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Útdráttur 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Viðfangsefni hennar eru birtingarmyndir bráðgervis barna þar sem gengið var út frá 

rannsóknarspurningunni: hverjar eru helstu birtingarmyndir bráðgervis barna og hvernig má 

ætla að kynjuð orðræða samfélagsins hafi áhrif? 

Til að byggja undir svarið var leitast við að gera grein fyrir hugtökunum greind og bráðgervi, 

með hliðsjón af kenningum fræðimanna á borð við Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, Howard 

Gardner og Robert J. Sternberg. Einnig er fjallað um helstu kenningar innan kynjafræða með 

áherslu á hið póststrúktúralíska sjónarhorn, sem snýr að því að greina ráðandi orðræðu með 

tilliti til valdatengsla í samfélaginu. Litið var bæði til innlendra og erlendra rannsókna um 

samskipti innan skólastofunnar með tilliti til kynjaðrar orðræðu. Þá er fjallað um helstu 

birtingarmyndir bráðgervis hjá börnum, sjálfsmynd þeirra, staðalímyndir um bráðgervi og 

skoðað hvort þær birtingarmyndir séu mismunandi á milli kynjanna. Sú umræða var að lokum 

sett í samhengi við fyrirliggjandi heimildir um kynjaða orðræðu.  

Úrvinnsla heimilda leiddi í ljós að þegar kemur að staðalímyndum og kynin annars vegar og 

bráðgervi hins vegar standa bráðgerar stúlkur töluvert verr að vígi en bráðgerir drengir. 

Ráðandi hugmyndir samfélagsins um hvað telst kvenlegt og ekki setur bráðgerum stúlkum 

þröngar skorður þegar kemur að sjálfsmynd og félagstengslum, en ekki síður drengjum og þá 

helst þeim sem sýna bráðgervi á sviðum sem samkvæmt orðræðunni teljast kvenleg (s.s. 

myndlist, leiklist og tónlist).  

 

Abstract 

The following paper is a final thesis for a B.Ed-degree at the faculty of education from the 

University of Akureyri. The subject matter is the manifestation of giftedness in children, 

focusing on if, and how, it is influenced by gendered discourse.  

An attempt will be made to present and explain the concepts of human intelligence and 

giftedness, taking into account the theories of scholars such as Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, 

Howard Gardner and Robert J. Sternberg. The paper also discusses key concepts within 

gendered studies with a focus on the postructuralist perspective, which relates to the 

identification of the dominant discourse in terms of power relations in society.  

A short look will be taken at domestic and foreign research regarding communication within 

the classroom in terms of gendered discourse.  

Common manifestations of giftedness, self concept and stereotyping will be looked at and 

whether these manifestations differ according to gender. At last these findings will be put into 

context with existing sources on gendered discourse.   

Research reveals that when it comes to stereotypes and gender, gifted girls are at a certain 

disadvantage compared to gifted boys. Dominant discourse on femininty seems to prevent 

gifted girls from exploring their full potential, but research also suggests that gifted boys are 

hesitant in fulfilling their potential when they show giftedness in areas that are considered 

feminine (f. ex. the arts, music and drama).  
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1. Inngangur 

„[...] ég bara get ekki átt kærustu sem er klárari en ég, mér finnst það svo óþægilegt.“ 

 

Ég hef aldrei erft þessi sambandsslit við drenginn, en skilaboðin voru skýr; á einhvern hátt 

virtist ég ógna karlmennsku hans með heilastarfsemi minni og það undarlega var að þetta var 

ekki í fyrsta sinn sem ég heyrði eitthvað í þessa veru. Seinna laust því niður í huga mér að 

mögulega væru þessi viðbrögð liður í einhverju stærra, einhverju öðru en því kosmíska spaugi 

sem ég hef ítrekað staðið í miðjunni á.  

 Þetta var upphafið á áhuga mínum og heimildavinnu sem leiddu til þess að ég ákvað 

að skoða birtingarmyndir bráðgervis með tilliti til kynjaðrar orðræðu. Einnig hef ég mikinn 

áhuga á hvers kyns staðalímyndum; um kynin, um þjóðfélagshópa og þjóðir, um snillinga. 

