakenning  
 Howard Gardners á leikskólastarf? 

 

18 

 

bregðast rétt við þeim. Einstaklingar með samskiptagreind eiga auðvelt með samskipti 

við annað fólk, velja frekar að stunda hópíþróttir en einstaklingsíþróttir, eiga marga 

góða vini, eru duglegir við að miðla til annarra því sem þeir kunna, líta á sig sem 

foringja, líður vel innan um annað fólk, og eru duglegir við að taka þátt í hvers konar 

félagsstarfi (Armstrong, 2000). 

Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar 

þekkingar. Þessi greind lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og þekkingu einstaklingsins á styrk 

sínum og veikleikum, vitund um eigið hugarástand, innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð, 

og langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni til sjálfsögunar. Þarna er 

einnig um að ræða hæfni til að greina á milli tilfinninga sinna og getu til að þróa og tjá 

þær. Einstaklingar með sjálfsþekkingargreind verja oft tíma með sjálfum sér í hugleiðslu 

eða íhugun. Þeir eru færir um að takast á við bakslög með jákvæðu hugafari, hafa 

raunsætt álit á styrkleikum sínum og veikleikum og þeir kjósa frekar að dvelja einir um 

helgar en í margmenni. Þeir telja sig vera viljasterkir og sjálfstæðir í hugsun 

(Armstrong, 2000). 

Umhverfisgreind: Að búa yfir þekkingu á náttúrunni og umhverfinu svo sem veðráttu, 

jarðþekkingu, landslagi og mynstrum náttúrunnar, einnig næmni fyrir 

umhverfishljóðum, snertingu og sjón. Einnig er um að ræða leikni í að þekkja og flokka 

fjölda tegunda úr jurta og dýraríkinu í eigin umhverfi. Þessi greind felur einnig í sér 

næmi fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar eins og skýjafari og fjöllum. Þeir 

einstaklingar sem hafa mikla umhverfisgreind hafa áhuga á gönguferðum út í 

náttúrunni, hafa þörf fyrir að hafa dýr í kringum sig og hafa áhuga á náttúrunni. Þeir eru 

færir um að greina á milli mismunandi tegunda trjáa, hunda eða fugla, hafa áhuga á 

náttúrulífsmyndum, og að fara í dýragarða eða sædýrasöfn (Armstrong, 2000). 

5.2 Fræðilegur grunnur fjölgreindakenningarinnar. 

Menn hafa velt því fyrir sér af hverju Gardner vill kalla þessa flokka greindir en ekki 

sérgáfur eða meðfædda hæfileika. Oft er t.d. tekið þannig til orða að þessi eða hinn sé 

ekki sérlega greindur, en tónlistin sé honum í blóð borin. Gardner hefur því vísvitandi 

notað orðið greind yfir flokkana. Hann vill vera ögrandi af ásettu ráði. Með því að kalla 

flokkana greind er hann að segja að einstaklingum hafi hætt til að setja eina gerð í 
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öndvegi og kalla hana greind þótt það séu í raun til margar gerðir. Til að renna 

fræðilegum stoðum undir kenningu sína setti Gardner fram grunnpróf sem hver greind 

varð að standast til að geta kallast sjálfstæð greind en ekki einungis bara sérgáfa eða 

hæfileiki. Á mælikvarðanum sem hann notar eru átta þættir sem eru eftirfarandi: 

staðsetning greindar í heilanum og afleiðingar heilaskaða, ofvitar, afburðagreint fólk og 

aðrir álíka frávikshópar, þroskaferli greindar og skilgreinanlegur hámarksárangur, 

þróunarsaga og sögulegt samhengi, sálfræðilegar mælingar, rannsóknir í 

tilraunasálfræði, greining á kjarnastarfsemi og tákn og táknkerfi (Armstrong, 2000). 

Í fjölgreindakenningunni eru nokkur lykilatriði sem eru meðal annars þau að hver 

einstaklingur búi yfir öllum greindunum. Fjölgreindakenningin er ekki 

persónugerðarkenning til að ákvarða eina greind sem passar viðkomandi. Hún er 

kenning um hugræna starfsemi og að hver og einn hafi færni í öllum greindum. 

Greindirnar starfa einnig saman á sérstæðan hátt hjá hverjum einstaklingi. Flestir geta 

þróað hverja greind á viðhlítandi getustigi. Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir 

hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig fái hann örvun, eflingu og 

leiðsögn við hæfi. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. Engin greind er í raun til ein 

og sér og allar greindirnar starfa saman á einn eða annan hátt. Sem dæmi má nefna að 

við matreiðslu þarf að lesa uppskriftina sem tilheyrir málgreind, ef til vill að minnka eða 

stækka hana sem tilheyrir rök og stærðfræðigreind, og setja saman máltíð sem hentar 

öllum í fjölskyldunni, en það tilheyrir samskiptagreind (Armstrong, 2000).  

Gardner telur að hægt sé að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Það er ekki 

hægt að nefna ákveðna hæfileika sem hver og einn þarf að búa yfir til að teljast greindur 

á tilteknu sviði. Ólæs einstaklingur getur t.d. haft góða málgreind vegna þess að hann 

segir skemmtilegar sögur eða býr yfir miklum orðaforða. Í fjölgreindakenningunni er 

lögð áhersla á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreyttan hátt innan sömu greindar og 

einnig í mismunandi greindum (Armstrong, 2000). Gardner telur að greindir mannsins 

geti verið mun fleiri en þær sem hann hefur sett fram og einnig að þær geti breyst í 

framtíðinni eftir þeim kröfum sem samfélagið mun gera. Gardner bendir á að allar 

greindirnar séu mikilvægar manninum og því sé ekki rétt að meta sumar greindirnar 

meira en aðrar (Erla Kristjánsdóttir, 2007). 
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5.3 Tilvistargreind. 

Gardner hefur velt fyrir sér þeim möguleika að til sé níunda greindin er nefnist 

tilvistargreind. Hann skilgreindi tilvistargreind sem umhyggju fyrir 

grundvallarmálefnum lífsins. Einkenni þessarar greindar er hæfni til að staðsetja sjálfan 

sig með tilliti til endimarka alheimsins, hins óendanlega og hins smæsta og um leið 

hæfni til að staðsetja sig með tilliti til þess sem einkennir tilvist mannsins, eins og hvaða 

þýðingu lífið hefur, merkingu dauðans, endanleg örlög hinna efnislegu og sálfræðilegu 

heima og djúpstæðrar reynslu eins og að elska aðra manneskju eða lifa sig inn í 

listaverk. Gardner bendir á umfjöllun um litróf mannlegra greinda og þær ætti að taka á 

tilraunum mannsins til að ná tökum á grundvallarspurningum um lífið og tilveruna: 

,,Hver erum við?“ „Um hvað snýst þetta allt?“ „Hvers vegna er hið illa til?“ og „Hefur 

lífið tilgang?“ Gardner hefur verið að velta því fyrir sér að fella þessa greind inn í 

kenningu sína þar sem hún virðist uppfylla flest viðmið hans um greind. Hann hefur 

látið þau orð falla að hann sé með átta og hálfa greind. Tilvistargreindin hefur ekki 

algjörlega fallið að viðmiðum hans og því hefur hann ekki metið hana fullgilda til jafns 

við hinar (Armstrong, 2000). 

