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     Ágrip 
 

 Umfjöllunarefni þessa lokaverkefnis er bráðger börn og þau úrræði sem eru í boði fyrir 

þau innan grunnskólakerfisins, með sérstakri áherslu á grunnskólana sjö á Akureyri. Þau 

úrræði sem fjallað er um eru: námsaðgreining og teymiskennsla, einstaklingsmiðað 

nám, hröðun, dýpkun á námsþekkingu og hraðferð. Fjallað er um greindarpróf og einnig 

hinar ýmsu kenningar sem settar hafa verið fram um greind og nám barna. Þar ber helst 

að nefna greindarpróf Alfred Binet, fjölgreindarkenningu Howard Gardner og þroska-og 

námskenningar John Dewey, Jean Piaget og Vygotsky, sem allir hafa haft gríðarleg 

áhrif á uppeldiskenningar allt fram til okkar daga. Skoðuð var skólastefna 

Akureyrarbæjar og skólanámskrár grunnskólanna á Akureyri með úrræði fyrir bráðger 

börn í huga. Við komumst að því að lítið hefur verið gert í því að móta sérstaka stefnu 

fyrir þennan hóp nemenda á Akureyri. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er lögð 

áhersla á mikilvægi þess að koma til móts við bráðgera nemendur, en þrátt fyrir það 

virðast flestir skólarnir enn ekki hafa tekið við sér. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að hætta 

er á einkennum eins og slökum námsárangri, námsleiða og jafnvel þunglyndi hjá 

nemendum sem fá aldrei nógu krefjandi námsefni og þurfa gjarnan að hlusta á 

endurtekningar á útskýringum sem þeir þurfa ekki á að halda. Þar af leiðandi er mikið 

áhyggjuefni að skólarnir skuli leggja jafn litla áherslu og raun ber vitni á að skapa 

viðeigandi námsumhverfi fyrir nemendur sem teljast bráðgerir. 

Abstract 
 

The subject matter of this final paper is precocious children and the resources offered 

within the schoolsystem, with an emphasis on the seven elementary schools in Akureyri. 

The resources addressed are: ability grouping and team teaching, individualized 

education, acceleration, deening and fasttrack. IQ-tests and the various theories 

enunciated on childrens intellect and learning, are covered. Among that are the IQ-tests 

of Alfred Binet, Howard Gardners theory of multiple intelligence and the cognitive 

theories and educational theories of John Dewey and Jean Piaget, wich have greatly 

affected the cognitive theories of our days. We looked into the educational policy of the 

town of Akureyri and the elementary schools curriculums, with gifted children 

especially in mind. We found that very little has been done to form a special policy for 

this particual group of students in Akureyri. In the national curriculum from the year 

2011 there is great emphasis on the importance of catering to the needs of precocious  

children. In spite of that, there seems to be a lack of ambition among most of the 

schools regarding these students needs. Studies have shown that there is a risk of 

symptoms such as underachievment, boredom and even depression with students who 

are never challenged and even have to listen to repetition of explanations that they have 

no use for. Therefore it is a concern that the schools are not doing quite what needs to 

be done to create an appropriate study environment for precosious children.  
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1. Inngangur 
 

 Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Aðferðir þeirra við nám eru gjarnan ólíkar og er 

því ekki hægt að setja þau öll undir sama hatt innan skólakerfisins. Undanfarin ár hefur 

mikið verið rætt um einstaklingsmiðað nám og mikilvægi þess að öll börn fái nám við 

sitt hæfi. Þegar rætt er um sérþarfir er yfirleitt talað um börn með ýmsar fatlanir og 

námsörðugleika en sjaldnar er rætt um þau börn sem skara fram úr jafnöldrum sínum í 

námi. Þar af leiðandi hafa úrræði fyrir þann hóp nemenda oft verið af skornum skammti.  

 Samkvæmt lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er hlutverk grunnskóla meðal 

annars að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Einnig kemur fram að allir nemendur 

grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi. Nemendur eiga 

auk þess rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Svipað kemur fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2011 þar sem sagt er að nám í grunnskóla eigi að taka mið af 

þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins svo allir fái nám við 

hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 40).  

 Ástæðan fyrir vali okkar á ritgerðarefni er meðal annars sú að við upplifðum báðar 

að vera á undan jafnöldrum okkar í ákveðnum fögum í grunnskóla og teljum, eftir á að 

hyggja, að úrræðin hefðu mátt vera fleiri og betur úr garði gerð. Einnig fengum við 

vitneskju um að í grunnskóla á Akureyri væri verið að vinna að úrræðum fyrir bráðger 

börn og fannst okkur því tilvalið að skoða nánar hvað er hægt að gera fyrir þennan hóp 

barna.  

 Í ritgerðinni munum við leitast við að svara spurningunni: Hvernig má skilgreina 

bráðger börn og hvaða úrræði eru í boði fyrir þau innan skólastofunnar? Sett verður 

fram skilgreining á hugtakinu greind og gert verður grein fyrir helstu kenningum sem 

settar hafa verið fram um greind og greindarpróf. Einnig verður fjallað um nokkrar 

kenningar um nám barna. Kannað verður hvaða kröfur lög um grunnskóla og 

Aðalnámskrá grunnskóla gera til íslenskra grunnskóla varðandi mál bráðgerra barna. Að 

lokum verða skoðaðar skólanámskrár grunnskólanna á Akureyri og skólastefna 

Akureyrarbæjar, í þeirri viðleitni að komast að því hvernig skólarnir taka á málum 

bráðgerra barna og hvaða úrræði eru í boði fyrir þau. 
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 Við teljum að mikilvægt sé að halda á lofti umræðunni um mál bráðgerra barna 

svo þau fái tækifæri til þess að nýta hæfileika sína til fullnustu og til þess að skólarnir 

séu minntir á að mæta námsþörfum þeirra.  
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2. Hvað er greind? 
 

Samkvæmt íslenskri orðabók er greind skilgreind sem skýrleiki í hugsun, góð 

skilningsgáfa og hæfileiki til að greina sundur. Sá sem er greindur er því skýr í hugsun, 

vel gefinn og skynsamur (Íslensk orðabók, 1994, bls. 307). Í þessum kafla verður fjallað 

um kenningar um greind með sérstaka áherslu á fjölgreindarkenningu Gardners. Auk 

þess verður fjallað um greindarpróf og hvernig greind er almennt mæld. 

 

2.1 Kenningar um greind 
 

Ein af fyrstu kenningunum um mælingu greindar kom frá breska sálfræðingnum Charles 

E. Spearman (1863-1945), sem gaf hana út árið 1904. Hann veitti því athygli að fólki 

sem gekk vel í einni tegund greindarprófa gekk yfirleitt vel í öðrum tegundum líka, og 

fólki sem gekk illa í einni tegund gekk líka illa í öðrum. Til þess að átta sig á 

undirliggjandi ástæðum þessa þróaði Spearman greiningartækni til þess að skoða 

mynstur einstaklingsmunar á einkunnum. Hann dró þá ályktun að það sem hann kallaði 

almenna greindarþáttinn (e. general factor), eða g, væri það sem hefði áhrif á 

frammistöðu í öllum verkefnum sem krefjast greindar. Með öðrum orðum, sama hvert 

verkefnið er, ef það þarfnast greindar þá þarfnast það g. Spearman kvaðst sjálfur ekki 

geta sagt nákvæmlega til um hvað hinn almenni greindarþáttur, eða g, væri, en hélt því 

þó fram að það væri einhvers konar andleg orka (Sternberg, 2012). 

 

 Bandaríski sálfræðingurinn L.L. Thurstone var ósammála kenningu Spearman. 

Hann hélt því fram að það væru sjö þættir, sem hann skilgreindi sem sérstaka hæfileika 

(e. primary mental abilities), sem hefðu áhrif á frammistöðu fólks í verkefnum sem 

krefjast greindar. Þessir sjö hæfileikar voru: málskilningur, hæfileiki til að tjá sig, 

hæfileiki til að vinna með tölur, hæfileiki til að sjá fyrir sér rými, aðleiðsla, minni og 

skynreynsla. Þrátt fyrir að deilurnar á milli Spearman og Thurstone séu enn óleystar 

hafa aðrir sálfræðingar, til dæmis  Phillip E. Vernon og Raymond B. Cattell, lagt til að 

þeir hafi kannski báðir haft rétt fyrir sér að einhverjum hluta. Vernon og Cattell sáu 

andlega eiginleika sem stigskipun þar sem g er efst í röðinni. Þar fyrir neðan eru stig 
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smám saman sértækari eiginleika, sem endar með sérstöku hæfileikunum hans 

Thurstone (Sternberg, 2012). 

 

 Árið 1985 kom Robert Sternberg fram með þríþáttakenningu sína, en samkvæmt 

henni er greind manna skipt í þrjú færnissvið: rökgreind, skapandi greind og verklega 

greind. Þessi þrjú svið tengjast og eru partur af stærri heild. Rökgreindin er getan til að 

meðtaka upplýsingar og leysa verkefni. Skapandi greindin er geta okkar til að notast við 

fyrri reynslu og læra af mistökum okkar til að takast á við ný verkefni. Verklega 

greindin er svo færnin til að aðlagast umhverfinu. Samkvæmt Sternberg kemur greind 

helst fram þegar fólk fæst við ný og ókunnug verkefni (Mind Expanding Techniques, 

e.d.). Yekovich (1994) hefur eftir John Horn og Raymond B. Cattell að til séu tvær 

gerðir greindar; eðlis- og reynslugreind. Eðlisgreind stendur fyrir það þegar fólk leysir 

ný og ókunnug dæmi en reynslugreind er sú  þekking sem fólk hefur öðlast á menningu 

sinni. Horn vill meina að þessi kenning þeirra Catell geti talist sem fjölgreindarkenning 

þar sem eðlis- og reynslugreindirnar eru í raun ótengdar. Þar er hann að vitna í kenningu 

Howard Gardner um fjölgreindir, sem enn í dag er ein þekktasta og áhrifamesta 

kenningin um greind.  

 

2.2 Fjöldgreindarkenning Gardners 
 

Árið 1983 setti Howard Gardner taugasálfræðingur fram fjölgreindakenninguna í bók 

sinni Frames of Mind. Í kenningunni kemur fram að greind er ekki eins einfalt mál og 

haldið hafði verið fram af undanförum hans. Gardner vill meina að það sé ekki bara 

bókleg greind sem skipti máli heldur skipti hann greindunum niður í sjö flokka, sem 

síðar urðu að átta flokkum þegar náttúrugreindin bættist við. Hin átta svið greindar 

samkvæmt Gardner eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

tónlistargreind, hreyfigreind, félags eða samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

náttúrugreind. Með kenningu sinni reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega 

möguleika út frá takmörkunum greindavísitölunnar. Hann dró stórlega í efa 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 og myndi 

sennilega ekki kæra sig um að endurtaka aftur (Armstrong, 2001, bls. 14). 
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 Málgreind er hæfileikinn að geta tjáð sig, skrifað vel og talað vel. Ljóðskáld og 

rithöfundar hafa að öllum líkindum mikla málgreind. Rök- og stærðfræðigreind á við þá 

sem hafa hæfileika á sviðum stærðfræði, rökfræði og vísinda. Rýmisgreind er sú færni 

að geta séð hlutina fyrir sér  og að geta skynjað veröldina nákvæmlega. Þeir sem hafa 

mikla rýmisgreind verða gjarnan sjómenn, verkfræðingar og listmálarar svo fátt eitt sé 

nefnt. Tónlistargreind er hæfileikinn að geta skynjað, greint, umbreytt og flutt tónlist. 

Þessi greind ætti því að vera mjög þróuð hjá tónlistarmönnum, tónlistarunnendum og 

tónlistargagnrýnendum (Björg Vigfúsína Kjartansdóttir, Jóna Björk Jónsdóttir og 

Kirsten Lybæk Vangsgaard, 2001). Hreyfigreind  er að geta leyst verkefni með öllum 

líkamanum eða að minnsta kosti parti af honum. Þetta á til dæmis við um dansara, 

íþróttamenn og skurðlækna.  Félags- og samskiptagreind er hæfnin að skilja annað fólk 

og eiga auðvelt með að vinna með öðrum. Sölumenn, stjórnmálamenn, kennarar og 

prestar eru allir líklegir til að hafa góða félags- og samskiptagreind. 

Sjálfsþekkingargreind er svo hæfileikinn að þekkja sjálfan sig, að vita hvernig maður 

vinnur sjálfur og hvernig maður aðlagast umhverfinu (Gardner, 1993, bls. 9). Að lokum 

er það náttúrugreindin, en það er hæfileikinn að þekkja náttúruna og það sem í henni er. 

Gardner hefur einnig sett fram tillögu að níundu greindinni sem er tilvistargreind en hún 

er ekki enn orðin formlegur partur af kenningu hans. 

 Þessi átta svið greindar þroskast mismunandi og á ólíkum tíma hjá hverri 

manneskju.  Einstaklingar læra á ólíkan hátt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá 

þeim og þeir bregðast einnig misvel við kennsluaðferðum (Björg Vigfúsína 

Kjartansdóttir o.fl., 2001).  Gardner vill meina að flestir séu sterkastir í einum flokknum 

en að hver einstaklingur búi samt sem áður yfir öllum greindunum. 

Fjölgreindarkenningin er því ekki persónugerðarkenning til að ákvarða eina greind sem 

passar viðkomandi (Armstrong, 2001, bls. 20).  

 Gardner telur allar greindirnar jafn mikilvægar en margir hafa þó gjarnan sett 

málgreindina og rök- og stærðfræðigreindina á háan hest. Þeir sem eru góðir á þessum 

sviðum eiga það til að fá hátt á greindavísisprófum og komast einnig oft inn í góða 

háskóla. En hvort þessum manneskjum gengur vel þegar þeir útskrifast úr háskóla fer 

eftir því hversu mikið þeir hafa þróað með sér hinar greindirnar. Þá vill Gardner meina 

að hlutverk skólanna sé að þróa þessar greindir í nemendum og að hjálpa þeim að ná 

hámarks getu, þá aðallega í þeirri greind sem liggur að þeirra áhugasviði (Gardner, 

1993, bls. 8). 

http://www.ismennt.is/not/lybaek/hugbunadur/birting/bjorgvk/margmidlunoghugb/howardgardner.htm
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 Rök Gardners fyrir kenningu sinni eru meðal annars þau að greindirnar eru vel 

afmarkaðar í heilanum og því sjá sum svæði heilans meira um eina greind en aðra. 