Þegar litið er til baka í sögulegu samhengi er auðvelt að nefna snillinga sem hafa skilið eftir 

sig verk á sviðum vísinda og lista sem þykja bera svo af að þau koma til með að lifa með 

mannkyninu; Leonardo DaVinci, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Darwin, Albert 

Einstein.  

 Þegar kemur að því að nefna konur sem hafa lagt álíka verk á hinar sögulegu 

vogarskálar er fátt um fína drætti. Þær konur sem koma upp í hugann hafa annað hvort verið 

annálaðar fegurðardísir (s.s. Kleópartra eða Hallgerður Langbrók Höskuldsdóttir), eða jafnvel 

mislukkaðir grínarar sem misstu höfuð sitt fyrir óheppilega brandara um sætabrauð. 

Staðreyndin er nefnilega sú að fáar konur eru mærðar fyrir vitsmunalega yfirburði sína á 

spjöldum sögunnar, þó á því leiki enginn vafi að afburðargreindar konur hafi jafn lengi gengið 

á þessari jörð og afburðargreindir menn. En í dag er öldin önnur og við hinum vestræna heimi 

blasir jafnréttislag manna og kvenna, í stað þess bræðralags karla sem áður þekktist. Eða 

hvað? 

 Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunni: hverjar eru birtingarmyndir 

bráðgervis barna og hvernig má ætla að kynjuð orðræða samfélagsins hafi áhrif?  

Til að undirbyggja svarið verða fyrst hugtökin greind og bráðgervi skilgreind, með hliðsjón af 

kenningum fræðimanna á borð við Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, Howard Gardner og Robert 

J. Sternberg.  

 Einnig verður fjallað um helstu kenningar innan kynjafræða með áherslu á hið 

póststrúktúralíska sjónarhorn, sem snýr að því að greina ráðandi orðræðu með tilliti til 

valdatengsla í samfélaginu. Litið verður til bæði innlendra og erlendra rannsókna um 

samskipti innan skólastofunnar með tilliti til kynjaðrar orðræðu. Þá verður fjallað um helstu 
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birtingarmyndir bráðgervis hjá börnum, sjálfsmynd þeirra og staðalímyndir um bráðgervi og 

skoðað hvort þær birtingarmyndir séu mismunandi á milli kynjanna. Sú umræða verður að 

lokum sett í samhengi við fyrirliggjandi heimildir um kynjaða orðræðu og ályktanir drengnar 

til að svara rannsóknarspurningu. 

 

2. Hvað er greind? 

„Ég er svo snjall, að stundum skil ég ekki orð af því sem ég segi.“ 

 (Wilde, 2006, bls. 30, þýð. mín). 

 

Hvað er greind? Er það hæfileikinn til að tjá sig með tungumáli? Hæfileikinn til þrautalausna? 

Sjálfstæður vilji? Er greind mismunandi eftir þjóðfélögum, þjóðfélagsstéttum og 

menningarheimum?  

 Ætla má að menn hafi frá upphafi vega leitast við að skilja og skilgreina hvað felst í 

mannlegri greind, sem kenna má á þeim fjölda fræðirita sem fyrir liggja um efnið. Þannig 

liggur í hlutarins eðli að menn greini á um skilgreiningar og á hverju greind byggir. Er greind 

háð líffræðilegum, sálfræðilegum eða félagslegum þáttum og er hún mismunandi milli 

menningarheima?  

 Franski heimspekingurin René Descartes skrifaði árið 1637 í bók sinni Orðræða um 

aðferð að hann hafi „[...] reyndar einatt óskað, að hugsun mín væri jafnhröð, ímyndunaraflið 

jafnskýrt og skarpt eða minnið eins víðtækt og vakandi og sumum öðrum er gefið. Ég fæ ekki 

betur séð, að góðar gáfur séu fólgnar í öðrum eiginleikum en þessum þremur“ (Descartes, 

1998, bls. 62). Síðan hefur mikið vatn  runnið til sjávar og í dag, á tækniöld, má ætla að 

skilgreiningar á greind séu töluvert aðrar en í Frakklandi fyrir fjórum öldum síðan. Eða hvað? 

