
Klárari 
en þú 
heldur
KENNSLULEIÐBEININGAR

NÁMSGAGNASTOFNUN



�

Klárari en þú heldur
Kennsluleiðbeiningar

7470

 © 2006 Erla Kristjánsdóttir

Ritstjórn: Aldís Yngvadóttir 
Umbrot og hönnun: Námsgagnastofnun 
Vefútgáfa
Námsgagnastofnun 
2006

Efnisyfirlit
Almennt um notkun bókarinnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

 Áhugalitlir nemendur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 

 Umræður um greind .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 

 Uppbygging bókarinnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Sjálfsmat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 

Þekking á eigin hugsun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 

Hagnýt greind  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 

Vinnublöð 1–14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   17

Heimildir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Skemmtilegar og gagnlegar slóðir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34



Klárari en þú heldur �

Almennt um notkun bókarinnar
Bókin Klárari en þú heldur er skrifuð fyrir börn og unglinga sem nokkurs 
konar handbók en ekki sem hefðbundin kennslubók . Kennsluleiðbeiningar 
munu því vera með nokkuð öðru sniði en venjulegar kennsluleiðbeiningar, 
þ .e . það má frekar líta á þær sem hugmyndabanka . Meginmarkmið bókar-
innar er að gefa nemendum tækifæri til að styrkja sjálfa sig, öðlast betra 
sjálfstraust og skilja betur margbreytileika mannlegra hæfileika . Bókina 
má nota að hluta til með öllum bekknum en nemendur verða líka að geta 
nýtt sér hana eftir þörfum hvers og eins . Eins getur bókin komið að 
góðum notum hjá fámennum hóp nemenda eða fyrir einstakan nemanda 
sem þarf á stuðningi að halda . Sjálfsagt er að tengja greindirnar við þær 
námsgreinar sem þær hafa beina skírskotun til . Þó ber að hafa í huga að 
greindirnar vinna saman á flókinn hátt og einnig að það er hægt að beita 
hverri og einni greind á margar námsgreinar og viðfangsefni . Á það er 
einmitt lögð áhersla í bókinni . Lítum aðeins á dæmi um þessa beinu 
skírskotun: 

Málgreind – móðurmál, önnur tungumál .
Rök– og stærðfræðigreind – stærðfræði, raungreinar .
Rýmisgreind – sjónrænt efni, listgreinar, nýsköpun .
Tónlistargreind – tónmennt, taktur, hrynjandi .
Líkams– og hreyfigreind – handverk, íþróttir, dans .
Umhverfisgreind – náttúrufræði, vistfræði .
Samskiptagreind – samvinna og umgengni við aðra .
Sjálfsþekkingargreind – lífsleikni, heimspeki, trúarbragðafræði .

Bókin hentar vel til að vekja nemendur til umhugsunar um sig sjálfa . Þar 
gegnir sjálfsþekkingargreindin lykilhlutverki og því er lagt til að henni 
verði gert hærra undir höfði en hinum greindunum . Í umfjöllun um sjálfs-
þekkingu gefast góð tækifæri til að þjálfa nemendur í að hugsa um eigin 
hugsun og meta sjálfa sig . Því fylgja pistlar hér með .
 
Að læra að þekkja eigin hugsunarhátt .
Að meta sjálfa(n) sig á raunsæjan hátt .

Nauðsynlegt er að nemendur haldi leiðarbók (sjá vinnublöð 1,6,8–11 og 14) 
yfir sjálfskannanir sínar og sjálfsmat . Þar leggja þeir áherslu á sterkar 
hliðar en einnig þær veiku . Þegar þeir reyna eitt og annað til að styrkja 
veikar hliðar geta þeir fylgst með árangrinum . Það ber að varast að leggja 
áherslu á fjölda stiga eða á orðin hátt og lágt . Hver nemandi á að bera sig 
saman við sjálfan sig en ekki aðra . 

•
•
•
•
•
•
•
•
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Áhugalitlir nemendur

Það ber að hafa í huga að þó nokkuð margir nemendur eru sannfærðir um 
að þeir geti ekki lært og hafa því neikvætt viðhorf gagnvart skólanum . Oft 
eru þeir búnir að koma sér upp neikvæðu atferli til að breiða yfir það sem 
þeir telja getuleysi sitt . Erfiðast er að eiga við áhugaleysið sem fylgir oft 
neikvæðu sjálfsmati . Þá fylgir því oft líka að vilja lítið sem ekkert leggja á 
sig: Til hvers? Ég get þetta ekki hvort sem er! Eins má nefna þá nemendur 
sem vilja að þeim gangi vel en vilja lítið leggja á sig . Í stað gamla 
máltækisins Að uppskera laun erfiðis síns heyrist nú gjarnan krafan um 
að nám eigi að vera eins konar skyndibiti, fljótlegt og handhægt . Það 
getur verið hægara sagt en gert að vekja áhuga sumra nemenda en þar 
skiptir áhugi og viðmót kennara höfuðmáli . Í bók sinni Motivating 
Students Who Doń t Care segir höfundurinn, A . Mendler, að eftirfarandi 
viðhorf kennara sé nauðsynlegt ætli þeir að glæða námsáhuga nemenda:

Allir nemendur geta lært . 
Nemendur hafa meðfæddan áhuga á að læra en læra að verða  

 áhugalausir þegar þeim mistekst hvað eftir annað .
Nám krefst þess að við tökum áhættu og námsumhverfi þarf því að  

 veita líkamlegt og andlegt öryggi .
Allir nemendur hafa þær grunnþarfir að tilheyra hópnum, að geta  

 og að hafa áhrif á eigið líf . Námsáhugi á sér oftast stað þegar   
 þessum grunnþörfum er sinnt .

Hátt sjálfsmat á ekki að vera markmið í sjálfu sér heldur á það að  
 fylgja í kjölfar þess að ná tökum á ögrandi verkefnum .

Námsáhugi á sér oftast stað í skólanum þegar kennarar koma fram  
 við nemendur af vinsemd og virðingu .  