Þannig geta heilaskemmdir haft mikil áhrif á afmarkaða hæfileika, svo sem tal eða 

fínhreyfingar. Þá hefur hann einnig horft til svokallaðra ofvita, eða fólks sem hefur 

gríðarlega mikla hæfileika á einu sviði en takmarkaða hæfileika á öðrum (Heiða María 

Sigurðardóttir, 2005). Sem dæmi um þetta má nefna Kvikmyndina Rain man eða 

Regnmaðurinn, sem byggð er á sannri sögu. Í myndinni leikur Dustin Hoffman hlutverk 

Raymonds sem var ofviti í rök- og stærðfræði. Raymond var skotfljótur að reikna 

margra stafa tölur í huganum og gat leyst ótrúlegustu stærðfræðiþrautir. Hann átti 

hinvegar mjög erfitt með samskipti við aðra, hafði lítinn málþroska og skorti innsæi í 

eigið líf (Armstrong, bls. 16). Gardner nefnir einnig að hver greind kemur fram og 

þróast á einstakan hátt. Tónlistargáfa kemur til dæmis fram nokkuð snemma á 

þroskaferlinum á meðan getan til að leysa flókin stærðfræðidæmi mótast ekki fyrr en í 

byrjun unglingsára og nær þá hámarki (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). 

 Aðrir höfundar og fræðimenn hafa sett fram tilgátur um fleiri greindir, svo sem 

andlega greind, trúargreind, siðgæði, skopskyn, innsæi, sköpunargáfu, 

matreiðsluhæfileika og lyktnæmi svo eitthvað sé nefnt. Það á þó eftir að koma í ljós 

hvort þessar tilgátur eru á tökum reistar (Armstrong, 2001, bls. 22). 

 

2.3 Greindarpróf – hvernig er greind mæld? 
 

Það var sálfræðingurinn Alfred Binet sem fann upp greindarvísitöluprófið snemma á 

19.öld. Prófið var gert til að úrskurða  hvaða nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla 

ættu á hættu að ná ekki tilætluðum árangri. Markmiðið var að hægt yrði að veita þessum 

börnum stuðning. Nokkrum árum síðar var það tekið upp í Bandaríkjunum og notkun 

þess breiddist út, ásamt þeirri hugmynd að til væri eitthvað sem kalla mætti greind og 

hægt væri að mæla á hlutlægan hátt og setja fram á formi einnar tölu (Armstrong, 2001, 

bls. 13). Margar útgáfur hafa verið gerðar af prófinu en þær eiga það þó sameiginlegt að 

mæla mál- og stærðfræðigáfur fólks. Margir háskólar nota þetta greindarvísispróf enn í 

dag en talið er að helsti galli prófsins sé  sá að það mælir ekki allar gerðir greindir 

heldur aðeins rökhugsun og stærðfræði. Þeir sem eru greindir á öðrum sviðum, svo sem 

í listum, fá því alla jafna ekki mjög hátt á þessum prófum. Samkvæmt prófunum eru 
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bráðger börn því aðeins þau sem skara framúr í bóklegum greinum (Gardner, 1993, bls. 

5).  

 Ekki löngu seinna, eða árið 1916, kom fram greindarpróf sem kallast Stanford-

Binet greindarpróf. Prófið samanstendur af fimm þáttum, það er munnlegri og 

megindlegri rökhugsun, sjónrænni og hlutbundinni hugsun og skammtímaminni. Prófið 

varð strax vinsælt í Bandaríkjunum og er enn mikið notað í dag (Cherry, e.d).  

 Annað próf sem mikið er notað er Wechsler greindarprófið. Í því eru prófhlutar 

sem krefjast málgreindar, rök og stærðfræðigreindar, rýmisgreindar, og í minna mæli 

líkams og hreyfigreyndar. Segja má að þessi gerð prófs styðji við kenningu Howard 

Gardner um fjölgreindirnar þar sem það mælir fleiri en eina greind (Armstrong, 2001, 

bls. 20). Prófið er mest notaða greindarprófið á Vesturlöndum til að meta 

vitsmunaþroska og almenna námsgetu barna á grunnskólaaldri, ásamt því að vera mikið 

notað við greiningu ýmissa sjúkdóma og við mat á afleiðingum félagslegra aðstæðna. 

Árið 2002 gerði Menntamálaráðuneytið í samvinnu við félagsmálaráðuneytið og 

Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytið samning við Námsgagnastofnun um gerð 

íslenskra viðmiða í Wechsler prófinu. Prófið er ætlað börnum á aldrinum 6-16 ára og 

hefur verið aðlagað íslenskum aðstæðum (Menntamálaráðuneytið, e.d.). 

 Torrance. E. P. og Sisk. D. A. (1997, bls 30-31) segja að margar aðrar leiðir séu 

notaðar til að greina bráðger börn.  Í fyrstu voru það kennararnir sem útnefndu þá 

nemendur sem þeim þóttu skara fram úr. Þetta er enn aðal aðferðin í sumum skólum en 

þá fá kennarar gjarnan lista með eiginleikum sem hjálpar þeim að sjá út þá nemendur 

sem eru efnilegir. Ókosturinn við þessa aðferð er sú að kennarar benda oft aðeins á þá 

nemendur sem haga sér vel og eru metnaðarfullir,  en sjá þá ekki þá nemendur sem hafa 

hæfileika á öðrum sviðum en bóklegum, svo sem í listum eða verklegum greinum. Það 

sama á við þegar nemendur eru sjálfir spurðir hverjir þeir telji vera afburða gáfaða í 

bekknum. Einnig er hægt að finna  út hverjir teljast bráðgerir með því að skoða 

námsferil nemenda og sjá þannig hverjir hafa verið að fá bestu einkunnirnar á öllum 

sviðum. Auk þess eru oft lýsingar eða frásagnir af einstökum atvikum í skólanámsskrám 

sem styðja við mat á greind nemenda.  Oft getur verið best að tala einfaldlega við 

foreldra nemenda,  því þeir hafa haft tækifæri til að sjá barnið læra og þroskast við 

margvíslegar aðstæður þar sem allar gerðir greinda koma við sögu. Rannsóknir, sem 

gerðar hafa verið um málið í Bandaríkjunum,  sýna þó að um 10% þeirra foreldra sem 

fóru fram á við skóla að börn þeirra væru greind sem bráðger höfðu ekki rétt fyrir sér. 
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Hins vegar sýna þessar rannsóknir einnig að foreldrar sjái hæfileika og greind barna 

sinna frekar en kennarar þeirra (Freeman, 1998). 

 

2.4 Samantekt 
 

Breski sálfræðingurinn Spearman kom fram með eina fyrstu kenninguna um mælingu 

greindar árið 1904. Hann vildi meina að það sem hann kallaði almenna greindarþáttinn, 

eða g, væri það sem hefði áhrif  á frammistöðu fólks í öllum verkefnum sem krefjast 

greindar. Sálfræðingurinn Thurstone var hins vegar ósammála því, en hann hélt því fram 

að það væru sjö þættir sem hefðu áhrif á frammistöðu fólks. Þessir þættir voru 

málskilningur, hæfileiki til að tjá sig, hæfileiki til að vinna með tölur, hæfileiki til að sjá 

fyrir sér rými, aðleiðsla, minni og skynreynsla. Sternberg kom svo fram með 

þríþáttakenningu sína árið 1985 en í henni felst að greind manna sé þríþætt. Hún skiptist 

í rökgreind, skapandi greind og verklega greind. Kenning hans var studd af  þeim John 

Horn og Raymond B. Cattell, sem vilja meina að til séu tvær gerðir greindar; eðlis- og 

reynslugreind. Ein frægasta kenningin um greind er þó líklegast fjölgreindarkenning 

Howard Gardner. Gardner skipti mannlegum greindum í átta flokka, það er málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, félags eða 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind. Hann vill meina að flestir séu 

sterkastir í einum flokknum en að hver einstaklingur búi samt sem áður yfir öllum 

greindunum.  

 Fyrsta greindavísistöluprófið var fundið upp snemma á 19.öldinni. Margar útgáfur 

hafa verið gerðar af þessu prófi síðan þá en þau eiga það þó sameiginlegt að mæla 

aðeins mál- og stærðfræðigáfur fólks. Síðan þá hafa hin ýmsu greindarpróf litið dagsins 

ljós, svo sem Stanford-Binet og Wechsler greindarprófin. Stanford-Binet prófið mælir 

munnlega og megindlega rökhugsun, sjónræna og hlutbundina hugsun og 

skammtímaminni á meðan Wechsler prófið krefst málgreindar, rök og 

stærðfræðigreindar, rýmisgreindar, og í minna mæli líkams og hreyfigreindar. Öll þessi 

próf eiga það þó sameiginlegt að mæla hverjir geta talist bráðgerir og hverjir eru undir 

meðallagi. 
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3. Hvað er að vera bráðger?  
 

Flest rit um bráðger börn hefjast á tilraunum til að skilgreina þennan hóp en sjaldnast er 

skýringin sú sama.  Höfundar byrja þó flestir á því að greina frá hversu erfitt er að setja 

fram aðeins eina skilgreiningu í þessu sambandi. Á ensku hafa orðin very able, high 

ability, gifted og talented oftast verið notuð en skiptar skoðanir eru um hvaða hóp 

einstaklinga um er að ræða í hverju tilviki. Einnig er orðið precocious oft notað, en það 

er skýrt í enskri orðabók sem "exceptionally early in development or occurrence" og 

"exhibiting mature qualities at an unusually early age”  og kemur það því líklega næst 

merkingu orðsins bráðger. Orðið bráðger er gamalt í íslensku máli og hefur víða verið 

notað í mannlýsingum, og þá helst lýsingum á börnum og ungmennum sem þótt hafa 

sýna framúrskarandi hæfileika óvenju snemma á æviskeiði sínu  (Meyvant Þórólfsson, 

2004). Í íslenskri orðabók er skilgreining orðsins bráðger, manneskja sem er bráðþroska, 

fljótger eða bráðlynd (Íslensk orðabók, 1994, bls. 98).  

 Hugtakið bráðger er notað yfir börn sem talin eru búa yfir óvenju miklum 

hæfileikum í samanburði við jafnaldra sína. Þó er ekki fullkomlega ljóst á hvaða sviðum 

þessir hæfileikar þurfa að liggja eða hversu langt fram úr jafnöldrum sínum börnin þurfa 

að skara til þess að vera talin bráðger (Orri Smárason, 2005). Árið 2004 setti 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur fram skilgreiningu á bráðgerum börnum, sem gjarnan 

hefur verið stuðst við á Íslandi síðan þá. Samkvæmt henni eru bráðgerir nemendur 

líklegri til að: 

 Sýna óvenju snemma miðað við aldur mikla hæfileika á einu eða fleiri sviðum. 

 Hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður af eigin náms- 

og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins. 

 Geta unnið úr framandi upplýsingum og geta yfirfært þekkingu, reynslu og innsæi á 

framandi aðstæður. 

 Hugsa óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa framandi og óvænt verkefni. 

 Fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati. 

 Vera næm á aðstæður, sýna hluttekningu, samhygð og hafa áhuga á 

samfélagsmálum. 

 Vera gagnrýnin og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni. 

 Vinna skipulega og kerfisbundið. 

 Heillast svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum að þau geti ekki stillt sig 

um að kafa dýpra eða æfa sig meira. 
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 Vera rökföst og hafa áhuga á orsakasamhengi. 

 Vera óvenju skapandi og hugmyndarík. 

 Eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir. 

 Sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur. 

 Sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum. 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

 

 Með öðrum orðum teljast þau börn bráðger sem sýna framúrskarandi hæfileika, 

hvort sem er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar. Einnig teljast þau börn 

bráðger sem eiga einhvern tímann í framtíðinni eftir að sýna framúrskarandi hæfileika 

en gefinn er sá möguleiki að þessir hæfileikar hafi ekki uppgötvast, eða uppgötvist 

jafnvel ekki hjá öllum sem þá hafa. Því er rétt að hafa í huga að það er engan veginn 

öruggt að afburðahæfileikar barna komi skýrt fram í því umhverfi sem það lifir í. 

Rannsóknir benda til að aðstæður og umhverfi geti verið þannig að hæfileikar barna og 

áhugi hafi ekki fengið þá örvun sem til þarf og koma þar að leiðandi ekki í ljós 

(Meyvant Þórólfsson, 2004). 

 Vert er að hafa í huga að sértækir hæfileikar og gáfur geta verið mjög breytileg og 

misvíðtæk og þessar gáfur birtast alls ekki hjá öllum á sama aldursskeiði. Líklega eru 

um 100 mismunandi skilgreiningar til sem allar eiga sér mismunandi forsendur. Flestar 

eiga það þó sameiginlegt að vísa til þess hve sérstaklega bráðþroska einstaklingur sé á 

einu eða fleiri sviðum. Þeim fer fjölgandi sem hallist að því að fólk hafi mismunandi 

greindarsvið. Þá má í raun segja að hvernig bráðgeru barni er líst fari eftir því hverju er 

verið að leita hverju sinni, hvort sem um er að ræða þá sem skara framúr í skóla, þá sem 

hafa mikið viðskiptavit eða einfaldlega þá sem góðir eru að leysa gátur (Freeman, 

1998). 

 

3.1 Samantekt 
 

Margir hafa reynt að skilgreina hvað það er að vera bráðger en niðurstaðan er sjaldnast 

sú sama. Flestir eru þó sammála því að erfitt sé að koma með eina skýringu á orðinu. 