5.4 Fjölgreindir í leikskólastarfi. 

Gardner telur að skólastarf hafi á undanförnum árum lagt of mikla áherslu á tvær 

greindir, annars vegar rök- og stærðfræðigreind og hins vegar málgreind. Maðurinn hafi 

hins vegar fleiri greindir en þær sem skólinn vill viðurkenna. Þess vegna vildi Gardner 

gera breytingar í námi þannig að það myndi reyna á allar greindirnar því þær eru hver 

annarri mikilvægari. Hugmyndir Gardners eru þær að hæfileikar manna séu svo ólíkir 

að það sé með öllu óeðlilegt að allir þurfi að læra það sama á sama hátt. Ef það á að 

koma til móts við hvern og einn einstakling á réttum forsendum þarf námið helst að vera 

einstaklingsbundið og gefa líka kost á miklu vali. Það hafa öll börn sína styrkleika og 

geta lært á sínum hraða. Þegar barn er metið eftir kenningunni eru sterku hliðar barnsins 

metnar með hliðsjón af henni (Ingvar Sigurgeirsson, 2004; Gardner, 1993). 
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6. Lög um leikskóla. 

Í annarri grein laga um markmið leikskóla segir: „í leikskólum skal velferð og hagur 

barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa 

þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms og leikskilyrði. Stuðla skal að 

því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar“ ( Lög um leikskóla, 2007). 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera að fylgjast með og efla 

alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra. Veita skal skipulega málörvun og 

stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Hlúð skal að börnum andlega, vitsmunalega og 

líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar. 

Stuðla skal að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra og leggja grundvöll að því að 

börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri 

og sífelldri þróun. Rækta skal hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi 

m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta (Lög um leikskóla, 2007). 

7. Aðalnámskrá leikskóla. 

Aðalnámskrá leikskóla er sett fram af menntamálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og skulu leikskólakennarar og rekstraraðilar taka mið af henni. Hún lýsir 

sameiginlegum markmiðum og kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf. 

Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum og á 

að mynda sveigjanlega starfsramma (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Nokkur af aðaleinkennum hennar eru: 

• Fagleg stefnumörkun um uppeldis og menntunarhlutverk leikskólans. 

• Að byggja á barnhverfri hugmyndafræði þar sem þroski barnsins og þarfir eru 
þungamiðja.  

• Að samræma uppeldi og menntun barna í leikskólum landsins. 

• Að vera viðmiðun við mat á leikskólastarfi og menntun leikskólakennara. 
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• Að tryggja gæði leikskóla og jafna uppeldisaðstöðu barna. 

,,Í leikskóla skal rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í líkams og hreyfiþroska, 

tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og félagsvitund, 

fagurþroska og sköpunarhæfni og siðgæðisþroska. Í leikskóla ber að hlúa að öllum 

þessum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins 

byggist á jafnvægi milli þessara þroskaþátta“( Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Námssvið leikskóla eru áhersluþættir í leikskólauppeldi. Þau eru hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Námssviðin skarast og 

þau eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfs: leik, daglegri umönnun og almennri 

lífsleikni. Daglegt líf leikskóla markast af föstum athöfnum sem lúta að líkamlegum 

þörfum barna og heilsu. Á ákveðnum tíma matast börn, þvo sér, hvíla sig og sofa. 

Dagskipulagið á að sníða að þörfum barna, þroska þeirra, aldri, samsetningu barnahóps, 

dvalartíma og öðrum ytri skilyrðum. Í skipulagi leikskólastarfs þarf að ríkja jafnvægi á 

milli mismunandi þátta, eins og á milli frjálsra og skipulagða leikja, innileikja og 

útileikja, á milli félagslegra samskipta og einstaklingsverkefna og á milli hvíldar og 

þátttöku í leik og starfi (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

8. Stefnumörkun Kópavogsbæjar í leikskólamálum. 

Kópavogsbær er sveitafélag með um 30.000 íbúa og er hann þriðji stærsti bær Íslands. Í 

Kópavogi eru reknir 18 leikskólar þar sem börn frá eins til fimm ára njóta dagvistar. 

Leikskólanefnd Kópavogsbæjar hefur mótað sér stefnu varðandi málefni leikskólanna 

sem hver og einn leikskóli á að framfylgja. Stefna Kópavogsbæjar er „að leikskólar 

bæjarins séu leiðandi í uppeldi, menntun og þjónustu. Starfsmenn leikskólanna eru lykill 

að velgengni og árangri bæjarins í uppeldis og menntamálum. Þess vegna leggur 

Kópavogsbær áherslu á að bjóða starfsmönnum og börnum skapandi og ánægjulegt 

starfsumhverfi, þar sem áherslan er á menntun, mannauð, öryggi, samvinnu og gæði“ 

(Kópavogsbær, 2007).  

Í hinum ýmsu þáttum sem lúta að innra starfi leikskólanna hafa verið mótaðar 

sameiginlegar stefnur sem unnið er eftir. Þessar stefnur eru jafnréttisstefna, 

eineltisstefna, umhverfisstefna, sérkennslustefna og fjölmenningarstefna. Markmið 

jafnréttisstefnunnar er að stuðla að jafnrétti á sem víðtækustum grunni í leikskólum 
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Kópavogs. Jafnréttisstefnan nær til námskrár leikskóla Kópavogs, starfsmannastefnu og 

samvinnu við foreldra. Í leikskólum Kópavogs skal mæta þörfum hvers barns óháð 

kyni. Tryggja skal að drengir og stúlkur hafi sama rétt, fái sama viðmót og njóti sömu 

hvatningar og örvunar til að taka þátt í öllum þeim viðfangsefnum sem leikskólinn 

býður upp á. Stuðla skal að vináttu, samleik og jákvæðum samskiptum stúlkna og 

drengja. Tryggja skal að börn upplifi að bæði karlar og konur starfi í leikskólum og að 

bæði kyn vinni þar við hin ýmsu verk. Og gæta þarf þess að ýta ekki undir staðalmyndir 

og að jafnvægi sé á milli þeirra kynjafyrirmynda og hugmynda sem birtast í textum og 

bókum (Kópavogsbær, 2007). 

Eineltisstefna er að gera starfsmenn leikskóla meðvitaðri um einelti í allri sinni mynd 

þannig að þeir þekki einkennin og geti brugðist við þeim. Einelti þrífst illa þar sem góð 

samskipti eru fyrir hendi. Verði starfsmaður vitni að einelti ber honum að bregðast við 

því með því að veita réttum aðilum allar þær upplýsingar sem eru fyrir hendi svo hægt 

sé að taka sem fyrst á málinu. Starfsmenn eru allir ábyrgir varðandi greiningu og lausn 

eineltismála. Starfsmenn eiga að vera jákvæðar fyrirmyndir, vanda orð sín og athafnir 

og bera virðingu fyrir tilfinningum og sérkennum annara (Kópavogsbær, 2007). 

Umhverfisstefna hefur sem aðalmarkmið að draga úr umfangi sorps frá leikskólanum, 

að sorp verði flokkað og endurnýtt eftir því sem kostur er. Láta skal börn taka þátt í að 

flokka sorp og flytja það í jarðgerðartunnur og gáma. Börnin eiga að læra að endurnýta 

á sem fjölbreytilegastan hátt og að síðustu á að yfirfara neysluvenjur með tilliti til betri 

nýtingar (Kópavogsbær, 2007).  