Lykilatriði sem kennarar geta nýtt sér til að vekja áhuga nemenda eru:
Leggja áherslu á viðleitni 
Vekja von
Virða sjálfsvald
Mynda tengsl
Sýna áhuga (Mendler, 2000:7–8) 

Leggja áherslu á viðleitni: Erlendar rannsóknir hafa sýnt að nemendur 
sem trúa því að þeir geti ekki haft áhrif á greind sína skýra lélegan náms-
árangur sem skort á hæfileikum en ekki vinnu eða áreynslu . Þeir 
nemendur sem trúa því að þeir geti breytt greind sinni tengja hins vegar 
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vinnu við árangur . Þegar áhugalitlir nemendur hafa fundið sínar sterku 
hliðar þarf að hvetja þá til að reyna ýmsar aðferðir sem bent er á í bókinni 
og nýta þær til að styrkja veikari hliðar . Eitt lítið skref á dag skilar 
tilskildum árangri .

Vekja von. Enginn getur allt en allir geta eitthvað. Þessi setning á vel við 
þegar fjölgreindakenningin á í hlut . Það er sjálfsagt að hvetja nemendur 
til að búa í haginn fyrir framtíðina en þá verður að hafa í huga að börn og 
unglingar líta öðru vísi á tímann en fullorðnir . Það er ekki óalgengt að 
framhaldsskólanemar líti á framtíðina sem það sem gerist innan 
mánaðar, unglingar sem það sem gerist innan tveggja vikna og yngri 
börn innan þriggja daga (Mendler, 2000:23) . Ungu fólki finnst óralangt 
þar til það verður fullorðið og margir sjá lítinn tilgang í að hugsa um 
óráðna framtíð . Því er heppilegra að líta ekki of langt fram á veginn og 
hugsa framtíðina í litlum skrefum . Í bókinni Klárari en þú heldur eru 
margar góðar ábendingar til nemenda um að setja sér raunhæf markmið 
og ná þeim . 

Virða sjálfsvald . Allir vilja njóta virðingar og hafa áhrif á líf sitt . 
Unglingum finnst oft að þeir séu háðir duttlungum og valdi annarra . 
Viðnám þeirra getur þá birst í því að þeir neita að vinna verkefni, sýna 
áhugaleysi og jafnvel árásargirni . Þótt erfitt sé, er besta ráðið til kennara 
að sýna þessum nemendum virðingu og jákvæðni og bregðast ekki til 
varnar . Mikilvægt er að nemendur velji sjálfir verkefni og leiðir sem bent 
er á í bókinni Klárari en þú heldur. 

Mynda tengsl . Góð samskipti og jákvæður bekkjarbragur skipta sköpum 
í námi og kennslu . Mendler bendir kennurum á gott ráð til að kynnast 
nemendum betur, að verja tveimur mínútum á dag í tíu daga í að ræða við 
einn og einn nemanda um eitthvað annað en skólastarf, t .d . íþróttir, 
tónlist, eitthvað sem er efst á baugi í fjölmiðlum o .s .frv .

Sýna áhuga. Áhugi getur verið smitandi og nemendur smitast oft af 
áhuga kennara fyrir viðfangsefninu . Kennarar vita að það er ekki nóg að 
láta sér annt um nemendur, þeir verða líka að hafa brennandi áhuga á 
viðfangsefninu .
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Umræður um greind
Rétt er að byrja með umræður um greind og leita eftir hugmyndum 
nemenda um hvaða merkingu hugtakið hefur fyrir þá . Það má gera með 
hugstormun og skrá tillögur þeirra jafnóðum á stórt blað þannig að allir 
sjái vel hvað er skráð . Ef ólíkar hugmyndir koma fram er næsta skref að 
flokka saman þær sem eru líkar og ræða niðurstöður, þ .e . hvað eiga þær 
sameiginlegt og hvað er ólíkt milli flokka . Í kjölfarið er æskilegt að ræða 
hvort nemendur telji að greind sé meðfædd og óumbreytanleg eða hvort 
hægt sé að efla hana og þroska . Ef sumir nemendur telja að greind sé 
óumbreytanleg og aðrir að það sé hægt að efla hana má skipta þeim í 
hópa eftir skoðunum og fá hvorn hóp um sig til að setja fram rökstuðning 
fyrir þeirri skoðun sem þeir aðhyllast . Það má setja andstæðar hugmyndir 
um greind upp á eftirfarandi hátt . 

Í Íslenskri samheitaorðabók (2002) eru gefin eftirfarandi samheiti yfir 
greind og það má bera þau saman við það sem nemendur hafa sett fram: 
Greind: gáfur, skilningur, skynsemi, vit .

Einnig má velta fyrir sér lýsingarorðunum sem gefin eru í orðabókinni og 
nemendur geta sett fram hugmyndir um hvernig sá maður / sú kona er 
sem lýst er með einhverju þeirra . Er t .d . munur á því að vera glöggskyggn 
og skyniborinn? 

KK. Greindur: gáfaður, gáfuríkur, vel gefinn, glöggskyggn, glöggur, 
greinagóður, hygginn, klár, skarpur, skarpvitur, skilningsgóður, skyniborinn, 
skynigæddur, skynsamur, skynugur, skýr, spakur, svinnur, vitur, vís .

KVK. Greind: gáfuð, gáfurík, vel gefin, gköggskyggn, glögg, greinagóð, 
hyggin, klár, skörp, skarpvitur, skilningsgóð, skyniborin, skynigædd, skynsöm, 
skynug, skýr, spök, svinn, vitur, vís . 

Greind er óumbreytanlegur   
 eiginleiki sem þú annaðhvort   
 hefur eða hefur ekki .

Greind er eiginleiki sem þú getur  
 styrkt með vinnu, með því að   
 hugsa um eigin hugsun og fylgjast  
 með því hvernig þú vinnur . 

•

•

Þar er aðeins til ein greind – allir  
 sem eru greindir eru greindir á   
 sama hátt .

Það er hægt að vera greindur á   
 fjölbreytilegan hátt – hver og einn  
 er greindur á sinn hátt . Allir geta  
 eitthvað – enginn getur allt .

•

•
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Í bókinni eru notuð lýsingarorðin vís og klár þar sem höfundur notar orðið 
smart á frummálinu . Það er gert til að létta textann, ekki hvað síst þar 
sem þau eru eins í báðum kynjum . Einnig má tengja vís við vísindi sem 
getur gefið nemendum hugmyndir um tengsl sterkra hliða hjá tilteknum 
einstaklingum og þeirra fræða sem þeir leggja fyrir sig eða vekja áhuga 
þeirra . Málvís einstaklingur getur lagt fyrir sig málvísindi, félagsvís 
getur haft áhuga á félagsvísindum o .s .frv .