Hugtakið er þó yfirleitt notað yfir þau börn sem talin eru búa yfir óvenju miklum 

hæfileikum í samanburði við jafnaldra sína. Ekki er þó vitað á hvaða sviðum þessir 
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hæfileikar þurfa að liggja. Vert er að hafa í huga að hæfileikar og gáfur geta verið mjög 

breytileg og birtast alls ekki hjá öllum á sama aldursskeiði.  
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4. Kenningar um nám 
 

Ólík börn kalla á ólíkar kennsluaðferðir. Í gegnum tíðina hafa verið settar fram ýmsar 

kenningar um það hvernig nám fer fram og hvernig best er að gera börnum kleift að 

læra. Í þessum kafla verður fjallað um námskenningar þriggja kennismiða sem allir 

höfðu sínar hugmyndir um nám og þroska barna. Fyrst ber að nefna John Dewey, sem 

taldi að reynsla væri forsenda náms og þroska. Næst verður fjallað um kenningar Jean 

Piaget, en hann vildi meina að það væri í eðli manna að reyna sífellt að aðlagast 

umhverfi sínu og að það ferli væri það sem gerði börnum kleift að öðlast skilning á 

heiminum. Að lokum verða skoðaðar hugmyndir Lev Vygotsky. Hann hélt því fram að 

tungumálið væri meginþátturinn í bæði námi og þroska, þar sem tungumálið gerir 

mönnunum kleift að skiptast á þekkingu og hugmyndum. 

 

4.1 John Dewey 
 

John Dewey er einn þeirra sem talinn er hafa haft einna mest áhrif á uppeldishugmyndir 

fólks á Vesturlöndum á 20. öld. Dewey var fæddur í Bandaríkjunum árið 1859 og lést 

árið 1952 (Gouinlock, 2012). Hann var heimspekingur og menntafrömuður og einn af 

upphafsmönnum svokallaðrar framfararstefnu í menntamálum sem átti sér stað á seinni 

hluta 19. aldar í Bandaríkjunum (Dewey, 2000, bls. 11). Dewey þróaði þessa 

menntastefnu til þess að koma til móts við þær hröðu samfélagslegu og lýðræðislegu 

breytingar sem áttu sér stað á þessum tíma. Meginþráðurinn í heimspeki Dewey var sú 

trú hans að lýðræðislegt samfélag þar sem stundaðar væru upplýstar og meðvitaðar 

rannsóknir væri það besta fyrir hag mannanna (Gouinlock, 2012). Dewey stofnaði árið 

1896, ásamt konu sinni, tilraunaskóla í Chicago sem hafði mikla þýðingu fyrir 

framsækna uppeldisfræði. Í þessum skóla framfylgdi Dewey hugmyndum sínum um 

bæði heimspeki og uppeldisfræði (Hartman, 1983, bls. 25). 

 Dewey tilheyrir þeim hópi heimspekinga sem kenndir eru við pragmatisma, sem 

kallaður hefur verið verkhyggja á íslensku. Hugsunin á bakvið hugtakið er sú að 

manneskjan sé fyrst og fremst vera með ákveðið hegðunarmynstur og þess vegna skuli 

skoða hugsanir og vitsmunalega starfsemi hennar út frá því hvort sú starfsemi leiði til 
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góðs. Hlutverk hugsunarinnar er að vera okkur gott tæki til þess að ná tökum á 

heiminum sem við lifum í (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 39). 

 

4.2.1 Heimspeki- og menntunarkenningar Dewey 

 

Til þess að þróa og gera grein fyrir heimspeki-og menntunarkenningum sínum þurfti 

Dewey fyrst að sýna fram á það sem hann taldi vera gallana á þáverandi hefðum. Helsta 

einkenni vestrænnar heimspeki á þeim tíma var, að mati Dewey, sú ályktun að tilveran 

væri breytingasnauð, fullkomin og eilíf og jafnframt uppspretta hvers þess veruleika 

sem reynsluheimurinn býr yfir. Hugmyndir Platós um óhlutstæð fyrirbæri sem svara til 

eiginleika tiltekinna hluta og hin kristna hugmynd um Guð voru dæmi um slíkar 

stöðugar og yfirskilvitlegar verur eða eiginleika. Þannig var gjarnan talið að allt sem 

breyttist væri ófullkomið og minna raunverulegt. Samkvæmt 17. aldar heimspekingnum 

René Descartes er öll reynsla huglægt og einangrað andlegt fyrirbæri sem getur ekki séð 

fyrir sönnunum á tilvist eða eðli hins efnislega heims. Hin vestræna hefð gerði þannig 

mikinn greinarmun á milli sanns veruleika annars vegar og endalauss fjölbreytileika 

mannlegrar reynslu hins vegar (Gouinlock, 2012). 

 Dewey hafnaði allri tvíhyggju milli tilvistar og reynslu og hélt því fram að allir 

hlutir væru breytingum háðir. Það væri engin stöðug tilvera og ekkert væri í eðli sínu 

laust við breytingar. Einnig taldi hann að reynsla væri ekki algjörlega huglæg, vegna 

þess að mannshugurinn sjálfur er hluti af náttúrunni. Mannleg reynsla er afleiðing fjölda 

mismunandi samskiptaferla og er þannig veraldleg upplifun. Lífið ætti því að snúast um 

að komast að því hvernig á að lifa með breytingum, en ekki hvernig á að komast hjá 

þeim (Gouinlock, 2012). 

 

4.2.2 Uppeldisfræði Dewey 

 

Þroski er meginhugtak í uppeldisritum Deweys og hann telur að allir og allt hafi 

möguleika á að þroskast. Aðalsérkenni barns er ekki skortur á þekkingu og færni heldur 

meðfæddur hæfileiki til þess að læra smám saman nýja hluti og öðlast þannig nýja og 

aukna þekkingu. Öll þróun samfélagsins er háð þroskamöguleikum einstaklingsins. Það 
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er þroskahvötin og hinn mikli sköpunarmáttur sem gerir tæknilegar framfarir og 

almenna þjóðfélagsþróun mögulega.  

 Að læra með því að framkvæma (e. learning by doing) er slagorð sem þykir lýsa 

vel uppeldisfræði Dewey (Hartman, 1983, bls. 27) Að læra er ekki aðeins að taka við 

áreiti eða fræðslu um hlutina heldur er það reynslan af því að framkvæma sem leiðir til 

dýpri skilnings að mati Dewey. Sem dæmi má taka að ef við heyrum ákveðinn tón þá 

nemum við hann með skynjun okkar. Ef við hins vegar sláum tóninn sjálf á eitthvað 

hljóðfæri, þá höfum við ekki aðeins upplifað skynjun eyrans heldur höfum við jafnframt 

framkvæmt eitthvað sjálf sem skilur eftir sig reynslu. Með því að nota fleiri skynfæri í 

einu skiljum við og skynjun tóninn betur og á nýjan hátt (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 40). Dewey telur að öll sönn menntun eigi sér stað fyrir 

tilstilli reynslu en að það þýði þó ekki að öll reynsla stuðli að sannri eða jafngóðri 

menntun (Dewey, 2000, bls. 35).  

 Dewey trúði því að öll menntun fæli í sér að einstaklingurinn eignaðist með virkri 

þátttöku hlutdeild í félagsvitund mannkynsins. Þetta ferli á sér stað ómeðvitað og hefst 

nánast strax við fæðingu. Það hefur áhrif á getu einstaklingsins og alla meðvitund hans, 

skapar venjur, víkkar hugmyndaheiminn og vekur tilfinningar. Með þessu ómeðvitaða 

námi öðlast einstaklingurinn smám saman þekkingu á þeim vitsmunalega og 

siðferðislega forða sem mannkynið hefur safnað í gegnum tíðina. Þannig erfa 

einstaklingar þá þekkingu sem siðmenningin hefur skapað (Hartman, 1983, bls. 29-30). 

 

4.2.3 Skólinn og Dewey 

 

Samkvæmt kenningum Dewey er kennsla eitt mikilvægasta hlutverk samfélagsins. 

Hugmyndin um skólann sem ómissandi stofnun í þjóðfélaginu skýtur stöðugt upp 

kollinum í kenningum hans. Með menntun getur þjóðfélagið haft gát á og stjórnað þeim 

miklu möguleikum til þroska sem blunda í hverjum nemanda. Þjóðfélagið fjárfestir í 

mennun svo þróunin megi halda áfram og vandi framtíðarinnar verði leystur. Einnig er 

skólinn tæki til þess að miðla okkur reynslu genginna kynslóða og hvernig þær leystu 

sín vandamál (Hartman, 1983, bls. 27). 
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 Dewey taldi nauðsynlegt að leiða börn í að uppgötva og læra af athöfnum sínum. 

Hann vildi að skólinn og lífið utan hans væri samofið þannig að börnin finndu að það 

sem þau lærðu í skólanum kæmi líka að notum í lífinu sjálfu. Hann vildi útrýma þeirri 

hugsun að í skólanum læri börnin en utan hans lifi þau (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 40). 

 Stór þáttur í hugmyndum Dewey er að verkleg viðfangsefni skuli skipa 

mikilvægan sess í skólum. Hann vildi ekki að þessi viðfangsefni væru takmörkuð við 

ákveðnar námsgreinar heldur taldi hann að þau ættu að tengjast öllu skólastarfinu á 

eðlilegan hátt. Hann vildi til dæmis að börnin lærðu að elda og mötuneyti skólans væri 

þannig vettvangur námsins. Maturinn sem nemendur byggju til væri svo borðaður af 

bæði nemendum og kennurum. Ef eldamennskan brygðist af einhverjum ástæðum yrðu 

allir að vera svangir þann dag. Þannig læri nemendur að sýna ábyrgð og finni til þess að 

það sem þeir eru að gera skipti einhverju máli, bæði fyrir þá sjálfa og fólkið í kringum 

þá (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 40). 

 Lýðræði var Dewey mjög hugleikið. Hann talaði um að lýðræði væri lífssýn sem 

börn ættu að tileinka sér í gegnum daglegt starf skólans með samvinnu við bæði 

jafningja og fullorðna. Í skólanum er stöðugt reynt að finna nýjar leiðir til samvinnu og 

félagslegrar aðlögunar. Dewey vildi gera skólann að litlu samfélagi. Verkin sem unnin 

eru í skólanum væru ekki háð hagrænni mælistiku samfélagsins heldur væri nemandinn 

frjáls gagnvart verkinu sjálfu og nytsemi þess gæti stundum aðeins verið fólgin í 

framlagi til vitsmunalegs eða félagslegs þroska hans sjálfs. Í skólastarfinu ætti barnið 

sjálft að vera miðpunkturinn og skólinn ætti að miðast við þarfir þess og áhugasvið. Að 

mati Dewey ætti skólinn að taka gott heimili sér til fyrirmyndar, þar sem barnið er í 

gagnvirkum samskiptum við heimilsfólkið. Skólinn er nauðsynlegur til þess að barnið 

fái að þróa áfram hæfileika sína þar sem það lærir og lifir í samfélagi fleiri barna og 

fullorðinna við fjölbreytilegri viðfangsefni en heimilið hefur upp á að bjóða (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 40-41). 

 Dewey taldi að mikilvægara væri fyrir börn að afla sér þekkingar þegar þau þurfa 

á henni að halda heldur en að viða að sér miklu magni upplýsinga og þekkingar sem 

erfitt gæti verið að tengja við viðfangsefni hins daglega lífs. Hann var á móti staðlaðri 

menntun þar sem allir læra það sama á sama tíma. Hann taldi þó að menntun væri 

samfélaginu nauðsynleg og hlutverk skólans væri að vera eins konar brú á milli barnsins 
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og samfélagsins sem það lifir í. Samkvæmt Dewey á uppeldi barnsins að vera víðtækt 

félagslegt ferli þar sem unga kynslóðin vex smátt og smátt inn í samfélagsheildina 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 41). 

 

4.3 Jean Piaget 
 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur líffræðingur og sálfræðingur. Hugmyndir hans 

lögðu grunninn að kenningum í þróunarsálfræði og námssálarfræði á síðustu öld (Bee, 

1997, bls. 22). Í gegnum vinnu sína sem líffræðingur skoðaði Piaget sambandið á milli 

hugar og líkama. Hann taldi að hugur og líkami störfuðu ekki sitt í hvoru lagi, heldur 

væri starfsemi þeirra tengd og þau lytu sömu lögmálum. Þannig taldi hann vitsmunalega 

virkni vera sérstakt form líffræðilegrar starfsemi (Sternberg, 2012). 

 Piaget gerði ítarlegar athuganir á þroska barna og þeim breytingum sem verða á 

hugsun þeirra samhliða auknum þroska. Hann komst að því að flest börn þræddu sömu 

braut við könnun sína á heiminum, gera sömu mistök og komast að sömu niðurstöðu. 

Til dæmis halda flest þriggja til fjögurra ára gömul börn að ef vatni er hellt úr lágu og 

breiðu glasi og í hátt og mjótt glas, að það sé meira vatn í háa glasinu vegna þess að 

yfirborð vatnsins er hærra uppi. Hins vegar átta flest börn sig á því um sjö ára aldurinn 

að það sé í raun sama vatnsmagnið í báðum glösunum (Bee, 1997, bls. 22).  

 Öfugt við það sem margir kennismiðir hafa haldið fram telur Piaget ekki að 

umhverfið móti börnin, heldur vill hann meina að það sé í eðli manneskjunnar að reyna 

stöðugt að aðlagast umhverfi sínu. Í því ferli að öðlast skilning á umhverfinu eru börnin 

virkir þátttakendur. Þau þróa með sér aðferðir til þess að skilja hlutina og hafa í leiðinni 

áhrif á veröldina og fólkið í kringum sig (Bee, 1997, bls. 22). Þessi hugmynd hefur, 

öðrum fremur, haft áhrif á þá sem fylgt hafa kenningum Piaget. Gjarnan er litið á börn 

sem eins konar litla vísindamenn eða rannsakendur sem skoða, rannsaka og gera 

athuganir til þess að öðlast skilning og þekkingu (Bee, 1997, bls. 182). 
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4.3.1 Skemu 

 

Hugtakið skema (e. scheme) hefur stundum verið notað yfir samsetningu eða flokkun 

hugmynda í mannshuganum. Piaget notaði hugtakið hins vegar í enn víðara samhengi. 

Hann sá þekkingu ekki sem óvirka flokkun hugmynda heldur sem gjörðir, ýmist 

andlegar eða líkamlegar, og hver þessara gjörða er eitthvert skema. Skema er því í 

rauninni ekki flokkurinn heldur sú gjörð að flokka. Ef maður tekur upp bolta og horfir á 

hann þá er maður að beita „horfa á“, „taka upp“ og „halda á“ skemum (Bee, 1997, bls. 