Sérkennslustefna Kópavogsbæjar á að tryggja að börn með þroskafrávik, tilfinninga- 

og/eða félagslega erfiðleika fái notið leikskóladvalar sinnar. Það er litið á sérkennslu 

leikskólabarna sem sjálfsagðan og eðlilegan hluta af öllu starfi í leikskólanum en ekki 

aðgreint úrræði. Leikskólahugmyndafræðin er lögð til grundvallar sérkennslunni. Það er 

unnið eftir hugmyndarfræði heiltækrar skólastefnu og einnig er unnið markvisst að 

sérkennslu með snemmtækri íhlutun og þverfaglegri samvinnu þeirra sem koma að 

málum hverju sinni (Kópavogsbær, 2007). 

Fjölmenningarstefna er við lýði í leikskólum Kópavogs. Þar er starfað samkvæmt lögum 

um Aðalnámskrá leikskóla og er gert ráð fyrir að leikskólinn sé opinn fyrir öllum 

börnum óháð andlegu og líkamlegu atgervi, menningu, tungu eða trú. Leikskólinn á að 

hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum til að vera virkir þátttakendur í hinu nýja 
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samfélagi þannig að þau öðlist sjálfstæði í hinu nýja umhverfi sem þau búa í. Það er 

mikilvægt að efla samskipti og samvinnu við foreldra og fá þá til liðs við leikskólann í 

þeim tilgangi að gera menningu þeirra sýnilegri og eðlilegri þátt í starfi leikskólans 

(Kópavogsbær, 2007). 

9. Leikskólastarfsemi Kópatjarnar. 

Leikskólinn Kópatjörn er einn þeirra leikskóla sem tilheyrir Kópavogsbæ. Kópatjörn 

hóf starfsemi sína 4. janúar árið 2000 og er 5 deilda leikskóli þar sem um 108 börn á 

aldrinum frá eins árs til fimm ára dvelja að jafnaði yfir daginn. Leikskólinn starfar 

samkvæmt lögum um leikskóla frá 2008. Námskrá Kópatjarnar mótast af þeim áherslum 

sem lagðar eru í Aðalnámskrá leikskóla, sérstökum áherslum og stefnu leikskólans og af 

þeim aðstæðum sem hann býr við. Hér er átt við ytri aðstæður og umhverfi leikskólans 

og þann faglega og persónulega bakgrunn sem mótar viðhorf og starf leikskólakennara. 

Markmið námskrárinnar er meðal annars að skipuleggja uppeldi og nám barnanna, að 

stuðla að skilvirkara starfi og að gera leikskólastarfið sýnilegra. Langtímamarkmið 

Kópatjarnar er að sjá einstaklingana sem sjálfstæða og ábyrga einstaklinga sem geti sýnt 

frumkvæði í því sem þeir gera. Þessir einstaklinga virði rétt annara, hafi samkennd og 

sterka siðferðisvitund. Börnin eigi að fá tækifæri í daglegu lífi og leik til þess að finna 

að þau hafi áhrif á umhverfi sitt t.d. með reglum sem þau setja sjálf. Einkunnarorð 

Kópatjarnar eru: „sjálfstæði og sköpun í samvinnu og gleði“.  

Kópatjörn byggir allt sitt leikskólastarf á leikskóla- og uppeldisfræðum. Leikskólinn 

byggir starf sitt á kenningum nokkurra fræðimanna sem eru meðal annars Dewey, 

Goleman, Kami, Piaget og Wygotski. Aðaláhersla í starfi Kópatjarnar er þó á 

fjölgreindakenningu Howard Gardners en sú kenning leggur áherslu á að hver 

einstaklingur búi yfir öllum þeim fjölbreyttu greindum sem Gardner hefur tilgreint. 

Kennslufræði fjölgreindanna miðar að því að styrkja og þroska allar greindir á sem 

bestan hátt og með því að skapa góða sjálfsmynd einstaklingsins. Með því að nýta þær 

greindir sem eru sterkar hjá barninu aukast möguleikarnir á því að þroska einnig þær 

greindir sem barnið þarf örvun í. Þannig eiga allar greindirnar að vinna saman.  

Á öllum svæðum leikskólans er unnið með fjölgreindirnar á einn eða annan hátt eftir því 

hvert viðfangsefnið er. Leikskólastarfið byggist á því að hver greind er efld hjá hverju 
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barni fyrir sig og fundið út hvar styrkleikar þess liggja. Þeir styrkleikar eru síðan notaðir 

til þess að efla barnið enn meira á því sviði. 

Flest börn hafa gaman að hvers konar byggingaleikjum. Í leikskólanum eru svæði þar 

sem margs konar kubbar eru í boði í vali eða í frjálsum leik, meðal annars holukubbar, 

einingakubbar, Lego og Duplo. Byggingaleikir örva alhliða þroska barna og gera það að 

verkum að þau efla með sér rýmisvitund, félagsfærni, frumkvæði, samskiptahæfni og 

skapandi hugsun. Litlir og stórir kubbar ýta undir mismunandi hreyfifærni. Þeir kubbar 

sem ýta undir grófhreyfingar eru holukubbar og einingakubbar en þeir sem ýta undir 

fínhreyfingar eru Lego og Duplo. Með þessum kubbum fá börnin að reyna á stærðfræði 

og rökhugsun sína. Kubbarnir eru í mismunandi stærðum og þau læra heiti 

grunnformanna. Þær greindir sem eru ríkjandi á þessu svæði eru rök- og 

stærðfræðigreind, samskiptagreind, hreyfigreind og rýmisgreind. Börnin fá tækifæri til 

þess að efla þessar greindir og finna út hvar styrkleikar þeirra liggja með því að fá að 

nálgast þennan efnivið. 

Hlutverkaleikir hafa verið vinsælir hjá börnum um árabil. Þeir hafa áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og efla sjálfstjáningu. Hlutverka- og ímyndunarleikir fara fram á öllum svæðum 

leikskólans. Þeir efla sköpunarhæfni, hugmyndaflug, félagshæfni og málþroska 

barnanna. Þau skapa leikinn á sínum eigin forsendum hvort sem þau eru ein eða með 

leikfélögum. Hlutverkaleikir endurspegla reynsluheim barna. Það sem þau sjá og upplifa 

herma þau eftir í sínum eigin hlutverkaleikjum. Ríkjandi greindir á þessum stöðum eru 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. 

Hreyfileikir fara fram á öllum stöðum leikskólans. Í hreyfileikjum efla börn 

hreyfiþroska, styrkja líkamann og auka við sig þol. Þau svæði sem sérstaklega eru gerð 

fyrir hreyfileiki eru útisvæði og salurinn sem er staðsettur í miðrými leikskólans. Á 

útisvæði fá börnin að leika sér frjáls og þar gefst færi á að fara í marga og fjölbreytta 

leiki. Þær greindir sem eru ríkjandi á hreyfisvæðum eru hreyfigreind, samskiptagreind 

og umhverfisgreind. 

Í leikskólanum er mikið um frjálsa leiki og leiki þar sem börnin finna sjálf upp á að 

skapa. Þau fá að velja sér viðfangsefni hverju sinni. Leikskólakennarar sjá til þess að ýta 

undir hugmyndaflug barnanna og hvetja þau til skapandi verka. Barnið lærir mikið í 

gegnum leik og það nýtir reynslu sína þar. Sjálfsþekking barnsins eflist í gegnum 

samvinnu og samskipti við aðra. Með því að fá frelsi til að prófa sig áfram kemst barnið 
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að því hvernig það á að haga sér í mismunandi aðstæðum. Í leikskólanum er lögð 

áhersla á að barnið stjórni sínum leik sjálft eftir því sem geta og þroski leyfa. Boðið er 

upp á opinn efnivið þar sem engin ein rétt lausn er til hvernig á að nota hann heldur 

getur barnið velt fyrir sér ýmsum möguleikum til lausna. Þær greindir sem eru ríkjandi í 

frjálsum leik eru sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind. 