 

2.1 Litróf kenninganna 

 

Santrock (2008) skilgreinir greind sem „einstaklingsbundna hæfileika til þrautalausna og 

hæfileikann til að læra af og aðlagast upplifunum í hversdagslegu samhengi“ (Santrock, 2008, 

bls. 331). Berglind Rós Magnúsdóttir vill hinsvegar nálgast greind sem „menningarlega og 

félagslega mótað hugtak sem eigi sér misjafna merkingu eftir menningu, umhverfi og hópum“ 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 173). 
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 Ógerningur væri að gera grein fyrir öllum þeim fjölmörgu skilgreiningum á greind 

sem til eru í ritgerð sem þessari og því verður látið nægja að tæpa á kenningum sem teljast til 

þungavigtar innan þroskasálfræðinnar. 20. öldin var mikill fræðilegur umbrotatími og 

þroskasálfræðin fór ekki varhluta af þeirri miklu grósku sem átti sér stað. Segja má að 

Tékkinn Jaroslav Hasek hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann skrifaði að umbrotatímar 

krefðust mikilhæfra manna (Hasek, 2011, bls. 5). Tveir þeirra voru svissneski sálfræðingurinn 

Jean Piaget og rússneski sálfræðingurinn Lev S. Vygotsky. Þó þá hafi greint á um ýmsa 

grundvallar áhrifaþætti hvað varðar þroska barna eiga þeir það sameiginlegt að hafa báðir haft 

varanleg áhrif á þroskasálfræði. Þeir bjuggu einnig að þeirri sérstöðu að kenningar þeirra voru 

óþekktar í hinum enskumælandi fræðiheimi framundir sjöunda áratug síðustu aldar, þrátt fyrir 

að hafa verið starfandi og útgefnir höfundar í heimalöndum sínum fyrir þann tíma (Santrock, 

2008, bls. 43). 

 Jean Piaget er einna þekktastur fyrir kenningar sínar um vitsmunaþroska barna, sem 

hann vildi meina að væri háður ytri áhrifaþáttum. Samkvæmt Piaget er öllum börnum sömu 

hugferlin eðlislæg og þau þroskast eftir ákveðnum ferlum, þótt það geti verið mishratt eftir 

einstaklingum (Santrock, 2008, bls. 43). Piaget sagði að greind væri í eðli sínu 

aðlögunarhæfni, bæði hvað varðar að aðlaga upplifanir að reynsluramma viðkomandi og 

aðlögun að umhverfi hverju sinni. Þá geti aðlögun aldrei verið óháð fyrri upplifunum þar sem 

hún byggi ætíð á því að samþætta nýja þekkingu við fyrri reynslu og hugskemu (Piaget, 2001, 

bls. 6-7). 

 Eins og áður segir áleit Piaget að sömu hugsanaferlarnir væru öllum börnum 

eðlislægir, óháð menningu, stétt og stöðu; að tungumálið skipti litlu og að hlutverk menntunar 

væri að stýra og betrumbæta þá vitsmunalegu þekkingu sem börn byggju þá þegar yfir 

(Santrock, 2008, bls. 255).  

 Sérstöðu Vygotsky innan fræðanna má helst rekja til áhrifa hans á félagslegar 

mótunarkenningar. Þungamiðja kenninga Vygotsky, og hans helsta framlag til fræðanna, var 

áhersla hans á að greind skapist ekki í tómarúmi, heldur sé háð félagslegu umhverfi og 

samskiptum.  Vygotsky hélt því fram að ólíkt dýrum og öðrum smærri lífverum, sem 

eingöngu séu fær um að bregðast við umhverfi sínu, felist greind mannanna í að geta nýtt 

umhverfið sér í hag. Um þennan greindarmun sagði hann „[að] dýrið getur aðeins verið tamið. 