182). 

 Piaget taldi að hvert barn fæðist með fasta efnisskrá einfaldra skynjunar- og 

hreyfiskema, svo sem að horfa, bragða, snerta, heyra og teygja sig í. Fyrir ungabarni er 

hlutur bragðið af honum, áferðin eða liturinn. Þegar barnið eldist þróar það með sér 

andleg skemu sem hefur í för með sér hæfileika til þess að flokka eða bera saman tvo 

hluti. Smám saman öðlast barnið þroska til þess að draga ályktanir og koma með rök, 

sem eru mjög flókin andleg skemu (Kagan, 2012).  

 

4.3.2 Samlögun, aðlögun og jafnvægi 

 

Samkvæmt Piaget er þróuninni frá hinum einföldu skynjunar- og hreyfiskemum og yfir 

í flóknari skemu náð með þremur grundvallarferlum. Þessi ferli eru: samlögun, aðlögun 

og jafnvægi (e. assimilation, accomodation og equilibrium) (Bee, 1997, bls. 183). 

 Samlögun er ferlið að taka upp atburði eða reynslu. Þegar barn horfir á og teygir 

sig í óróa fyrir ofan vögguna sína er það að samlaga reynslu sína af óróanum fyrri 

þekkingu með því að nota „horfa á“ og „teygja sig í“ skema. Þegar eldra barn sér hund 

og flokkar það sem hund er það að samlaga dýrið flokknum eða skemanu „hundur“. 

Lykillinn er að samlögun er virkt ferli. Við samlögum aðeins hluta reynslu og 

upplýsinga sem okkur berast, þ.e. aðeins þær upplýsingar sem við höfum þegar skemu 

fyrir. Við hverja samlögun er nýrri þekkingu breytt svo hún falli betur að þeim skemum 

sem einstaklingurinn býr yfir. Fyrri reynsla hefur þannig áhrif á það hvernig ný reynsla 

er samlöguð (Bee, 1997, bls. 183).  
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 Aðlögun tekur við af samlögun. Aðlögun felur í sér að breyta skema til að 

bregðast við nýjum upplýsingum sem hafa verið teknar upp með samlögun. Barn sem 

sér og grípur í ferhyrndan hlut í fyrsta sinn aðlagar hlutaskema sitt til að það nái einnig 

yfir ferhyrnda hluti. Samkvæmt Piaget er aðlögunarferlið lykillinn að þróun þekkingar. 

Með aðlögun endurraðar barnið hugsunum sínum, bætir kunnáttu sína og breytir 

aðferðum sínum og tækni (Bee, 1997, bls. 183). 

 Jafnvægi (e. equilibrium) er það sem fylgir á eftir aðlögun. Piaget gerði ráð fyrir 

að í aðlögunarferlinu væri barnið alltaf að leita eftir jafnvægi í skilning sinn á 

veröldinni. Það er ekki ósvipað því sem vísindamenn gera þegar þeir þróa kenningu um 

einhverjar ákveðnar upplýsingar, sem kemur heim og saman við líkinguna hér á undan 

um að börn séu eins og litlir vísindamenn. Vísindamaðurinn vill, líkt og allir sem leita 

nýrrar þekkingar, að kenningin geti útskýrt allar athuganir og að hún hafi innra 

samræmi. Þegar nýjar upplýsingar koma fram þarf að athuga hvort þær falli að 

kenningunni. Ef svo er ekki eru fráviksgögn ýmist sett til hliðar eða kenningunni breytt 

örlítið. (Bee, 1997, bls. 183). Milli samlögunar og aðlögunar þarf að ríkja jafnvægi til að 

einstaklingur geti greint á milli ólíkra hluta en samt áttað sig á skyldleika þeirra þar sem 

við á. Ójafnvægi (e. disequilibrium) ríkir í huga barnsins á meðan það samlagar og 

aðlagar (Kagan, 2012). Jafnvægi næst ekki fyrr en þekkingin hefur verið samlöguð fyrri 

skemum og flokkuð á réttan stað, og þá hefst ferlið aftur frá grunni (Bee, 1997, bls. 

183). 

 

4.3.3 Þroskastigin fjögur 

 

Samkvæmt Piaget eru þrír mikilvægir jafnvægispunktar þar sem endurskipulagning á 

sér stað og jafnvægi næst. Fyrsti punkturinn er um 18 mánaða aldur þegar barnið fer  frá 

einföldum skynjunar- og hreyfiskemum yfir í að geta notað tákn og tjáð sig á auðveldari 

hátt. Annar jafnvægispunkturinn er á milli 5 og 7 ára aldurs, en þá bætir barnið við sig 

nýjum mikilvægum skemum, verður óhlutbundnara í hugsun og meira virkt á andlega 

sviðinu. Þriðji jafnvægispunkturinn er unglingsárin, þegar barnið áttar sig á því hvernig 

hægt er að vinna með hugmyndir á sama hátt og atburði eða hluti. Á milli þessara 

þriggja jafnvægispunkta liggja fjögur meginstig þroska (Bee, 1997, bls. 184).  
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 Skynhreyfistig (e. sensorimotor stage) stendur frá fæðingu til um 18 mánaða 

aldurs (Kagan, 2012). Samkvæmt Piaget bregðast ungabörn á þessu stigi nánast 

einungis við með skyn- og hreyfiskemum. Þau hafa ekki þróað með sér tímaskyn og 

skynja því aðeins hverja stund fyrir sig og geta ekki gert áætlanir eða hugsað fram í 

tímann. Þau hafa engan innri skilning á hlutum, þ.e. þau geta ekki séð fyrir sér hluti og 

hafa yfirleitt ekki orð yfir þá (Bee, 1997, bls. 184). 

 Foraðgerðarstig (e. preoperational stage) er stigið frá 18 mánaða til um 6 ára 

aldurs (Kagan, 2012). Piaget sá að þá byrja börn að stunda svokallaða þykjustuleiki og 

ímynda sér að hlutir séu annað en þeir eru. Þannig getur kústur orðið að hesti, stóll getur 

orðið að bíl og svona mætti lengi telja. Einnig fara börnin að nota tungumálið í auknum 

mæli. Þau sjá veröldina aðeins frá sínu sjónarhorni og eiga erfitt með að átta sig á að 

aðrir sjái hana ekki á sama hátt (Bee, 1997, bls. 186). 

 Stig hlutlægra aðgerða (e. concrete operations stage) stendur frá um 6 ára til um 

12 ára aldurs (Kagan, 2012). Á því stigi uppgötva börnin óhlutstæðar reglur og aðferðir 

við að rannsaka og taka þátt í veröldinni. Þetta getur til dæmis átt við um aðgerðir eins 

og samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Einnig fara börnin að geta „snúið 

við“ atburðum, það er þau geta dregið ályktanir um hvað hefði verið öðruvísi ef eitthvað 

hefði ekki gerst. Á stigi hlutlægra aðgerða læra börn jafnframt að draga ályktanir út frá 

eigin reynslu og þau geta yfirfært sínar upplifanir yfir á aðra og öfugt. Þau eiga auðvelt 

með aðleiðslu en afleiðsla liggur hins vegar verr fyrir þeim. Þess vegna taldi Piaget 

mikilvægt að kennsla á þessum árum færi fremur fram með aðleiðslu, þar sem það gæfi 

börnunum tækifæri til þess að öðlast dýpri skilning á efninu en ella (Bee, 1997, bls. 

188).  

 Stig formlegra aðgerða (e. formal operations stage) stendur frá 12 ára aldri og 

fram til fullorðins ára (Kagan, 2012). Á þeim tíma öðlast börnin hæfileikann til að hugsa 

óhlutbundið og móta eigin hugsun. Þau geta fært rök fyrir hugmyndum sínum og gert 

sér grein fyrir aðstæðum og atburðum sem þau hafa ekki upplifað sjálf. Í stað þess að 

hugsa aðeins um raunverulega atburði og hluti geta þau ímyndað sér og hugsað um 

mögulega atburði og ímyndað sér hvernig þau myndu bregðast við og haga sér í hinum 

ýmsu aðstæðum og hlutverkum (Bee, 1997, bls. 189). 
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4.3.4 Gagnrýni og áhrif hugmynda Piaget 

 

Kenningar Piaget hafa haft gríðarleg áhrif á hugmyndir fólks um þroska barna. Þrátt 

fyrir það hafa þær líka verið mikið gagnrýndar. Talið er að kenningar hans um þróun 

vitsmunaþroska hafi innihaldið of miklar alhæfingar, til dæmis þegar kemur að 

aldursskiptingu og breidd þroskastiganna. Þó hafa ýmsir hlutar kenninga hans haft mikil 

áhrif á yngri kenningar. Þar má til dæmis nefna hugsmíðahyggju (e. constructivism) sem 

er byggð upp á þeim hugmyndum Piaget að börn séu sífellt að byggja upp skilning sinn 

á heiminum og að þau séu virkir þátttakendur í þeirri þekkingaröflun. Hugmynd Piaget 

um þroskastigin er talin ein sú umdeildasta af hugmyndum hans, en engu að síður sú 

sem hefur haft einna mest áhrif, jafnvel enn þann dag í dag. Hann hélt því fram að hvert 

stig um sig væri samhangandi heild og að þegar barn væri á einhverju stigi þá hefðu 

grunneiginleikar þess stigs áhrif á allt sem barnið hugsaði og gerði. Í dag er talið að 

þetta sé fullmikil alhæfing. Grunnhugmyndin um þróun hugsunar er þó enn viðurkennd 

og kenningin um hin fjögur stig hefur enn ekki verið hrakin, þótt ýmis atriði hennar hafi 

verið betrumbætt í gegnum tíðina (Bee, 1997, bls. 189-191). 

 

4.4 Lev Vygotsky 
 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur sem setti fram kenningu um 

þroska barna. Vygotsky gerði margar athuganir á því hvernig börn læra og hugsa. 

Sökum stuttrar starfsævi urðu kenningar hans þó ekki þekktar fyrr en eftir dauða hans. 

Rit hans voru þýdd á ensku um 1960 og bárust þá til fræðimanna í Bandaríkjunum, en 

um 1980 fóru kenningar hans að vekja töluverða athygli (Moll, 1996, bls. ix). 

 Vygotsky lagði áherslu á mikilvægi tungumáls og þáttöku í samfélaginu fyrir 

þroska manneskjunnar. Tungumálið er í raun miðpunkturinn í kenningum Vygotsky. 

Hann vildi meina að það væri tungumálið sem geri fólki kleift að læra af öðrum og að 

tungumálið veiti aðgang að þeirri þekkingu sem aðrir búa yfir. Það gefur fólki tækifæri 

til þess að leysa vandamál og hugsa á vitrænan hátt um heiminn (Eggen og Kauchak, 

1999, bls. 47-48). 

 Vygotsky hélt því fram að andlegt atgervi væri sér mannlegur eiginleiki. Hann 

vildi meina að andlegir eiginleikar mannanna væru afleiðing samfélagslegra hefða, 
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félagslegra tákna og samræmingar menningar og félagslegra samskipta. Andlegur þroski 

er þannig, samkvæmt Vygotsky, í grunninn félagslegt og menningarlegt ferli (Blanck, 

1996, bls. 44) 

 Samkvæmt Vygotsky er virk þátttaka barna í félagslegum aðstæðum og 

samskiptum forsenda þess að andleg virkni þeirra geti þróast. Hann vildi meina að 

samskipti barna við fullorðna eða sér þroskaðri börn hefðu jákvæð áhrif á 

vitsmunaþroska (Eggen og Kauchak, 1999, bls. 48). Við félagsleg samskipti öðlast 

einstaklingar sem taka þátt í þeim sameiginlegan skilning á þeim hugtökum sem verið er 

að fást við eða eru notuð í samfélagi þeirra (Meyvant Þórólfsson, 2003). Það sem gerir 

þessi gagnvirku samskipti möguleg er tungumálið. Vygotsky leit á tungumálið sem 

grundvallarþátt í öllu námi og forsendu vitsmunaþroska. Þegar börn lærðu tungumál 

lærðu þau ekki aðeins orðin heldur líka þær hugmyndir sem tengdar væru orðunum 

(Eggen og Kauchak, 1999, bls. 48).  

 

4.4.1 Tvö svæði þroska 

 

Vygotsky skipti þroska í tvö mismunandi svæði sem hann kallaði svæði raunverulegs 

þroska (e. zone of actual development) og svæði óráðins þroska (e. zone of proximal 

development) (Eggen og Kauchak, 1999, bls. 49). 

 Á svæði raunverulegs þroska taldi Vygotsky að barnið hefði þegar náð valdi á 

hugmyndum sínum og þekkingu og vissi hvernig það ætti að nota hana. Með stuðningi 

kæmist barnið upp á svæði óráðins þroska þar sem það bætti við þroska sinn fram yfir 

það sem það gæti ef það væri óstutt. Þannig gæti átta ára barn mögulega leyst verkefni 

sem ætlað væri tólf ára börnum ef það fengi stuðning við fyrsta skrefið. Það þýðir þó 

ekki að hægt sé að kenna hverjum sem er hvað sem er, heldur miðast þroskinn við getu 

hvers einstaklings á hverju sviði fyrir sig (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 Á svæði óráðins þroska eru öll verkefni sem börn geta ekki enn leyst ein, en geta 

leyst þegar þau eru aðstoðuð af einhverjum sem hefur þegar öðlast hæfnina sem til þarf. 

Þannig er hver hæfni sem barn á eftir að ná tökum á, á svæði óráðins þroska. Sem dæmi 

um þetta má taka þegar foreldrar aðstoða barn sitt þegar það er að læra að ganga. Þá eru 
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þroskaðir einstaklingar að leiða og styðja óþroskaða einstaklinginn og miðla af 

þekkingu sinni í gagnvirkum samskiptum við hann (Eggen og Kauchak, 1999, bls. 49).  

 

4.4.2 Vinnupallar 

 

Þegar uppalendur eða þroskaðri einstaklingar veita barni stuðning á þennan hátt við að 

komast á svæði óráðins þroska kallast það vinnupallar (e. scaffolding) (Eggen og 

Kauchak, 1999, bls. 51). Vinnupallarnir veita stuðning og gera einstaklingnum kleift að 

vinna verk sem annars væri ómögulegt, líkt og vinnupallar iðnaðarmanna. Það er þó 

mikilvægt að hafa í huga að vinnupalla ætti ekki að nota nema þegar nauðsyn krefur. 