Megin þema leikskólans er verkefnið ,,Ég sjálfur”. Markmiðið með þessu verkefni er að 

efla sjálfræði, skapandi hugsun, samskiptahæfni og lýðræðishugsun þar sem 

einstaklingar læra að takast á við breytilegar aðstæður með opnum hug. Það er unnið 

með þemað á margbreytilegan hátt og geta börnin notað allar greindir til að nálgast 

viðfangsefnið. Það ferli sem farið er í gegnum helgast af áhugasviði barnanna. Það getur 

tekið langan eða stuttan tíma allt eftir því sem við á. Í tengslum við þemað sem er unnið 

hverju sinni samþættast árstíðir eins og hátíðir, hefðir eða einstakir viðburðir. 

9.1 Daglegt líf í leikskólanum. 

Daglegt líf á Kópatjörn mótast af andlegum og líkamlegum þörfum barnanna. Þar er 

börnunum kennt að vera sjálfstæð og sjálfbjarga. Ef börnin fá góða andlega og 

líkamlega umönnun stuðlar það að mati skipuleggjenda leikskólans að almennri vellíðan 

hjá þeim. Leikskólinn fylgir ákveðnu dagsskipulagi sem getur verið sveigjanlegt ef til 

þarf. Það fer einnig eftir aldri barnanna og þroska hvernig dagsskipulaginu er háttað. Að 

hafa ákveðið skipulag og tímasetningar yfir daginn veitir börnum öryggi og festu. Í öllu 

dagsskipulaginu er unnið með fjölgreindirnar en mismunandi mikið og með 

mismunandi hætti eftir aðstæðum hverju sinni. Í fataklefanum fer fram mikið 

uppeldisstarf. Þær greindir sem er verið að vinna með þar eru hreyfigreind, 

umhverfisgreind, rýmisgreind og sjálfsþekkingargreind. Í fataklefanum læra börnin að 

klæða sig í og úr fötunum, þau læra að ganga frá þeim í sitt hólf og þau læra að klæða 

sig eftir veðri. Þetta eykur sjálfstæði og styrkir sjálfsmynd þeirra. Börnin fá góðan tíma 

til þess að klæða sig í útifötin og þau þurfa einnig að átta sig á því hvernig eigi að klæða 

sig eftir veðri og til þess að þeim sjálfum líði vel.  

Í matsalnum læra börnin góða borðsiði og þar fer fram margs konar uppeldisstarfsemi. 

Þar efla börnin meðal annars samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og hreyfigreind. Í 

matsalnum eru börnum kenndir almennir borðsiðir, að nota hnífapör, að kunna að 

skammta sér rétt á diskinn og að læra að smakka á öllum mat. Börnin leggja á borð og 
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læra að ganga frá eftir sig eftir matinn. Þetta er liður í því að gera börnin sjálfbjarga. Við 

borðhaldið fara fram mikil samskipti um lífið og tilveruna og börnin fá þá tækifæri í að 

tjá sig um það sem þau sjá og upplifa. Þetta styrkir börnin félagslega og hjálpar þeim að 

byggja upp sína sjálfsmynd. 

Það er nauðsynlegt fyrir öll börn að fá svefn eða hvíld yfir daginn á leikskólanum. Yngri 

börnin sofa en eldri börnin hlusta á sögur eða á rólega tónlist á sinni deild. Þetta er allt 

liður í þroska þeirra og í andlegri og líkamlegri heilsu að fá hvíld inn á milli fjörugra 

leikja. Þær greindir sem er verið að nota í hvíldarstundum eru sjálfsþekkingargreind og 

samskiptagreind. Hreinlæti er einnig liður í uppeldisstarfinu. Þar læra börnin að tileinka 

sér góðar venjur eins og að þvo sér um hendur og andlit og þurrka sér. Markmiðið með 

að kenna börnum góða hreinlætisvenjur er að fá börnin til að hugsa vel um líkama sinn 

og hugsa um líkamlegt heilbrigði. Þær greindir sem er verið að nota hérna eru 

sjálfsþekkingargreind og líkams- og hreyfigreind.  

10. Aðferðafræðin. 

Í ritgerðinni verður beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þessi rannsóknaraðferð 

byggist á því að rannsakandinn tekur viðtöl við úrtak fólks sem verður fyrir valinu í 

rannsókninni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að setja sig inn í 

hugarheim og umhverfi einstaklingsins og reyna að skilja upplifun hans á veruleikanum. 

Litið er á það hvernig einstaklingarnir í hópunum upplifa það sem athugað er hverju 

sinni. Það sem eigindlegar rannsóknir hafa fram yfir aðrar rannsóknaraðferðir er að þær 

sýna oft fram á dýpri skilningi á aðstæðunum, hlutirnir eru skoðaðir í eðlilegu umhverfi 

og í tímaröð atburða (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu, það er að tengja saman gögnin við 

kenningarnar. Gögnin leiða okkur að þeirri kenningu. Við söfnum saman gögnum og 

upplýsingum fyrir rannsóknina okkar og tengjum þau við einhverja ákveðna kenningu 

sem höfum búið okkur til (Silverman, 2008). 

Fræðilegur grunnur eigindlegra rannsókna byggir á því að það sé eitthvað á því að 

græða að heyra og sjá hvernig fólkið sjálft skilur og upplifir heiminn. Meðal 

viðfangsefna í eigindlegum rannsóknum er reynsla, viðhorf og merking. Eigindlegar 

rannsóknir einbeita sér að því að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og 

aðstæður. Hlutirnir eru skoðaðir í samhengi fremur en einangrað. Áhersla er lögð á þá 
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merkingu sem fólk leggur í gjörðir sínar og annarra. Rannsóknasniðið er alltaf að þróast 

með rannsókninni. Rannsakandinn á að vera næmur fyrir hlutverki sínu og áhrifum á 

rannsóknina (Silverman, 2008). Viðtöl fela í sér að rannsóknargagna er aflað með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda. Þannig eru viðtöl félagsleg athöfn 

þar sem samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspeglar margvíslegt samspil 

hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga. Gott er að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir ef rannsakandinn vill fá meiri yfirsýn inn í viðfangsefnið, fá betra 

innsæi inn í líf fólks eða tiltekinna aðstæðna sem hann er að fara að rannsaka. 

Rannsóknin getur líka náð yfir langt tímabil og verið í stöðugri þróun allt tímabilið 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa einnig verið gagnrýndar fyrir það að rannsakandinn 

getur ýtt undir hlutdrægni. Rannsakendur sem nota eigindlegar aðferðir bera sérstaka 

ábyrgð umfram þá aðila sem nota megindlegar aðferðir vegna þess að þau fela ekki í sér 

marktæknipróf. Treysta verður á það að rannsakandinn hafi fundið það mikilvægasta í 

gögnunum og setji það fram með trúverðugum hætti. Rannsakandinn getur því orðið 

mælitækið sem getur leitt til þess að hann verði hlutdrægur í rannsóknarvinnu sinni. 

Með megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að gera sömu rannsókn aftur og fá 

alltaf út sömu niðurstöður en eigindlegar aðferðir gerir ekki ráð fyrir því að hægt sé að 

endurtaka raunveruleikann á samskonar hátt í annað sinn. Því er ekki raunhæft að tala 

um áreiðanleika í rannsókninni. Rannsakendur sem vinna eftir þessari aðferð verða því 

að vanda til verks svo rannsókn þeirra verði sem trúverðugust. Þeir sem nota eigindlegar 

aðferðir bera þannig sérstaka ábyrgð umfram þá sem velja aðrar rannsóknaraðferðir. 

