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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur verkefnisins er að gera grein fyrir kennsluaðferðum sem henta vel fyrir 

bráðgera nemendur.  

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um bráðgera, gerð er grein fyrir áliti 

fræðimanna á greind, hvernig hún er skilgreind og hvaða aðferðir eru notaðar til að mæla 

hana. Einnig eru helstu greindarpróf kynnt lauslega og sagt er frá Fjölgreindarkenningu 

Gardners. Þá er farið yfir helstu þarfir bráðgerra í námi og hvaða hættur geta steðjað að sé 

þeim ekki mætt.  

Tvö úrræði á Íslandi eru kynnt til sögunnar, Námsefnisráðgjöfin og Háskóli unga fólksins, en 

bæði eru utan veggja skólans. Farið er yfir helstu aðferðir sem henta vel til kennslu bráðgerra í 

grunnskóla, og er sjónum beint sérstaklega að einstaklingsmiðuðu námi og námsaðlögun. 

Aðferðir eins og dýpkun og hröðun eiga samleið með slíku námi og eru þær því einnig 

kynntar. Að lokum er umræða um helstu niðurstöður efnisins og hvaða lærdóm megi draga af 

þeim niðurstöðum.  

Hugmynd af gagnabanka er sett fram. Gagnabanki myndi nýtast vel í kennslu bráðgerra og 

væri því kjörið fyrir alla kennara að hafa aðgang að slíkum. Hægt er að setja hann upp í formi 

vefsíðu sem má stöðugt efla og bæta, þar er hægt að setja inn almennar upplýsingar um hvað 

felst í því að vera bráðger, hvað fræðin segja og hvernig skólastarfi slíkra einstaklinga er best 

háttað. Einnig er hægt að nýta þá þekkingu sem eldri kennarar hafa í farteskinu ásamt nýjum 

hugmyndum í kennslu. Slíkur gagnabanki er ekki síður gagnlegur foreldrum og 

forráðamönnum bráðgerra og bráðgerum nemendum sjálfum til að gera sér betur grein fyrir 

hvað um ræðir, og hvaða gildi bráðgerir hafa í almennu skólastarfi.      
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Abstract 

Following essay is a thesis of the fulfillment of the B.Ed. degree in pedagogy at Akureyri 

University. The purpose is to survey teaching methods for gifted students.  

The theoretic chapter of the essay covers those who are considered gifted. Their needs as 

students is discussed and what can happen if these needs are not met. Theories on intelligence 

are presented, its definition and methods of measurement. Common IQ tests and Gardner 

multiple intelligence theory are introduced.  

Lastly, the basic needs of gifted children in education is listed and the dangers posed to them 

if needs are not met. 

Two Icelandic resources are introduced, Námsefnisráðgjöfin and Háskóli unga fólksins, but 

both are gifted enrichement programs outside the regular school system. The main methods 

that are suitable for teaching gifted in elementary school are covered, and focused specifically 

on individualisation of learning and differentiation. Methods such as enrichment and 

acceleration are compatible with such studies and are therefore also presented. Finally, a 

discussion of the main results and what lessons can be made.  

An idea of a database is presented. A resource database would be useful for all teachers that 

have gifted children in their classes. It can be created as a website where you have general 

information about what it means to be gifted, what scholars say and how the education of such 

individuals are best handled, as well as having the ability to constantly add information and 

improve. Valuable wisdom of older teachers can be preserved as well as new teaching ideas 

and methods added. This database is also useful for parents and guardians of gifted children, 

and gifted children themself, to be more aware of what's involved, and what values gifted 

bring to the general education system. 
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1. Inngangur 

Grunnskólar nútímans hafa það ábyrgðarmikla hlutverk að mæta námsþörfum allra nemenda 

sinna á þann hátt sem hver og einn nemandi þarfnast. Fjölbreytileiki nemenda er mikill og 

erfitt hefur reynst að aðlaga heildstætt skólastarf að þörfum hvers og eins. Til þess að hægt sé 

að mæta einstaklingsþörfum nemenda þarf skólinn að beita fjölþættum kennsluaðferðum og 

hafa ólík úrræði til náms sem henta breiðum hópi nemenda. 

Einn hópur nemenda sem enn bíður úrlausnar í íslensku skólakerfi kallast bráðgerir nemendur. 

Bráðgerir hafa mikla hæfileika á einhverjum sviðum og eiga oft ekki samleið með jafnöldrum 

í námi hvað varðar getu, hraða og úrlausnir. Þó námsgeta sé meiri en hjá jafnöldrum er oft 

misræmi á milli námsgetu og félagsþroska bráðgerra og því eru lausnir eins og hröðun í námi 

þar sem viðkomandi færist upp um bekk eða flyst fyrr á milli skólastiga oft ekki hentug lausn.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni hvaða leiðir henta vel í kennslu fyrir 

bráðgera nemendur? Til þess að finna svar við þeirri spurningu er einnig mikilvægt að spyrja 

hverjir teljast bráðgerir og hvaða námsþarfir þeir hafa. Þegar lagt var upp með verkefnið hafði 

höfundur hug á að skoða sérkennsluúrræði fyrir bráðgera, í líkingu við þau úrræði sem 

seinfærir nemendur hafa fengið undanfarna áratugi. Þó beindust sjónir fljótt að öðrum 

lausnum sem henta bráðgerum sem og öðrum nemendum vel; námsaðlögun og 

einstaklingsmiðuðu námi.  

Með því að einstaklingsmiða nám er hægt að mæta þörfum allra nemenda hvað varðar 

námsgetu og námsárangur. Með því móti er hægt að koma í veg fyrir að nemendur séu teknir 

úr almennri kennslu í sér úrræði og nemendur upplifi sig þannig aðgreinda frá hópnum. 

Þannig er kröfum mætt um nám án aðgreiningar og skóla fyrir alla sem aðalnámskrá 

grunnskóla og grunnskólalög kveða á um.  

Þörf bráðgerra til að vera viðurkenndir af jafnöldrum og að vera metnir fyrir hverjir þeir eru 

en ekki hvað þeir geta, er oft enn meiri en hjá þeim sem ekki eru bráðgerir. Ástæðan er oft sú 

að misræmi er á námslegri getu þeirra og tilfinninga- og félagsþroska. Að aðgreina slíka 

einstaklinga frá fjöldanum vegna námsgetu getur valdið viðkomandi óöryggi og hjálpar ekki 

til við að styrkja félagstengsl hans við jafnaldra. Því er ekki síður mikilvægt að skólinn hlúi að 

félagslegum þáttum nemenda, eins og aðalnámskrá kveður á um. 

Í verkefninu verður farið yfir helstu atriði er viðkoma bráðgerum; hverjir teljast bráðgerir, 

hvernig greind er skilgreind og mæld, hverjar eru þarfir bráðgerra og hvaða afleiðingar það 
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getur haft sé þeim þörfum ekki mætt. Kynnt verða tvö úrræði, Námsefnisráðgjöfin og Háskóli 

unga fólksins, sem hafa verið sett á stofn til að mæta bráðgerum nemendum. Úrræði innan 

grunnskóla eru útskýrð og eru ýmsar leiðir kynntar sem geta hentað í kennslu bráðgerra. Þá 

verður farið yfir helstu atriðin í umræðukafla og rannsóknarspurningu svarað. Að lokum er 

lögð fram hugmynd um gagnabanka sem hægt væri að koma á fót, er hann í formi vefsíðu þar 

sem hægt væri að nálgast allar helstu upplýsingar sem viðkoma bráðgerum og þeirra námi. 

Slíkur gagnabanki myndi nýtast kennurum, en ekki síður vera fræðandi fyrir bráðgera 

nemendur og foreldra þeirra. 

  



4 
 

2. Bráðger börn 

Hugtakið bráðger hefur rutt sér til rúms undanfarin ár og er notað yfir einstaklinga sem standa 

framar jafnöldrum í hæfni og getu, en einnig hafa orð eins og afburðargreindur, gáfaður og 

greiðfær verið notuð til að lýsa sömu einstaklingum. Á ensku hafa ýmis orð einnig tíðkast yfir 

bráðgera og má þar nefna „ ... talented, high ability, high potential, able, superior, exceptional, 

supernormal, precocious, rapid, quick, prodigy, genius“ (Mandelman, Tan, Aljughaiman og 

Grigorenko, 2010, bls. 287–288).  

Hár vitsmunaþroski er einkennandi hjá bráðgerum börnum, en þó ber hegðun þeirra líka 

merki um að þau séu bráðger. Í rannsókn sinni segja Reis og Renzulli (2010, bls. 309) að 

nemendur sýni ekki eingöngu afburðargetu heldur einnig mikla þrautseigju og hafi mikla 

sköpunarhæfni. Þegar þetta þrennt fléttast saman verður úr framúrskarandi árangur í námi. 

Eðlilega eru bráðgerir ólíkir hverjum öðrum rétt eins og annað fólk, en um allan heim má 

finna sameiginlega lýsingu á bráðgerum einstaklingum. Þeir einstaklingar hafa eiginleika eins 

og innbyggða hvata (e. motivation), óhefðbundin áhugamál miðað við aldur, gott minni, 

innsýn í aðstæður, ímyndunarafl, sköpunarhæfni, lausnarmiðaða hugsun, þekkingarleit og 

rökfestu, svo eitthvað sé nefnt. Þó ber að nefna að bráðgerir nemendur sýna ekki alltaf 

framúrskarandi árangur í námi þrátt fyrir áðurnefnda eiginleika, en það verður útskýrt síðar. 

Að vera bráðger var áður fyrr álitið einþætt, þ.e. að í því fælist eingöngu að vera með 

afburðum greindur, en nýjustu kenningar og rannsóknir álíta að það að vera bráðger sé 

margþætt. Þá er átt við að hinn bráðgeri hafi þrjá megin þætti; að vera greinandi (e. 

analytical), skapandi (e. creative) og hafi hagnýta hæfileika (e. practical abilities). Í nútíma 

kennsluhugmyndum fyrir bráðgera er samþætting þessara þriggja eiginleika lykilatriði. Öll 

atriðin hafa sína sér eiginleika og saman mynda þau sterka heild. Að vera greinandi felur í sér 

færni í að bera saman og aðgreina, að koma auga á tengsl, ásamt færni í flokkun, röðun og 

greinandi túlkun. Að vera skapandi (eða hafa sköpunarfærni) felur í sér sveigjanleika, hæfni 

til að útfæra og að geta sýnt frumleika. Hagnýtir hæfileikar nýtast þannig að nemendur geta 

tekið það sem þeir greina og skapa og yfirfært það í eitthvað sem getur nýst þeim, eitthvað 

hagkvæmt sem kemur að notum. Misjafnt er eftir einstaklingum hvort eitt af þessum atriðum 

stendur ofar hinum eða þau séu öll af svipuðum styrkleika, en hægt er að vinna með þau og 

móta í þjálfun og kennslu (Aljughaiman og Ayoub, 2012, bls. 154–156). 



5 
 

2.1 Greind, greindarpróf og greindarvísitala 

Þegar fjallað er um bráðgera nemendur má augljóslega sjá að hugtakið „greind“ (e. 

intelligence) kemur ítrekað fyrir, og er því gott að hafa skýra mynd í huga hvað það hugtak 

merkir. Ýmsar skilgreiningar má finna, en erfitt er að setja fingur á hvaða merkingu greind 

hefur í daglegu lífi. Oftast er talað um greind sem mælanlega, og þá í tengslum við 

einhverskonar staðla og greindarpróf. Slík próf hafa sýnt fram á að hægt sé að sjá fyrir um 

námsgetu nemenda í framtíðinni (Sigurður J. Grétarsson, 2000, án bls.tals).  

Fræðimönnum hefur alla tíð greint á um hvernig skilgreina skuli greind og er það enn í dag 

ágreiningsefni. Fyrir rúmri öld síðan, árið 1921, spurðu ritstjórar tímaritsins The Journal of 

Educational Psychology 17 helstu fræðimenn þess tíma hvernig þeir myndu skilgreina greind 

og hvernig best væri að mæla hana. Svörin vöktu mikla athygli vegna þess hve mörg og ólík 

þau voru. Sama tilraun var gerð árið 1986, en þá spurðu Detterman og Sternberg hóp 

fræðimanna sömu spurninga og höfðu verið spurðar árið 1921. Útkoman var ekki ólík þeirri 

fyrri, eiginleiki greindar var skilgreindur á 25 mismunandi vegu, og voru aðeins þrjú þeirra 

atriða nefnd af 25% svarenda eða fleirum. Helmingur svarenda sagði greind vera háþróaða 

kerfiseiningu eða stýrifærni (e. higher level component), 29% sagði greind vera eitthvað sem 

væri mikils metið í menningunni (e. that which is valued by culture) og 25% sagði greind vera 

ferli framkvæmdar (e. executive processes). Aðeins átta prósent svarenda sögðu greind vera 

færni til náms (Richardson, 2002, bls. 284–285).  

Samkvæmt Íslensku alfræðiorðabókinni er einnig sagt að erfitt sé að skilgreina greind til 

hlítar, en að hún sé talin felast í hæfileikum til náms. Þá er tekið fram að greind sé hæfni til að 

vinna úr hugmyndum, leysa úrlausnarefni, aðlögunarhæfni í nýjum aðstæðum og skilningur á 

flóknu samhengi fyrirbæra (Snara veforðabók, 2011, án bls.tals). Bráðger börn hafa einnig 

verið kölluð afburðargreind börn. Ef litið er til skilgreiningar Íslenskrar alfræðiorðabókar má 

leiða að líkum að börn með afburðargreind hafi áberandi mikinn hæfileika í námi. Ólíkar 

skoðanir eru um hvort greind sé meðfædd og þar með ekki hægt að breyta henni eða hafa áhrif 

á hana þar sem hún liggi í erfðamengi viðkomandi eða hvort hún ávinnist með tímanum og sé 

þar af leiðandi hægt að móta og örva með ýmsum hætti (Gardner, Davis, Christodoulou, 

Seider, 2011, bls. 3).  