Einnig þarf að hafa í huga að vinnupallar eiga ekki að breyta eðli verkefnisins, heldur 

eiga þeir aðeins að gera þátttöku mögulega fyrir barnið. Með aukinni getu verður barnið 

stöðugt virkara í framkvæmd verksins og þegar það hefur náð fullum tökum á því eru 

vinnupallarnir fjarlægðir. Barnið getur þannig á endanum unnið verkið eitt og óstutt 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 

4.4.3 Hlutverk kennara og uppalenda 

 

Eins og fram kom hér á undan, taldi Piaget að könnun barnsins á heiminum væri 

forsenda náms. Vygotsky taldi hins vegar að félagsleg samskipti væru forsendan. Hann 

taldi jafnframt að hlutverk foreldra og annarra uppalenda væri mikið í þessu samhengi, 

því að þeir sjái um að útskýra, gefa leiðbeiningar og leiða samskipti (Eggen og 

Kauchak, 1999, bls. 49). Í kenningu Vygotskys gegnir kennarinn ábyrgðarmiklu 

hlutverki. Það er hlutverk hans að leiða börnin stöðugt áfram upp á æðri stig hugsunar 

og skilning og sjá til þess að þau tileinki sér þá þekkingu og þau gildi sem samfélagið 

telur æskilegast (Meyvant Þórólfsson, 2003). Kennarar eiga að fylgjast með því að 

nemendur séu ekki alltaf að vinna samskonar verkefni, heldur fái tækifæri til þess að 

þróa með sér aukna færni á sviðum mismunandi greinda, samanber 

fjölgreindarkenningu Gardners. Hver nemandi hefur sína hæfileika á mismunandi 

sviðum og kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar til að þjálfa sem flestar greindanna. 

Kennarinn skapar vinnupalla til að fá nemendur sína til að teygja sig í átt til frekari 

þroska. Vinnupallarnir geta verið margskonar og geta falist í því að einfalda verkefni og 
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leiðbeiningar, kenna nemendum að skipuleggja sig eða fá nemendur til að vera 

gagnrýnir í hugsun (Eggen og Kauchak, 1999, bls. 51). 

 

4.5 Samantekt 
 

Dewey hafði mikil áhrif á bæði heimspeki og uppeldisfræði á 20. öldinni. Hann setti 

fram þá hugmynd að ekkert væri í eðli sínu fullkomið og að allt væri breytingum háð. 

Hann vildi meina að reynsla væri forsenda þroska einstaklinga og að nám ætti að 

byggjast á því að framkvæma (e. learning by doing). Hann vildi að öll börn fengju nám 

við sitt hæfi og taldi að staðlað nám þar sem nemendum er eingöngu skipt eftir aldri 

væri ekki vænlegt til vinnings.  

 Piaget komst að því í gegnum athuganir sínar á þroska barna að flest börn fara 

sömu leið við það að kanna heiminn, gera sömu mistök og komast að sömu niðurstöðu. 

Hann vill meina að það sé í eðli manneskjunnar að reyna stöðugt að aðlagast umhverfi 

sínu og hafnar því sem margir hafa haldið fram í gegnum tíðina að umhverfið móti 

börnin. Piaget notaði hugtakið skema yfir allar gjörðir, bæði andlegar og líkamlegar. 

Hann setti fram þrjú grundvallarferli sem börn þurfa að fara í gegnum til þess að öðlast 

þroska; samlögun, aðlögun og jafnvægi. Einnig setti hann fram fjögur þroskastig: 

skynhreifistig, foraðgerðarstig, stig hlutlægra aðgerða og stig formlega aðgerða, og 

skipti þeim niður á mismunandi aldursstig. Kenningar Piaget hafa verið töluvert 

gagnrýndar, en þær hafa þó haft mikil áhrif á hugmyndir fólks um þroska barna. 

 Vygotsky vildi meina að tungumálið og þátttaka í samfélaginu væri forsenda fyrir 

þroska manneskjunnar. Hann hélt því fram að til þess andlegur þroski gæti átt sér stað 

þurfi börn að vera virkir þátttakendur í félagslegum aðstæðum og samskiptum. Í því 

samhengi taldi hann mikilvægt að börn ættu í samskiptum við sér þroskaðri 

einstaklinga. Vygotsky skipti þroska í tvö svæði sem hann kallaði svæði raunverulegs 

þroska og svæði óráðins þroska. Einnig setti hann fram hugmyndir um vinnupalla, sem 

eru til þess fallnir að veita stuðning og gera einstaklingum kleift að vinna verkefni sem 

þeir gætu ekki innt af hendi hjálparlaust.  
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5. Helstu úrræði í skólum 
      

Þegar kemur að úrræðum fyrir bráðger börn í skólastofunni leggja fræðin yfirleitt 

áherslu á fimm úrræði. Það eru námsaðgreining og teymiskennsla, einstaklingsmiðað 

nám, flýting, dýpkun og hraðferð. Þessi úrræði hafa mismikið verið notuð í íslenskum 

grunnskólum. Í þessum kafla verður fjallað um þessar fimm leiðir og hverjir helstu 

kostir þeirra eru. 

 

5.1 Námsaðgreining og teymiskennsla 
 

Þegar talað er um námsaðgreiningu er átt við þegar ekki allir jafnaldra nemendur eru 

meðhöndlaðir á sama hátt. Nemendum er skipt niður í námshópa og er námskrá hvers 

hóps útbúin sérstaklega. Þessir námshópar geta verið hópar innan bekkja eða innan 

hvers árgangs. Hægt er að skipta í hópa eftir getu, áhugamáli eða þörfum nemenda 

(Kristín Jónsdóttir, 2003, bls. 15).   

  Námsaðgreiningu má flokka í nokkur form. Fyrst má nefna þegar bráðgerir 

nemendur í hverjum bekk eru settir saman í einn hóp. Ef þrír áttundu bekkir eru í 

skólanum og í þeim eru samtals sex bráðger börn eru þau þá sett saman í hóp í þeim 

fögum sem þeim gengur best í.  Þá eru þeir sem góðir eru í stærðfræði settir saman í hóp 

en þeir sem eru góðir í íslensku settir í annan. Þessir hópar eru mjög sveigjanlegir 

þannig að nemandi getur verið í þessum hóp eina önnina en ekki þá næstu ef ekki er 

talin ástæða til. Þetta gefur nemendum tækifæri til að yfirgefa bekkinn sinn í smá tíma á 

dag til að fá kennslu við hæfi (Bainbridge, 2012). Rannsóknir sýna að þessir hópar hafi 

góð áhrif á bráðgera nemendur. Námsárangur þeirra batnar til muna auk þess sem fleiri 

nemendur eru skilgreindir sem bráðger börn í þeim skólum þar sem þessir hópar eru  

virkir. Ástæðan fyrir því er að nemendur sem upphaflega eru ekki skilgreindir sem 

bráðgerir fá tækifæri á að láta til sín taka þegar sem áður höfðu yfirleitt haft orðið eru þá 

komnir í aðra skólastofu (Gentry, 1996.).  

  Námsgetuskipting innan bekkjarins er önnur gerð námsaðgreiningar en þar er það  

kennarinn sem  skiptir nemendum sínum niður í smærri hópa eftir því hvar þeir eru 

staddir í námsefninu. Börnum er þá skipt niður í tvo til fjóra hópa eftir því hvar þau eru 

stödd. Í öðrum tímum en lestri og stærðfræði eru nemendur þó yfirleitt allir saman í 
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tíma. Rannsóknir sína að þessi gerð námsaðgreiningar hafi góð áhrif á námsgetu 

nemenda og þá sérstaklega í stærðfræði hjá eldri nemendum. Þó er talið að slakir 

nemendur hagnist meira á þessari hópaskiptingu heldur en afbragðs og meðal nemendur 

(Westchester Institute For Human Services Research, 2002).  

 Námsgetuskiptingu innan hvers árgangs, þar sem nemendum er skipt í hópa innan 

árgangsins eftir námsgetu er algengasta gerð hópaskiptingar í skólum. Þarna er 

nemendum ekki endilega skipt niður eftir aldri heldur aðallega námsgetu. Rannsóknir 

sína að í skólum þar sem þessi skipting er aðeins notuð í nokkrum fögum hafi hún oftar 

en ekki góð áhrif á námsgetu nemenda. Það sem þessi skipting er notuð í öllum fögum 

eru niðurstöðurnar þó ekki jafn jákvæðar og þá sérstaklega ekki fyrir slakari 

nemendurna. Hætta er á að nemendur fái það frekar á tilfinninguna að þeir séu vitlausari 

en jafnaldrar sínir, sem gæti haft þau áhrif að sjálfstraust þeirra minnki til muna 

(Westchester Institute For Human Services Research, 2002).  

 Segja má að teymiskennsla sé náskyld námsaðgreiningu en í teymiskennslu eru 

fleiri en einn kennari sem hjálpast að við að kenna hóp nemenda. Kennararnir hjálpast 

að við að setja markmið, búa til kennsluáætlun og útbúa kennsluplön fyrir hvern og einn 

nemanda (Buckley, e.d.). Litið er á hvern árgang sem eina heild og kennarar eiga að 

vinna með skiptingar þvert á umsjónarhópa. Allir kennarar skólans vinna í teymum sem 

skipuleggja og þróa námsumhverfi sem á að henta hverjum og einum nemanda með það 

að markmiði að sinna þörfum allra nemenda innan kennslustofunnar (Lundarskóli, 

2007). Ein gerð af teymiskennslu er þegar nemendur eru aðgreindir í hóp eftir 

námsþörfum og fær þá hver hópur kennslu til að mæta þessum þörfum. Nemendum er 

þá yfirleitt skipt í mismunandi hópa eftir því hvaða námsgrein er verið að kenna hverju 

sinni (Hrund Gautadóttir og Eygló Friðriksdóttir, 2005). Nemendur sem eru til dæmis 

slakir í stærðfræði en afbragðsgóðir í tungumálum, fá þar af leiðandi kennslu við hæfi.  

Þegar teymiskennsla er skipulögð er mikilvægt að hafa í huga hvernig bæði kennarar og 

nemendur eru. Jafnvel þó kennarar séu að kenna fag sem þeir eru vanir að kenna, þá eru 

nemendurnir ekki alltaf eins og hafa mismiklar þarfir (Hrund Gautadóttir og Eygló 

Friðriksdóttir, 2005). Hægt er að endurmeta hópana eftir einhverjar vikur eða mánuði og 

breyta ef þess þarf. Markmiðin með teymiskennslu eru meðal annars að auka vellíðan 

nemenda og ánægju þeirra í námi auk þess að efla ábyrgð nemenda á eigin námi. 

Auðveldara ætti að vera að byggja á sterku hliðum nemenda og skapa heilstæða kennslu 

fyrir alla nemendur. (Lundarskóli, 2007). 
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5.2 Einstaklingsmiðað nám 
 

Einstaklingsmiðaða kennsluhætti eða námsaðlögun má skilgreina sem viðleitni kennara 

til að laga kennsluaðferðir, námsmarkmið, námsgögn og námsefni að mismunandi getu 

og þörfum í nemendahópi. Þá leitast kennarinn við að skipuleggja nám og kennslu í 

bekk eða námshópi þannig að hver nemandi fái nám og kennslu við hæfi, jafnframt því 

að nemendahópurinn eigi samleið sem hópur eða bekkjarheild (Katrín Fjóla 

Guðmundsdóttir, 2005, bls. 50). 

 Sem dæmi um einstaklingsmiðaðar aðferðir í anda atferlisstefnunnar má nefna 

Keller-líkanið. Líkanið var þróað af Fred Keller og er á ensku oftast kallað personalized 

system of instruction (PSI). Samkvæmt Keller-líkaninu er nám skipulagt í stuttum 

námslotum þar sem nemandinn lærir á eigin hraða. Notuð eru áfangapróf þar sem 

nemandinn hefur sjálfur aðgang að réttum lausnum og áhersla er lögð á að hann fái sem 

skjótast umsögn um úrlausnir sínar. Nemendum eru sett ákveðin markmið til að keppa 

að og er yfirleitt miðað við að þeir þurfi að sýna 90% árangur áður en þeir fái að halda 

áfram. Í líkaninu er einnig áhersla á jafningjakennslu, það er að nemendur sem lengra 

eru komnir aðstoði við kennsluna (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 15). 

 Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám hafa einnig verið sóttar til 

mannúðarsálfræðinnar, einkum til sálfræðinga á boð við Carl Rogers. Ein þekktasta bók 

hans um nám og kennslu, Freedom to Learn, kom fyrst út árið 1969. Þar lýsir Rogers 

hugmyndum sínum um nám og kennslu og bendir meðal annars á að reynsla og 

rannsóknir sýni að börnum sé eiginlegt að læra en raunverulegt nám verði fyrst og 

fremst þegar viðfangsefni nemenda eru merkingarbær og tengjast reynslu þeirra. Nám 

fari hins vegar síður fram ef nemendum er ógnað eða þeir beittir of ströngum aga. Miklu 

skiptir að nemendur séu virkir í náminu og beri á því ábyrgð og áhersla er lögð á 

sjálfsmat. Litið er á nám sem stöðuga leit nemenda að svörum. Með sama hætti verður 

það hlutverk kennarans að skapa góðan starfsanda, útskýra tilgang námsins, styðja og 

hvetja nemendur, benda á bjargir og heimildir og taka þátt í náminu sem jafningi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 15). 

 Margaret C. Wang, prófessor við Temple-háskólann í Pensylvaniu, þróaði ásamt 

samstarfsmönnum sínum, svokallað ALEM-líkan (Adaptive Learning Environments 

Model), en á annað hundað skólar byggja á þessu líkani (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, 
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bls. 14). Líkanið er unnið út frá þeirri afstöðu að nemendur læri á ólíkan hátt og á 

mismunandi hraða og lögð er áhersla á að koma til móts við þarfir hvers og eins. Mikið 

er lagt upp úr hópavinnu nemenda og einnig er töluvert um jafningjakennslu. Vel er 

fylgst með námsframvindu nemenda og gerðar eru einstaklingsáætlanir fyrir hvern og 

einn. Nemendur eru látnir taka ábyrgð á eigin námi eins og hægt er, en mikilvægt er þó 

að kennarinn hafi einnig yfirsýn yfir námið (Wang, 1998). 