Lesandinn verður því að treysta á að rannsakandinn hafi fundið það sem mikilvægast er 

í gögnum og að hann beri það á borð með trúverðugum hætti. Til þess að gera þetta vel 

þarf að hafa góðan skilning á rannsóknarhefðinni og kenningunum sem að baki henna 

liggja svo ekkert fari á milli mála (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). 

10.1 Markmið rannsóknar. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif fjölgreindakenning Howard 

Gardners hefur á leikskólastarf. Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar verða 

eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi. Gengið verður út frá einni aðal spurningu: 
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Hvaða áhrif hefur fjölgreindakenning Howard Gardners á leikskólastarf ? Út frá henni 

verða síðan þrjár undirspurningar. Þær eru eftirfarandi: 

• Hvernig er unnið með fjölgreindakenninguna í leikskólastarfinu? 

• Hafa samskiptin á milli leikskólakennara og barna eitthvað breyst við að ganga 

út frá fjölgreindum? 

• Er mikilvægt að leikskólar noti fjölgreindir í sínu starfi? 

10.2 Gagnaöflun. 

Til að ná fram sem bestri vitneskju um það hvernig fjölgreindakenning Howards 

Gardners er notuð í leikskólastarfinu og hvaða áhrif kenningin hefur á starfið voru tekin 

viðtöl við þrjá leikskólakennara. Allir höfðu þeir mismunandi starfsreynslu að baki. Í 

viðtölunum var aðalega gengið út frá opnum spurningum svo hægt yrði að fá góða 

innsýn inn í starfið. Viðtöl eru álitin eitt mikilvægasta rannsóknartæki eigindlegra rannsókna. 

Ýmsar viðtalstegundir eru til eins og lífssagan, blaðamannaviðtal og rýnihópar. Viðtöl 

geta verið mismunandi formuð, frá því að vera í formi spurningalista upp í að vera 

ótrufluð frásögn viðmælenda, allt eftir því hvað rannsakandinn óskar sér. Viðtöl eiga að 

veita rannsakandanum góða innsýn inn í líf, sjónarhorn og tilfinningar fólks og gefa 

þess vegna rannsakandanum góða mynd af því sem er verið að rannsaka hverju sinni 

(Silverman, 2008). 

10.3 Viðtölin. 

Viðtölin fóru fram í febrúarmánuði árið 2010 og þau voru öll um 20 mínútur að lengd. 

Viðtölin fóru öll fram í einu af fundarherbergjum leikskólans. Tvö viðtöl voru tekin upp 

á diktafón og síðan afrituð en eitt viðtalið fór fram með spjalli og umræðum og voru 

athugasemdir hjá viðmælenda punktaðar niður. 

Rannsakandinn var með opnar spurningar sem hann var búinn að skrifa niður en einnig 

var notast við spurningar sem að komu upp í hugann á meðan á viðtölunum stóð. 

Umræðuefnið var rætt opinskátt og reynir rannsakandinn að fá skilning á því hvernig 

viðmælandinn upplifir eða skynjar hluti og atburði sem hann er að segja frá (Silverman, 

2008). 
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10.4 Þátttakendur. 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru valdir eftir ábendingu frá leikskólastjóra. Mikilvægt 

er að velja viðmælendur réttan hátt þar sem verið er að velja þann afmarkaða hóp sem 

fyrirhugað er að byggja á. Viðmælendur þurfa því að gefa sem besta mynd af hópnum 

sem álykta á um. Því er nauðsynlegt að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar. Úrtak er 

tiltekinn fjöldi einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga 

sem kallast þýði. (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Þátttakendurnir eru allir kvenkyns leikskólakennarar á milli 40-50 ára og höfðu þeir allir 

mismunandi starfsreynslu að baki. 

11. Niðurstöður rannsóknar. 

1. Hvernig er unnið með fjölgreindakenninguna í leikskólastarfinu? 

Á eldri deild er unnið með fjölgreindakenninguna þannig að notuð er svokölluð 

snillikennsla en það er nýtt orð yfir hópastarf. Í snillikennslu eru allir snillingar sem er 

ákveðin útfærsla á Gardner sem segir að allir geti verið góðir í einhverju, það þarf bara 

að finna út hvar styrkleikar manns liggja. Börnunum er skipt niður í 8 aldursskipta hópa 

og það eru 6-7 börn í hverjum hópi. Hóparnir fara á skipulögð svæði fjóra morgna í viku 

og hver hópur vinnur þá með hverjum og einum starfsmanni sem hver stjórnar sínu 

svæði. 

Á hverju svæði er unnið með ákveðin þemu eða unnið að ákveðnu markmiði. Einn 

kennari sér um ákveðið svæði þar sem hver greind er efld. Einn kennari sér um rök- og 

stærðfræðigreindina og fá börnin þá að reyna við þrautir og tölur og fleira sem þroskar 

rökhugsun þeirra. Einn kennari sér um rýmisgreindina en þjálfun hennar fer fram í 

listaskálanum, einn sér um málgreindina þar sem unnið er með markvissa málörvun og 

börnum kennt að tala gott íslenskt mál og að lokum sér enn annar um hreyfigreindina 

með þjálfun sem á sér stað í salnum. Þar er farið í ýmsa leiki til að efla hreyfiþroskann 

sem best. Unnið er með tónlistargreindina á heimastofum og í sal. Tveir hópar fara síðan 

á útisvæði á hverjum morgni. Þar er bæði hreyfigreindin og umhverfisgreindin efld. Á 

útisvæðinu er útikennsla sem er notuð til þess að efla greindir á ólíkan hátt. Á öllum 

svæðum er unnið með samskiptagreindina og sjálfsþekkingargreindina. Mikil áhersla er 
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lögð á að allir að taki þátt í þessum mismunandi þáttum starfsins og greinilegt er að 

starfsfólkinu finnst þetta mjög spennandi verkefni. Markmið með snillikennslu er meðal 

annars að efla allar greindir barnsins, að börnin læri að vinna saman í hópi, að börnin 

læri að fara eftir fyrirmælum og að börnin fái að nálgast verkefni út frá mismunandi 

greindum. 

Á yngri deildinni er unnið með það sem er kallað snillimyndir. Snillimyndir er aðferð 

kennarans til að kortleggja sterkar og veikar greindir barnsins. Snillimynd barnsins er 

námskrá þess þar sem snillimyndin sýnir okkur hvað barnið á auðvelt með og hvað þarf 

að örva. Kennarinn kynnir svo og ræðir snillimyndina í foreldraviðtali. Við gerð 

snillimyndar er búinn til spurningalisti fyrir hvert barn þar sem er spurt hvað barnið 

getur gert og hvað ekki og í hverju það þarf að æfa sig betur. Út frá þessu kemur svo 

línurit þar sem hægt er að finna út hvar barnið er statt hverju sinni t.d. í málþroska eða 

hreyfiþroska. Ef eitthvað eitt atriði kemur afgerandi út eins og ef einhver er slakur eða 

góður í einhverju þá er reynt að vinna með það með því að nota sterkari greindir til að 

vinna upp þær greindir þar sem barnið er veikara fyrir. Á yngri deild er áhersla lögð á að 

vinna með greindirnar saman, eins og t.d. ef barn er með góða málgreind en ekki góða 

hreyfigreind þá er talað í gegnum það með því að búa til sögur við leiki eins og 

stórfiskaleiki eða krókódílaleiki sem börnin fara í. Það er reynt að efla og gera 

grófhreyfingarnar spennandi. Ef barn er ekki með góða samskiptagreind en með góða 

hreyfigreind þá er reynt að efla hana með því að fá barnið til að hafa samskipti við 

önnur börn í hópleikjum þar sem mikið er um nálægð og samskipti við aðra.  