Hvernig sú greind er mæld er annað mál sem menn hafa greint á um í gegnum tíðina, en 

greindarpróf hafa þó verið algengasta mæliaðferðin undanfarna áratugi. Greindarpróf eru 
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svokölluð sálfræðileg próf sem byggja á tveimur grundvallarhugmyndum úr tölfræði, staðlaðri 

röðun og fylgni. Slík próf þarfnast mikils undirbúnings er þau eru hönnuð, og eiga, þegar því 

verki er lokið, að sýna áreiðanlega mynd af hvar einstaklingur stendur í samanburði við 

fjöldann. Ekki nægir að sýna hver greind einstaklings er ein og sér, heldur er tilgangur slíks 

prófs að spá fyrir um röðun annarra eiginleika og hæfileika viðkomandi, eins og hvernig þeim 

einstaklingi mun ganga í námi. Frakkinn Alfred Binet er talinn fyrstur manna til að sýna fram 

á gagnsemi slíkra prófa, er hann hannaði próf árið 1905, sem átti að hjálpa kennurum í París 

að finna hæfilegt nám fyrir börn sem áttu í erfiðleikum í námi. Prófið sem einblíndi fyrst og 

fremst á börn sem þurftu á sérkennslu að halda gagnaðist að lokum öllum börnum, bráðgerum 

sem og öðrum (Gardner o.fl., 2011, bls.2–3; Sigurður J. Grétarsson, 2000, án blaðsíðutals).  

Greindarpróf Binet hefur ekki verið notað undanfarna áratugi, en greindarpróf Wechslers, 

WPPSI-R (Wechsler preschool and primary scale of intelligence – revised) og WISC-IV 

(Wechsler intelligence scale for children – fourth edition) eru þau próf sem eru notuð til 

greiningar á börnum, en þá eru greindir helstu hugrænu styrkleikar og veikleikar sem tengjast 

meðal annars námsörðugleikum, athyglisbresti, þroskahömlun og því að vera bráðger 

(Námsmatsstofnun, e.d.). Niðurstaða greindarprófa getur meðal annars sýnt fram á hvort barn 

þurfi aukna aðstoð í námi eða sérfræðiaðstoð vegna þroskafrávika, þá er hægt að ákvarða með 

hvaða hætti sú aðstoð ætti að eiga sér stað, hver fjármagnar hana og svo framvegis (Lög um 

grunnskóla, 2008, IX kafli, 40. grein). 

Algengt er að greindarpróf mæli svokallaða greindarvísitölu eða IQ. Meðalgreindarvísitala 

hefur tölugildið 100 og þeir sem hafa greindarvísitölu á bilinu 85–115 teljast hafa 

meðalgreind. Þeir sem hafa greindarvísitölu undir 70 flokkast tornæmir en þeir sem ná 130 

stigum eða hærra eru taldir afburðagreindir (David Shaffer og Katherine Kipp, 2007, bls. 337, 

346–347). Til er nákvæmari skilgreining, þá er talað um að þeir sem eru lítið bráðgerir (mildly 

gifted) eru með greindavísitölu 115–129 og tilheyra efstu 2.5% almennings, bráðgerir 

(moderately gifted) eru með greindarvísitölu 130–144 sem samsvarar rúmlega 1% 

almennings, mikið bráðgerir (highly gifted) eru með greindarvísitölu 145–159 og eru í efstu 

0.13%, einstaklega bráðger (exceptionally gifted) í efstu 0.003%, og með snilligáfu 

(profoundly gifted) í efstu 0.000003% (Mandelman, Tan, Aljughaiman og Grigorenko, 2010, 

bls. 287). 

Samkvæmt meðalkúrfu þeirra sem mælast eru 1–2% barna með greindavísitölu 130 eða yfir 

og eru þar af leiðandi með afburðargreind. Þau próf sem eru notuð taka ekki tillit til allra þátta 
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í lífi manneskju og hafa mikla fylgni við námsárangur. Þar af leiðandi er ekki hægt að segja til 

um félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska út frá greindarvísitölu sem mæld er með slíkum 

prófum (Hildur Friðriksdóttir, 1997, bls. 10).  

2.2 Fjölgreindakenning Gardners 

Howard Gardner fæddist árið 1943 í Bandaríkjunum og býr í Cambridge í Massachusetts. 

Gardner er menntaður sálfræðingur og kennari auk þess sem hann hefur verið 

aðstoðarprófessor í taugafræði. Þekktastur er hann fyrir Fjölgreindarkenninguna en þar skiptir 

Gardner greind upp í átta aðgreinda þætti: 

 Málgreind, 

 Rök- og stærðfræðigreind, 

 Rýmisgreind, 

 Tónlistargreind, 

 Líkams- og hreyfigreind, 

 Samskiptagreind  

 Sjálfsþekkingargreind.  

Nokkrum árum seinna bætti hann við áttunda þættinum, Umhverfisgreind (Gardner o.fl., 

2011, bls. 6–7).  

Lykilatriði fjölgreindarkenningarinnar er að hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum. Því 

er ekki hægt að nota kenninguna til að finna ákveðna greind sem passar viðkomandi heldur 

snýst hún um hugræna starfsemi, að hver og einn hafi færni, mögulega í öllum 

greindarþáttum, þó hafa flestir eina eða tvær greindir sem eru ríkjandi. Í kennslu getur 

fjölgreindakenning Gardners því nýst kennara til að miða út hvaða greind eða greindir 

viðkomandi hefur og hvaða greindir er gott að þroska og þróa þess fyrir utan hjá nemendum. 

Niðurstöðurnar getur kennari svo nýtt sér í mismunandi kennsluaðferðum (Armstrong, 2001, 

bls. 20–21; Gardner o.fl., 2011, bls. 8). 

Til að kennari geti þekkt hvaða greindarþáttur er ríkjandi hjá viðkomandi nemanda er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir einkennum hvers þáttar. Ef farið er hratt yfir sögu má sjá að 

hver greindarþáttur hefur sína sérstöðu. Flestir búa yfir málgreind þó hún sé vissulega 

mismikil. Í þeim þætti felst geta til að orða hugsanir, tala, skilja orð, lesið ritmál og skrifað. 

Heyrnalausir hafa sömu málgreind og heyrandi, en hún nýtist þeim á annan hátt. Hvað rök- og 
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stærðfræðigreind varðar hefur viðkomandi getu til að raða hlutum, mæla og skoða eiginleika 

þeirra með gagnrýnni hugsun, á meðan rýmisgreind felur í sér að geta myndgert hluti, tjáð sig 

með myndmáli og geta endurskapað hluti af sjónrænni reynslu (Armstrong, 2001, bls. 14, 18–

19).  

Tónlistargreind tengist hljóðum og táknrænu minni, og hefur einstaklingur með slíkan 

greindarþátt tilfinningu fyrir laglínu, takti og hljómblæ. Fín- og grófhreyfingar tilheyra 

líkams- og hreyfigreind, en slíkar hreyfingar skipta höfuðmáli í skrift, áhaldanotkun og ýmis 

íþróttum og líkamsþjálfun. Einstaklingur með sterka samskiptagreind á auðvelt með 

samskipti, á oft marga vini og er virkur í félagslífi. Honum reynist tamt að lesa í skapgerð, 

hugarástand og áhugasvið annarra. Þeir sem hafa ríkjandi sjálfsþekkingargreind kjósa oftar að 

vera einir, hafa mikið sjálfstraust og þekkja vel eigið tilfinningalíf og sterku og veiku hliðar. 

Þó þættir samskiptagreindar og sjálfsþekkingargreindar séu á vissan hátt andstæður fara þeir 

þó oft saman, og stuðla þannig að góðri félagsfærni (Armstrong, 2001, bls. 14–15, 17–19; 

Gardner, 2011, bls. 13–14). 

Fjölgreindarkenningin samræmist ekki almennum hugmyndum um hvernig greind sé 

mælanleg. Þau greindarpróf sem eru notuð til að mæla greind barna eiga það sameiginlegt að 

mæla sérstaklega þátt málgreindar og rökvísi, en leggja litla eða enga áherslu á aðra þætti 

greindar. Þannig getur barn í raun verið bráðgert án þess að greindarpróf sýni fram á þá 

niðurstöðu (Armstrong, 2001, bls. 13).  

2.3 Hverjar eru þarfir bráðgerra?  

Til þess að geta svarað því hvernig hægt sé að mæta þörfum bráðgerra barna er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir hverjar þarfir þeirra eru. Þarfir bráðgerra barna eru í grundvallaratriðum 

þær sömu og annarra barna þegar kemur að námi: að vera viðurkennd sem einstaklingar, 

metin að verðleikum og fá nám við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

41; Lög um grunnskóla, 2008, I kafli – 2. grein, IV kafli, 17. grein). Bráðgerir eru að öllu leyti 

eins og annað venjulegt fólk, að afburðargetu sinni undanskilinni. Vegna hennar hafa margir 

upplifað erfiðleika, verið gagnrýndir fyrir að vera „of klárir“, fengið áberandi mikla athygli og 

hól frá fullorðnum sem hefur valdið þeim óvinsældum meðal jafnaldra eða jafnvel verið 

niðurlægðir í kennslustundum af kennara sem kærði sig ekki um nemanda sem „þykist vita 

allt“. Aðrir hafa jákvæða upplifun vegna hæfileika sinna og hafa fengið stuðning og 

hvatningu. Eins og annað fólk hafa bráðgerir sinn eigin persónuleika og atgervi, sumir eru 
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feimnir, aðrir ófeimnir, sumir eru stríðnir og aðrir eru viðkvæmir, sumir eru sjúkir, aðrir 

hraustir, sumir með fötlun, aðrir án fötlunar o.s.frv. Persónuleiki og atgervi hvers og eins 

hefur mikið um það að segja hvernig viðkomandi vegnar í lífinu og hversu vel viðkomandi 

vinnur úr þeim hæfileikum sem hann hefur (Freeman, 2010, bls. 4–5, 195–197).  

Algengur misskilningur er um að bráðgerir nemendur þurfi ekki stuðning í námi þar sem þeir 

séu ekki að kljást við raunveruleg vandamál, hvorki tilfinningaleg né félagsleg, ólíkt þeim 

sem þurfa námsaðstoð vegna erfiðleika við að halda í við jafnaldra. En þó vandamálin séu 

ekki að geta haldið í við kröfur námskrár eru engu að síður annars konar vandamál til staðar 

sem þarf að leysa. Fyrst og fremst þarfnast bráðgerir námsefnis sem ögrar getu þeirra og 

þroskar þá hæfilega mikið, mikilvægt er að það námsefni sé hvorki of auðvelt né erfitt. Auk 

þess þurfa bráðgerir menntaumhverfi sem styður ekki við staðalímyndir, heldur hvetur til 

námsárangurs á hærri stigum og menntaumhverfi sem inniheldur metnaðargjarna nemendur 

sem fagna góðum námsárangri. Síðast en ekki síst þarfnast bráðgerir talsmanns sem vinnur 

sleitulaust að því að tryggja rétt barna og stuðning í skólakerfinu hvort sem það er í 

nærsamfélaginu, landsvísu eða jafnvel á heimsvísu (Moon, 2009, bls. 276).  

Ekki nægir að hver nemandi fái eingöngu nám við hæfi því félagslegi þátturinn spilar 

lykilatriði í vellíðan og góðu gengi nemanda, og er skólinn einnig ábyrgur í þeim efnum. Rík 

áhersla er lögð á að vitund nemenda um viðhorf, áhuga og hæfileika séu efld svo nemandi geti 

notið sín í námi og starfi. Verkefni skulu lögð fram til að efla sjálfstraust, félagslegan- og 

siðferðilegan styrk og alhliða þroska. Mikilvægur liður í að þetta nái fram að ganga eru 

samskipti barna við önnur börn og kennara. Þeim samskiptum þarf að vera leiðbeint á rétta 

braut til þess að reynslan verði uppbyggileg og þroskandi fyrir barnið (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 67).  

2.4 Hverjar eru hætturnar ef þörfum bráðgerra er ekki mætt? 

Staðalímyndir um bráðger börn hafa að mestu snúist um auðvelda og áfallalausa skólagöngu 

bráðgerra sem eru yfirhöfuð sjálfsöruggir og virkir nemendur, gjarnan afburðarfólk í íþróttum 

og tónlist. Þeir nemendur eiga ekki við andleg, tilfinningaleg eða félagsleg vandamál að stríða 

og geta ávallt leyst auðveldlega úr erfiðum málum vegna andlegrar og líkamlegrar heilsu 

(Peterson, 2009, bls. 280). Slíkar staðalímyndir eiga sér þó ekki alltaf stoð í raunveruleikanum 

því þó slíku hafi verið haldið fram um skóla- og lífsgöngu bráðgerra nemenda segir Peterson 

(2009, bls. 281) hætturnar fjölmargar ef bráðgerum nemendum er ekki mætt með námsefni 
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við hæfi, og ekki þarf síður að huga að andlegum, félagslegum og tilfinningalegum 

erfiðleikum. Þeir sérfræðingar sem hafa aðstoðað bráðgera nemendur segja algengt að 

nemendurnir glími við námserfiðleika, einelti, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, streitu, kvíða og 

lágt sjálfsmat, svo fátt eitt sé nefnt. Rannsóknir hafa sýnt sterk tengsl milli námssjálfsmyndar 

(e academic self-consept), námsaðferða og námsárangurs. Til þess að búa bráðgert barn undir 

jákvæða skólagöngu er mikilvægt að huga að sjálfsmynd viðkomandi en ekki eingöngu þeim 

þáttum sem tengdir eru náminu sjálfu (McInerney, Cheng, Mok og Lam, 2012, bls. 250–251).  

Oft þjást bráðger börn af streitu vegna óljósra framtíðaráforma og þarfnast þess oft að þeirra 

framtíðaráformum sé veitt athygli mun fyrr en hjá öðrum börnum. Algengast er að 

fullkomnunarárátta og hörð sjálfsgagnrýni eigi stærstan þátt í slíkri streitu. Þessir þættir geta 

haft þær afleiðingar að bráðger nemandi þoli ekki álagið sem fylgir og leiðist í kjölfarið 

jafnvel út í ólöglega lyfjanotkun og hættir í skóla. Enn á eftir að rannsaka ýmsa þætti sem 

talið er að séu áhættuþættir fyrir bráðgera, þar má nefna áráttu- og þráhyggjuröskun, 

sjálfskaðandi hegðun, átröskun, erfiðleika í samskiptum við foreldra, fíkniefnanotkun og 

fleira. Bráðgerir þurfa að ganga í gegnum sama þroskaskeið og aðrir jafnaldrar þeirra hvað 

varðar sjálfsmynd og aðgreiningu, væntingu til starfsframa, sambönd við jafningja, sjálfstæði 

og trú á eigin hæfni. Þó er leit bráðgerra að eigin sjálfsmynd oft það mikil að hún getur 

orsakað langvarandi átök og ósætti við foreldra sína (Peterson, 2009, bls. 281). 