 Rannsóknir á einstaklingsmiðuðu námi hafa lagt til að skólar ættu að veita 

bráðgerum börnum reglulega tækifæri til þess að vinna einslega á því sviði sem þeirra 

hæfni liggur. Áhrif einstaklingsmiðaðs náms í grunnskólum eru oftast jákvæð. Þar má 

helst nefna aukið sjálfstraust, yfirgripsmikla þekkingu á meginefni námsefnisins, bætta 

rökhugsun, skapandi hugsun og hugtakaumræðu. Rannsóknir á áhrifum 

einstaklingsmiðaðs náms á miðstigi og efsta stigi grunnskólans hafa sýnt fram á framför 

í almennri námsgetu og aukna hvatningu til þess að læra (Rogers, 2007, bls. 383).  

 Bráðgerir nemendur eru líklegri en aðrir nemendur til þess að kjósa 

einstaklingsmiðað nám, einstaklingsverkefni og sjálfskennsluefni. Bent hefur verið á að 

nemendur verða sjálfir að hafa vilja til þess að stunda einstaklingsnám til þess að 

jákvæð áhrif þess komi fram. Einstaklingsmiðað nám eykur hvatningu nemenda til þess 

að læra og það er mögulegt að sú hæfni sem þjálfast í einstaklingsnámi geti nýst 

nemendum á öðrum námssviðum og haft þannig jákvæð áhrif á námsárangur almennt 

(Rogers, 2007, bls. 383).  

 Öll börn þurfa að fá viðeigandi verkefni til að takast á við. Bráðger börn lenda 

gjarnan í því að efnið sem farið er yfir með bekknum er ekki nógu krefjandi. Slíkt getur 

haft í för með sér skólaleiða, minna sjálfstraust og jafnvel slakan námsárangur (Rogers, 

2007, bls. 386). Námið og kennslan í einstaklings miðuðu námi eru þó skipulögð í bekk 

eða námshópi þannig að hver nemandi fái nám og kennslu við sitt hæfi innan hópsins 

jafnframt því sem nemendahópurinn eigi samleið sem hópur eða bekkjarheild. Með 

þessu er reynt að koma til móts við þarfir allra nemanda og skapa þeim námsaðstæður 

sem hæfa einstaklingseiginleikum þeirra (Rúnar Sigþórsson, 2003). Mikilvægt er að 

kennarinn sé meðvitaður um hæfileika og reynslu hvers nemanda og skipuleggi námið 

með hjálp nemendanna. Kennslan er þá skipulögð þannig að meginmarkmiðið og efnið 

sé að mestu það sama fyrir allan bekkinn en einstaka nemendur geti unnið það á 

mismunandi hátt hvað varðar hraða, efni og námshætti. Ekki þurfa þó allir nemendur að 
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hafa sömu markmið. Bekkurinn getur verið að vinna með sama efnið en einstaka 

nemendur eða hópar geta kafað í það að mismunandi dýpt eða sérhæft sig í einstökum 

þáttum þess. Nemendur vinna ekki allir eins og því er mikilvægt að skapa þeim tækifæri 

til að vinna á fjölbreyttan hátt og nota ólík gögn við vinnuna en það er einmitt það sem 

námsaðlögun snýst um (Rúnar Sigþórsson, 2003).   

 

5.3 Flýting/hröðun 
 

 Flýting í námi er ein þekktasta leiðin fyrir bráðger börn. Algengustu form 

flýtingar er þegar nemendur hefja almenna skólagöngu fyrr, byrja fyrr í framhaldsskóla 

eða sleppa úr bekk í grunnskóla. Mikið hefur verið rannsakað um þau áhrif sem flýting 

getur haft á nemendur félagslega. Fleiri rannsóknir styðja flýtingu heldur en nokkur 

önnur úrræði fyrir bráðgera nemendur (Neihart, 2007, bls. 331). Samkvæmt 

grunnskólalögum frá 2008 eiga nemendur að hefja nám í grunnskóla 6 ára en hægt er að 

sækja um undanþágu frá því ef ástæða er talin til. Eldri nemendur geta einnig flýtt fyrir 

sér bæði með því að taka tvo bekki saman eða taka einingar úr framhaldsskóla með 

grunnskólanáminu. En samkvæmt grunnskólalögum hafa nemendur þann valkost að 

klára grunnskólanámið á minna en tíu árum auk þess sem styðja skal bráðgera 

nemendur til að stunda framhaldsskólanám samhliða grunnskólanum (Lög um 

grunnskóla nr. 91, 2008). Slík flýting er lögð í hendur skólans með aðstoð 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og að frumkvæði foreldra eða með fengnu samþykki 

þeirra að meta hvenær og hvernig flýting af þessu tagi fer fram. Nemendur þurfa að 

ljúka öllu námi grunnskóla samkvæmt Aðalnámskrá áður en þeir útskrifast úr 

grunnskóla á skemmri tíma en 10 árum (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011, bls. 

75). Samkvæmt skólastefnu Akureyrar eiga skólar að skapa í samstarfi við 

framhaldsskólana á Akureyri svigrúm á unglingastigi svo að nemendur geti lokið 

grunnskóla fyrr eða hafið nám í áföngum á framhaldsstigi (Skóladeild Akureyrarbæjar, 

2006, bls. 17). Síðan árið 2005 hefur Menntaskólinn á Akureyri boðið upp á hraðlínu 

fyrir nemendur sem vilja og hafa getu til að hefja framhaldsskólanám ári á undan 

(Menntaskólinn á Akureyri, e.d).  

 Flýtingarúrræði í grunnskóla eru byggð á tveimur formum flýtingar, 

námsgreinabundin- og bekkjarbundin flýting. Með námsgreinarbundinni flýtingu er átt 
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við þau úrræði sem notuð eru til að veita nemendum inngöngu fyrr í skóla á hvaða 

skólastigi sem er. Þá er meðal annars átt við þegar börn byrja í grunnskóla fyrir sex ára 

aldur eða hefja nám í framhaldsskóla fyrr. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

börnum sem hefja grunnskólanám ári á undan jafnöldrum sínum kemur fram að þessi 

börn standa sig yfirleitt vel í skóla og oftar en ekki betur en bekkjarfélagar sínir. Það 

sama má segja um þá sem hefja nám í framhaldsskólum fyrr en ella (Rogers, 2007, bls. 

387). Bekkjarbundin flýting er þegar nemendur klára skólann á styttri tíma, meðal 

annars með því að taka tvo bekki saman eða með því að sleppa heilum bekk. Þá eru 

nemendur að fara yfir námsefnið á styttri tíma en jafnaldrar þeirra.  Það á ekki að skipta 

máli hvaða bekk er sleppt en þó er æskilegt að það sé frekar á miðstigi eða elsta stigi, 

þar sem mikið er um frumnám á yngsta stigi. Rannsóknir sýna að nemendur sem fara þá 

leið að sleppa heilum bekk finna síður fyrir námsleiða og finnst þeir loksins fá nám við 

hæfi (Rogers, 2007, bls. 387). Það sem þarf að vera til staðar til að auðvelda flýtinguna 

fyrir nemendum er jákvætt viðhorf kennaranna og  stuðningur frá  foreldrum. Einnig 

þarf að gæta að því að tímasetningin henti nemandanum og að vel sé staðið að öllum 

undirbúningi. Flýting er einnig eitthvað sem mikilvægt er að nemandinn sjálfur hafi 

vilja og metnað fyrir til að það geti gengið upp (National Association of Gifted 

Children, 2004).   

 

5.4 Dýpkun 
 

Dýpkun felur í sér þann möguleika fyrir bráðger börn að kafa dýpra í ákveðin 

viðfangsefni en hinn almenni nemandi (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 10). 

Allir nemendur þurfa á því að halda að fá alltaf námsefni við hæfi þannig að þeir fái 

tækifæri til þess að dýpka þekkingu sína á viðkomandi sviði. Þetta á líka við um bráðger 

börn og er mjög mikilvægt að þau fái tækifæri til þess að dýpka þekkingu sína í 

samræmi við getu hverju sinni (Rogers, 2007, bls. 385).  

 Rannsóknir hafa sýnt að þau bráðgeru börn sem hafa stöðugt aðgang að krefjandi 

verkefnum í náminu standa sig talsvert betur á prófum. Einnig eykst sjálfstraust þeirra 

og metnaður fyrir eigin námi. Séu bráðgerir nemendur í þeirri stöðu til langs tíma að fá 

aldrei krefjandi viðfangsefni eru miklar líkur á því að vilji þeirra til að læra minnki og 

þeir missi með tímanum áhugann á skólanum (Rogers, 2007, bls. 385).  
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 Bloom gerði rannsókn árið 1985 á bráðgerum unglingum. Þegar unglingarnir 

fengu ekki tækifæri til þess að kafa dýpra í námsefnið kom fram aukin tíðni þunglyndis, 

kvíða og skólaleiða. Sambærileg rannsókn á bráðgerum unglingum í Ástralíu leiddi í 

ljós mjög hækkaða tíðni streitu hjá þeim sem ekki fengu nægilega krefjandi námsefni. Í 

þeirri rannsókn kom einnig fram að streitan minnkaði þegar nemendurnir fengu 

námsefni við hæfi (Rogers, 2007, bls. 383). Einnig eru auknar líkur á 

hegðunarvandamálum hjá þeim börnum sem fá ekki hæfilega krefjandi námsefni, vegna 

þess að þeim leiðist og neyðast til að finna upp á einhverju að gera (Pollard, 2005, bls. 

164). 

 Að koma á dýpkunarúrræðum í skólastarfinu sem felast í daglegri þjálfun í 

viðkomandi námsefni þarfnast einhvers konar hópun eða flokkun nemenda. Þannig er 

hægt að dýpka efni fyrir heilan bekk af bráðgerum börnum eða námsgetuskiptan hóp, 

hóp nemenda með svipaða námsgetu eða nemendur með sömu námsgetu í 

samvinnuhópum (Rogers, 2007, bls. 383). Til þess að finna réttu leiðina að dýpkun fyrir 

ólíka nemendur þarf kennarinn að hafa töluverða þekkingu á bæði efninu og 

viðkomandi nemendum, þar sem ólíkum nemendum henta ólíkar leiðir til náms. Það er 

mismunandi hvað það er sem virkjar metnaðinn hjá hverjum og einum og mikilvægt er 

að kennarinn sé tilbúinn til þess að finna út hvað það er hjá þeim nemendum sem hafa 

möguleika á að kafa dýpra í efnið (Pollard, 2005, bls. 164). Hægt er að útfæra dýpkun á 

ýmsa vegu, meðal annars með aukinni verkefnavinnu eða þemanámi. Í stöðvavinnu eða 

hringekju er einnig hægt að gefa bráðgerum nemendum tækifæri til dýpkunar með því 

að setja upp verkefni sem höfða sérstaklega til þeirra. Lotunám getur einnig verið afar 

hentugt verkfæri til dýpkunar, sér í lagi í list-og verkgreinum, samfélagsgreinum, 

náttúrufræði eða lífsleikni (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 10). 

 

5.5 Hraðferð 
 

Eitt af þeim úrræðum sem til eru fyrir bráðgera nemendur er hraðferð í námi, sem þýðir 

einfaldlega að farið er hraðar yfir námsefnið en venjulega. Bráðgerir nemendur eru 

fljótari en aðrir nemendur að ná tökum á námsefninu og þurfa þar af leiðandi ekki sömu 

endurtekningar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 9). Séu bráðgerir nemendur 

neyddir til þess að læra á sama hraða og aðrir nemendur getur það leitt til skólaleiða, 
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kvíða, neikvæðs viðhorfs til námsins og jafnvel þunglyndis. Nemandi með 

greindarvísitöluna 130 eða hærri lærir að meðaltali átta sinnum hraðar en barn með 

greindarvísitöluna 70. Þannig er afar skiljanlegt að nemendum með háa greindarvísitölu 

leiðist endurtekningar og útskýringar sem þeir þurfa í raun ekki á að halda (Rogers, 

2007, bls. 383).  

 Rogers (2007, bls 386) vitnar í Sternberg (1986) sem telur að bráðgerir nemendur 

verði að fá tækifæri til þess að þroska hæfileika sína og auka þekkingu. Sternberg telur 

að ef bráðger börn séu látin endurtaka sama námsefnið aftur og aftur, þrátt fyrir að hafa 

þegar tileinkað sér það, geti það valdið ýmsum neikvæðum afleiðingum, svo sem 

félagslegum og tilfinningalegum aðlögunarörðugleikum.   

 

5.6 Samantekt 
 

Helstu úrræði sem eru í boði fyrir á bráðger börn innan skólastofunnar eru 

námsaðgreining, teymiskennsla, flýting, dýpkun, einstaklingsmiðað nám og hröðun. 

Námsaðgreining og teymiskennsla ganga út á að nemendum er skipt í námshópa eftir 

getu en ekki bara aldri. Einstaklingsmiðað nám gengur út á að allir nemendur fái nám og 

kennslu við hæfi, hvort sem þeir eru bráðgerir, meðalnemendur eða með 

námsörðugleika. Sé nemendum flýtt í námi eru nokkrir möguleikar í boði. Nemendur 

geta hafið grunnskólagöngu ári fyrr, tekið tvo bekki saman, eða sleppt úr bekk og hafið 

þannig framhaldsskólagöngu ári fyrr. Bráðgerir nemendur geta verið sérstaklega færir á 

ákveðnum sviðum og eiga þá að fá tækifæri til að dýpka þekkingu sína á þeim sviðum. 

Hraðferð í námi þýðir að nemendur fá tækifæri til þess að fara hraðar yfir námsefni 

ákveðinna námsgreina og sleppa þannig við endurtekningar sem þeir þurfa ekki á að 

halda.  
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6. Grunnskólinn og bráðger börn 
 

Í lögum um grunnskóla er meðal annars tekið fram að öll börn eigi rétt á námi við hæfi. 