Það getur eingöngu öðlast nýjar venjur. Það getur í gegnum þjálfun fullkomnað greind sína, 

en er ekki fært um andlegan þroska í gegnum kennslu [í eiginlegri merkingu orðsins]“ 

(Plucker, 2013). 
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 Muninn á kenningum Vygotskys annars vegar og Piagets hins vegar, má helst merkja í 

sýn þeirra á hvaða áhrif samfélagið hefur á vitsmunaþroska barna. Þar sem Piaget gengur út 

frá meðfæddum, eðlislægum hugsanaferlum sem eru óháð menningaráhrifum, vill Vygotsky 

leggja áherslu á samfélagið, sem áður segir. Þannig gegnir menntun veigamiklu hlutverki að 

hans mati, þar sem börn læra með henni bæði af menningu og á menningu. Þá gegnir 

tungumálið að sama skapi stóru hlutverki, þar sem það á meginþátt í að móta hugsun barna 

(Santrock, 2008, bls. 255). En báðir sammælast um að greind sé á einn eða annan hátt hæfni 

einstaklingsins til að aðlagast umhverfi sínu. 

 Séu kenningar Vygotskys og Piagets bornar saman við skilgreiningar Berglindar 

Magnúsdóttur (2005, bls. 173) og Santrock (2008, bls. 331) má sjá ákveðinn samhljóm beggja 

vegna. Þannig byggja Berglind og Vygotsky skilgreiningar sínar á félagslegum 

mótunaráhrifum á meðan Santrock og Piaget horfa til eðlislægra þátta.  

 

2.2 En hvað er þá bráðgervi? 

Líkt og með greindarhugtakið er af nógu að taka þegar kemur að skilgreiningum á bráðgervi. 

Þó ber að hafa í huga að slíkar skilgreiningar eru háðar bæði félagslegum gildum og 

menningu þar sem þær eru fram settar, auk þess sem hugtakið hefur í gegnum tíðina tekið 

breytingum eftir áherslum og forhugmyndum þeirra sem nota það hverju sinni (Joan Freeman, 

1979, bls.1). Meyvant Þórólfsson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, skrifar um 

þá vankanta sem felast í mismunandi merkingu orða milli málsamfélaga á heimasíðu sinni og 

bendir á að þótt orð á borð við gifted, very-able, high-ability og talented séu notuð erlendis sé 

orðið precocious það orð sem einna helst eigi sammerkingu með íslenska orðinu bráðger 

(Meyvant Þórólfsson, 2004). 

 Meyvant vísar á áðurnefndri heimasíðu til þess að orðið bráðger sé gamalt í íslensku 

máli og hafi löngum verið notað í mannlýsingum, bæði á börnum og ungu fólki sem sýnt hafi 

framúrskarandi hæfileika þrátt fyrir ungan aldur. Það stendur heim og saman við þá 

skilgreiningu sem hann leggur fram á orðinu precocious, sem samkvæmt enskri orðabók sé 

„exeptionally early in development or occurrence“ og „exhibiting mature qualities at an 

unusually early age“ (Meyvant Þórólfsson, 2004). 

 En orðsifjar duga ekki til og þegar nálgast á hugtakið bráðgervi er sem fræðiheimurinn 

sé klofinn í tvær andstæðar fylkingar; þá sem miða við greindarpróf á borð við Stanford-Binet 

og Wechsler (WISC II) annars vegar og þá sem styðjast við fjölgreindarkenningar hins vegar.   
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 Samkvæmt Santrock (2008) eru börn, á aldrinum 6-16 ára, bráðger sem mælast með 

greindarvísitölu sem nemur 130 stigum eða ofar á hefðbundnum greindarprófum. Þá skrifar 

hann að bráðgervi sé meðfætt, að bráðger börn séu ólík öðrum börnum í námsnálgun sinni og 

hafi að auki sterka meðfædda áhugahvöt (Santrock, 2008, bls. 341). Það ber að árétta að 

miðgildið á þeim prófum sem vísað er til eru 100 stig og 130 er þar með tveimur 

staðalfrávikum frá miðgildi.  Winebrenner (2001) telur að 2.5% nemenda hins almenna 

skólakerfis (miðast við N-Ameríku), lendi á hægri hala normalkúrfu greindarprófanna og að 

önnur 2.5% lendi á þeim vinstri (Winebrenner, 2001, bls. 3). Þá skal haft til hliðsjónar að þau 

börn sem mælast tveimur staðalfrávikum undir miðgildi, eða með greindarvísitölu lægri en 

70, teljast þroskahömluð (Santrock, 2008, bls. 340). Sé mið tekið af þeim tölfræðilegum 

upplýsingum sem Winebrenner leggur fram má gera ráð fyrir að jafnmörg bráðger börn megi 

finna innan skólakerfisins og börn sem stríða við námsörðugleika og/eða þroskahömlun.  