Í leitinni að eigin sjálfsmynd er algengt að bráðgerir, þá einkum stúlkur, eigi það til að gera 

lítið úr getu sinni til náms til að öðlast viðurkenningu og samþykki jafnaldra. Stangast það á 

við hina raunverulegu sjálfsmynd og getur það valdið mikilli vanlíðan og togstreitu innra með 

viðkomandi. Þörf bráðgerra eftir viðurkenningu jafnaldra er oft ákafari en hjá öðrum þar sem 

algengt er að misræmi sé á félags- og tilfinningaþroska annars vegar og vitsmunaþroska 

hinsvegar. Kennarar og foreldrar bráðgerra barna gera sér ef til vill ekki alltaf grein fyrir 

þessu þroskamisræmi, og hvaða þýðingu það getur haft fyrir viðkomandi barn. Þegar barn 

hefur mikinn siðgæðisþroska en lítinn tilfinningaþroska getur það valdið óeðlilegum 

áhyggjum af málefnum og vandamálum sem eiga sér stað í heiminum, ásamt erfiðleikum með 

félagsleg réttlætismál, næmni fyrir líðan jafnaldra og fleiri aðstæðum sem krefjast þroska á 

báðum þroskaþáttum (Peterson, 2009, bls. 281). 

Hvað viðkemur námslega þættinum er einnig fjölmargt sem þarf að hafa vakandi auga með. 

Þá má nefna að þeim bráðgeru nemendum sem fá ítrekað of einhæf og auðveld verkefni sem 

samræmast ekki þeirra námsgetu er hætt við að sýna neikvæða hegðun eins og: 
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 Veita kennara ekki athygli í kennslu, krotar eða gera eitthvað annað á meðan kennsla 

fer fram. 

 Streitast á móti í námi, sinna því viljandi illa eða kæruleysislega. 

 Verða pirraðir á að þurfa bíða eftir bekknum.  

 Trufla bekkinn, vera með læti. 

 Eiga erfitt með að bíða þar til kemur að þeim og grípa því oft fram í fyrir kennara eða 

bekkjarfélögum, kalla til dæmis fram svör við spurningum án þess að rétta upp hönd. 

 Dreyma dagdrauma.  

 Neita að taka leiðbeiningum eða skipunum.  

 Festast í hlutverki bekkjartrúðs. 

 Vilja síður taka þátt í bekkjarvinnu, vilja heldur vinna einir að lausn verkefna. 

 Tala oft nánast viðstöðulaust um það sem þeir vita. 

 Vera stundum stjórnsamir við kennara og bekkjarfélaga. 

 Sýna fullkomnunaráráttuhegðun, spyrja stöðugt hvort eitthvað sé rétt og nógu gott. 

 Finnast erfitt að taka gagnrýni og eru auðgrættir. 

(Winebrenner, 2001, bls. 9–11)  

Ef bráðger börn upplifa að þeirra námsþörfum sé ekki mætt er hætta á að það leiði til 

neikvæðrar hegðunar. Til að koma í veg fyrir slíka hegðun getur kennari til dæmis gert 

námssamning við nemanda og leiðbeint honum í sjálfsnámi þar sem hann dýpkar þekkingu 

sína á ákveðnu efni. Einnig getur það skipt sköpum að nemandi fái tækifæri til að skila 

verkefnum sínum til kennara og fá endurgjöf frá honum. Kennari ætti ætíð að muna að 

bráðgerir eru það sem þeir eru, ekki það sem þeir gera, og skal hrósa viðkomandi með það í 

huga. Ef öll áherslan er lögð á verk nemanda getur það ýtt undir óheilbrigða 

fullkomnunaráráttu sem margir bráðgerir kljást við. Engu að síður þarf viðkomandi hrós þegar 

hann hefur unnið vel að erfiðu verkefni, en erfitt getur reynst að finna þennan meðalveg með 

hvern og einn nemanda (Hildigunnur Gunnarsdóttir, 2004, bls. 32–33).  

Námsleiði er algengur fylgifiskur sé nemendum ekki mætt námslega, og getur slíkur leiði haft 

letjandi og neikvæð áhrif á áframhaldandi nám. Í nýrri skýrslu PISA (OECD, 2012, bls. 3–4). 

kemur fram að íslenskir afburðarnemendur eru ekki mjög metnaðargjarnir og er óvenjuhátt 

hlutfall þeirra sem gerir ekki ráð fyrir að ljúka háskólanámi, eða yfir 10% nemenda. Það er 

einungis sambærilegt við niðurstöður frá Austurríki, Hong Kong Kína og Ítalíu. Í skýrslunni  
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eru skólayfirvöld viðkomandi landa hvött til að beina athygli sinni að þessum hóp nemenda, 

stuðla að  auknum væntingar þeirra til náms, hvetja þá til dáða og leyfa þeim að njóta 

hæfileika sinna og verðleika fremur en að einblína á bakgrunn þeirra. Tekið er fram hve 

alvarlegt það er að afburðarnemendur finni ekki hvata hjá sér til að fara í háskólanám, og sé 

miklum efnahagslegum og félagslegum verðmætum þannig kastað á glæ. 
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3. Úrræði fyrir bráðger börn á Íslandi 

Starfshópur um bráðger börn (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 8) lagði fram tillögur 

til fræðsluráðs Reykjavíkurborgar um úrræði í skólum og hvernig hægt væri að mæta þörfum 

bráðgerra barna innan grunnskólans. Hópurinn lagði áherslu á krefjandi verkefni við hæfi 

hvers og eins og að einstaklingsáætlanir yrðu unnar í samvinnu nemenda, kennara og foreldra. 

Taldi hópurinn að þekkingu um bráðgera væri ábótavant meðal starfsfólks skóla og þörf væri 

á frekari fræðslu í þeim efnum.  

Megintillaga hópsins var sett fram í sex liðum og hvatti hópurinn til þess að allir grunnskólar í 

Reykjavík settu sér áætlun um hvernig komið yrði til móts við bráðgera nemendur og kynna 

áætlunina í skólanámskrá. Áætlunin skyldi meðal annars fela í sér að skólanámskrá og 

umræða í skólastarfi tæki mið af fjölbreytileika og einstaklingsmun. Efnið yrði markvisst 

kynnt í skólum svo að „litið verði á bráðger börn sem eðlilegan samstarfshóp í skólastarfinu 

og stolt skólans og styrk út á við, t.d. í samskiptum við aðra skóla“. Einnig ætti ákveðinn aðili 

að bera ábyrgð á bráðgerum nemendum í hverjum skóla fyrir sig og þróa lausnir sem henta 

þeim hópi nemenda með vitsmunalega hæfileika nemenda í huga, sem og verkfærni, 

listhneigð og líkamlega færni (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 8).  

Bráðgerir nemendur eiga samkvæmt tillögunni að geta leitað til umsjónaraðila í skólanum þar 

sem þeir geta fengið aðstoð í sjálfstæðri verkefnavinnu og upplýsingaleit. Lögð er áhersla á að 

búa til hópa innan skólans þar sem bráðgerir nemendur geta hist og unnið með jafningjum á 

ólíkum aldri. Einnig á að auðvelda flýtingu í námi frá því sem áður var, meðal annars með því 

að ljúka grunnskólanámi á færri en 10 árum eða taka framhaldsskólaáfanga samhliða 

grunnskólanámi (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 8). 

Til þess að efla áherslu á að mæta bráðgerum nefndi starfshópurinn hugmyndir um aðgerðir, 

en þær fólust í því að skólar yrðu hvattir til að vinna þróunarverkefni tengd kennslu bráðgerra 

og gætu til þess sótt um styrki til fræðsluráðs. Einnig yrði sett upp vefsíða með öllu því sem 

viðkemur bráðgerum, helstu skilgreiningar og möguleg úrræði, og yrðu þær upplýsingar opnar 

nemendum, foreldrum og kennurum. Ráðlagt var að auglýsa eftir skóla sem myndi taka að sér 

að gerast móðurskóli í þessum efnum og veita öðrum skólum ráðgjöf, og yrðu haldin 

námskeið fyrir grunnskólakennara um bráðger börn. Í kjölfarið yrði komið á fót 

samstarfsverkefnum milli skóla um bráðgera nemendur og ákveðinn vettvangur útbúinn þar 

sem bráðgerir gætu komið saman og rætt málefni þessu tengt, borið saman bækur sínar og 



14 
 

sýnt ýmis verk, þá ef til vill með svipuðu móti og tíðkast á vísindaráðstefnum ungs fólks víða 

um heim (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 8–9). 

Starfshópurinn segir hugarfarsbreytingu þurfa til að skóli og kennarar komi markvissar til 

móts við bráðger börn. Samkvæmt alþjóðlegum könnunum er breidd árangurs barna á Íslandi 

minni en annars staðar og allt að 20% nemenda nái ekki að nýta hæfileika sína til fulls í námi. 

Til að mynda þyrfti að jafna hlutfall og vægi list- og verkgreina annarsvegar og bóklegra 

greina hinsvegar til að mæta ólíkum hæfileikum. Skólayfirvöld ættu í hvívetna að starfa með 

það markmið í huga „ ... að börnunum okkar líði vel og þau öðlist menntun fyrir líf og starf í 

nútímasamfélagi“ (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls.9–10). 

3.1 Námsefnisráðgjöfin 

Námsefnisráðgjöfin var starfandi á árunum 1986–1997 en þar var leitast við að mæta 

bráðgerum börnum, eða afburðargreindum eins og þau voru þá kölluð, með ýmsum 

námskeiðum og fræðslu sem hæfði hverjum nemanda fyrir sig. Þetta var fyrsta úrræðið á 

Íslandi sem einblíndi á þennan tiltekna hóp nemenda og var þjónustan starfandi utan 

skólatíma nemendum að kostnaðarlausu. Þó áherslan væri að mæta þörfum nemenda sem væri 

ekki mætt í hefðbundnu skólastarfi mátti heyra raddir þeirra sem álitu að verið var að gera 

ákveðnum hópi hærra undir höfði en öðrum. Víðir Kristinsson, forstöðumaður sálfræðideildar 

skóla í Reykjavík, tjáði sig um starfsemi Námsefnisráðgjafarinnar með eftirfarandi orðum: 

„Ef það á að fara að setja þessi börn í einhverja afmarkaða stöðu finnst mér það bein 

leið til að skapa uppsperrta hrokagikki sem ekki eru tilbúnir að standa undir því að 

vera svona sérstaklega vel úr garði gerðir“ (Páll Þórhallsson, 1994, bls. 2 B).  

Bragi Jósepsson prófessor, umsjónarmaður Námsefnisráðgjafarinnar, sagði sitt álit vera að þó 

það kitlaði ef til vill hégómagirnd bráðgerra að vita af hæfileikum sínum skipti það mestu 

máli fyrir þau að líða vel og að þau væru meðvituð um þann styrk sem þau hefðu. Þannig 

tendraðist ákveðinn lífsneisti sem gæfi þeim „ ... andlegt þrek til að framfylgja því sem í þeim 

býr“ (Páll Þórhallsson, 1994, bls. 3 B). Álit Braga var staðfest árið 2000 þegar gerð var 

rannsókn á þeim hópi barna sem höfðu haft færi á að nýta sér þjónustu 

Námsefnisráðgjafarinnar. Haft var samband við þá 200 nemendur sem hafði staðið til boða að 

nýta sér þjónustuna, og samþykktu 138 aðilar þátt í rannsókninni en 62 höfnuðu þátttöku. 

Hópnum var skipt í tvennt, þá sem þáðu þjónustu Námsefnisráðgjafarinnar og þá sem hafði 

staðið það til boða en hafnað því. Markmið rannsóknarinnar var þríþætt, að kanna áhrif 
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kennslu Námsefnisráðgjafarinnar á bráðgera nemendur, að kanna mögulegan mismun á 

bakgrunni þeirra sem tóku þátt og þeirra sem tóku ekki þátt og bera saman, og að lokum afla 

upplýsinga til þess að geta áframhaldandi haft áhrif á menntun bráðgerra í framtíðinni 

(Freeman og Josepsson, 2002, bls. 35, 39–40).  

Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á hópunum tveimur í nánast öllum liðum. Þeir 

sem tóku þátt höfðu jákvæðara viðhorf til náms og þess sem lífið hefði upp á að bjóða. Þeir 

áttu auðveldara með að einbeita sér í langan tíma en þeir sem tóku ekki þátt og sjónrænt minni 

og minni almennt var áberandi betra. Hvað tilfinningaþroska varðar áttu þeir sem tóku þátt 

einnig auðveldara með að lesa í líðan annarra og stóðu betur að vígi í samskiptum við aðra. 

Þeim sem tóku ekki þátt þótti erfitt að vera kallaðir bráðgerir þó þeir væru það samkvæmt 

skilgreiningu, en það er merki um lágt sjálfsmat. Þeir nemendur sem tóku þátt hefðu ekki gert 

það hefðu þeir ekki haft stuðning foreldra sinna og virðist sá stuðningur hafa gefið þeim meira 

sjálfstraust en hinn hópurinn hafði, og gerði það þá nemendur sem tóku þátt betur í stakk búna 

að taka þeim áskorunum sem þjónustan lagði fram (Freeman og Josepsson, 2002, bls. 35, 42–

44). 

3.2 Háskóli unga fólksins 

Háskóli unga fólksins (HUF) hefur verið starfræktur í Háskóla Íslands síðan í júní 2004. 

Mörgu svipar til þjónustu Námsefnisaðstoðarinnar (1986–1997) að því undanskyldu að greitt 

er fyrir þátttöku í HUF. Boðið er upp á ýmis námskeið og fræðslu fyrir nemendur í 6.–10. 

bekk grunnskóla og er úrvalið fjölbreytt. Sérmenntaðir einstaklingar bera ábyrgð á 

námskeiðunum og sjá meðal annars líffræðingur, dýrabeinafornleifafræðingur, þjóðfræðingur, 

alþjóðastjórnmálafræðingur, lögfræðingur, sérfræðingur í kínverskum fræðum, 

bókmenntafræðingur, guðfræðingur, jarðeðlisfræðingur og kynjafræðingur um kennsluna 

(Háskóli unga fólksins, e.d).  