Klár: greindur, viss . Vís: viss, öruggur, vitur, greindur .
Málvís – málvísindi
Rökvís – rökvísindi
Tónvís – tónvísindi
Hreyfivís – hreyfivísindi
Rýmisvís – rýmisvísindi
Félagsvís – félagsvísindi
Sjálfsvís – sjálfsvísindi
Umhverfisvís – umhverfisvísindi

Uppbygging bókarinnar
Ef kennari telur að þörf sé á því að kynna fjölgreindakenninguna fyrir 
nemendum áður en þeir fara að lesa bókina má benda á kafla fjögur í 
bókinni, Fjölgreindir í skólastofunni.
Kaflarnir um greindirnar eru byggðir upp á sama hátt: 

Sjálfskönnun
Umfjöllun um einkenni viðkomandi greindar
Skemmtilegar leiðir til að efla þessa greind
Hvað ef þessi greind er ekki ein af þínum sterkustu?
Hvað ef þessi greind er ein af þínum sterkustu?
Að líta til framtíðar – tengsl við starfsval
Vefslóðir og ítarefni

1. Sjálfskönnun
Nemendur fá ljósrit af könnunarblöðunum í bókinni og merkja við það 
sem hverjum og einum finnst að eigi við sig . Á meðan setur kennari upp 
spjöld merkt hverri greind á veggina í stofunni . Þau þurfa að vera það 
langt hvert frá öðru að litlir hópar geti safnast fyrir framan hvert þeirra . 
Þegar nemendur hafa lokið við könnunarblöðin fer hver og einn að þeirri 
greind sem hann telur sig sterkastan í . Venjulega dreifist 
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nemandahópurinn milli greinda og fjölbreytileikinn kemur skýrt í ljós . 
Nemendur sam hafa valið sömu greind bera sig stuttlega saman . Merktu 
þeir við sömu atriði eða mismunandi? Kennari ætti þá að ítreka að það er 
hægt að vera greindur á mismunandi hátt í hverri greind (sjá bls . 5) .

Nemendur setja niðurstöður úr sjálfskönnuninni í möppu (leiðarbók) til 
að endurskoða þær þegar þeir eru lengra komnir með bókina . Sjá 
vinnublað 1 .

2. Einkenni hverrar greindar
Hægt er að fjalla um einkenni hverrar greindar á fjölbreytilegan hátt . 
Ein leið er að setja nemendur í litla umræðuhópa þar sem hver hópur fær 
afmarkað verkefni til að fjalla um og kynna síðan fyrir hinum hópunum .

Dæmi: Málgreind . Hópar: Hvað merkir að vera málvís? – Talað mál – 
Ritun – Að nota orð í ritun – Málvís á annan hátt . 
Nemendur geta leitað svara við ýmsum spurningum á borð við 
eftirfarandi: Hvernig tengjast þessir þættir námsefni nemenda? En því 
sem þeir gera utan skóla? Hvernig nýtist þessi greind í daglegu lífi? Geta 
nemendur lýst persónum sem búa yfir afburðahæfileikum í þessari 
greind? Þeir geta e .t .v . nýtt sér einhverjar af vefslóðunum sem bent er á í 
lok kaflans við vinnuna .

Dæmi: Líkams- og hreyfigreind . Hópar: Hvað merkir að vera hreyfivís? – 
Vertu í sambandi við líkama þinn – Tengsl hugar og líkama – 
Tjáningarríkur og listrænn líkami – Þjálfaðu hreyfivísi heilans .
Nemendur geta leitað svara við hliðstæðum spurningum og í tengslum 
við málgreindina en auk þess er forvitnilegt að þeir velti fyrir sér hvort 
greind geti falist í líkamlegri færni og hvernig sú greind sé metin í 
skólanum og samfélaginu .

Önnur leið til að nálgast einkenni greindanna er að nota hlutverkaleik . 
Þá má skipta nemendum í átta manna hópa þar sem hver nemandi fær 
eina greind til að túlka með látbragði og/eða orðum . Þegar allir hópar 
hafa kynnt sinn hlutverkaleik getur verið fróðlegt að bera saman hvernig 
þeir túlka sömu greind á mismunandi hátt . Nemendur geta einnig 
spreytt sig á að semja sögu sem líkingu fyrir greindirnar (sjá t .d . bls . 49 í 
bókinni Fjölgreindir í skólastofunni) . Sjá vinnublöð 2, 3, 4 og 5 . Ekki er 
nauðsynlegt að taka þau í þessari röð .
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3. Skemmtilegar leiðir til að efla þessa greind
Hér er upplagt að hvetja nemendur til að velja sér nokkrar leiðir til að 
styrkja viðkomandi greind . Þá kemur leiðarbókin til sögunnar því 
sjálfsagt er að þeir skrái árangurinn í hana .

4. Hvað ef þessi greind er ekki ein af þínum sterkustu?
Allar greindir má styrkja ef vilji er fyrir hendi . Nemendur hafa nú þegar 
kannað styrkleika sína og geta því valið aðferðir til að styrkja veikari 
hliðar . Hér er áhersla lögð á að nýta styrkleika til að styrkja veikari 
hliðar en samtímis styrkjast þær sterkari . Vinnublað 6 .

5. Að líta til framtíðar – starfsval
Það liggur beint við að tengja þetta viðfangsefni við náms- og starfsleiðir 
og starfskynningu . Hvar liggja hæfileikar nemenda nú? Hvernig rímar 
það við hugmyndir þeirra um framhaldsnám? Hvað geta þeir gert?  
Sjá vinnublað 7 og 14 .

Sjálfsmat
Sjálfsmat er mikilvægur þáttur í öllu námi og þjálfar nemendur í að hugsa 
um eigin hugsun . Á ensku er stundum gerður greinarmunur á self-
assessment og self-evaluation. Self-assessment vísar þá til mats nemenda á 
því sem þeir hafa lært, þ .e . hversu vel þeir hafa tileinkað sér tiltekið 
námsefni . Self-evaluation snýst hins vegar um mat nemenda á því hvernig 
þeir læra, þ .e . hugsun þeirra og námsaðferðum . 