 

2.2.1 Fjölgreindarkenningar 

Þó að greindarpróf hafi lengst af verið notuð sem helsti mælikvarðinn á greind, hefur sú 

aðferð mætt töluverðri andstöðu innan fræðasamfélagsins. Gagnrýnin felst einna helst í því að 

prófin bjóði upp á of þrönga skilgreiningu og geri ákveðnum eiginleikum hærra undir höfði en 

öðrum. Einn þeirra sem helst hefur gagnrýnt hið þrönga sjónarhorn greindarprófanna er 

bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner sem þekktastur er fyrir fjölgreindarkenningu sína 

(e. theory of multiple intelligences).  

 Árið 1975 gaf Gardner út bókina The Shattered Mind, sem fjallaði um mismunandi 

tegundir og áhrif heilaskaða. Í þeirri rannsóknarvinnu komst hann að því að ólíkir hlutar 

heilans gegna mismunandi vitsmunahlutverkum (Howard Gardner, 2011). Af þeim sökum leit 

Gardner ekki eingöngu til venjulegs fólks, þ.e. hins almenna, við kenningasmíð sína, heldur 

nýtti hann rannsóknir sínar á heilaskaða auk þess að leggja sérstaka áherslu á bráðgert fólk, 

ofvita (e. savants) og sérfræðinga á ýmsum sviðum (e. virtuosos) (Neisser o.fl., 1996, bls. 79).  

Fjölgreindarkenning hans er  líklega sú greindarkenning sem mestrar athygli hefur notið í 

seinni tíð, og í inngangi að 30 ára afmælisútgáfu bókarinnar Frames of Mind, rifjar Gardner 

upp tilurð kenningarinnar (þýð. mín) „[s]em ungur maður var ég atorkumikill píanóleikari og 

áhugasamur um aðra listmiðla. Þegar ég hóf nám mitt í þroskasálfræði á miðjum sjöunda 

áratugnum, kom mér í opna skjöldu hve tíðrædd vísindaleg hugsun var í námsbókunum, en 

hvergi var minnst á listgreinar“ (Howard Gardner, 2011). 
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Þá segir Gardner annan vendipunkt á fræðaferli sínum hafa orðið þegar hann stóð frammi 

fyrir því að skilgreina hvað væri greind og hvað ekki. Það hafi verið þá, og ekki fyrr, sem 

hann áttaði sig á að í gegnum tíðina hafði hans eigin skilgreining á hugtakinu breyst og 

mótast. Sú skilgreining á greind sem hann birti í bókinni Frames of Mind varð því forsenda 

kenninga hans og er sem hér segir (þýð. mín) „[g]reind er hæfileikinn til þrautalausna og/eða 

hæfileikinn til verðmætasköpunar innan samfélags, eins eða fleiri“ (Howard Gardner, 2011). 

  Þannig byggir kenning hans á því að manneskjurnar búi ekki einvörðungu yfir einni 

og alltumlykjandi greind, heldur fleiri og margþættari greindarsviðum. Gardner gagnrýnir 

hvernig skrif, bæði leikra og lærðra, snúi að miklu leyti að því að gera rökleikni og 

tungumálagreind hátt undir höfði og hvernig skólakerfið virðist eingöngu hafa lagt  áherslu á 

þessi tvö svið greindar (Gardner, 2011 og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 161). Hann 

segir að víðtækur skilningur á mannlegri greind fáist aðeins, og ekki fyrr, en menn taki til 

greina rýmis-, líkams-, tónlistar-, félags- og tilfinningagreind og að þær séu ekki síður 

forsenda mannlegra vitsmuna en rökleikni og tungumálagreind (Howard Gardner, 2011, 

inngangur). Síðar bætti Gardner tveimur greindum við kenningu sína; umhverfisgreind og nú 

nýlegast tilvistargreind (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 161). 