Aðalnámskra grunnskóla er unnin út frá lögunum og er rammi utan um skólastarf 

grunnskóla um allt land. Auk þess þjónar hún sem viðmið og leiðsögn um það hvernig 

skólastarfi allra skóla á Íslandi eigi að vera háttað. Í þessum kafla verður skoðað hvaða 

rétt bráðger börn hafa samkvæmt lögum um grunnskóla. Einnig verður litið til þess 

hvað Aðalnámskrá grunnskóla segir um bráðger börn og hverjar skyldur kennaranna og 

skólans er gagnvart þeim.  

 

6.1 Grunnskólalög 
 

Í lögum um grunnskóla er ekki minnst sérstaklega á bráðger börn eða úrræði þeim til 

handa. Þó er á nokkrum stöðum sett fram ákvæði sem hægt er að túlka sem mögulegar 

lausnir á málum bráðgerra barna. 

Í 2. grein er tekið fram að öll börn eigi rétt á menntun við sitt hæfi og grunnskóli skuli 

leitast við að koma til móts við þarfir allra nemenda.  

 2.gr. Markmið. 

 Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

 nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. [...] Þá skal 

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

 nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins (Lög um 

 grunnskóla nr. 91/2008). 

Einnig er tekið fram í 13. grein að það sé réttur hvers og eins nemanda að fá kennslu við 

sitt hæfi í viðeigandi umhverfi, sbr: 

 13.gr. Réttur nemenda. 

 Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við 

 sitt  hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra 

 og  almennri vellíðan (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Í 17. grein er fjallað um nemendur með sérþarfir. Þrátt fyrir að vissulega geti það að 

vera bráðger flokkast undir sérþarfir er námsörðugleikum engu að síður gert hærra undir 

höfði í viðkomandi grein: 

 



35 
 

 17. gr. Nemendur með sérþarfir. 

  Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla 

 án  aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 

 Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

 félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

 leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

 sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 

 91/2008). 

 

Í greinum 25 og 26, um markmið náms og val í námi, kemur fram að nemendur skuli 

eiga þess kost að ljúka einstökum námsgreinum með mismunandi hætti, til dæmis með 

því að ljúka grunnskólanámi á styttri tíma en tíu árum. Einnig er tekið fram að 

grunnskólanemendur eigi rétt á að stunda nám í ákveðnum greinum á 

framhaldsskólastigi hafi þeir sýnt fram á fullnægjandi færni til þess.  

 25.gr. Markmið náms. 

 Nemendur skulu eiga þess kost að uppfylla námsmarkmið einstakra námsgreina og 

 námssviða með mismunandi hætti. Í aðalnámskrá skal setja árangursviðmið um það 

 hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða námssviðum. Einnig 

 skal setja viðmið vegna nemenda sem ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma en tíu 

 árum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

 26.gr.Val í námi 

 Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á 

 framhaldsskólastigi meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt fullnægjandi færni.
 

 
Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda heimild til slíks náms utan skólans samkvæmt 

 viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá. Ákvörðun skólastjóra samkvæmt þessari 

 málsgrein lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Hægt er að túlka grein 42 um sérúrræði sem möguleika fyrir bráðger börn. Þar kemur 

fram að sveitarfélög geti beitt sér fyrir sérstökum úrræðum ef svo ber undir að almennt 

nám hæfi ekki þörfum eða hag nemenda. Þó má telja líklegt að þessum úrræðum sé 

fremur beint að nemendum með námsörðugleika heldur en bráðgerum börnum.  

 

 42.gr. Sérúrræði. 

 Sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til reksturs 

 sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Slíkum 

 úrræðum er ætlað að veita nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða skemmri 

 tíma þar sem jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla 

 stuðning og kennslufræðilega ráðgjöf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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6.2 Aðalnámskrá grunnskóla 
 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2011 er fjallað um skyldur og ábyrgð 

grunnskólans, meðal annars þegar kemur að bráðgerum börnum. Þar stendur að á hverju 

skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts 

við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga hvort sem um er að ræða nemendur sem 

eru á eftir í námi eða á undan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10). 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt, en samkvæmt lögum eiga 

allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðnuneytið, 2011, bls. 31). 

 Nám í grunnskóla á að taka mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og 

áhugasviði hvers og eins, fari allir eftir því ættu allir að fá nám við hæfi. Einnig er gerð 

krafa um að kennarinn leggi sig fram um að kynnast hverjum þeim nemanda sem hann 

kennir, meti stöðu hans í námi og hafi bæði nemanda og foreldra hans með í ráðum um 

þau markmið sem stefnt skal að hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 40). Þannig eiga kennarar að gerar sér grein fyrir því hvaða nemendur þurfa 

meiri áskorun í námi og bregðast við því, en samkvæmt Aðalnámskrá eiga bráðgerir 

nemendur og nemendur sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, rétt á að fá 

námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og 

nýta tímann til hins ýtrasta með því að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi 

nám á eigin forsendum (Mennta og menningarmálráðuneytuð, 2011, bls. 41). 

Grunnskólum ber að bjóða bráðgerum nemendum fyrst og fremst upp á að dýpka 

þekkingu sína í námssviðum grunnskólans eða á fjölbreytt val í öðrum greinum en ef 

það reynist ekki nóg er þeim leyfilegt að færa nemendur á milli bekkja eða skólastiga 

(Menningar- og menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 75).  
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6.3 Samantekt 
 

Í lögum um grunnskóla frá 2008 er ekki minnst sérstaklega á þau börn sem teljast 

bráðger, en þó eru nokkur ákvæði sem hægt er að túlka sem möguleg úrræði þeim til 

handa. Þar má til dæmis nefna að hlutverk grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda. Einnig kemur fram að nemendur skuli hafa möguleika á að ljúka 

grunnskólanámi á minna en tíu árum og einnig skuli nemendur fá tækifæri til að stunda 

nám í ákveðnum greinum á framhaldsskólastigi hafi þeir sýnt fullnægjandi færni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 kemur fram að koma skuli til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga, hvort sem um ræðir nemendur sem eru á 

eftir eða undan í námi. Þar er einnig gerð krafa um að kennarar leggi sig fram um að 

kynnast hverjum nemanda sem þeir kenna og geti þannig metið stöðu hans í námi. 

Þannig eiga kennarar að gera sér grein fyrir því hvaða nemendur það eru sem þurfa 

meira krefjandi námsefni en aðrir og bregðast við því. Bráðgerir nemendur eiga rétt á að 

fá tækifæri til að þroska hæfileika sína og glíma við fleiri og flóknari markmið.  

  



38 
 

7. Stefna Akureyrarbæjar og skólanna á svæðinu 

 

Í þessum kafla verða skoðaðar skólanámskrár grunnskólanna á Akureyri, sem allar eru 

aðgengilegar á netinu. Skoðað verður hvort skólarnir tilgreini einhver úrræði fyrir bráðger 

börn og hvort gert sé ráð fyrir því að þau séu sérstaklega skilgreind innan skólanna. Einnig 

verður skólastefna Akureyrabæjar tekin fyrir og skoðað hvort þessi hópur barna sé tekinn 

sérstaklega fyrir þar. Horft verður til þessara atriða í tengslum við fræðilega kafla 

ritgerðarinnar hér á undan.  

  

7.1 Skólastefna Akureyrarbæjar 
 

Árið 2006 var ný skólastefna gefin út á vegum skóladeildar Akureyrarbæjar. Hornsteinar 

stefnunnar eru þekking, leikni, virðing og vellíðan, sem eru einnig grunneiningar alls 

náms. Með skólastefnu sinni áréttar Akureyrarbær að innra starf hvers skóla taki mið af 

þörfum sérhvers einstaklings og að komið sé í veg fyrir hverskonar mismunun 

(Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 8). Skólar Akureyrarbæjar leggja því áherslu á 

jafnan rétt til náms, umhyggjusemi og vellíðan nemenda.  Í skólum bæjarfélagsins öðlast 

hver nemandi alhliða menntun og fær hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn og 

áhuga (Skóladeild Akureyrabæjar, 2006, bls. 9). Þessu ber saman við hugmyndir John 

Dewey, en samkvæmt þeim hafa allir möguleika á að læra og þroskast. Því taldi Dewey 

mikilvægt að kennsluaðferðir væru lagaðar að hverjum og einum nemanda og að allir 

hefðu tækifæri til þess að gera sem mest úr sínum hæfileikum (Hartman, 1983, bls 27). 

Hann vildi að hvert og eitt barn væri miðpunkturinn í menntun sinni og að hún væri löguð 

að þörfum þess hverju sinni. Þannig fengju allir jöfn tækifæri til menntunnar (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls 40-41). Því þurfa kennarar að kunna vel 

til verka og geta kennt nemendum á ýmsum aldri, áhugasömum jafnt sem áhugalitlum og 

nemendum sem eru ólíkir að námsgetu og þroska. Kennarar þurfa því að hafa á valdi sínu 

fjölbreyttar kennsluaðferðir svo þeir nái til sem flestra. Aðal markmið kennarans er að 

hafa barnið eða unglinginn í brennidepli og líta á hvern nemanda sem einstakling 

(Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 7). Þetta er í samræmi við hugmyndir Lev 

Vygotsky, sem hélt því fram að hlutverk kennara og annarra uppalenda væri að útskýra, 

gefa leiðbeiningar og leiða samskipti, auk þess sem kennarar eigi að leiða börnin stöðugt 
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áfram upp á æðri stig hugsunar og skilning og sjá til þess að þau tileinki sér þá þekkingu 

og þau gildi sem samfélagið telur æskilegast (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 

7.2 Grunnskólar Akureyrar 
 

Á Akureyri eru sjö grunnskólar. Það eru: Lundarskóli, Brekkuskóli, Naustaskóli, 

Oddeyrarskóli, Glerárskóli, Giljaskóli og Síðuskóli. Flestir skólarnir eiga það sameiginlegt 

að ekki er sérstaklega minnst á bráðger börn og hvað gert sé fyrir þau í námskrám skólanna 

en þó er það undirliggjandi í ýmsum atriðum. Til dæmis leggja allir skólarnir áherslu á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám. Í Lundarskóla virðist þó töluverð 

áhersla vera lögð á bráðger börn, en talið er að um átta til sextán börn í skólanum geti talist 

bráðger. Það eru kennararnir sem benda á þessa nemendur og gera þeir einstaklingsáætlanir 

eða námskrár svo þau fái nám við hæfi. Sérkennari eða sálfræðingur þarf þó að meta 

ákvörðun kennarans áður. Nemandinn þarf einnig sjálfur að vera tilbúinn til að takast á við 

erfiðari verkefni. Í skólanum er ekki haldið aftur af nemendunum heldur eru þeir hvattir til 

að takast á við ný og krefjandi verkefni ljúki þeir vikuáætlun kennarans fyrir tilsettan tíma 

(Lundarskóli, 2011, bls. 59). Þetta er í samræmi við það sem Dewey hélt fram um að læra 

með því að framkvæma. Hann vildi meina að nemendur ættu að fá tækifæri til þess að 

finna sjálfir lausnir við verkefnum og að sífellt ætti að vera möguleiki fyrir þá að nálgast 

ný og meira krefjandi verkefni (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls 

40). Jean Piaget setti fram þá kenningu að börn nýti sífellt grunnþekkingu sína til þess að 

bæta við sig svokölluðum skemum í hvert sinn sem þau læri eitthvað nýtt. Með því að sjá 

nemendum fyrir krefjandi verkefnum fá þau tækifæri til þess að þróa með sér ný skemu 

(Bee, 1997, bls 182). Lundarskóli styður einnig flýtingu um eitt ár, en það er háð því 

skilyrði að þeir sem málið varðar, það er nemandinn, umsjónarkennarinn, foreldrar, 

skólastjórn og sálfræðingur, séu því sammála. Ef vilji er fyrir hendi að flýta nemandanum 

um bekk skal hann gangast undir þroskamat hjá sálfræðingi (Lundarskóli, 2011, bls. 59).  

 

 Samkvæmt skólastefnu Akureyrabæjar eiga skólar að skapa, í samstarfi við 

framhaldsskólana á Akureyri, svigrúm á unglingastigi svo að nemendur geti lokið 

grunnskóla fyrr eða hafið nám í áföngum á framhaldsstigi (Skóladeild Akureyrabæjar, 

2006, bls. 17). Þessu ber saman við það sem Dewey setti fram um mikilvægi þess að hver 

og einn fengi að haga náminu eftir sínum þörfum og að einstaklingurinn væri alltaf í 
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brennidepli innan skólakerfisins (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls 

40-41). Í Lundarskóla hefur verið í gangi þróunarverkefni síðastliðin fjögur ár, sem hefur 

orðið til þess að nú er litið á hvern árgang skólans sem eina heild og unnið samkvæmt því. 

 Með öðrum orðum er skólinn nú teymisskóli þar sem allir kennarar vinna saman í 

teymum. Áhersla er lögð á heildarskipulag kennsluhátta sem miðar að samvinnu kennara 

og samfellu í námi nemenda auk þess að byggja á sterku hliðum nemendanna (Lundarskóli, 

2011, bls. 20). Samkvæmt kenningum Lev Vygotsky er það forsenda vitsmunaþroska að 

hafa samskipti við sér þroskaðri einstaklinga. Með því að kennarar vinni saman að 

kennslunni öðlast bæði þeir sjálfir og nemendurnir tækifæri til þess að deila upplýsingum 

og læra af hverjum öðrum og stuðla þannig að auknum þroska og dýpri þekkingu á efninu 

(Eggen & Kauchak, 1999, bls 48). Einnig taldi Vygotsky að hlutverk kennara og annarra 

uppalenda væri að byggja svokallaða vinnupalla fyrir börnin og gera þeim þannig kleift að 

leysa verkefni sem þau hefðu ekki getað leyst hjálparlaust. Með teymiskennslu fá 

nemendur tækifæri til þess að nýta sér vinnupalla margra ólíkra kennara og þannig eru 

meiri líkur á því að nemendur hafi aðgang að kennsluaðferðum sem henta þeim (Eggen & 

Kauchak, 1999, bls 49). 