Færni í sjálfsmati hefur áhrif á hvernig tekist er á við hlutina og hversu 
góðum tökum menn ná á því sem þeir eru að gera . Fyrir grunnskólanema 
má skipta þjálfun í sjálfsmati í fjögur þrep: 

Nemendur taka þátt í að skilgreina viðmiðun eða mælikvarða .
Nemendur fá tilsögn í hvernig á að nota viðmiðunina .
Nemendur meta sig og fá viðbrögð við sjálfsmatinu .
Nemendur nota sjálfsmatið sem grunn til að byggja á áætlun um  

 betri árangur . 

Nemendur geta notað viðfangsefni í ýmsum námsgreinum til að þjálfa sig 
í sjálfsmati, bæði hvað viðkemur námsefni og aðferðum . Hér er hins vegar 
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megináhersla lögð á að nota sjálfsmat í þeim tilgangi að nemendur 
kynnist sjálfum sér betur og verði meðvitaðri um hverju þeir geta 
stjórnað . Sjá vinnublað 8 .

Sjálfsmat nemenda stjórnast oft af sjálfsmynd þeirra, hversu öruggir þeir 
eru og hversu miklar kröfur þeir gera til sín . Það er því ekki úr vegi að 
byrja á umræðum um okkur sjálf, hvernig við metum okkur sjálf, hvernig 
aðrir meta okkur og hvaða áhrif það hefur á vellíðan okkar . Heilbrigð 
sjálfsmynd felst í 

Að þekkja eigin tilfinningar og áhrif þeirra
Að þekkja eigin styrk og veikleika
Að hafa trú á eigin getu
Að eiga góð samskipti við aðra
Að þekkja sinn innri mann, það sem skiptir mann máli, innri styrk 

 og innsæi

Hver einstaklingur hefur þörf fyrir:að vera hæfur; að vera einhvers virði; 
að hafa stjórn á málum .

Sjálfsmat er bæði jákvætt og neikvætt mat á raunsjálfi, þ .e . hver er ég 
núna? Hverjar eru sterkar og veikar hliðar mínar? Fyrirmyndarsjálfið 
snýst um hvernig einstaklingurinn vill vera og Pygmalion-sjálf um 
hvernig einstaklingurinn heldur að aðrir telji hann vera . Mat annarra og 
væntingar hafa mikil áhrif á sjálfsmynd . Áhrif Pygmalion-sjálfsins má 
orða þannig:

Ég er ekki það sem ég held að ég sé .
Ég er ekki það sem þú heldur að ég sé .
Ég er það sem ég held að þú haldir að ég sé . 

Sjá vinnublöð 9, 10 og 11 .

Viljastýrt nám er lykilatriði í að bæta sjálfan sig, þ .e . að þróa eða styrkja 
meginatriði þess hver þú ert , hver þú vilt verða eða hvoru tveggja . Það 
felur í sér að móta skýra hugmynd um fyrirmyndarsjálf og nákvæma 
mynd af raunsjálfi – hver þú ert núna – skilja breytingarferli, þau skref 
sem þarf að taka til að ná fram breytingum . Viljastýrt nám felur í sér 
fimm uppgötvanir og markmiðið er að nota hverja uppgötvun sem tæki til 
að gera þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að verða tilfinninga-
greindur stjórnandi og ná tökum á öllum þeim hæfnisþáttum sem því 
fylgja . Nám af þessum toga er háttbundið: þrepin liggja ekki slétt og felld 
framundan en þau fylgja ákveðinni röð og hvert þrep krefst mismunandi 
langs tíma og fyrirhafnar . 

•
•
•
•
•
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Fyrsta uppgötvun: Fyrirmyndarsjálfið – hver vil ég verða?
Önnur uppgötvun: Raunsjálfið – hver er ég? Hver er styrkur  

 minn og veikleiki?
Þriðja uppgötvun: Námsáætlun mín – hvernig get ég byggt á  

 styrkleika mínum og dregið úr veikleika?
Fjórða uppgötvun: Að gera tilraunir með og æfa mig í nýrri  

 framkomu, hugsun og tilfinningum þar  til ég hef náð góðum  
 tökum  á því .

Fimmta uppgötvun: Að þróa tengsl sem veita þann stuðning  
 og traust sem þarf til að breytingar geti átt sér stað . (Boyatzis 
 og Goleman, 2002:109–112 .)

Þekking á eigin hugsun
Hér er vísað til hugtaksins metacognition sem við eigum ekki orð yfir á íslensku .  
Í Orðgnótt (1994:60) er það skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Metacognition: Þekking á eigin hugsun . Í þekkingu á eigin hugsun felst að 
við getum fylgst með hugsun okkar og stýrt henni og þannig beint henni að 
þeim atriðum og þáttum sem skipta máli við lausn einhverra verkefna . 

Hugtakið námsvitund hefur þó verið að ryðja sér til rúms sem þýðing á 
metacognition .
 
Þekking á eigin hugsun hefur mikil áhrif á árangursríkt nám . Í bókinni Teaching 
Children to Learn eftir Robert Fisher er að finna margar góðar ábendingar um 
hvernig má hjálpa nemendum að læra um eigin hugsun . Þar er að finna þessa ágætu 
skýringarmynd (bls . 35) .

•
•

•

•

•

Hugsandi nemandi

        Þekking á hugsun                   +                       Stjórn á hugsun

sjálfur     viðfangsefni      aðferðir sjálfstætt nám      yfirfærsla náms
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Í námi um eigið nám eru þrjú meginatriði höfð að leiðarljósi .

1. Gera áætlun 
áforma markmið (og undirmarkmið), aðgerðir og röð aðgerða
sjá fyrir og greina hindranir og hugsanleg vandamál 
þekkja vinnuferlið og sjá útkomuna fyrir sér

2. Fylgjast með
markmiðum (hafa þau í huga)
tímaröð
hugsanlegum hindrunum og villum
vita hvernig bregðast má við ef eitthvað fer úrskeiðis eða áætlun 

 stenst ekki
vita þegar markmiðum hefur verið náð

3. Mat 
meta árangur aðferða og vinnuferlis til að ná markmiðum
meta villur og mistök sem áttu sér stað á leiðinni
 meta allt ferlið

Nauðsynlegt er að kenna nemendum að spyrja sig spurninga eins og: Hvað 
þarf ég að hugsa um fyrst? Hverju vil ég áorka? Hvaða aðferðir get ég 
notað? 