Á báðum deildum er tónlistargreindin mikið notuð með hreyfigreindinni. Þá er salurinn 

notaður fyrir allskonar hreyfileiki þar sem tónlist er spiluð undir og leikirnir eru í takt 

við hana. Sumir eru duglegri við að syngja með tónlistinni en aðrir eru duglegri við að 

hreyfa sig. Sterku greindirnar eru líka alltaf látnar vinna með börnunum til að gera þetta 

skemmtilegra. Greindirnar eru samtvinnaðar þannig að ef einhver hópur hefur t.d. ekki 

góða málgreind er stundum einn fenginn að láni frá öðrum hópi sem hefur sterka 

málgreind og látin vinna með hópnum í einhverju sameiginlegu verkefni. Kennslufræði 

fjölgreindanna miðast að því að styrkja allar greindir á sem bestan hátt og skapa góða 

sjálfsvitund. Með því að nýta þær greindir sem barnið er gott í eru verið að auka 

líkurnar á að þroska einnig þær greindir sem barnið þarf örvun í. 
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Börnin á eldri deild eru farin að skilja greindirnar og eru orðin meðvituð um þær. Þau 

vita að í sumum greindum eru þau góð og öðrum greindum ekki og það veldur ekki 

truflunum hjá þeim. Þá bara vita þau að það þarf að æfa sig betur í þeim greindum. 

Greindirnar eru líka gerðar sýnilegar fyrir börnunum. Á veggnum við hverja deild í 

leikskólanum er plakat þar sem greindirnar eru merktar inn á. Á plakatinu er nafnið á 

barninu og svo tveir litir grænn og rauður. Grænn er fyrir þær greindir sem barnið er 

gott í og rautt er fyrir það sem barnið þarf að æfa sig betur í. Til að gera þetta meira 

spennandi er þetta haft sýnilegt fyrir þeim. Börnin geta þannig fylgst með á plakatinu 

hvaða greindir það eru sem það þarf að æfa sig betur í og hverjar ekki eins. Að sögn 

starfsmanna hefur ekki komið upp metingur á milli barnanna heldur finnst þeim þetta 

skemmtilegt og spennandi verkefni.  

2. Hafa samskiptin á milli leikskólakennara og barna eitthvað breyst við að ganga út frá 

fjölgreindum? 

Leikskólinn hefur starfað eftir fjölgreindakenningunni í þrjú ár og hafa samskiptin á 

milli leikskólakennara og barna breyst til muna. Farið er að líta á börnin með jákvæðari 

augum en áður var gert og starfsmenn koma öðruvísi fram við börnin. Ef barn getur ekki 

setið kyrrt er það með mikla hreyfigreind og barn sem talar mikið er með mikla 

málgreind. Það er komin önnur sýn á þessi börn sem áður voru sögð erfið. Þeim er sýnd 

meiri þolinmæði en áður var. Ef börn syngja ekki með í samverustund þá eru þau ekki 

talin vera óþekk eins og áður heldur er litið svo á að þau séu með slaka tónlistargreind 

sem þarf bara að efla. 

Eins og viðmælandi 1 sagði: 

„Sá sem talar mikið er bara með rosalega góða málgreind. Sýn 
breyttist og fólk varð jákvæðara, við erum meira þolinmóðari 
við börnin en var áður“. 

Hann sagði einnig 

„Það er í lagi að þau eru á iði í samverustund, eða syngja ekki 

með samverustundum, þá eru þau slök í tónlistargreindinni, enn 

það kemur bara“. 
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Það viðhorf sem áður ríkti í garð þessara barna sem höfðu verið mikil fyrir sér hefur 

sem sagt breyst mikið á þessum þremur árum. Áður en farið var að vinna með 

fjölgreindakenninguna var sem fyrr segir litið á þessi börn sem óþæg og var meira gert 

af því að skamma þau. Það var ekki talað um að einhver hefði mikla hreyfigreind eða 

málgreind á þeim tíma. Með því að ganga út frá fjölgreindum breyttist þetta og byrjað 

var að tala um greindir en ekki óþekkt hjá börnum. Farið var að líta á allar hliðar 

barnsins og fundið út hvar styrkleiki þess lá og unnið með það. Það þyrfti að taka tillit 

til þeirra því hvert barn væri sérstakt.  

Eins og viðmælandi 2 sagði: 

„Maður er hættur að líta á þetta sem eitthvað neikvætt heldur 

sem eitthvað jákvætt, já við erum farinn að koma öðruvísi fram 

við þau“. 

Þó að lögð sé mikil áhersla á greindirnar í leikskólastarfinu er það samt ekki svo að 

börnin séu ekki öguð og kennt hvernig þau eiga að haga sér hverju sinni við ólíkar 

aðstæður. Þeim er líka kennt að grípa ekki fram í þegar einhver annar er að tala til að 

sýna kurteisi og virðingu. 

Eins og viðmælandi 2 sagði: 

„Svo reynum við t.d. að kenna þeim að grípa ekki fram í og 

maður reynir að kenna þeim að sitja kyrr þótt þau eiga erfitt með 

það bara í stutta stund“.  

Það er mjög mikilvægt að þó að börn hafi góða málgreind eða góða hreyfigreind þá á 

líka að kenna þeim hvernig eigi að tala minna og grípa ekki fram í þegar einhver annar er 

að tala t.d. í samverustund og fá þau til að sitja kyrr í stutta stund. Með þessu læra þau 

kurteisi og virðingu sem er mikilvægt í öllu starfi. Greindirnar eru notaðar á jákvæðan 

hátt og þær eru einnig látnar vinna saman til þess að efla þær greindir sem eru veikari. 

Hæfileikar barna eru mjög ólíkir og það er ekki eðlilegt að ætlast til að allir þurfi að læra 

það sama og á sama hátt. Fjölgreindirnar koma til móts við hvern og einn einstakling og 

gerir það að verkum að allir eigi kost á að læra á sínum hraða. 
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3. Er mikilvægt að leikskólar noti fjölgreindir í sínu starfi? 

Viðmælendunum fannst mikilvægt að leikskólar tileinki sér fjölgreindir í sínu starfi. 

Leikskólar eiga að þeirra mati að skoða hvað Gardner hefur upp á að bjóða og hvaða 

kostir það eru sem fjölgreindakenningin hefur.  

Eins og einn viðmælandinn sagði: 

„Því það hlýtur að vera ofsalega gott fyrir börn af því ég er ekki 

óþekkur, af því ég get ekki setið kyrr eða af því ég tala mikið, heldur 

að horfa á þetta sem jákvæðan punkt“. 

Að mati viðmælenda má fólk almennt horfa á þessa stefnu með jákvæðari augum af því 

þetta er afar jákvæð stefna. Þetta er eitthvað sem fólk mætti taka meira til sín. Það eru að 

mati viðmælenda margir kostir við það að nota fjölgreindakenninguna þar sem 

starfsmenn hætta að sýna neikvæð samskipti sem felst í skömmum vegna óþekktar og 

það sé breyting sem að mati viðmælanda er hvað mikilvægasta afleiðing þess að 

fjölgreindakenningin kom inn í leikskólastarfið. 