Ýmsar raungreinar standa til boða eins og líffræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði og 

náttúrufræði, en einnig er boðið upp á námskeið í listasögu, tungumálum og námskeið sem 

lúta að samskiptaþáttum og daglegu lífi og viðfangsefnum. Þar má nefna kynjafræði, 

félagsfræði íþrótta og mannfræðinámskeið sem ber yfirskriftina „Hvað er fjölskylda, kurteisi 

eða ást?“ (Háskóli unga fólksins, e.d).  

Ekki eru í boði námskeið í verkgreinum, en við nánari athugun má sjá að verklegar æfingar 

eins og söngur, dans, listsköpun og fleira eru hluti af kennslu viðfangsefnis í mörgum 
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námskeiðanna sem um ræðir (Háskóli unga fólksins, e.d). Augljóst er að námskeiðin taka tillit 

til ólíkra þátta greindar og er áhersla lögð á að hafa kennsluna ekki síður áhugaverða og 

skemmtilega en fræðandi. Þrátt fyrir göfug markmið Námsefnisaðstoðarinnar og Háskóla 

unga fólksins um að mæta þörfum bráðgerra er enn óleyst hvernig skal mæta þörfum 

bráðgerra barna í grunnskólanámi. Ofantalin úrræði eru utan skólatíma og ekki í samstarfi við 

grunnskóla landsins og breytir þar af leiðandi litlu fyrir þann fjölda bráðgerra nemenda sem 

þarf að mæta á þeirra forsendum í almennu skólastarfi, né koma í stað þess að grunnskólar 

sinni skyldum sínum hvað varðar að mæta hverjum og einum nemanda á eigin forsendum, 

eins og aðalnámskrá og grunnskólalög kveða á um (Lög um grunnskóla, 2008, IV kafli, gr.16, 

gr.17; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41, 46).  
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4. Úrræði fyrir bráðgera í grunnskóla 

Svo lengi sem skólaganga og almennt skólastarf hefur tíðkast hafa nemendur haft mismikla og 

ólíka hæfileika til náms. Kröfur náms hafa mikið að segja um hvort nemandi teljist hæfilega 

góður námsmaður eða ekki, og er augljóst að hingað til hefur engin ein kennsluaðferð fundist 

sem hentar öllum nemendum jafn vel. Margir kannast við að hafa á skólaárunum heyrt 

lýsingarorð um þá sem stóðu ekki jafnfætis fjöldanum í námi. Orð eins og tossi, 

proffi/prófessor og nörd hafa verið notuð til að lýsa því hvort viðkomandi hafi staðið sig lakar 

í námi en aðrir, eða „of vel“. Taka skal fram að orðin hafa ekki jákvæða merkingu í þessu 

samhengi sem bendir til þess að ekki þykir jákvætt að skera sig úr fjöldanum námslega, sama 

með hvaða hætti það er. Skólastarf á Íslandi hefur það hlutverk að mæta öllum nemendum á 

jafnréttisgrundvelli og sjá til þess að allir fái nám við hæfi. Þannig fær hver nemandi að njóta 

sín á eigin forsendum án þess að vera aðgreindur frá hópnum (Lög um grunnskóla, 2008, IV 

kafli, gr.16, gr.17). 

4.1 Skyldur og ábyrgð skóla skv Aðalnámskrá og Lögum um grunnskóla 

Í 2. gr laga um grunnskóla frá 1974 stendur að hlutverk grunnskóla sé að koma á móts við 

hvern og einn nemanda á eigin forsendum. Hann skal stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers nemanda og veita hverjum og einum tækifæri til að afla sér þekkingar og temja 

sér vinnubrögð sem stuðla að viðleitni til menntunar og þroska. Að auki skal skólastarfið ýta 

undir sjálfstæða hugsun nemenda og þjálfa samstarfhæfni þeirra við aðra (Lög um grunnskóla 

nr. 63/1974, I kafli, 2.grein). Í 41. grein V. kafla sömu laga, um starfstíma grunnskóla, 

námsefni og kennsluskipan, segir að þess skal gætt að öllum nemendum séu gefin sem jöfnust 

tækifæri til náms ásamt því að skólinn komi til móts við ólíka persónugerð, þroska, getu og 

áhugasvið nemenda, og viðurkenni þá fjölbreytni sem nemendur búa yfir (Lög um grunnskóla 

nr 63/1974, V kafli, 41.grein).  

Þegar lög um grunnskóla (2008) og ný aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru skoðuð núna, 

tæpum fjórum áratugum síðar, má sjá að litlu hefur verið breytt í þessum efnum. Í lögum um 

grunnskóla er kveðið á um að allir nemendur grunnskóla eigi rétt á kennslu við hæfi, að þeir 

fái að njóta hæfileika sinna í námi og eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra án 

aðgreiningar (Lög um grunnskóla, 2008, IV kafli, 16. og 17.grein). Sömu áherslu má sjá í 

aðalnámskrá grunnskóla, en þar er lögð rík áhersla á nám við hæfi hvers og eins.  
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Þar segir jafnframt að grunnskólanám „tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og 

áhugasviði hvers og eins“. Skólastarf gerir kröfur um að kennari kynnist hverjum þeim 

nemanda sem hann kennir, meti stöðu hans í námi og gæti þess að hafa ætíð bæði nemanda og 

foreldra hans með í ráðum um þau markmið sem stefnt er að með námi viðkomandi. Ítrekað er 

tekið fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi, óháð hverskyns atgervi og 

aðstæðum eins og þjóðerni, kyni, búsetu, stétt, trú, kynhneigð, heilsufari, fötlun eða hverju 

öðru sem einkennir viðkomandi nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

40–41).  

Nám án aðgreiningar er í hávegum haft í aðalnámskrá. Í skóla án aðgreiningar á að ríkja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum og skal val á kennsluaðferðum og skipulag 

skólastarfsins miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum 

til náms og þroska. Slíkt nám einkennist af því að komið sé á móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Virðing fyrir 

rétti einstaklingsins til virkrar þátttöku skal ríkja í skóla án aðgreiningar sem og virðing fyrir 

fjölbreytileika, mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41, 46).  

Nýjasta útgáfa aðalnámskrár á það sameiginlegt með forvera sínum að fjalla um rétt nemenda 

með sérþarfir, og tekur fram sértæka námsörðuleika, meðal annars vegna tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika, fötlunar, leshömlunar, þroskaröskunar og geðröskunar. Þar er tekið 

fram að sveitafélög skuli sjá til þess að þeir nemendur skuli fá viðeigandi námsaðstoð og 

stuðning í skólastarfinu. Í framhaldi má sjá texta um bráðgera nemendur: 

Bráðgerir nemendur og nemendur, sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga 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 sem er þeim merkingarbært (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 41). 

Hér er minnst á þennan tiltekna hóp nemenda sem tilheyrir hvorki þeim hóp nemenda sem 

eiga við námsörðugleika að stríða, né hinum almenna hóp hvað námsgetu varðar. Þarfir 

bráðgerra eru sérstaklega teknar til greina og talið mikilvægt að þeim sé mætt, rétt eins og 

þörfum annarra nemenda. Þó er ekki tekið sérstaklega fram hvernig skal staðið að viðeigandi 

námsaðstoð fyrir bráðgera, aðeins er sagt að réttur þeirra sé að fá námstækifæri við sitt hæfi. 
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4.2 Hvernig þekkja kennarar bráðgera nemendur? 

Algengt er að börn séu greind út frá hinum ýmsu stöðlum til að kanna hvar þau standa 

námslega, varðandi erfiðleika í námi af ýmsum toga, félagsþroska, líkamsþroska og fleira. 

Slík próf myndu einnig gagnast bráðgerum nemendum því barn sem er á öðrum stað í námi en 

jafnaldrar, sama hvort það er á undan eða á eftir í námi, mun þurfa að fá úr því skorið hvar 

það stendur og hvaða aðstoð býðst viðkomandi barni. Aðaláherslan undanfarna áratugi hefur 

þó nánast einskorðast við þau börn sem eiga í námserfiðleikum og geta ekki haldið í við 

jafnaldra. Bráðgerir nemendur hafa ekki verið álitnir eiga við vandamál að stríða á borð við þá 

sem eru eftir á í námi (Haraldur Jónsson, 1999, bls. 42–43). 

Gott getur verið fyrir kennara að styðjast við nokkur atriði þegar bera þarf kennsl á bráðgera 

nemendur. Skýrsla starfshóps um bráðger börn í grunnskóla (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 

2004, bls. 7) lagði fram greinagóðan lista um hvernig má þekkja bráðger börn frá öðrum 

börnum, en bráðger börn eru líklegri en önnur börn 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 eða samhygð (e. empathy) 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.  

 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 
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Einnig hefur Hildigunnur Gunnarsdóttir (2004) námsráðgjafi nefnt fjórar ólíkar persónugerðir 

bráðgerra nemenda sem hún telur vera til staðar: 

• Fullkomnunarsinninn. Sá nemandi trúir því að það skipti meira máli hvað hann getur 

en hver hann er. Slíkur nemandi á oftast erfitt með að taka gagnrýni og er sjaldnast 

ánægður með frammistöðu sína.  

• Hinn skapandi hugsuður. Nemandinn hefur fjörugt ímyndunarafl og finnur ólíkar 

lausnir á viðfangsefnum. Skapandi hugsuður á auðvelt með að hugsa út fyrir 

hefðbundna rammann. 

• Þegar nemendur sýna óvenjumikla hæfni á tilteknum sviðum en eru veikari á öðrum 

talar Hildigunnur um Tvístefnu-birtingarform. 10–30% þeirra barna eiga við einhverja 

námsörðugleika að stríða. 

• Þeir nemendur sem sýna misræmi milli frammistöðu og hæfileika og afreka undir 

getu sinni (á ensku kallast þeir underachievers). Hildigunnur telur ástæður þess að 

nemendur sýni misræmi milli frammistöðu og hæfileika stafa af fullkomnunaráráttu 

nemendanna, að þeir hafa ekki tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, verkefnin séu ekki 

við hæfi eða veki ekki áhuga eða tilgang hjá nemanda (Hildigunnur Gunnarsdóttir, 

2004, bls. 30–31). 

Varast ber að gera ráð fyrir að bráðgerir séu almennt afburðarnemendur. Nemandi með 

afburðargetu á ákveðnu sviði getur engu að síður verið að kljást við námserfiðleika á öðrum 

sviðum (Peterson, 2009, bls. 281–282). Bráðger nemandi getur til að mynda átt í erfiðleikum 

með fínhreyfingar og þar af leiðandi verið seinn til í skrift. Kennari gæti gert þau mistök að 

álíta að verkefni sé of þungt fyrir nemandann ef hann hefur aðeins skrifað örfá orð í fyrirlögðu 

verkefni á meðan bekkjarfélagar ná að klára verkefnið á jafn löngum tíma. Telji kennari að 

verkefni sé of þungt gæti hann brugðið á það ráð að láta nemandann fá auðveldara verkefni 

sem hæfir ekki vitsmunalegum þroska hans, og þannig myndast vítahringur (Hildur 

Friðriksdóttir, 1997, bls. 10–11). Bráðgerir geta einnig verið með ofvirkni og/eða 

athyglisbrest (ADD/ADHD) og ná vegna þess oft ekki að sýna þá námsgetu sem þeir búa yfir 

(Winebrenner, 2003, bls. 132). Að auki eiga sumir bráðgerir nemendur við 

taugaveiklunarhegðun að stríða eða annarskonar félagslega eða sálræna erfiðleika, og getur 

það valdið erfiðleikum í náminu og skólastarfinu öllu (Freeman, 2010, bls. 222–224; Hildur 

Friðriksdóttir, 1997, bls. 11).  

http://isc.sagepub.com/content/38/3/131.full.pdf+html
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4.3 Leiðir og kennsluaðferðir 

Ýmsar leiðir eru færar þegar kemur það því að mæta þörfum bráðgerra í námi. Til að 

skólastarf geti mætt þeim kröfum sem aðalnámskrá (2011) setur um nám við hæfi þarf að vera 

tekið mið af einstaklingsmun með einstaklingsáætlunum (e. differentiated curriculum). Þá er 

heildarskipulag hvers skóla með innbyggðum sveigjanleika, svo möguleiki sé á 

einstaklingsáætlunum sem taka tillit til getu og þarfa hvers nemenda fyrir sig. Mikilvægt er að 

nemendur fái að hafa eitthvað um sitt einstaklingsmiðaða nám að segja, og kennari leitist við 

að hanna einstaklingsmiðað nám hvers einstaklings í samvinnu við hann sjálfan. Þannig 

minnka líkur á að kennari mistúlki þarfir og langanir nemenda sinna og að auki vekur hann þá 

tilfinningu hjá nemendum að honum sé annt um hag þeirra og beri virðingu fyrir þeirra óskum 

og skoðunum. Slík nálgun hvetur nemendur til að stunda nám sitt af meiri áhuga (Kanevsky, 

2011, bls. 279–280). Til að auka þekkingu og færni bráðgerra nemenda þarf sveigjanleika í 

vali, vinnu og skilum verkefna, sem unnið er eftir einstaklingsáætlunum viðkomandi 

nemenda. Nýta þarf möguleika upplýsingatækninnar, efla sjálfstæð vinnubrögð og 

þekkingarleit (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 9).  

Í rannsókn sem gerð var á bráðgerum börnum hvað varðar væntingar og langanir í námi kom í 

ljós að þá nemendur langaði að fá að stjórna sínum vinnuhraða, fá að vinna samvinnuverkefni 

með einhverjum sem þeir völdu sjálfir, sama hvort um paraverkefni væri að ræða eða í hóp, 

og tók stór hópur fram að þeir vildu gjarnan vinna með öðrum nemendum sem væru jafn 

fljótir og þeir sjálfir að læra. Einnig vildu bráðgerir nemendur fá að velja með hvaða hætti þeir 

myndu stunda sitt nám, og voru þar nefndir valkostir eins og bóknám, rannsóknir, hópavinna, 

einstaklingsvinna, vinnublöð og verkefni. Samanburðarhópur barna sem ekki teljast bráðger 

sýndi að munur var á óskum hópanna í flestum atriðum, en flest þeirra atriða þóttu ekki jafn 

mikilvæg hjá þeim börnum sem ekki eru bráðger. Þó var mestur marktækur munur (10% eða 

meira) sem sýndi þörf bráðgerra til að skilja betur eðli viðfangsefna, læra um óvenjulega hluti 

sem almennt er ekki kennt í skólum, að öðlast sérfræðiþekkingu á ákveðnum hlutum og skilja 

tengsl og samhengi hluta. Einnig vildu bráðgerir fá að ráða hvernig þeir myndu sýna það sem 

þeir hafa lært í verki, og fá verkefni um eitthvað ólíkt því sem bekkjarfélagar fá (Kanevsky, 

2011, bls. 286). 