Sjálfur – hvað þarf ég að vita (muna)?
Viðfangsefni – hvað þarf ég að gera?
Aðferðir – hvaða áætlun (plan) hef ég?

Samkvæmt áliti Fisher hafa niðurstöður rannsókna sýnt að það er ekki 
hægt að hugsa um viðfangsefni og eigin hugsun á sama tíma þar sem 
hugsun um hugsun krefst allrar athygli okkar . Hann bendir því á að 
nemendur geti einbeitt sér að eigin hugsun á þremur stigum í 
verkefnavinnu:

Áður en verkið hefst – gera áætlun .
Meðan á verkinu stendur – með því að fylgjast með .
Eftir að verki er lokið – með endurskoðun og mati á hvernig til tókst .

Meðan á verkinu stendur geta eftirfarandi spurningar leitt nemendur 
áfram: Hvernig gengur? Hvað þarftu að hafa í huga? Hvaða aðferð ertu að 
beita? Hvað finnst þér erfitt? Hvað þarftu að hugsa um og gera? Hvað 
gerist ef þú gerir þetta? Gengur þetta?
(Fisher, 1990 .)

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Hvernig styrkja má námsvitund

Námsferli má lýsa með fjórum orðum: Gera > endurskoða > læra > beita .

Fyrsta þrepið, að gera, vísar til ýmiss konar starfsemi sem fer fram í 
skólastofunni, s .s . að leysa þraut, smíða líkan, lesa texta, fara í hlutverk, 
kynna sér sögu  . . . Eða til reynslu utan veggja skólans sem nú á að kryfja og 
læra af .

Annað þrepið, að fara yfir, endurskoða, er skipulögð leið til að velja og skoða 
vel mikilvæga punkta . Hér kemur reynslan til sögunnar .

Á þriðja þrepinu, að læra, heyra nemendur um mismunandi aðferðir sem 
þeir geta beitt, draga út lykilatriði . Gera sér grein fyrir merkingu þeirra og 
greina hvað meira þeir vilja læra . Hér tengjast hugmyndir og önnur reynsla .

Á fjórða þrepi eiga nemendur að yfirfæra það sem þeir lærðu á aðstæður 
sem þeir þekkja, skipuleggja aðgerðir og setja markmið . Þessar skipulögðu 
aðgerðir geta farið fram innan eða utan skólastofunnar . Hér er notkun 
námsins í brennidepli og fyrir marga nemendur er þetta mikilvægasta þrepið 
til að viðhalda áhuga og tilfinningu fyrir því að námið sé einhvers virði .

Þegar nemendur læra um eigið nám hafa þeir eftirfarandi í huga:
Tilgangur . Hver er tilgangur þeirra eða áform?
Námsaðferðir . Hvaða aðferðum beittu þeir?
Árangur . Hvernig var námsárangurinn?
Tilfinningar . Hvernig leið þeim meðan á náminu stóð?
Samhengi/aðstæður . Námsumhverfi, félagsskapur og andrúmsloft .  

 Tími, námsefni og gögn . Hvernig var það nýtt og hvaða áhrif höfðu 
 nemendur á það?

•
•
•
•
•

 Gera

Endurskoða

Læra

Beita

1

2

3

4
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(Watkins o .fl ., 1997)    Sjá vinnublöð 12, 13 og 14 .

Tilgangur/áform Hvaða tilgang hafðir þú í huga? Mæta kröfum? Fara yfir 
efnið? Áhugi á efninu? Geðjast öðrum? Fleira?

Aðferð Hvernig fórstu að? Hvað gerðirðu? Breyttirðu einhverju eftir 
því sem þér miðaði áfram? Hvaða aðferðir notaðir þú ekki?

Árangur Náðirðu áformum þínum? Hvað kom að góðum notum?  
Hvað hindraði? Hvað gekk vel / ekki vel? Mættirðu einhverri 
fyrirstöðu? Hvernig gekk þetta fyrir sig (hugsun, líðan, 
aðferðir)?

Tilfinningar / 
líðan

Hvað þótti þér gaman / ekki gaman? Hvaða áhættu tókstu? 
Hvað kom þér á óvart?

Samhengi / 
aðstæðu

Vannstu með öðrum? Tókstu eftir einhverju sem hafði áhrif á 
nám þitt? Hvaða samskipti við aðra voru hjálpleg / ekki 
hjálpleg

Læra Hefurðu öðlast nýjan skilning á því hvernig þú lærir?
Á því hvernig tilgangur/áhugi hafa áhrif?
Á afstöðu þinni til náms?
Á árangursríkri aðferð?
Á því hvernig þú tekst á við fyrirstöðu/erfiðleika? 

       Hvernig þú „talaðir þig í gegnum þá?“
Á meginárangri námsins?
Á megináhrifum á árangur?
Á hvernig þú hefur stjórn á tilfinningum?
Á áhrifum tilfinninga á nám og aðferðir?
Á því hvernig þú nýttir aðstæður / hafðir áhrif á  

       þær?
Á því hvernig þetta nám tengist / er sambærilegt  

       við annað nám/aðstæður?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Námsstyrkur

Í bók sinni Building Learning Power fjallar Guy Claxton um hin fjögur R námsstyrks, 
þ .e . Resilience, Resourcefulness, Reflectiveness og Reciprocity . Hér er stutt yfirlit yfir 
þessi fjögur R sem hafa má til hliðsjónar við námsvitund (Glaxton, 2002) .