Í flestu leikskólastarfi er beint eða óbeint verið að vinna með greindirnar á einn eða 

annan hátt. Það er alltaf verið að efla hreyfiþroskann hjá börnum, fín- og gróf 

hreyfingar, málþroskann er alltaf verið að efla og svo samskiptagreindina. Í 

leikskólastarfinu eru fjölgreindirnar því oft notaðar ómeðvitað. Mikilvægt er að 

leikskólar fari að nota þessar greindir enn meira og á meðvitari hátt. Það er alltaf jákvætt 

þegar farið er að tala öðruvísi við börnin og jákvæðu hliðarnar fundnar en ekki alltaf 

þær neikvæðu. Viðmælendum fannst það mjög mikilvægt að leikskólar fari að tileinka 

sér fjölgreindakenningu Gardners í sínu starfi því með henni mun leikskólastarf breytast 

til betri vegar. 

Að mati viðmælenda ætti að kynna þessa kenningu meira í leik- og 

grunnskólakennaranáminu. Í náminu er aðeins fjallað um fræðilega hlutann í 

kenningunni en virkni kenningarinnar í starfi er ekki tekin neitt sérstaklega fyrir í 

náminu. Það mætti vera breyting á því og innleiða fjölgreindakenninguna meira inn í 

námið. Þetta er jákvæð og góð kenning þar sem áherslan er lögð á allir læri ekki eins og 
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að mismunandi einstaklingar læri á mismunandi hraða. Miklu máli skipti fyrir skóla og 

leikskóla að þeir taki öllum börnum eins og þau eru í stað þess að steypa alla í sama 

mótið. Með umfjöllun um fjölgreindakenninguna í leik- og grunnskólakennaranáminu 

gætu augu kennarar framtíðarinnar opnast meira fyrir því að beita öðruvísi nálgun á 

samskipti við börnin og virða það að þau eru ekki öll eins. 

12. Umræðukafli. 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar hefur verið fyrirbærið „greind“ og það hvernig hún 

birtist á mismunandi hátt eftir einstaklingum. Skoðað hefur verið hvernig unnið er með 

greind í leikskólastarfi, með aðaláherslu á fjölgreindakenningu Gardners. Eins og rakið 

hefur verið telja fræðimenn ýmist að greind sé meðfædd, gangi í erfðir og sé grunnur að 

námsgetu eða að greind mótist af persónulegum þáttum, félagslegum aðstæðum, 

umhverfi og menningu. Rannsókn sú sem fjallað hefur verið um fór fram á 

leikskólanum Kópatjörn og gengið var út frá þeirri spurningu hvaða áhrif 

fjölgreindakenning Howard Gardners hafi á leikskólastarf. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að á þeim þremur árum sem Kópatjörn hefur starfað eftir 

fjölgreindakenningunni hafi áhrifin verið afar mikil og hefur leikskólastarfsemin breyst 

til muna. Hætt er að leggja áherslu á þessar hefðbundnu rök- og stærðfræðigreindir og 

meðvitund hefur verið vakin um að aðrar greindir eru líka mikilvægar. Komið er til 

móts við hvern einstakling fyrir sig og lögð áhersla á  að virkja styrkleika barnanna, 

hvar svo sem þeir liggja.  

Fjölgreindarkenningin hefur einnig breytt miklu varðandi samskiptin á milli 

leikskólakennara og barna. Þau hafa breyst til betri vegar og leikskólakennarar eru farnir 

að tala öðruvísi við börnin en áður var gert.  Þeir eru farnir að sjá börnin með jákvæðari 

augum og horfa á þau meira út frá styrkleikum þeirra. Leikskólakennarar eru orðnir 

þolinmóðari við börnin en áður og tala frekar um að barn hafi góða málgreind eða 

hreyfigreind. Þetta er allt liður í því að börn læri á sinn hátt því engir tveir einstaklingar 

eru eins. Leikskólakennurunum á Kópatjörn fannst einnig mikilvægt að fleiri leikskólar 

fari að nota fjölgreindir í sínu starfi. Þeim fannst þetta vera jákvæð stefna sem hefur 

marga góða kosti og upp á svo margt að bjóða sem að leikskólar ættu að geta nýtt sér 

meira. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru í góðu samræmi við kenningar margra þeirra 

fræðimanna sem nefndir hafa verið hér að framan. Sem dæmi má nefna eru kenningar 

Alfred Binet sem var brautryðjandi í greindarrannsóknum en hann taldi að með æfingu 

og þjálfun sé hægt að auka athygli, bæta minni og dómgreind og verða þar með 

greindari en áður var. Kenningin fellur vel við þær niðurstöður rannsóknarinnar sem 

lúta að því að greind þroskist með góðri þjálfun og með markvissri æfingu sem leitast 

hefur verið við með örvun hinna átta mismunandi greinda á leikskólanum Kópatjörn. 

Athygli og dómgreind hefur til að mynda aukist hjá börnunum sem þar dvelja enda eru 

þau í markvissri þjálfun í að efla þessar greindir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast einnig þeim kenningum sem Piaget hefur sett 

fram um greind. Hann taldi að grunnþáttur mannlegrar greindar væri ekki meðfæddur 

heldur væri hún smám saman lærð með virkum samskiptum á milli meðfæddrar 

hneigðar og reynslu. Þroski barna þróast eðlilega og hvar sem er og telur Piaget að börn 

séu mjög virk frá fæðingu. Samkvæmt rannsókninni skiptir það máli að læra út frá 

reynslunni og á sínum eigin forsendum. Börnin þróa sína greind á sinn hátt og á 

leikskólanum Kópatjörn er unnið með fjölgreindirnar átta með það fyrir augum að 

börnin þrói þær á sínum hraða. Grunnþáttur greindar er lærður með samskiptum á milli 

meðfæddrar hneigðar og reynslu og rannsóknin sýnir að börn þróa sínar mismunandi 

greindir smám saman með reynslunni. Þar sem allir hafa ekki sömu hneigðir til náms 

þarf reynslan einnig að koma til. Samkvæmt Piaget læra börn með því að gera hlutina 

sjálf sem er það sem leikskólinn Kópatjörn leggur mikla áherslu á að rækta, hvort sem 

það varðar að læra að klæða sig í fataklefanum eða að kanna hvernig mismunandi 

kubbar eiga saman. Börnin eru örvuð á mismunandi hátt svo að reynir á hinar 

margvíslegu greindir. Þetta gera þau hvert um sig á sínum forsendum og á sínum hraða 

og þjálfa með sér bæði sínar sterku og veiku greindir. 

Samkvæmt Howard Gardner samanstendur greind mannsins af átta jafngildum 

greindarsviðum. Þessi svið þroskast á ólíkan hátt og á ólíkum tíma hjá hverjum 

einstaklingi fyrir sig. Í rannsókninni var vinna með fjölgreindirnar skoðuð, 

niðurstöðurnar samræmdust vel við fjölgreindarkenninguna. Að mati Gardners er 

mikilvægt að komið sé til móts við þarfir hvers einstaklings fyrir sig og að hver og einn 

fái að njóta sín á því sviði sem honum hentar best. Á Kópatjörn er lögð áhersla á að efla 

hverja greind fyrir sig og á þeim hraða sem hentar hverjum og einum. Öllum átta 
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greindunum er gert hátt undir höfði og hver einstaklingur hefur tækifæri á að efla þær á 

sinn hátt. Komið er til móts við hvern og einn og eru fleiri greindum en bara rök og 

stærðfræði gert hátt undir höfði. Samkvæmt þessu falla niðurstöður rannsóknar minnar 

vel að kenningum áðurnefndra fræðimanna um greind. 