Hlutverk kennara í einstaklingsmiðuðu námi er fyrst og fremst að vera leiðbeinandi í 

verkefnaleit og tímastjórnun, fremur en sá sem finnur til allar upplýsingar og kemur þeim til 

nemenda með hefðbundinni kennslu, því hentar einstaklingsmiðað nám sérlega vel sé tekið 
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tillit til framangreindra óska bráðgerra nemenda. Þannig er samstarf nemenda og kennara virkt 

og skilin á milli hlutverka ólík því sem tíðkast í hefðbundnu skólastarfi. Með slíku samstarfi 

getur kennari stuðlað að virkni allra nemenda sinna, einnig bráðgera, óháð því hver námsgeta 

þeirra er (Kanevsky, 2011, bls. 282). 

Þeir bráðgeru nemendur sem eiga við einhverskonar námsörðugleika að stríða (e. twice-

exceptional students) hafa jafn mikil not fyrir einstaklingsmiðaða kennslu og aðrir nemendur. 

Ef ákveðin kennsluaðferð virkar ekki fyrir viðkomandi nemanda er mikilvægt að finna aðra 

leið til að koma kennslunni til skila. Sé sama kennsla notuð áfram og nemandi upplifir stöðugt 

að hann nær ekki settum árangri er hætt við því að hann upplifi sig sem misheppnaðan 

námsmann eða jafnvel heimskan. Afleiðing þess er óhjákvæmilega að áhugi fer minnkandi og 

hætta er á námsleiða. Kennsla við hæfi nær hinsvegar að laða fram styrk nemandans og verða 

til þess að hann fer að ná settum markmiðum. Sé nemandi t.d. með athyglisbrest og/eða 

ofvirkni getur oft skipt sköpum að skipta einu markmiði niður í mörg minni markmið. Þannig 

getur nemandinn séð árangur sem hvetur hann áfram og með mörgum litlum skrefum mun 

hann ná sama markmiði og lagt var upp með í byrjun, áður en því var skipt í smærri einingar 

(Winebrenner, 2003, bls. 132–133, 135). 

Eins og fram kom í kaflanum „hverjar eru hætturnar ef þörfum bráðgerra er ekki mætt?“ er 

ekki eingöngu um neikvæða námssjálfsmynd að ræða hjá bráðgerum nemendum með 

námsörðugleika, heldur er hún algeng hjá bráðgerum nemendum sem fá námsþörfum sínum 

ekki mætt, en þar var talað um fylgni milli námssjálfsmyndar, námsaðferða og námsárangurs. 

Ýmsar kenningar eru um ástæður og afleiðingar sjálfsmyndar og má þar nefna kenningu Carol 

Dweck um vaxtarsjálf (e. growth mindset) og festusjálf (e. fjxed mindset). Festusjálf er 

eitthvað sem einkennir marga bráðgera en þá einblínir viðkomandi á að ná gallalausum 

árangri og hefur stöðuga þörf til að sýna og sanna eigin verðleika og námsgetu. Áherslan er á 

að ná fullkomnum árangri strax, á meðan vaxtarsjálf gengur út á að ná árangri með 

þrautseigju, jafnvel þó misheppnaðar tilraunir liggi að baki. Hugarfar vaxtarsjálfs gengur út á 

að árangur næst með því að læra eitthvað með tímanum, með því að takast á við áskoranir og 

ná framförum, á meðan framfarir eru ekki áhersluatriði í festusjálfi, og getur það þar af 

leiðandi hamlað bráðgerum í að ná sínum besta árangri (Subotnik, Olszewski-Kubilius og 

Worrell, 2011, bls. 6, 10, 18, 22).  
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4.3.1 Fjölgreindir í kennslustofum 

Fjölgreindakenningin (FG) styður við einstaklingsmiðað nám, og hvetur Gardner til þess að 

kennarar kynnist hverjum og einum nemanda vel til að komast að því hvaða þættir greindar 

eru sterkastir, svo hann geti í kjölfarið kennt hverjum og einum eins og viðkomandi þarf á að 

halda. Vissulega má sjá ýmsa vankanta á þeirri hugsjón og vandamál á borð við tímaleysi og 

of mörg börn fyrir einn kennara. En þegar kenningin er skoðuð ein og sér má sjá að hún er 

vissulega uppbyggileg og mjög gagnleg fyrir þroska nemenda. Hefðbundið íslenskt skólakerfi 

er ef til vill ekki kjörið fyrir aðra eins hugmyndafræði, en þó hafa skólar sem byggja á 

fjölgreindarkenningu Gardners verið stofnaðir víða. Key Elementary School í Indianapolis, 

Indiana, var fyrsti skólinn og var hann stofnaður 1987. Kenningar Gardners hafa verið 

grunnfyrirmynd kennsluaðferða þar, sem og í fleiri skólum, og reynst árangursríkar fyrir 

nemendur og gefandi fyrir kennara (Gardner, 2010). 

Thomas Armstrong (2001) skrifaði bók með eigin hugmyndum sem styðjast við FG kenningu 

Gardners. Armstrong vekur athygli á ýmsum góðum aðferðum til að haga bekkjarkennslu út 

frá FG kenningunni. Börn eru fljót að aðlagast nýjum aðstæðum og eiga yfirleitt ekki í 

vandræðum með að fylgja nýjum reglum ef þær eru útskýrðar þannig að ekki fari á milli mála 

við hvað er átt (Armstrong, 2001, bls. 43). Kennari getur á einfaldan hátt byrjað að innleiða 

reglur sem fylgja FG kenningunni, eins og að höfða til tónlistargreindar með því að spila 

ákveðið lag þegar hópar eiga að skipta um stöðvar, eða höfða til rýmisgreindar barna með því 

að teikna blóm á töfluna sem fellir eitt lauf í einu með jöfnu millibili og þegar síðasta laufið 

fellur eru komnar frímínútur. Með því að nota fleiri tegundir athafna en eingöngu þær sem 

snúa að skrifuðu eða töluðu máli má þroska skilning barna á því að margar leiðir eru færar til 

að tjá hug sinn, og víkka þannig sjóndeildarhring þeirra (Armstrong, 2001, bls. 63–78).  

Eins og kom fram í kaflanum Fjölgreindakenning Gardners skipti Gardner greind upp í átta 

aðgreinda þætti: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og 

hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Gardner o.fl., 2011, 

bls.6–7). Almennt búa börn yfir öllum greindarþáttum en þó eru yfirleitt einn eða tveir þættir 

mest áberandi, og því hægt að segja að viðkomandi hafi til dæmis sterka “samskiptagreind”. 

Sá aðili gæti vissulega verið sterkur á fleiri sviðum, en haft samskiptagreindina sem ríkjandi 

greindarþátt.  
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Algengt er að einstaklingi sé hrósað vegna einhvers sem hann stendur sig vel í; „Jóhann lærði 

á píanó, og svo var eins og hann gengi að hvaða hljóðfæri sem er og spilaði án þess að hafa 

fyrir því, hann hefur þetta í blóðinu“. Ef Jóhann virðist í eðli sínu taktviss og tónviss, hefur 

áhuga á tónlist ásamt því að vera næmur fyrir hljóðum, má vissulega álykta sem svo að hann 

hafi ríkjandi „tónlistargreind“. Ef kennari hefur þá vitneskju um Jóhann getur hann hagrætt 

námi drengsins svo það nái til hans með tónlist af einhverju tagi. Hægt er að kenna atkvæði í 

íslensku með því að klappa taktinn eða syngja lög um margföldunartöfluna, einnig er hægt að 

gefa sérhljóðum og samhljóðum ákveðin hljóð sem væru spiluð um leið og sérhljóðarnir væru 

skrifaðir á töfluna (Armstrong, 2001, 33–35, 40, 71). Sama má segja um hinar greindirnar en 

hægt er að aðlaga flest námsefni að greind hvers og eins. Einnig er gott að stuðla að þroska 

barna í greindum sem þau eru ekki sterk í, og því getur verið gagnlegt að hafa kennslu sem 

leggur áherslu á t.d. fjórar greindir í einu, sem valdar eru í samræmi við þá nemendur sem 

nema.  

Það sem Fjölgreindakenning Gardners hefur fram yfir hefðbundið bóknám er án efa 

möguleikinn á allri þeirri sköpunarvinnu sem hægt er að framkvæma samhliða námi. Skynfæri 

barna eru örvuð þegar þau læra í gegnum söng, dans, og listasmíð af ýmsu tagi (Armstrong, 

2001, bls. 69–71). Einnig er mikilvægt fyrir börn, og nemendur á öllum aldri, að fá tækifæri 

til að spreyta sig í verklegum athöfnum, bæði til að átta sig betur á hvar hæfileikar þeirra og 

áhugi liggja, og hvar æfingar er þörf. Ekki er síður mikilvægt að örva öll skilningsvit og höfða 

til ólíkra greinda þegar bráðger börn eiga við námsörðugleika að stríða. Þá getur skipt miklu 

máli fyrir viðkomandi að læra með óhefðbundnum aðferðum, kennari getur notað tónlist, takt, 

rím, sjónrænar aðferðir eins og teikningar, myndbönd, ásamt hreyfingum og hjálpargögnum 

sem hægt er að hafa hönd á (Winebrenner, 2003, bls. 134–135). 

4.3.2 Hröðun í námi  

Ef huga þarf að hröðun í námi (e. acceleration) er lykilatriði að samstarf og góð tengsl séu á 

milli skólastiga og upplýsingaflæði sé til staðar. Þegar foreldrar sækja um grunnskólagöngu 

fyrir barn sem er ekki komið á lögbundinn grunnskólaaldur er mikilvægt að viðkomandi 

grunnskóli hafi aðgang að gögnum úr leikskóla viðkomandi barns, og að tilteknar upplýsingar 

fylgi barninu þaðan. Sama má segja um samstarf milli grunnskóla og framhaldsskóla, en 

mikilvægt er að viðeigandi upplýsingar séu aðgengilegar eigi að taka ákvörðun um að flýta 

framhaldsskólagöngu nemanda. Samstarf á milli stiga er ekki síður mikilvægt hvað varðar 

samfellu í námi, en kennarar á báðum stigum, þ.e. leik- og grunnskóla og grunn- og 
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framhaldsskóla, þurfa að kynna sér nám og kennsluaðferðir hvers annars svo börnin upplifi 

samfellu milli stiga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72–73). 

Hröðun í námi er framkvæmanleg á fjóra vegu. Fyrst má nefna þá nemendur sem byrja fyrr í 

námi og ljúka því þar af leiðandi yngri en jafnaldrar þeirra. Önnur leið er að stytta árafjölda 

nemanda í tilteknum skóla með því að barn er fært upp um bekk eða tekur tvo bekki samhliða 

að hluta. Þriðja leiðin er að nemandi hefur fyrr nám í framhaldsskóla, þá oft samhliða 

grunnskólanámi. Í fjórða lagi er hröðun í ákveðnum námsgreinum sem viðkomandi stendur 

framarlega í (Neihart, 2007, bls. 330; Rogers, 2007, bls. 386–388, 391–392). 

Samkvæmt grunnskólalögum (Lög um grunnskóla, 2008, 15. grein) geta foreldrar sótt um að 

barn hefji skólagöngu fyrr en lög gera ráð fyrir, og getur skólastjóri viðkomandi skóla veitt þá 

undanþágu með umsögn sérfræðiþjónustu um tiltekið barn. Þó lög geri augljóslega ráð fyrir 

að sum börn hafi meiri námsgetu en jafnaldrar þeirra og geti þar af leiðandi hafið nám fyrr, 

ber þess þó að geta að 17. grein sömu laga, um nemendur með sérþarfir, minnist í engu á þau 

börn sem teljast bráðger heldur er þar eingöngu minnst á nemendur sem eiga erfitt með nám 

af einhverjum ástæðum, eins og vegna fötlunar, veikinda, leshömlunar, eða sértækra 

námsörðugleika. Svo virðist sem bráðger börn tilheyri ekki hópi nemenda með sérþarfir hvað 

grunnskólalögin varða, þó vissulega sé um sértækar þarfir í námi að ræða sem þarf að mæta. 

Þó má vænta breyttra áherslna í þessum efnum þar sem ný aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41) tekur sérstaklega fram að koma þurfi á móts við 

bráðger börn og mæta þörfum þeirra.  

Misjafnt er á hvaða tíma hröðun náms á sér stað í skólagöngu bráðgers nemenda, og getur hún 

líka verið þegar nemandi er kominn töluvert langt í námi, t.d. í unglingadeild og þá er 

hröðunin oft með því móti að nemandi tekur tvo bekki saman að hluta eins og 8. og 9. bekk, 

eða tekur samræmdu prófin í 9. bekk í stað 10. bekkjar. Þegar tveir bekkir eru teknir samhliða 

leggur kennari stöðupróf fyrir nemanda í þeim námsefnum sem þarf að ljúka og ef nemandi 

stenst þau próf getur hann átt möguleika á því að klára nám á færri árum en gert er ráð fyrir 

(Neihart, 2007, bls. 330; Rogers, 2007, bls. 387–388). Einnig tíðkast samstarf grunnskóla og 

framhaldsskóla og geta nemendur tekið viðeigandi áfanga í framhaldsskóla samhliða 

grunnskólanámi í unglingadeild, og þannig flýtt fyrir sér í framhaldsnámi (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004, bls. 8; Lög um grunnskóla, 2008, 15. grein). Í aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10) segir að nemendur skuli eiga kost á að stunda nám á 

tveimur skólastigum samtímis henti það þeirra námsstöðu og þroska. Hvert skólastig ætti að 
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stefna að „ ... fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til þess að koma á móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins“. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla geta foreldrar barna óskað eftir því við viðkomandi 

skólastjóra að barn þeirra útskrifist áður en 10 ára skyldunámi er lokið, eins og í þeim 

tilfellum sem nemandi færist upp um bekk og tekur grunnskólanámið því á níu árum í stað tíu. 

Þá er farið fram á að „nemanda beri að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla með framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan“. Skólastjóri 

viðkomandi barns getur hafnað eða samþykkt þá snemmbúnu útskrift (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 56–57).  