Seigla (resilience)
Drekka í sig
Taka á því sem truflar
Gefa gaum að
Þrautseigja 

•
•
•
•

Vera tilbúinn, viljugur og fær um að læra
Flæði, námið fangar hugann

Gera sér grein fyrir hvað truflar og draga úr því
Skynja hvað um er að vera
Halda sig við efnið; umbera líðan við að læra

Útsjónarsemi 
(resourcefulness)

 Spyrja
 Tengja 
 Ímynda 
 Rökleiða 
 Færa sér námið í nyt

•
•
•
•
•

Vera tilbúinn, viljugur og fær um að læra á 
mismunandi hátt
Kafa undir yfirborðið; leika sér að aðstæðum
Leita eftir samhengi, tilgangi og merkingu
Nota auga hugans sem námsleikhús
Hugsa af nákvæmni og aðferðafræðilega
Nýta vel gögn og heimildir

Íhygli (reflectiveness)
 Gera áætlun
 Endurskoða 
 Finna aðalatriði
 Hugsa um eigin 
hugsun

•
•
•
•

Vera tilbúinn, viljugur og fær um að vera skipulagðari 
í námi
Skipuleggja sig fram í tímann
Fylgjast með og laga það sem betur má fara
Ná kjarnanum úr kennslustundum af reynslu

Skilja hvað felst í námi og sjálfan sig sem nemanda

Gagnkvæmni 
(reciprocity)

Vera háður hver öðrum
Samvinna
 Samhygð og hlustun
 Herma eftir

•
•
•
•

Vera tilbúinn, viljugur og fær um að læra einn og með 

öðrum
Finna jafnvægi á milli þess að reiða sig á sjálfan sig og vera 
félagslyndur
Færni í að læra með öðrum

Setja sig í annarra spor, skilja hugsun annarra
Læra venjur annarra og gildi
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Hagnýt greind
Howard Gardner er ekki sá eini sem hefur sett fram kenningu um fjölbreyttar 
greindir . Dr . Robert Sternberg prófessor við Yale-háskóla setti fram 
þrenndarkenningu sína 1985 . Kenningin fjallar um greinandi hugsun (hæfileika til 
að leysa mál og meta hugmyndir), skapandi hugsun (hæfileika til að setja fram nýjar 
og snjallar lausnir) og hagnýta hugsun (hæfileika til að nýta eigin hugmyndir á 
árangursríkan hátt) . Hann skilgreindi hagnýta greind sem hæfileika til að skilja 
umhverfi sitt og nota þá þekkingu til að úthugsa hvernig best er að ná eigin 
markmiðum . Gardner og Sternberg hafa, ásamt fleiri starfsfélögum sínum, skrifað 
bókina Practical Intelligence for School (1996) . Þar er lögð áhersla á að hagnýt greind 
sé lífsleikni en nemendur fái of sjaldan tilsögn í að beita henni . Bókin byggist á 
ýtarlegum rannsóknum og daglegu starfi í mörgum ólíkum skólum og hafa 
rannsakendur og kennarar greint fimm meginþætti sem kjarna hagnýtrar greindar .

1. Að vita hvers vegna 

Hvers vegna er skóli til? Hvers vegna þurfa nemendur að læra að lesa, skrifa, sinna 
heimanámi og taka próf? Ef nemendur eiga að ná góðum árangri verða þeir að vita 
tilganginn með skólaverkefnum og hvaða máli nám skiptir fyrir líf þeirra núna og í 
framtíðinni .

2. Að þekkja sjálfa(n) sig

Hverjar eru sterkar og veikar hliðar nemanda, venjur og áhugamál? Aðferðir við sjálfsmat 
geta hjálpað nemendum að skilja vinnuvenjur sínar, hvaða námsviðfangsefni höfða til 
þeirra og einbeita sér síðan að því að byggja á styrkleika sínum og draga úr veikum hliðum .

3. Að gera greinarmun á eðli námsgreina

Á hvern hátt eru námsgreinar ólíkar hvað varðar innihald, námsaðferðir og dæmigerð próf? 
Á hvern hátt er öðruvísi að læra fyrir stærðfræðipróf en samfélagsgreinar? Eru þær kröfur 
sem skólinn gerir líkar eða ólíkar þeim kröfum sem mæta nemendum utan skólans? Þegar 
nemendur átta sig á hvað er líkt og hvað ólíkt með vinnuaðferðum mismunandi námsgreina 
eiga þeir betra með að velja aðferðir og verklag við hæfi .

4. Að þekkja vinnuferli

Hvað gerir nemandi sem strandar? Hvaða skref þarf að taka í námi? (gera áætlun, leita 
heimilda  . . .) Þegar nemendur einbeita sér að vinnuferlinu og greina sjálfir hvað þeir þurfa 
að leysa geta þeir valið aðferðir við hæfi og leitað heimilda .

5. Að endurskoða, umskrifa

Er fyrsta uppkast að verkefni nógu gott? Trúlega ekki . Oft virðist ekki taka því að eyða 
tíma í að lesa vel yfir og breyta og bæta en þeir sem það gera uppskera laun erfiðis síns .
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Sjálfskönnun – sjálfsmat

Nemendur bregðast við þessum fullyrðingum og spurningum þegar þeir hafa lokið 
sjálfskönnuninni .

Íhugun

Ég tel að niðurstöðurnar séu nokkuð réttar: 

Ég tel að ég hafi vanmetið mig: 

Ég tel að ég hafi ofmetið mig: 

Hvað lærði ég um sjálfa(n) mig?

Hvað kom mér á óvart?

Hvað olli mér vonbrigðum?

Hvar vil ég bæta mig?

Hátt Miðlungs Lágt

Mál

Rými

Rök /stærðfræði

sjálfsþekking

Hátt Miðlungs Lágt

Tónlist 

Hreyfing

Samskipti

Umhverfi

Vinnublað 1

The Midas Challenge! Shearer, 1999 .
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Finndu einhvern sem ...
Stattu upp og finndu félaga . Athugaðu hvort eitthvað af lýsingunum á spjöldunum 
passar við hann . Ef svo er skrifar þú nafnið hans á línuna . Spyrðu hann 
spurninganna á spjaldinu . Finndu svo nýjan félaga o .s .frv .

Vinnublað 2

Spilar á hljóðfæri

Nafn

Á hvaða hljóðfæri spilar þú?
Langar þig til að verða 

 tónlistarmaður?
Hvers konar tónlist finnst þér

  skemmtilegt að spila?

Á gæludýr

Nafn

Hvaða gæludýr áttu?
Hvað heitir hann eða hún?
Hvað gerið þið saman?

Finnst gaman að mála eða teikna

Nafn

Hvað teiknar þú eða málar?
Lýstu uppáhaldsverkinu þínu .
Hvað gerir þú við myndirnar?

Hefur nýlega lesið bók

Nafn

Hvaða bók lastu?
Lýstu söguþræðinum .
Var bókin skemmtileg?