Niðurstöður úr viðtölunum sýna fram á að fjölgreindakenning Howard Gardners hefur 

breytt miklu fyrir leikskólann Kópatjörn. Þessi þrjú ár sem hann hefur unnið eftir 

kenningunni hefur leikskólastarfsemin og samskiptin breyst til betri vegar. Allir taka 

virkan þátt í þessari samvinnu og samhugur er um að vinna áfram eftir 

fjölgreindakenningunni. Kópatjörn er fyrsti leikskólinn á Íslandi sem starfar markvisst 

eftir kenningunni í starfi en nú þegar hafa leikskólakennarar Kópatjarnar hafið vinnu við 

að kynna stefnuna fyrir öðrum leikskólum sem margir hafa sýnt mikinn áhuga fyrir 

þeim aðferðum sem þar er beitt í ljósi fjölgreindarkenningarinnar. Starfsmenn 

Kópatjarnar hafa þannig fundið fyrir því að sífellt fjölgar þeim einstaklingum sem hafa 

áhuga á því að kynna sér það sem Gardner hefur upp á að bjóða. 

Ritgerðarhöfundur er afar hlynntur því að leikskólar notfæri sér fjölgreindakenningu 

Gardners í auknu mæli í sínu starfi, enda hefur vinnan með fjölgreindakenninguna á 

Kópatjörn tekist einstaklega vel. Þar er lögð meðvituð áhersla á að virkja fjölgreindirnar 

á öllum svæðum leikskólans og er mikið unnið í hópavinnu þar sem börnin fá tækifæri 

til að þróa með sér þessar átta greindir á sínum eigin forsendum. Það að börn eru ekki 

sjálfkrafa talin óþekk ef þau tala mikið eða hreyfa sig mikið heldur leitast við að stýra 

þeim greindum sem eru virkar og þjálfa á sama tíma þær sem eru síður virkar hlýtur 

alltaf á endanum að leiða til betra uppeldis og hegðunar barnsins og í kjölfarið til 

ánægjulegra leikskólastarfs. Mikilvægt er að horfa á styrkleika barnanna og láta greindir 

vinna með þeim en ekki á móti. Það sem skiptir máli er að börn viti að maður þarf ekki 

að vera góður í öllu heldur er mikilvægara að vinna úr því sem maður hefur. 

Fjölgreindakenningin sýnir að einstaklingar eru ólíkir og það á að taka tillit til 

margbreytilegrar greindar. 

Grunnskólar hafa verið í sífellt ríkara mæli að tileinka sér fjölgreindakenninguna og 

vitað er um vissa skóla sem eru þegar byrjaðir að leggja áherslu á hana í sínu starfi. Að 

mati ritgerðarhöfundar er mikilvægt að skólarnir haldi þessu starfi áfram þar sem lengi 

hefur verið rætt um að grunnskólar á Íslandi leggi aðeins áherslu á tvær greindir en að 

meðvitund skorti um að fleiri greindir séu til sem eru ekki síður mikilvægar. Í nokkrum 
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skólum hefur orðið breyting á þessu sem er gott. Skólarnir eru farnið að sjá að það eru 

til fleiri greindir en þessar hefðbundnu rök og stærðfræðigreindir. Það er gott fyrir börn 

sem hafa verið í leikskóla þar sem áhersla var lögð á fjölgreindakenninguna að geta 

haldið áfram á sömu braut þegar í skólann er komið en það getur að sama skapi verið 

slæmt ef þau fá ekki að halda áfram að þróa þessar greindir með sér þegar þau hætta í 

leikskóla. Þá getur allt farið í sama farið aftur og þau hætta að hafa ánægju af því að 

læra. Það væri því augljós kostur ef leikskólar og grunnskólar geti verið samstíga og 

unnið saman í að tileinka sér fjölgreindir í framtíðinni. 

13. Lokaorð 

Að lokinni umfjöllun þessarar er ljóst að greind er margslungið fyrirbæri sem 

fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvernig eigi að útskýra. Sumir segja að greind sé 

meðfædd og gangi að sumu leyti í erfðir en aðrir eru þeirra skoðunar að það þurfi meira 

til eins og persónulega þætti, félagslegar aðstæður og umhverfi til að ákvarða greind. 

Ljóst er að það er ekki einfalt mál að útskýra greind og að meira þarf til að ákvarða 

greind en bara erfðir. Meðfædd greind er vissulega til í einhverjum tilfellum sem sést 

best af mönnum sem teljast afburðagreindir frá náttúrunnar hendi án þess að hægt sé að 

greina aðstæður eða áhrifavalda sem stuðla að þessari afburðagreind. Þessir 

einstaklingar fæðast einfaldlega með einhverskonar sérgáfur sem eru meðfæddar. Það 

sem skiptir hins vegar almennt mestu máli varðandi greind er umhverfið og þær 

félagslegu aðstæður sem maður býr við. Ef maður elst upp hjá foreldrum þar sem 

félagslegar aðstæður eru ekki góðar eru líkur á því að greindarvísitalan verði lægri en 

hjá þeim sem búa við góðar aðstæður. Góðar aðstæður þar sem boðið er upp á skapandi 

og örvandi umhverfi hefur mikið að segja um hvernig greind þróast. Það er einnig ljóst 

að persónuleikaþátturinn skipti miklu máli þegar greind er annars vegar. Engir tveir 

einstaklingar eru eins og getur það farið eftir einstaklingnum sjálfum hvernig hann 

vinnur úr sínum aðstæðum. Systkini sem alast upp saman eru oft á tíðum mjög ólík og 

þróa ekki með sér sömu greindarvísitölu þrátt fyrir að þau búi á sama stað. Það er 

persónuleikaþátturinn sem ræður þar um hvort einstaklingar séu næmir fyrir því örvandi 

umhverfi sem í boði er. 

Fjölgreindakenningin sem fjallað hefur verið hér að ofan fjallar um greind á annan hátt 

en áður hefur verið gert. Þegar Gardner setti fram þessa kenningu vildi hann setja fram 
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aðra sýn á greindarhugtakið. Hann vildi sýna fram á að til væru fleiri greindir en bara 

rök og stærðfræðigreind. Reynslan hefur sýnt að langt í frá allir eru góðir í rök- og 

stærðfræði, en í seinni tíð hafa augu manna opnast fyrir því að til eru fleiri greindir sem 

eru ekki síður mikilvægar. Ritgerðarhöfundur hefur sannfærst um gildi 

fjölgreindakenningar Howard Gardners enda hefur gildi hennar augljóslega sannað sig í 

framkvæmd. Að lestri fræðirita og könnun leikskólastarfs sem byggir á kenningum 

Gardners lokinni er ljóst að Gardner hefur upp á margt að bjóða. Áður en 

fjölgreindakenningin var sett fram hafði áherslan verið nánast eingöngu á bóklegt nám 

og hinar hefðbundnu rök- og stærðfræðigreindir en ekki mikið fjallað um aðrar greindir. 

Kenningin hefur og mun vonandi áfram vera mikilvæg í þeirri viðleitni að gera öðrum 

greindum hærra undir höfði þar sem ljóst er að það hentar ekki það sama fyrir alla og 

allir eiga skilið að geta notið sín á grundvelli eigin hæfileika og greinda en ekki 

eingöngu þeirra greinda sem fyrirfram hefur verið ákveðið að skipti mestu máli í 

samfélaginu.  
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