 

      Í Naustaskóla er teymiskennsla líkt og í Lundarskóla, en frá og með 2. bekk er 

nemendum kennt í aldursblönduðum hópum. Það er gert til að leggja áherslu á það að allir 

séu einstakir, að það sé eðlilegt að nemendur séu á mismunandi stöðum í náminu og til að 

efla félagsþroska þeirra, auka umburðarlyndi og auka sveigjanleikann í skólastarfinu 

(Naustaskóli, 2011, bls. 18). Dewey taldi að mikilvægt væri að einblína á möguleika allra 

barna til náms og þroska, en ekki skort þeirra á færni og þroska. Því taldi hann að líta ætti á 

hvert barn sem einstakt og skipuleggja ætti námið út frá því (Hartman, 1983, bls 27). Þetta 

er einnig í samræmi við það sem Piaget setti fram um að börn væru alltaf virkir 

þátttakendur í umhverfi sínu, og það ætti einnig við um námið og skólaumhverfið (Bee, 

1997, bls 183). Í Naustaskóla er töluvert notast við svokallaðar „hringekjur“ þar sem 

nemendur færast í litlum hópum milli verkefna og eru þá gjarnan notaðar ólíkar aðferðir til 

að nálgast námsmarkmiðin þannig að allir geti fundið leið sem hentar þeim. Þá er áhersla 

lögð á skapandi viðfangsefni og að sérhver nemandi noti þá hæfileika sem hann býr yfir 

(Naustaskóli, 2011, bls. 18). Þetta helst í hendur við fjölgreindarkenningu Howard 

Gardner, en samkvæmt henni læra nemendur á ólíkan hátt eftir því hvaða greindarsvið eru 

sterkust hjá þeim og þannig bregðast þeir einnig mismunandi við kennsluaðferðum 

(Gardner, 1993, bls. 8). Námsaðlögun er eitt af einkennisorðum Naustaskóla og er með því 
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átt við að skólinn mæti þörfum allra nemenda meðal annars með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og áhugasviðsverkefnum. Með áhugasviðsverkefnum er átt við að 

nemendur velja sér viðfangsefni til að kynna sér eða dýpka þekkingu sína á og gera 

samning um þá vinnu við kennara og í sumum tilfellum við foreldra (Naustaskóli, 2011, 

bls. 4). Samkvæmt Vygotsky er mikilvægt að börn hafi tækifæri til þess að dýpka þekkingu 

sína á þeim sviðum sem þau hafa áhuga á. Það geta þau gert með aðstoð fullorðinna eða sér 

þroskaðri barna (Eggen & Kauchak, 1999, bls 49-51). Gardner talar einnig um þetta, en 

hann segir að það sé hlutverk skólanna að þróa greindirnar í nemendum og að hjálpa þeim 

að ná hámarks getu og þá aðallega í þeirri greind sem liggur að þeirra áhugasviði (Gardner, 

1993, bls. 8). 

 

      Í öðrum skólum á Akureyri er minni áhersla lögð á bráðger börn og að skapa þeim 

aðstæður í námi til að láta hæfileika sína njóta sín miðað við það sem lesa má út úr 

skólanámskrám þeirra. Í Brekkuskóla er leitast við að hafa námið fjölbreytt og skapandi en 

það er þó undir kennurum komið hvaða aðferðum þeir beita í kennslunni. Meginmarkmiðið 

skólans er að hver nemandi fái verkefni sem talið er hæfa honum og séu miðuð við 

forsendur hans (Brekkuskóli, e.d.). Það sama á við um Glerárskóla. Höfuðmarkmið 

Síðuskóla er að skapa öruggar og uppbyggjandi aðstæður þannig að nemandinn fái kennslu 

við hæfi og þroskist í samræmi við getu. Til að ná þessu markmiði er nauðsynlegt að tengja 

það daglegu starfi og er það gert með því að sníða nám og kennslu að þörfum hvers og eins 

með fjölbreyttum vinnuaðferðum (Síðuskóli, 2011, bls. 3). Oddeyrarskóli tileinkar sér ný 

tákn á hverju skólaári og er það fjölgreindapizzan sem er tákn skólaársins 2011-2012. Hún 

á að minna á að styrkleikar nemenda liggja á ólíkum sviðum og því er nauðsynlegt að 

höfða til sem flestra þátta og hafa áherslu í námi og kennslu sem fjölbreyttasta. 

Fjölgreindarpizzan er pizza sem skorin hefur verið niður í átta sneiðar og táknar hver sneið 

ákveðna greind  Hver sneið táknar eina greind úr fjölgreindarkenningu Gardner og er 

pizzan því bein tilvísun í kenningu hans (Oddeyrarskóli, e.d.).  

 

     Samkvæmt skólastefnu Akureyrabæjar eiga skólar á Akureyri að stuðla að jafnræði 

allra nemenda varðandi aðstöðu og stuðning við nám (Skóladeild Akureyrabæjar, 2006, 

bls. 14). Þetta á þó ekki aðeins við um þá sem eru á eftir í námi heldur einnig fyrir þá sem 

eru á undan. Þegar skólanámskrár skólanna á Akureyri og skólastefna Akureyrar eru 

skoðuð er nokkuð ljóst að töluvert meiri áhersla er lögð á að hjálpa þeim sem eiga erfiðara 

með nám en hinn meðal nemandi. Gunnar Gíslasson, fræðslustjóri Akureyrabæjar, sagði í 
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viðtali við Vikublað Akureyrar að fáir nemendur á Akureyri væru fyrir neðan 

landsmeðaltal en það eigi einnig við um þá sem eru fyrir ofan meðaltal. Eina af ástæðunum 

fyrir þessu telur hann geta verið hversu lítið er gert fyrir þessa afbragðs nemendur. Þeir fái 

ekki nám við hæfi og falli þá gjarnan inn í fjöldann (Hvað verður um úrvalsnemendurna?, 

2011, bls. 10). Þetta endurspeglast í skólanámskrám skólanna á Akureyri og vöntun þar á 

úrræði og skilgreiningu á bráðgerum börnum. 

 

7.3 Samantekt 
 

Í skólastefnu Akureyrarbæjar er lögð áhersla á að skólarnir taki mið á þörfum nemenda og 

að allir hafi jafnan rétt til náms. Einnig er lögð áhersla á  fjölbreyttar kennsluaðferðir svo 

að allir nemendur fái eitthvað við sitt hæfi. Það er í samræmi við helstu námskenningar 

John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky, sem vildu allir meina að börn þyrftu að fá 

tækifæri til þess að læra á sinn hátt og fá að vera virkir þátttakendur í námi sínu. Einnig 

helst það í hendur við fjölgreindarkenningu Gardners, sem gengur út á einstaklingsmun og 

mikilvægi þess að mæta þessum mun innan skólakerfisins. Á Akureyri eru sjö grunnskólar 

sem allir leggja áherslur á fjölbreyttar kennsluaðferðir, samkvæmt skólanámskrám 

skólanna. Lítið er þó gert fyrir bráðger börn sérstaklega ef marka má skólanámskrárnar. 

Lundarskóli og Naustaskóli eru þó undantekning frá því. Í báðum skólunum er 

teymiskennsla, sem miðar meðal annars að því að byggja á sterkum hliðum nemendanna 

og að gera sér grein fyrir því að ekki eru allir nemendur eins. Lundarskóli er eini skólinn 

sem skilgreinir bráðger börn sem slík. Í skólanum eru talin vera átta til sextán bráðger börn, 

samkvæmt kennurum skólans. Boðið er uppá einstaklingsmiðaðar kennsluáætlanir fyrir 

þessa nemendur auk þess sem þeim er boðið upp á að flýta námi sínu ef viljinn er fyrir 

hendi. Ljóst er að í skólanámskrám grunnskólanna á Akureyri er alla jafna meiri áhersla 

lögð á börn með námsörðugleika heldur en börn sem teljast bráðger.  
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8. Niðurstöður 
 

Erfitt er að skilgreina hugtakið bráðger svo vel sé. Hugtakið er þó yfirleitt notað yfir 

börn sem talin eru búa yfir óvenju miklum hæfileikum í samanburði við jafnaldra sína. 

Þó hefur ekki verið sett fram algild skýring á því á hvaða sviðum þessir hæfileikar þurfa 

að liggja eða hversu langt fram úr jafnöldrum sínum börnin þurfa að skara. 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur setti fram árið 2004 lista yfir atriði sem börn þurfa að 

uppfylla til þess að vera bráðger. Þar er meðal annars tekið fram að nemendur sem 

teljast bráðgerir fá hlutfallslega háar einkunnir, séu gagnrýnin, skipulögð, skapandi og 

geta yfirfært þekkingu, reynslu og innsæi á framandi aðstæður. Þessi skilgreining hefur 

náð fótfestu á Íslandi og er í dag yfirleitt notuð þegar fjallað er um bráðger börn.  

 Taugasálfræðingurinn Howard Gardner setti fram kenningu sína um fjölgreindir 

til þess að beina sjónum fólks í auknum mæli að þeim möguleikum sem búa í ólíkum 

greindum. Hann skipti greindunum niður í átta flokka og vill meina að flestir séu 

sterkastir í einum flokknum en búi samt sem áður yfir öllum greindunum. Þegar Alfred 

Binet fann upp greindavísitöluprófið snemma á 19.öld var það aðeins notað til að mæla 

mál-og stærðfræðigreind fólks. Í dag eru þó til próf sem að mæla aðrar greindir, svo sem 

Wechsler greindarprófið. Aðrar leiðir en greindarpróf hafa verið notaðar til að greina 

bráðger börn. Kennarar, foreldrar og jafnvel samnemendur hafa útnefnt eða bent á 

nemendur sem þeir telja vera bráðgera og þá er það ýmist kennari, skólastjóri eða 

jafnvel sálfræðingur sem sker úr um hvort svo sé.  

 Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig nám fer fram. Þar á meðal 

eru kenningar John Dewey, sem taldi að reynsla væri forsenda náms. Jean Piaget setti 

fram hugmyndir um þroskastig barna eftir því á hvaða aldri þau eru. Hann vildi meina 

að börnum væri eðlislægt að aðlagast umhverfi sínu og að nám færi fram með könnun 

þeirra á því. Lev Vygotsky hélt því fram að tungumálið væri forsenda þess að miðla 

reynslu og þekkingu. Hann skipti þroska niður í tvö svæði sem hann kallaði svæði 

óráðins þroska og svæði raunverulegs þroska. Einnig setti hann fram kenninguna um 

vinnupalla í námi.  

 Helstu úrræði sem grunnskólar bjóða upp á fyrir bráðger börn eru 

námsaðgreining, teymiskennsla, flýting, dýpkun, einstaklingsmiðað nám og hröðun. 

Námsaðgreining og teymiskennsla ganga út á að nemendur fá námsefni sem er ekki 
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aðeins byggt á aldri þeirra, heldur getu. Með teymiskennslu er átt við að fleiri en einn 

kennari sér um námið þannig að nemendur hafi möguleika á að fá sem mest út úr því, 

hver og einn. Flýting er ein þekktasta leiðin sem er í boði fyrir bráðgera nemendur. Þá 

geta nemendur bæði tekið tvo bekki í einu eða sleppt úr bekk og þannig klárað 

grunnskólann á minna en tíu árum. Einstaklingsmiðað nám gengur út á að laga 

kennsluhætti, námsmarkmið og námsgögn að mismunandi getu og þörfum í 

nemendahópi. Dýpkun felur í sér þann möguleika fyrir bráðger börn að kafa dýpra í 

ákveðin viðfangsefni en hinn almenni nemandi. Hraðferð í námi þýðir að nemendur fá 

tækifæri til þess að fara hraðar yfir námsefni í ákveðnum fögum, til þess að þeir sleppi 

við endurtekningar sem þeir þurfa ekki á að halda.  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 kemur fram að bráðgerir nemendur eigi 

rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. Þeir skuli fá tækifæri til dýpka þekkingu sína og 

þroska hæfileika sína eins og unnt er. Námið skal vera hæfilega krefjandi og kennarar 

skulu leggja sig fram um að meta stöðu hvers og eins nemanda hverju sinni. Í lögum um 

grunnskóla frá 2008 er ekki talað sérstaklega um bráðger börn en hins vegar er talað um 

að börn með einhverjar sérþarfir skuli öll fá nám við sitt hæfi. 

 Samkvæmt skólanámskrám grunnskóla Akureyrar er fremur lítið gert sérstaklega 

fyrir bráðger börn. Í Lundarskóla og Naustaskóla er þó teymiskennsla og áhersla lögð á 

einstaklingsmiðað nám. Í öllum skólanámskránum er talað um mikilvægi þess að bjóða 

upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þessi litla áhersla sem lögð er á málefni bráðgerra 

barna í skólanámskránum gefur til kynna hversu mikið vantar upp á að boðið sé upp á 

úrræði fyrir þennan hóp nemenda innan skólanna.  

 Að okkar mati hefur hingað til ekki verið gert nóg til þess að mæta þörfum 

bráðgerra barna í grunnskólum. Þau úrræði sem eru í boði, og voru talin upp hér að 

framan, eru ágæt viðmið fyrir skólana til að fara eftir. Hins vegar er ekki nóg að þau séu 

til á orði, heldur þurfa þau að vera nýtt í starfi skólanna. Til dæmis hefur undanfarið 

verið mikið rætt um mikilvægi einstaklingsmiðaðs náms, en fæstir skólar hafa í raun 

tækifæri til þess að fylgja þeirri stefnu til fulls, bæði vegna fjölda nemenda á hvern 

kennara og vegna gríðarlegs fjölbreytileika nemenda innan hvers bekkjar. Úrræði eins 

og dýpkun og hraðferð, sem krefjast þess að bráðgeru nemendurnir vinni öðruvísi 

verkefni heldur en hinir nemendurnir, líta vel út á blaði en eru afar erfið í framkvæmd 

þegar kennarar eiga fullt í fangi með að halda utan um nám bekkjarins sem heildar. Þar 
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af leiðandi teljum við að fyrst og fremst þurfi hugarfarsbreytingu innan skólakerfisins í 

heild sinni til þess að kennarar hafi tækifæri til þess að koma á markvissari hátt til móts 

við þarfir bráðgerra barna í grunnskólum. Mikilvægt er að halda á lofti umræðu um 

bráðger börn og gæta þess að þau týnist ekki í þeirri miklu umfjöllun sem hefur verið í 

samfélaginu um börn með sérþarfir, þar sem að vera bráðger getur vissulega flokkast 

sem sérþörf.  
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