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Er í klúbbi eða félagi

Nafn

Hvað heitir klúbburinn eða   
 félagið?

Hvað gerið þið?
Semur þér vel við félagana þar?

Heldur dagbók

Nafn

Hvað skrifarðu í bókina?
Hvers vegna heldurðu dagbók?
Hve lengi hefur þú gert það?

Hefur gaman af stærðfræði

Nafn

Hvers vegna hefurðu gaman af   
 stærðfræði?

Hvers konar dæmi finnst þér   
 skemmtilegust?

Er í íþróttum

Nafn

Hvaða íþrótt stundar þú?
Lýstu besta árangri þínum .
Að hverju stefnir þú?

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Multiple Intelligences. The Complete MI Book. Kagan og Kagan . 1998 .
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Segðu okkur frá þér
Nemendur eru í fjögurra manna hópum . Spjöldin eru klippt út og sett í 
bunka á miðju borði . Einn byrjar og dregur efsta spjaldið . Hver hinna spyr 
hann einnar spurningar af spjaldinu . Svo dregur sá næsti og koll af kolli .

Viðtal 1

Hver er sterkasta greind þín?
Kom hún af sjálfri sér eða þurftir þú að vinna að henni?
Hver heldur þú að sé veikasta greind þín? Hvers vegna?

Viðtal 2

Hvað getur þú gert til að styrkja veikustu greind þína?
Ef þú gætir verið frábær í einhverri greind hver væri hún?  

 Hvers vegna?
Ertu klár í einhverju sem þú hefur samt ekki mjög gaman af?  

 Hvað er það?

Viðtal 3

Er eitthvað sem þú ert ekki klár í en hefur mjög gaman af?  
 Hvað?

Líkist þú foreldrum þínum? Hvers vegna eða hvers vegna ekki?
Telur þú að einhver ein greind sé mikilvægari en aðrar í  

 samfélaginu?

Viðtal 4

Væri heimurinn betri eða verri ef allir hefðu nákvæmlega  
 eins greindir? Hvers vegna?

Nefndu einn hæfileika sem þú telur að allir ættu að hafa .
Yfir hvaða greindum býr aðalfyrirmynd þín eða hetja?

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Vinnublað 3

Multiple Intelligences. The Complete MI Book. Kagan og Kagan . 1998 .
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Deildu með öðrum
Tveir nemendur vinna saman . Spjöldin klippt út og sett í bunka . Annar nemandinn 
dregur spjald og deilir svari sínu með hinum . Þá dregur hinn nemandinn og gerir 
slíkt hið sama . 

Vinnublað 4

Multiple Intelligences. The Complete MI Book. Kagan og Kagan . 1998 .

Telur þú þig vera listræna(n) ?
Hvers vegna eða hvers vegna 
ekki?

Hefur tónlistin sem þú hlustar 
á áhrif á hugarástand þitt?

Telur þú að áhugamál þín 
endurspegli greindir þínar?

Hvort ertu mannblendin(n)  
eða ómannblendin(n)?
Hvers vegna?

Berðu virðingu fyrir fólki sem 
er greint á annan hátt en þú?

Nefndu eitt markmið sem þú 
hefur sett þér til að gera þig að 
betri manneskju .

Hvað gleður þig mest af öllu? Hvernig líkjast vinir þínir þér?
Á hvern hátt eru þeir ólíkir þér?

Hvað heldur þú að öðrum 
finnist um þig?

Telur þú þig vera röklega eða 
tilfinningalega manneskju?

Hvað segir klæðaburður þinn 
um þig?

Hvar viltu helst vera í náttúr-
unni? Hvað segir það um þig?



Klárari en þú heldur

Að flokka athafnir
Hópverkefni (4 í hverjum hóp) .

Spjöldin eru klippt út og límd á stærri arkir þannig að það sé hægt að líma nokkra 
miða sem lýsa aðgerðum fyrir neðan hverja mynd . Þeir miðar eru líka klipptir út og 
hver hópur nemenda fær eitt sett sem þeir skipta á milli sín . Í hópunum skiptast 
nemendur á að lesa það sem stendur á miðunum og ræða um hvar viðkomandi athöfn 
eigi heima . Ef allir í hópnum eru sammála er viðkomandi miði límdur á sinn stað . 
Hóparnir bera að lokum saman niðurstöður sínar .

Vinnublað 5

Multiple Intelligences. The Complete MI Book. Kagan og Kagan . 1998 .

Málgreind Líkams- og hreyfigreind

Rök- og stærðfræðigreind Umhverfisgreind

Rýmisgreind Samskiptagreind

Tónlistargreind Sjálfsþekkingargreind



Klárari en þú heldur

Vinnublað 5 frh.

Hjálpa öðrum Dansa

Keyra bíl Kortleggja leið

Annast gæludýr Fara í tjaldferð

Hugleiða Búa til slagorð

Skoða dýr Taka ljósmyndir

Lesa bók Syngja

Skrifa ljóð Ræða málefni

Skrifa ljóð Halda ræðu

Leysa dulmál Greina gögn

Vinna hópverkefni Stunda íþróttir

Multiple Intelligences. The Complete MI Book . Kagan og Kagan . 1998 . 
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Multiple Intelligences. The Complete MI Book . Kagan og Kagan . 1998 . 

Semja auglýsingarstef Reikna dæmi

Leika í leikriti Skipuleggja aðra

Tala spænsku Smíða þrívíddarmódel

Hanna bækling Íhuga

Mynda samtök Gera tilraun

Leika á hljóðfæri Vera í einrúmi

Rækta blóm Teikna mynstur

Vinna saman Skreyta heimilið

Leysa ágreining Rækta garðinn

Setja sér markmið Mála mynd



Klárari en þú heldur

Vinnublað 5 frh.

Eignast vini Horfa á náttúrumyndir

Leika tölvuleiki Gera við hluti

Teygja sig Móta eða gera höggmynd

Horfa á sjónvarp Setja í forgangsröð

Klappa í takt Horfa á myndbönd

Hlusta á útvarp Vinna sjónrænt efni

Nota táknmál Semja lag

Fara í bíó Skrifa bréf

Hanna Safna fyrirbærum

Flokka hluti Nota líkamsmál

Multiple Intelligences. The Complete MI Book . Kagan og Kagan . 1998 . 
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Settu þér markmið um að styrkja þig í einni greind

Hvaða aðferðum ætlar þú að beita?