 Samkvæmt Gardner búa allar manneskjur yfir þessum níu greindarsviðum, þó í 

mismunandi mæli og birtingarmyndir þeirra séu háðar bæði ytri og innri áhrifaþáttum; genum, 

menningu og því sem lýtur að reynslu og tækifærum hvers og eins.  Þannig geti bráðgervi 

komið fram á afmörkuðum sviðum ofantalinna greindarsviða og því beri að veita athygli, ekki 

síður en afburðahæfileikum á sviðum raunvísinda og tungumála (Howard Gardner, 2011).   

 Önnur kenning sem hlotið hefur töluverðan hljómgrunn er þríþáttakenning (e. triarchic 

theory) bandaríska sálfræðingsins Roberts J. Sternberg, þar sem hann skiptir greind í þrjú 

færnisvið; rökgreind (e. analytic), sköpunargáfur (e. creative) og verkvit (e. practical)( Neisser 

o.fl., 1996, bls. 79). Sternberg byggir kenningu sína á ítarlegri rannsóknarvinnu, þar sem hann 

ræddi við fólk í mismunandi löndum um hvaða þættir mannlegs atgervis teldust til greindar. 

Þær rannsóknir leiddu í ljós að þegar kæmi að greind mætti finna ákveðna samnefnara um 

hvað teldist til greindar; hæfileika til þrautalausna, hæfileika á sviði tungumála og hæfileika 

hvað varðaði mannleg samskipti. Þessa samnefnara mætti finna nánast allsstaðar, bæði innan 

mismunandi þjóðfélagshópa og menningarheima (Sternberg, 1985, bls. 65). Í viðleitni sinni til 

að skilgreina hvað greind er hefur Sternberg sett fram eftirfarandi skilgreiningar, annars vegar 

að (þýð. mín) „greind [séu] vitsmunarlegar aðgerðir sem ætlað er að aðlaga umhverfið 

meðvitað að því sem nemur merkingarbærni í lífi hvers og eins,“ (Sternberg, 1985, bls. 45) og 

hins vegar hefur hann seinna sagst vilja líta á greind sem árangurstengda, þ.e. að fólk nýti 
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greind sína sér til framdráttar í eigin lífi, til að ná markmiðum sínum innan þess 

menningarlega samhengis sem við á hverju sinni. (Sternberg, 2013). Þungamiðjan í kenningu 

Sternbergs verður þannig þörfin á jafnvægi milli þessara þriggja greindarþátta og samkvæmt 

kenningunni koma vitsmunalegir yfirburðir í ljós þegar jafnvægi milli sviðanna er fyrir hendi. 

Þá telur Sternberg slíka yfirburði helst birtast þegar fólk stendur andspænis nýjum, áður 

óþekktum aðstæðum, þ.e. í hæfni viðkomandi til að aðlaga umhverfið sér í hag við óþekktar 

aðstæður. Þá má þykja athyglivert að sé mið tekið af kenningu Sternberg, er fyrsti 

greindarþátturinn sá eini sem mældur er á hefðbundnum greindarprófum, þ.e. rökgreindin, sú 

analítíska og akademíska (Neisser o.fl., 1996, bls. 79). 

 Þá má finna ákveðna samsvörun í kenningum Sternbergs og kenningum bandaríska 

námssálfræðingsins Joseph Renzulli. Hann telur að bráðgervi sé ekki fasti, heldur lærð 

hegðun sem sé ekki síður háð ytri aðstæðum en innri og birtist í hæfni yfir meðallagi, áræðni 

(e. task commitment) og sköpunargleði. Bráðgervi er því ekki síst færni viðkomandi í að 

samþætta hæfileika sína á mismunandi sviðum til að útkoman eða afurðin beri af. Þá sé 

bráðgervi ekki endilega meðfætt eða viðvarandi, heldur brjótist fram hjá vissu fólki, á vissum 

sviðum, við vissar aðstæður (Neisser o.fl., 1996, bls. 80). 

 Ætla má að fjölgreindarkenningar hafi verið kærkomin viðbót í flóru 

námssálfræðikenninga á seinni hluta 20. aldar. Þær opna bráðgervis-hugtakið þannig að fleiri 

fái notið sín, en þó er ekki fullreynt hver áhrif þeirra verða þegar fram líða stundir, hversu vel 

kenningarnar eldast og hvort þær komi til með að hafa varanleg áhrif á menntastefnur til 

framtíðar.  