Ekki hentar öllum að hraða á náminu í heild og eru því úrræði um hröðun í ákveðnum 

námsgreinum í boði. Þegar slík hröðun er valin má framkvæma hana með ýmsu móti, hægt er 

að taka fög sem viðkomandi nemandi er sterkastur í og vinna með efni sem ætlað er eldri 

nemendum. Slíkt nám getur verið hluti af svökölluðu einstaklingsmiðuðu námi sem verður 

fjallað betur um hér á eftir. Nemandi getur stundað nám sitt í fjarnámi eða í gegnum 

internetið, og bjóða sumir skólar upp á ákveðin dagnámskeið fyrir bráðgera sem stunda nám á 

milli skólastiga (Rogers, 2007, bls. 387). 

Athugasemdir hafa verið gerðar við hröðun í námi og hafa helstu rökin gegn slíkum leiðum 

verið að sá bráðgeri geti í kjölfarið átt við erfiðleika að stríða hvað námsárangur, félagstengsl 

og andlega vanlíðan varðar. Skólastjórnendur veigra sér stundum við að nota hröðun í námi 

vegna þessa og foreldrar tjá ótta sinn um að barn þeirra myndi einangrast og valda þeim álags- 

og tilfinningaskaða. Þó sú skoðun tíðkist víða hafa engar rannsóknir sýnt fram á að hröðun í 

námi hafi þær afleiðingar (Neihart, 2007, bls. 330).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hröðun getur haft jákvæðar afleiðingar fyrir bráðgera 

nemendur til lengri og skemmri tíma. Niðurstöður sýna augljós jákvæð áhrif hröðunar á 

námsárangur bráðgerra, og einnig má sjá jákvæða fylgni við félags- og tilfinningaþroska þó 

hún sé mun minni en við námsárangur. Þeir nemendur sem hafa hraðað námi sínu koma betur 

út en aðrir bráðgerir sem halda upphaflegum hraða, í atriðum eins og einkunnum í 

samræmdum prófum, framhaldsskóla- og háskólaprófum ásamt velgengni í háskólanámi og á 

vinnuferli sínum í framtíðinni. Einnig koma þeir nemendur jafn vel eða betur út hvað varðar 
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sjálfsmynd, sjálfstraust, félagsleg tengsl, þátttöku í félagsstarfi og almennri lífsánægju  

(Steenbergen-Hu og Moon, 2010, bls. 39).  

4.3.3 Dýpkun náms 

Þegar nemandi kafar dýpra í ákveðið námsefni en aðrir nemendur kallast það dýpkun 

námsefnis (e. enrichment). Margar leiðir eru færar í dýpkun og nefnir starfshópur 

Fræðslumiðstöðvar (2004, bls. 10) hugmyndir eins og þemanám, verkefnavinnu eða 

stöðvarvinnu og einnig hringekju þar sem verkefni eru sett upp sem höfða sérstaklega til 

ákveðins nemendahóps. Einnig getur verið gott að kenna list- og verkgreinar, 

samfélagsgreinar, náttúrufræði eða lífsleikni í lotum, þá gefst betra rúm til að kafa dýpra í 

viðfangsefnið en ella. Annað hugtak sem má tengja við dýpkun er breikkun námsefnis (e. 

horizontal enrichement). Þá fær nemandi fleiri verkefni og viðfangsefni af sama tagi og flestir 

aðrir nemendur. Þó má benda á að með breikkun er ekki endilega verið að mæta bráðgerum 

nemanda á hans getustigi, og gerir breikkun lítið nema höfðað sé til áhugasviðs viðkomandi. 

Sé markvisst horft á áhugasvið nemandans í breikkun skilar það mun betri árangri en ef hún er 

ekki tengd áhuga nemandans. Breikkun ein og sér er ekki ráðlögð fyrir bráðgera, en getur þó 

farið vel með dýpkun (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 9–10). 

Rannsókn var gerð á dýpkunarúrræðum í grunnskólum í Saudi Arabíu, en þar hafa nokkrir 

skólar notað dýpkun sem leið til að kenna bráðgerum börnum og er tilgangur kennslunnar að 

bæta námsupplifun bráðgerra og vekja nýjan áhuga þeirra á skólagöngunni. Rannsóknir hafa 

sýnt að áhersla hefur helst verið lögð á fræðilega og andlega þætti en lítið tillit hefur verið 

tekið til verklegra þátta sem þykir nauðsynlegt að kunna til að takast á við verkefni og 

vandamál daglegs lífs. Mikilvægt er að skólastarf taki mið af öllum þáttum og hafi skýra 

stefnu um hvernig bráðgerir nemendur eiga að fá hvatningu og tækifæri til að kafa dýpra í 

verkefni af öllum gerðum, undir leiðsögn kennara (Aljughaiman og Ayoub, 2012, bls. 154; 

Freeman og Josepsson, 2002, bls. 45).  

4.3.4 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám hefur verið í umræðunni undanfarin ár og hafa þónokkrir grunnskólar 

á Íslandi tileinkað sér þá kennslunálgun, má þar nefna Ingunnarskóla, Vættaskóla, 

Korpuskóla, Laugarlækjaskóla, Hallormsstaðaskóla, Norðlingaskóla og Víkurskóla (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, án bls.tals; Ingvar Sigurgeirsson, 2012, án bls.tals). Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur var fyrst til að leggja fram skýra stefnumörkun í þeim efnum í starfsáætlunum 
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sínum sem hafa verið gefnar út frá 1996, en óljóst er hvaða fræðihugtök starfsmenn 

Fræðslumiðstöðvar höfði í huga þegar einstaklingsmiðað nám var valið, en algengasta 

hugtakið er induvidualized education (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 12). Í áætlun fyrir 

1998 er tekið fram að „ ... allir nemendur, njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins og 

fái hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga, sbr. áherslur í grunnskólalögum“ 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 1997, bls. 24). Þessi stefnumörkun er ítrekuð í næstu skýrslum 

á eftir og fyrir árið 2000 er sagt að stefnt sé að því að gera skipulag náms nemendamiðaðra en 

áður og aukin áhersla verði lögð á þemanám og samvinnu nemenda (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 1999, bls. 32).  

Í starfsáætlun fyrir árið 2002 er stærsta skrefið stigið þegar einstaklingsmiðað nám birtist fyrst 

sem afgerandi meginstefna, en þá er meðal annars talað um opna og sveigjanlega 

kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, þemabundin verkefni með tilliti til fjölgreindar og 

fjölmenningar, samvinnu nemenda, blöndun ólíkra einstaklinga, einstaklingsáætlanir og 

sjálfstæð verkefni (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2001, bls. 25). Innbyggður sveigjanleiki í 

grunnskólakerfinu á að gera kennurum kleift að sinna einstaklingsmiðuðu námi, og er gert ráð 

fyrir að hver nemandi fái sérstaka námsáætlun þar sem umfang og hraði náms miðast við 

hvern og einn einstakling (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 9).  

Síðustu ár hefur hugtakið einstaklingsmiðað nám þróast og hugmyndir og áætlanir um 

framkvæmd þess hafa orðið skýrari og markvissari. Megináhersla er lögð á sveigjanlegt 

skólastarf sem miðar við að mæta ólíkum einstaklingum á eigin forsendum og mætir kennari 

nemendum á þeim stað sem þeir eru staddir, ekki eingöngu út frá fyrirfram ákveðinni 

námsskrá (Tomlinson, 1999, bls. 2). Samþætting námsgreina í heildstæðum viðfangsefnum og 

val nemenda er einnig ofarlega á baugi, og allra síðustu ár hefur áhersla á mikilvægi 

tölvuaðgengis verið mikil en þannig geta nemendur þjálfast í upplýsingaleit og skapandi starfi 

af ýmsu tagi (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 12).  

Töluverður munur er á áherslum í einstaklingsmiðaðri kennslu og hefðbundinni. Tomlinson 

(1999, bls. 16) gerði ítarlegan samanburðarlista í bók sinni The differentiated classroom: 

Responding to the needs of all learners og er þar meðal annars talað um að í hefðbundinni 

kennslu er ólíkum þörfum barna mætt valdi þær þarfir vandræðum, á meðan 

einstaklingsmiðað nám gerir ráð fyrir ólíkum þörfum í kennslu. Í hefðbundinni kennslu er 

nemendum þröngur kostur settur þegar kemur að greind eða hæfileikum, en í 

einstaklingsmiðuðu námi er megináhersla lögð á misjafna hæfileika hvers og eins á ólíkum 
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sviðum. Bekkjarkennsla er fyrst og fremst í hefðbundinni kennslu og þá er í flestum tilfellum 

lögð áhersla á staðreyndir og bóknám, en einstaklingsmiðun leggur upp með ólíkum 

kennsluháttum og þekkingarleit svo dýpri skilningur náist á viðfangsefnum en ella. Hlutverk 

kennara í einstaklingsmiðuðu námi er frekar í formi leiðbeinanda en fræðanda. Kennari tekur 

virkan þátt með nemendum og leggur áherslu á sveigjanleika í kennslu og hraða. Stundum 

vinnur allur bekkurinn saman en á öðrum tímum hentar betur að hafa minni hópa. Alltaf er 

lögð áhersla á að hver og einn nemandi hafi jafnt vægi í sinni vinnu að því verkefni sem verið 

er að vinna. Sveigjanleiki tíma er einnig nauðsynlegur, sumir þurfa lengri tíma en aðrir og er 

þeim þörfum einnig mætt (Tomlinson, 1999, bls. 13).  

Einstaklingsmiðað nám hentar breiðum hópi nemenda en þá getur hver nemandi í bekk fengið 

nám við hæfi, sama hvort hann sé bráðger, seinfær eða einhversstaðar þar á milli. Þá leggur 

kennari áherslu á að hver nemandi hafi krefjandi nám við sitt hæfi með þeim ólíkum 

kennsluaðferðum, þannig fær hver nemandi að upplifa mikilvægi sitt í samvinnu með öðrum 

ásamt því að vera metinn að eigin verðleikum, sama hverjir þeir eru (Tomlinson, 1999, bls. 2, 

10). Rannsókn var gerð á afleiðingum nemenda sem fengu sérkennslu í grunnskóla með þeim 

hætti að þeir voru teknir út úr kennslustund og kennt sér námsefni annarsstaðar. Niðurstöður 

sýndu fram á lágt sjálfsmat, óánægju í námi og mikinn námsleiða. Einnig hafði aðgreiningin 

slæm áhrif á félagstengsl viðkomandi við aðra nemendur. Kennari getur fundið sér námsefni 

inni í einstaklingsmiðaðri kennslu án þess að nemandi þurfi að upplifa sig aðgreindan frá 

jafnöldrum með slíkum hætti (Jóna Benediktsdóttir, 2012, bls. 43, 45–48, 50–51). 

4.3.5 Námsaðlögun 

Námsaðlögun og einstaklingsmiðað nám eru náskyld hugtök og geta ekki án hvors annars 

verið. Einstaklingsmiðun snýst um námsaðlögun og námsaðlögun er ætíð einstaklingsmiðuð. 

Upprunalega var notast við hugtakið námsaðgreining þar sem nemendur fengu 

námsaðgreiningu með tvennu móti, annars vegar skipulagslega, eins og með röðun nemenda í 

bekki, og hinsvegar uppeldislega, þá innan bekkjar með því móti að námið hæfi mismunandi 

eiginleikum og þörfum nemenda. Undanfarin ár hefur þó verið lögð áhersla á nám án 

aðgreiningar og skóla fyrir alla, og er því þverstæðukennt að tala um námsaðgreiningu í því 

samhengi þar sem seinni hluti orðsins vísar til aðgreiningar nemenda. Því hefur hugtakið 

námsaðlögun frekar verið notað og er þá eingöngu lögð áhersla á seinni kost 

námsaðgreiningarinnar, að hver nemandi fái námsaðlögun við hlið jafnaldra sinna í sínum 

heimaskóla (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 178–179). 
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Námsaðlögun hentar nemendum sem hafa misjafnan námshraða, en nefna má sem dæmi að 

nemandi með greindarvísitölu 130 eða hærri lærir að meðaltali átta sinnum hraðar en nemandi 

sem hefur greindavísitöluna 70. Bráðgerir nemendur þurfa ekki sömu endurtekningar og aðrir 

nemendur og ná hraðar að tileinka sér námsefnið, því þurfa þeir nemendur aukinn hraða, eða 

hraðferð, svo þeim fari ekki að leiðast í námi (Rogers, 2007, bls. 390). Óundirbúin 

námsaðlögun er ætíð hluti af daglegri kennslu en í henni felst meðal annars að mæta 

fyrirvaralaust nemendum sem eiga í erfiðleikum með ákveðna námsþætti eða kláruðu verkefni 

sín fyrr en gert var ráð fyrir (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 180–181).  

Undirbúin námsaðlögun er fyrirfram ákveðið skipulag kennara og felur meðal annars í sér að 

setja heildarmarkmið í fyrirfram ákveðnu viðfangsefni, skipuleggja hvaða námsaðferðir eru 

notaðar, hvernig samvinnu er háttað og hvernig námsmat mun fara fram. Þá er gott að gera 

þremur atriðum skýr skil: námsmarkmiðum, verkefnunum sjálfum og leiðunum/verkefnunum 

sem eru notuð til að meta árangur nemenda. Mikilvægt er að gefa nemendum svigrúm til að 

gera mistök svo þeir finni sig frjálsa í að leita lausna á eigin hátt án þess að það bitni á mati á 

frammistöðu, skyldi sú leit mistakast (McNamara og Moreton, 1999, bls. 27; Rúnar 

Sigþórsson, 1999, bls. 180–181).  

Fjölbreytt vinnubrögð og samvinna nemenda skipa stóran þátt í námsaðlögun. Hafa þarf í 

huga að gera grein fyrir þremur þáttum í náminu, þeir eru námskveikja, úrvinnsla og 

verkefnaskil. Námskveikja kemur ekki síður frá nemandanum sjálfum en kennaranum. 

Nemandinn getur fengið kveikju úr bókum, blaðagreinum, fyrirlestrum, myndböndum, með 

viðtölum, umræðum, margmiðlunarefni eða hverju því sem hugurinn leitar í. Sama má segja 

um úrvinnsluna og verkefnaskilin, en nemandi getur notað allar hugsanlegar aðferðir til að 

vinna úr því efni sem hann hefur aflað, og skilað þeim munnlega, skriflega, með leikrænni 

tjáningu, myndum eða hvaða hætti sem hentar viðkomandi til að koma sínu til skila. Hvað 

viðkemur samvinnunni er mælt með því að nemendur vinni í pörum fyrst og fremst, og 

nemendur með ólíka styrkleika vinni saman (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 181–182). 