Hvað ætlarðu að gefa þér langan tíma? 

Hvernig ætlarðu að meta árangur þinn?

•

•

•

Vinnublað 6



Klárari en þú heldur

Látbragðsleikur

Nemendum er skipt í fjögurra manna hópa og hver þeirra fær eitt spjald . 
Nemendur skiptast á að leika starfsheitin (með látbragði) og hinir giska á 
um hvaða starfsgrein er að ræða . Þegar leiknum er lokið ræða nemendur um 
hvaða greind/greindir reynir mest á í þessum starfsgreinum .

Vinnublað 7

Spjald 1

1 . Kennari
2 . Hjúkrunarfræðingur
3 . Arkitekt
4 . Trésmiður
5 . Dýralæknir
6 . Læknir
7 . Heimspekingur
8 . Plötusnúður

Spjald 2

1 . Flugmaður
2 . Fiskimaður
3 . Bankastarfsmaður
4 . Guðfræðingur
5 . Hljómsveitarstjóri
6 . Sölumaður
7 . Vélvirki
8 . Geðlæknir

Spjald 3

1 . Móttökustjóri
2 . Bókhaldari
3 . Dansari
4 . Könnuður
5 . Myndhöggvari
6 . Veiðimaður
7 . Leikari
8 . Stjórnmálamaður

Spjald 4

1 . Söngvari
2 . Ljósmyndari
3 . Lögfræðingur
4 . Ráðgjafi
5 . Bóndi
6 . Stjörnufræðingur
7 . Ljóðskáld
8 . Fimleikamaður

Multiple Intelligences . The Complete MI Book . Kagan og Kagan . 1998 . 
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                 Styrkleikar og veikleikar

Byrjið á því að ræða eftirfarandi spakmæli .

Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 
kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli . 

 Skrifið síðan í leiðarbókina.

Mikilvægustu styrkleikar mínir eru  . . .

Alvarlegustu veikleikar mínir eru  . . .

Ég get bætt mig í eftirfarandi  . . .

 Ég þarf að sætta mig við  . . .

1�

2�

3�

4�

Vinnublað 8

Fostering Emotional Well-Being in the Classroom. Page og Page . 2003 .
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Pygmalion-sjálf
Hvað finnst öðrum um mig?
Ljúktu við eftirfarandi setningar og skráðu í leiðarbók .

Besta vini mínum / vinkonu minni finnst ég vera  . . .

Bekkjarfélögum mínum finnst ég vera  . . .

Foreldrum mínum finnst ég vera  . . .

Fyrstu áhrif sem ég hefði á einhvern ókunnugan væru  . . .

1�

2�

3�

4�

Vinnublað 9

Fostering Emotional Well-Being in the Classroom . Page og Page . 2003 .



Klárari en þú heldur

Hlutverk sem ég gegni
Ræðið í hópum um á hversu ólíkan hátt fólk getur skynjað sömu manneskju .
Ljúkið síðan við eftirfarandi setningar og skráið í leiðarbók .

Gagnvart mér er ég  . . .

Gagnvart fjölskyldu minni er ég  . . .

Gagnvart félögum mínum er ég  . . .

Gagnvart besta vini mínum / vinkonu minni er ég  . . .

1�

2�

3�

4�

Vinnublað 10

Fostering Emotional Well-Being in the Classroom. Page og Page . 2003 .
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Ef þú fengir ósk þína uppfyllta
Svaraðu eftirfarandi spurningum í leiðarbókina .

Ef þú gætir óskað þér eins hæfileika, hver væri hann?
Ef þú gætir óskað þér að breyta einhverju einu atriði í   

 útliti þínu, hverju myndir þú breyta?
Ef þú gætir óskað þér peninga, hversu mikla myndir   

 þú vilja og til hvers?
Ef þú gætir óskað þér einnar greindar, hvaða greind   

 væri það og hvers vegna?
Ef þú þyrftir að raða óskum þínum í forgangsröð,   

 hvernig myndir þú gera það? 
Gerirðu þér betur grein fyrir fyrirmyndarsjálfi þínu   

 núna?

1�
2�

3�

4�

5�

6�

Vinnublað 11

Fostering Emotional Well-Being in the Classroom. Page og Page . 2003 .
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Að læra í skólanum og utan hans

Þetta verkefni getur hjálpað ykkur við að skoða nám við mismunandi aðstæður . 
Skiptið ykkur í 3–5 manna hópa .

Gera 
 Ræðið saman í hópunum um hvað ykkur finnst um nám í skóla og utan hans .

Endurskoða 
 Hvað var ólíkt? Hvað var líkt? 

Læra 
 Hafið þið öðlast betri skilning eða nýja sýn á nám? Hvernig?

Beita 
 Getur nám í skóla orðið líkara námi utan hans? Hvernig þá?
 Hvers vegna ekki?

•

•

•

•
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Klárari en þú heldur

PMÁ: Plús, mínus, áhugaverð atriði
Þessi aðferð auðveldar ykkur að hugsa um mismunandi hliðar eða kosti og galla 
tiltekins efnis áður en þið leggið mat á það . Tökum skólaskyldu sem dæmi . Hverjir 
eru kostir þess að hafa skólaskyldu? En gallar? Hvað væruð þið að gera ef þið væruð 
ekki í skóla? Tökum annað dæmi . Hverjir eru kostir þess að þekkja sjálfan sig? En 
gallar? Skráið hugmyndir ykkar niður, ræðið þær og dragið ályktun . Hvað kom 
ykkur að óvörum? Hvað vakti sérstakan áhuga ykkar?

PMÁ

Vinnublað 13

P + M - Á ?

PMI: Plus, Minus, Interesting Points. de Bono, 1992 .



Klárari en þú heldur

Þetta er mjög góð aðferð til að gera sér grein fyrir því hvað maður veit eða kann um 
eitthvert viðfangsefni, hvað maður vill kunna betur eða vita meira um og hvað maður 
lærði á því að kynna sér meiri upplýsingar .

Vinnublað 14

KVL

Það sem ég KANN
Það sem ég  

VIL KUNNA
Það sem ég LÆRÐI
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