Námsaðlögun hefur sama markmið og nám án aðgreiningar og skóli fyrir alla, þ.e. að allir 

nemendur hafi sem jöfnust tækifæri til árangurs í námi og séu ekki aðgreind eftir þekkingu, 

færni, skilningi, námsgetu eða öðru. Námsaðlögun er ekki sérkennsla, heldur er að mestu 

stuðst við sömu námsskrá en hver og einn fær að læra eftir eigin þörfum og getu. Til þess að 

það sé hægt er notast við ólíkar kennsluaðferðir, námsefni og vinnubrögð, sveigjanleiki er í 

námshraða fyrir hvern og einn, verkefnin eru misþung og skilað á ólíkan hátt og fjölbreyttar 
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aðferðir eru notaðar til að mynda hópa. Þó sömu námsskrá sé fylgt útbýr hver og einn 

nemandi til einstaklingsáætlun, í samráði við kennara sinn, og taka þær áætlanir mið af 

þörfum viðkomandi nemanda (Ferguson, 1999, bls. 2–3; Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 1994, án bls.tals; Rúnar Sigþórsson, 1999, bls. 179, 183).  

Salamanca yfirlýsingin kveður skýrt á um nám án aðgreiningar, en þar er lögð áhersla á rétt 

hvers einstaklings til menntunar sama hversu sundurleitir einstaklingarnir eru, sbr. 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948. Hver einstaklingur hefur sérstaka 

hæfileika, áhugamál og námsþarfir sem ber að taka mið af í tilhögun náms án mismununar 

vegna fötlunar eða annars konar örðugleika eða mismuns. Salamanca yfirlýsingin segir 

almenna skóla virkasta aflið til að sigrast á hugarfari slíkrar mismununar og í stöðu til að móta 

þjóðfélag án aðgreiningar. Hópur yfirlýsingarinnar skorar á stjórnvöld að „verja auknum 

kröftum til að greina sérþarfir snemma og bregðast við þeim með virkum hætti, svo og til 

starfsmenntunar þar sem ekki er beitt aðgreiningu“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 

1994, án bls.tals).  
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5. Umræða 

Þeir sem teljast bráðgerir eru eins og annað fólk hvað varðar þarfir, væntingar og þrár. 

Grunnþarfir eins og þörf fyrir ást, umhyggju, mat og skjól eru til staðar, og eru námslegu 

þarfirnar í meginatriðum þær sömu líka; að vera viðurkenndur sem einstaklingur, vera metin 

af verðleikum og fá nám við hæfi (Lög um grunnskóla, 2008, I kafli – 2. grein, IV kafli, 17. 

grein; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41). Sé þessum þörfum mætt er 

mikill sigur unninn, en til þess að það geti gerst þarf kennari að kynna sér vel hæfileika, 

styrk- og veikleika hvers og eins nemanda. Þó einkennin bráðgerra séu einna helst 

óvenjumiklir hæfileikar á ýmsum sviðum og hár vitsmunaþroski (Reis og Renzulli, 2010, bls. 

309) er mikilvægt að flokka nemendur ekki eftir getu einni heldur hafa í huga að um ræðir 

börn með grunnþarfir, sem eru eins og öll önnur börn.  

Hvert barn er einstakt og hefur sínar persónulegu þarfir og væntingar, jafnt í persónulega 

lífinu sem og í námi. Talið er að bráðgerir hafi þrjá megineiginleika þegar kemur að námi en 

þeir eru að vera greinandi, skapandi og hafa hagnýta hæfileika. Þessir þættir verða til þess að 

viðkomandi hefur greinandi túlkun og getur auðveldlega komið auga á tengsl viðfangsefna, 

hefur sveigjanleika og hæfni til að koma með eigin útfærslur, og hefur að auki færni í að 

yfirfæra þekkinguna á hagnýtan hátt í eitthvað sem getur nýst þeim (Aljughaiman og Ayoub, 

2012, bls. 154–156). Trú á eigin námsgetu er þar að auki mikilvægt atriði, en sterk tengsl eru 

á milli námssjálfsmyndar, námsaðferða og námsárangurs (McInerney, Cheng, Mok og Lam, 

2012, bls. 250–251). Kennari hefur það hlutverk að örva og hvetja nemendur sína til að nýta 

þá hæfileika og styrk sem þeir hafa fram að færa, en ekki er síður mikilvægt að hann bendi 

hverjum nemenda á þeirra eigin ágæti sem námsmenn, og hrósi fyrir vel unnin verk.  

Þarfir bráðgerra námsmanna hafa ekki síður með jákvætt viðmót kennara að gera en 

námsefnið sjálft. Margir bráðgerir hafa upplifað erfiðleika vegna hæfileika sinna, verið 

gagnrýndir fyrir að vera of fljótir námslega og jafnvel verið niðurlægðir af kennurum sem 

kunnu ekki að meta nemendur sem létu í sífellu ljós sitt skína. Þeir nemendur sem fá ekki 

námsefni við hæfi hafa flestir upplifað að þurfa að bíða stóran hluta skólagöngu sinnar á 

meðan jafnaldrarnir klára sömu verkefni á lengri tíma, og upplifa bráðgerir í kjölfarið oft 

mikinn námsleiða og jafnvel aðgreiningu frá jafnöldrum vegna sérstöðu sinnar (Freeman, 

2010, bls. 4–5, 195–197). Ýmis hegðunarvandamál geta fylgt í kjölfar þess að bráðgeru barni 

sé ekki mætt námslega. Kennari gæti búist við því að nemandi hætti að sýna honum athygli í 

kennslu en færi frekar að krota eða trufla aðra með trúðslátum og spjalli. Líklegt er að sá 
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nemandi vilji síður taka þátt í bekkjarvinnu og dreymir dagdrauma þegar hann á að vera að 

fylgjast með. Einnig er sennilegt að hann streitist á móti í námi og sinni því jafnvel viljandi 

illa eða kæruleysislega (Winebrenner, 2001, bls. 9–11). Þegar litið er yfir þessi atriði má sjá 

að þau eiga ekki síður við seinfæra nemendur en bráðgera. Það sem seinfærir nemendur njóta 

hinsvegar fram yfir þá bráðgeru er aukin aðstoð í námi, jafnvel með aðstoð auka kennara, á 

meðan ekki er algengt að bráðgerum sé mætt á þann hátt. Það sem er gert til að finna, greina 

og hjálpa nemendum sem eiga við námserfiðleika að stríða er nákvæmlega það sem þarf að 

gera fyrir bráðgera. 

Hætta er til staðar ef þörfum bráðgerra er ekki mætt í námi, en staðalímynd um bráðgera er 

um að þeir eigi ekki í erfiðleikum, hvorki námslega né persónulega (Peterson, 2009, bls. 280). 

Mikilvægt er að vekja athygli á þeim hættum sem eru fyrir hendi svo kennarar geti gert sér 

grein fyrir mikilvægi þess að mæta þörfum þessa hóps eins og annarra. Algengt er að 

bráðgerir kljáist við fullkomnunaráráttu og harða sjálfsgagnrýni sem getur leitt af sér mikla 

streitu (McInerney, Cheng, Mok og Lam, 2012, bls. 250–251). Hægt er að álykta að örsökin 

sé að margir bráðgerir hafi svokallað festusjálf sem felur í sér að viðkomandi finnst hann ekki 

standa sig vel nema hann skili gallalausu verki og sé bestur af sínum jafnöldrum. Þeir sem 

hafa hinsvegar vaxtarsjálf gefa sjálfum sér meira svigrúm til mistaka og framfara, og líta á 

framlag sitt sem skref í rétta átt, en slíku viðhorfi fylgir ekki sama álagið og sjálfsgagnrýnin 

(Subotnik, Olszewski-Kubilius og Worrell, 2011, bls. 6, 10, 18, 22). Kennari er í aðstöðu til 

að hafa áhrif á sjálfsmynd nemenda sinna, og getur með jákvæðri uppbyggingu leiðbeint 

nemanda í átt að hugarfari vaxtarsjálfs. Það getur hann gert með því að einblína á lærdóm sem 

ferli, vekja athygli á mikilvægi þess að taka framförum á eigin forsendum og hvetja áfram og 

hrósa þrátt fyrir að nemandi geri mistök. 

Kennarar geta haft nokkur atriði bak við eyrað þegar kemur að því að þekkja bráðgera 

nemendur úr nemendahópnum. Þar má nefna að algengt er að bráðgerir hafi sterka áhugahvöt 

og sýni óvenju snemma mikla hæfileika á einu eða fleiri sviðum. Þeir geta unnið úr framandi 

upplýsingum, hugsað óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa óvænt verkefni. Þá er algengt 

að næmni á aðstæður, hluttekning eða samhygð sé ríkjandi, og áhugi sé mikill á 

samfélagsmálum. Bráðgerir fá hlutfallslega háar einkunnir á prófum, vinna skipulega og 

kerfisbundið, og eiga það til að heillast svo af ákveðnum námsgreinum eða sviðum náms að 

þeir eiga erfitt með að stilla sig um að kafa dýpra. Algengt er að bráðgerir séu óvenju 

skapandi og hugmyndaríkir og sýni áberandi mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls.7). 
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Til að fá skýrari mynd af algengustu myndum bráðgerra nemenda hafa verið settar fram fjórar 

meginútgáfur, en þær eru fullkomnunarsinninn, hinn skapandi hugsuður, nemendur með 

tvístefnu-birtingarform og nemendur sem afreka undir getu sinni. Þessar ólíku persónugerðir 

geta allar haft afburðarmikla greind og haft mikla hæfileika á ýmsum sviðum þrátt fyrir 

gjörólíkt upplag. Fullkomnunarsinninn telur skipta meira máli hvað hann getur en hver hann 

er og á erfitt með að taka gagnrýni á meðan hinn skapandi hugsuður getur mun frekar hugsað 

út fyrir rammann, hefur fjörugt ímyndunarafl og finnur ólíkar lausnarleiðir. Tvístefnu 

birtingarformið bendir á hina mikilvægu staðreynd að bráðgerir eiga í 10–30% tilfella við 

námsörðugleika að stríða, og svo eru enn aðrir sem sýna ekki getu sína í verki þó hún sé til 

staðar. Er það oft vegna áhuga- og tilgangsleysis, skorts á hvatningu eða skorts á tækifærum 

til að sýna hvað í þeim býr (Hildigunnur Gunnarsdóttir, 2004, bls. 30–31).  

Sjá má að mikill munur er á milli bráðgerra hvað þessar ólíku persónugerðir varðar og ætti 

það að vera öllum ljóst að þörf er á fjölbreyttum aðferðum til að mæta viðkomandi nemendum 

í námi. Þá hafa verið nefnd dæmi um aðferðir eins og dýpkun, hröðun, námsaðlögun og 

einstaklingsmiðað nám. Ef horft er yfir atriðin sem Fræðslumiðstöðin setur fram hér ofar, 

ásamt þeim útgáfum bráðgerra sem Hildigunnur Gunnarsdóttir setur fram má sjá að 

einstaklingsmiðað nám og námsaðlögun eru þær leiðir sem gætu hentað eins breiðum hóp og 

um ræðir. Þar er hægt að mæta þeim sem hafa innbyggða áhugahvöt og þörf til að kanna 

viðfangsefni ofan í kjölinn, en einnig er svigrúm fyrir þá sem eru skapandi í hugsun og verki 

að láta sköpunargáfuna njóta sín í ólíkum kennsluaðferðum sem tíðkast innan 

einstaklingsmiðaðs náms og námsaðlögunar. Slíkt námsumhverfi ætti að hafa hvetjandi áhrif á 

þá sem standa framarlega í einu námsefni en þurfa að bæta sig í öðru, og einnig fyrir þá sem 

hafa áður afrekað undir getu sinni vegna óáhugaverðs námsefnis sem hæfði ekki þeirra getu.   

Því má álykta að kennsluaðferðir sem taka mið af einstaklingsmun henti best þegar mæta á 

þörfum bráðgerra því þeir nemendur sækja í dýpra námsefni og hafa aðrar væntingar til 

almenns náms en aðrir nemendur. Þegar einstaklingsmiðað nám er sett upp er mikilvægt að 

hver og einn fái að hafa skoðun á sínu námi og leggi fram sínar óskir, en það verður til þess að 

viðkomandi nemandi mun sinna námi sínu af einlægari áhuga (Kanevsky, 2011, bls. 279–

280). Bráðgerir nemendur með námsörðugleika hafa ekki síður þörf fyrir slíka 

einstaklingsmiðun, og er mikilvægt að kennari sé sveigjanlegur þegar kemur að úrlausnum 

fyrir slíka nemendur, má þar nefna notkun tölva, en einnig er gagnlegt fyrir þá nemendur að 

þeirra einstaklingsmiðaða námi sé skipt upp í smærri einingar svo auðveldara sé að ná 

heildarmarkmiðum með mörgum áfangasigrum (Winebrenner, 2003, bls. 132–133, 135). 
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Fjölgreindarkenning Gardners getur hentað mjög vel þegar kemur að því að huga að hverjum 

nemenda fyrir sig með hans eigin styrkleika í huga, og getur það hjálpað kennara að átta sig 

betur á hvernig mæta má viðkomandi (Armstrong, 2001, bls. 43, 63–78).  

Miðað við rannsókn sem gerð var á væntingum bráðgerra til náms má sjá að sá hópur vill 

eitthvað annað en það sem hefðbundið skólanám hefur upp á að bjóða. Algengustu óskir 

bráðgerra í námi voru meðal annars að fá að stjórna sínum vinnuhraða, fá að ráða með 

hverjum þeir vinna verkefni og þá helst með einhverjum sem er jafn fljótur að læra og þeir 

sjálfir, og að þeir fengu að velja með hvaða hætti þeir myndu stunda sitt nám. Þá voru nefndir 

kostir eins og rannsóknir, bóknám, einstaklings- og hópavinna, vinnublöð og verkefni 

(Kanevsky, 2011, bls. 286). Öllum ofantöldum óskum væri auðveldlega hægt að mæta með 

námsaðlögun og einstaklingsmiðuðu námi og fengi hver og einn að hafa sínar óskir frammi 

þegar námið væri skipulagt. Þó þarf að gæta að því að einstaklingsmiðað nám sé ekki 

einstaklingsnám þar sem hver nemandi er eyland í huga kennara. Í einstaklingsmiðuðu námi 

er gert ráð fyrir þörf einstaklingsins fyrir samskipti og samvinnu við aðra. Því má áætla að 

einstaklingsmiðað nám felist í samvinnu og námsaðlögun hvers og eins eftir sameiginlegri 

námsskrá en ekki einstaklingsnámi sem slíku.  

Það sem aðgreindi hóp bráðgerra í rannsókninni frá hópi þeirra sem ekki eru bráðgerir var 

einna helst að bráðgerir vilja heldur skilja eðli viðfangsefna, öðlast sérfræðiþekkingu á þeim 

og skilja til fullnustu tengsl þeirra. Einnig vill sá hópur oftast læra um óvenjulega hluti sem 

eru ekki kenndir í almennu skólastarfi (Kanevsky, 2011, bls. 286). Þessum óskum væri hægt 

að mæta með dýpkun námsefnis, og hægt væri að vera með ólíkar aðferðir til þess væri það 

framkvæmt með einstaklingsmiðun, en ekki væri sami sveigjanleikinn væri um dýpkun í 

hefðbundnu námi að ræða .  

Ætla má að niðurstöður rannsóknar væru aðrar væri um nemendur í einstaklingsmiðuðu námi 

að ræða. Væri nemendum mætt eftir þörfum hvers og eins liggur það í hlutarins eðli að 

væntingar um annarskonar námsnálgun myndu minnka. Í hefðbundnu skólastarfi er ekki 

einfalt að kenna með einni aðferð eingöngu og ná þannig árangri með hóp nemenda með ólíka 

námsgetu, rétt eins og tíðkast víða í grunnskólum landsins. Því er eðlileg krafa að bráðgerir 

vilji heldur fá að vinna verkefni með einhverjum sem er nær þeirra eigin getu og hraða í námi. 

Málið myndi þó líta öðruvísi við væru sömu einstaklingar í bekk þar sem námsaðlögun væri 

höfð í fyrirrúmi og allir hefðu sitt hlutverk í hópavinnu miðað við getu hvers og eins. Þá er 

ekki sama hættan á að hluti nemendanna væri óvirkur og annar hluti sæi um alla vinnuna, eða 
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þyrfti mögulega að bíða óþreyjufullur eftir þeim sem þurfa lengri tíma í vinnu sína. Þannig 

hafa allir nemendur verkefni við hæfi og geta notið sín í náminu. 

Þegar horft er til þess hvernig hægt er að mæta hverjum nemanda ætti að hafa í huga að hugsa 

í því samhengi ekki eingöngu um ákveðinn hóp barna, bráðgera, seinfæra eða aðra. Sé viss 

hópur látinn fá einstaklingsmiðað námsefni á meðan hinir nemendurnir vinna við sömu 

verkefnin er búið að aðgreina þá einstaklinga frá hópnum, sem stingur í stúf við áherslu um 

nám án aðgreiningar. Í því samhengi má einnig benda á að þó starfið sem Námsefnisráðgjöfin 

og Háskóli unga fólksins hafa sett á fót til að mæta þörfum bráðgerra barna sé vissulega 

göfugt og í góðum ásetningi leysir það skóla landsins á engan hátt undan þeirri ábyrgð sem 

þeir hafa samkvæmt aðalnámskrá og grunnskólalögum þar sem kveðið er skýrt á um að mæta 

hverjum nemenda þar sem hann stendur námslega og sjá honum fyrir námi við hæfi innan 

veggja skólans. 
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6. Gagnabanki  

Allir kennarar þurfa á einn eða annan hátt að mæta þörfum nemenda sinna hvað varðar 

námslega getu. Enginn ákveðinn skóli eða stofnun á Íslandi hefur sérhæft sig í kennslu og 

kennsluáætlunum bráðgerra barna og því er ábyrgðin á herðum hvers og eins kennara að finna 

leið til að kenna þeim hópi barna. Væri hinsvegar einhver skóli sem myndi taka að sér að 

halda utan um úrlausnir fyrir bráðgera og miðla til annarra skóla og kennara sem eftir því leita 

þyrfti álagið á hvern og einn kennara og skóla ekki að vera jafn mikið. Sá skóli gæti verið 

einskonar móðurskóli þar sem hægt væri að nálgast fróðleik og námsefni í miðlægum 

gagnabanka.  

Þessi hugmynd er síður en svo ný af nálinni en starfshópur Fræðslumiðstöðvarinnar (2004, 

bls. 8–9) lagði fram svipaðar tillögur og hvatti grunnskóla Reykjavíkur til að taka saman 

höndum og vinna að sameiginlegri lausn. Sú hvatning hefur ekki skilað tilætluðum árangri. 

Með tækniþróun og aukinni tækniþekkingu væri kjörið að sett yrði upp vefsíða með hverju 

því sem viðkemur kennslu bráðgerra.  

Sem dæmi um sambærilegan gagnabanka má nefna síðu Ingvars Sigurgeirssonar, Skref í átt til 

einstaklingsmiðaðs náms, en á þeirri síðu er yfirgripsmikil umfjöllun um einstaklingsmiðað 

nám. Þar er hægt að skoða rannsóknir sem tengjast efninu, lesa má um hugmyndafræðina að 

baki einstaklingsmiðaðs náms, skoða ólíkar aðferðir einstaklingsmiðunar og lesa um íslenska 

skóla sem farið hafa þá leið (Ingvar Sigurgeirsson, 2012, án bls.tals). Þegar slík síða er 

hönnuð eru möguleikarnir óteljandi, ef nýtt viðfangsefni finnst er einfalt að bæta við auka 

flipa þar sem hægt er að safna saman öllu því sem tengist því ákveðna efni. Þar að auki er 

hægðaleikur að setja inn hlekki á aðrar síður, innlendar sem erlendar, sem fjalla á ólíkan hátt 

um efnið og auka þannig víðsýni þeirra sem leita upplýsinga.  

 Á síðu Ingvars kemur fram að vefurinn sé þróunarverkefni og Ingvar sé umsjónarmaður 

vefsins, og hvatt er til þess að skólastjórnendur og kennarar sendi ábendingar um efni tengt 

einstaklingsmiðuðu námi og öðru því tengt (Ingvar Sigurgeirsson, 2012, án bls.tals). Yrði 

slíkur vefur hannaður um kennslu bráðgerra og það sem viðkemur bráðgerum væri kjörið að 

hafa hann undir svipuðum formerkjum. Viss undirbúningsvinna væri nauðsynleg í byrjun, þar 

sem helstu atriðum yrði safnað saman, eins og hugmyndafræðinni á bak við efnið, hlekkir á 

rannsóknir og erlendar síður tengdar kennslu bráðgerra o.s.frv. Ekki væri þörf á að fullvinna 
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síðuna eins og um kennslubók væri að ræða, og er það svigrúm sem vefsíður hafa fram yfir 

bækur. Efni gæti verið sett inn jafnt og þétt eftir að viss grunnur hefur verið lagður.  

Vefurinn gæti falið í sér hvað sem viðkemur bráðgerum, og væri hver flipi sem hægt væri að 

velja ákveðið þema. ..útfæra betur 

Til að gera sér einhverja hugmynd um hvernig síðu hægt væri að gera, þá væri til dæmis 

mögulegt að safna upplýsingum um eftirfarandi þemu: 

 Hugmyndafræði og rannsóknir 

o Hvað fræðin segja um bráðgera 

 Skilgreining bráðgerra 

 Þarfir bráðgerra 

 Hvernig mæta má þörfum bráðgerra 

 Námsleiðir sem henta bráðgerum 

o Einstaklingsmiðað nám 

o Námsaðlögun 

o Nám án aðgreiningar 

o Hröðun 

o Dýpkun 

o Hugmyndir um kennslu með öðrum hætti en bóklegum hætti, til dæmis með 

áherslu á fjölgreindir (fjölgreindakenning Gardners). 

o Einstaklingsáætlanir 

 Kennsluefni fyrir ákveðin námsfög (þar sem áhersla er lögð á dýpkun, breikkun 

o.s.frv) 

o Íslenska 

o Enska 

o Danska 

o Stærðfræði 

o Líffræði (o.s.frv) 

Undir hverju fagi væri að finna sundurliðaðar hugmyndir eins og:  

 Kveikjur 

 Þemaverkefni 

 Bækur 
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 Skrift 

 Söngvar 

 Þrautir 

 Leikir 

 Spil 

 Námsmat 

 Samstarf heimilis og skóla 

o Ábyrgð 

 Ábyrgð og hlutverk foreldra 

 Ábyrgð og hlutverk nemenda 

 Ábyrgð og hlutverk kennara/skóla 

 Foreldraráð 

 Foreldrafélag 

o Bekkjarbragur 

o Heimanám 

o Námskeið  

 Námskeið fyrir foreldra 

 Námskeið fyrir bráðgera 

o Vefsíður tengdar samstarfi heimilis og skóla (eins og t.d. heimiliogskoli.is) 

 Fróðlegir vefir um málefni bráðgerra 

 Um vefinn 

o Tilgangur og markmið 

o Umsjónarmaður vefs 

o Hafa samband 

Síða með slíku efni myndi njóta góðs af ef kennarar og skólastjórnendur víða myndu 

sameinast um að leggja til efni. Þeir sem eldri eru í starfi hafa dýrmæta reynslu til að miðla, 

um tap og sigra í kennslu bráðgerra, á meðan þeir yngri eru finna sig e.t.v öruggari í að leita 

eftir nýjustu rannsóknum og hugmyndum sem verið er að vinna með víða um heim.  

Nauðsynlegt væri að hafa umsjónarmann sem myndi sjá um að taka við upplýsingum og sjá til 

þess að þær yrðu settar inn á vefinn. Ef ákveðinn grunnskóli myndi taka að sér að vera 

móðurskóli fyrir vefinn, og jafnvel málefna bráðgerra í heild, væri hægt að hafa ákveðinn 

starfsmann í þeim skóla sem umsjónarmann vefsins. Við gerð slíks vefs er mikilvægt að gæta 

fagmennsku í hvívetna og huga þarf að áreiðanleika efnisins sem yrði lagt fram.  
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Til að kennarar gætu leitað persónulegri ráða en þeirra sem síðan myndi veita væri hægt að 

hafa svokallaðan innri vef sem væri aðeins aðgengilegur kennurum og skólastjórnendum, þar 

sem hægt væri að ræða um eigin upplifun, mistök, góð ráð og bera saman bækur sínar. Á innri 

vef er hægt að hafa ólíka þætti í boði eins og spjallþræði, hugmyndatöflu, „kvarthorn“ eða 

hvað sem kennarar finna sig hafa þörf fyrir. Þó innri vefurinn væri óformlegri en vefsíðan 

sjálf er mikilvægt að skýrar reglur séu um samskipti innan vefsins sem og virðing og 

nafnleynd þegar kemur að því að ræða þá nemendur og þau mál sem kæmu upp. Fagmennska 

ætti ætíð að vera í fyrirrúmi við notkun slíks miðils. 
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7. Lokaorð 

Fjölbreytni hefur alla tíð einkennt nemendur skólastarfs. Hver einstaklingur hefur sína kosti 

og hæfileika fram að færa og gegnir þannig mikilvægu hlutverki í sínu skólastarfi, eru 

bráðgerir nemendur engin undantekning í þeim efnum. Mikilvægt er að hver nemandi upplifi 

mikilvægi sitt í skólastarfi og geti hnakkreistur stundað sitt nám, nám við hæfi. Varast skal að 

draga nemendur í dilka eftir námsgetu, og skal hver nemandi vera álitinn barn fyrst og fremst 

með allar þær sömu grunnþarfir og öll önnur börn, en einnig með ákveðna námsþörf sem 

kennurum ber að mæta.    

Erfitt getur verið að sinna breiðum hóp nemenda sem allir hafa ólíkar þarfir í námi, því má 

ætla að áhersla á einstaklingsmiðun í námi sé kærkomin nálgun fyrir kennara sem leita leiða 

til að mæta hverjum einstaklingi á eigin forsendum. Sé stuðst við einstaklingsmiðað nám og 

námsaðlögun er kröfum aðalnámskrár og grunnskólalaga um skóla fyrir alla og nám án 

aðgreiningar mætt. Með því móti geta allir nemendur sinnt námi við hæfi án þess að vera 

aðgreindir frá hópnum. Mikilvægt er þó að gæta að félagsþætti skólanáms, en 

einstaklingsmiðað nám er ekki einstaklingsnám, heldur samvinna nemenda. Þannig hafa allir 

vægi í verkefnum með því sem þeir hafa fram að færa í paravinnu eða í hóp.   

Sé litið til þess hve erfiðlega fræðimönnum hefur gengið að koma sér saman um skilgreiningu 

á greind má áætla að ekki sé síður erfitt að skilgreina bráðgera, sem hafa einnig vera nefndir 

afburðargreindir. Enn er hugtakið bráðger mörgum framandi og gefur það vísbendingu um 

skort á almennri umræðu um málefni þessa hóps nemenda. Ekki er þó eingöngu þörf á 

almennri umræðu, heldur þarf skýrari fræðslu um bráðgera í kennaranámi einnig. Höfundur 

þessa verkefnis hefur ekki fengið kennslu hvað viðkemur bráðgerum nemendum, hverjir þeir 

eru eða hvernig þeim er mætt í kennslu, og telur hann því mjög ábótavant. Eigi skólastarf að 

mæta þörfum hvers og eins er mikilvægt að þeir sem fara fyrir kennslu barna séu meðvitaðir 

um þann fjölbreytileika sem býr í nemendum og hvernig þeirra þörfum er best mætt, sama 

hvort þeir teljist seinfærir, bráðgerir eða einhvers staðar þar á milli.  

Sú þekkingar- og heimildaleit sem fór fram við gerð þessarar ritgerðar hefur opnað augu 

höfundar fyrir nýjum leiðum í kennslu fyrir alla og hversu mikilvægt er að hver nemandi finni 

mikilvægi sitt sem hluti af stórri heild en einnig sem einstaklingur sem hefur sína hæfileika og 

séreinkenni til brunns að bera. Þörf barna fyrir að tilheyra jafnöldrum og vera viðurkennd fyrir 

hver þau eru en ekki hvað þau geta er mikil og felst hlutverk skólastarfs í því að mæta þeirri 

þörf, sem og námslegum þörfum við hæfi hvers nemanda. 
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