 

2.2.2 Eftir fjölgreindarkenningar 

Þó að kenningar Gardners, Sternbergs og Renzulli hafi vakið mikla athygli og jákvæða eru 

þær ekki yfir gagnrýni hafnar. Einn þeirra sem hefur gagnrýnt fjölgreindakenningar 

opinberlega er landi þeirra Joseph Delisle, sem vill miða bráðgervi við hefðbundin 

greindarpróf. Deslile, sem nú er sestur í helgan stein, helgaði starfsævi sína vinnu með 

afburðargreindum börnum.  

 Í greininni In praise of elitism (2001) skrifar hann að ofantaldir fræðimenn hafi gert 

meira af því að flekka bráðgervi sem hugtak en nokkurn tíma að hefja það til frekari vegs og 

virðingar og að þeim hafi tekist að snúa merkingu hugtaksins á hvolf á kostnað þeirra barna 

sem raunverulega væru bráðger. Hann segir að fjölgreindarkenningar geri það að verkum að 

börn fái ekki lengur að njóta afburða sinna, heldur séu þau bútuð niður líkt og tilraunadýr á 
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skurðarborði og eigi jafnvel á hættu að vera teflt fram sem peðum í hinni pólitísku hringiðu 

sem hann vill meina að oft umlyki menntamál.  

 Grein Delisle er svar við þeirri gagnrýni sem hann hefur sætt varðandi meintan 

elítisma og segist glaður gangast við þeirri nafnbót ef það þýði að hann verði þar með 

forsvarsmaður þeirra barna sem raunverulega séu bráðger – barna sem mælast með 

greindarvísitöluna 130 og yfir á greindarprófum, séu bráðger á öllum sviðum, óháð aðstæðum 

og menningarsamhengi. (Delisle, 2001, bls. 14-15). 

 Í bók sinni, Gifted children: myths and realities (1996), fjallar Ellen Winner um þær 

mýtur sem reynst hafa langlífar þegar kemur að bráðgervi barna. Þar skrifar hún m.a. að þau 

viðhorf og forsendur að setja jafnaðarmerki milli bráðgervis og vitsmunalegra ofurkrafta - að 

bráðger börn sýni afburði á öllum sviðum, bæði náms- og félagslegum – séu ekki á rökum 

reistar. Að börn, sem búi bæði að námslegum styrkleikum og veikleikum, séu frekar regla en 

undantekning og að börn geti jafnvel sýnt afburði á einu sviði en strítt við námsörðugleika á 

öðrum sviðum (Winner, 1996, bls. 7).  

 Þá fjallar hún um hvernig orðræðan á þátt í að breikka bilið milli mismunandi tegunda 

greindar, þar sem ekkert bendi til þess að afburðahæfileikar í listgreinum eða innan íþrótta 

útheimti háa útkomu á hefðbundnum greindarprófum og að þar standi hnífurinn í kúnni; í 

orðinu hæfileikar. Svo virðist sem börn sem sýni afburði á ofantöldum sviðum séu frekar talin 

hæfileikarík en að þau búi yfir sérstökum gáfum; að slíkar merkingar eigi eingöngu við börn 

sem sýni yfirburði á fræðilegum sviðum raungreina og tungumála. Winner skrifar að slík 

flokkun sé illréttlætanleg og geri lítið annað en að skapa stéttaskiptingu milli barna, með 

tilheyrandi misskiptingu gæða þegar kemur að námi og þjónustu innan skólakerfisins 

(Winner, 1996, bls. 7 og 12). 

 Viðleitni fræðimanna og -kvenna innan menntunarfræða er þó auðmerkt þegar litið er 

til nýrri rita varðandi skilgreiningar á hvaða börn séu bráðger. Þannig fjallar Susan 

Winebrenner um bráðger börn í bókinni Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom 

(2001) bæði með tilliti til greindarvísitölu og mismunandi hæfileika. Í bókinni leggur hún 

fram eftirfarandi skilgreiningu á bráðgervi til grundvallar umfjöllun sinni (þýð. mín) „[að 

bráðgerir nemendur] séu þeir sem sýna getu á tveimur eða fleiri lærdómssviðum að því er 

nemur tveimur árum umfram væntan þroska jafnaldra“ (Winebrenner, 2001, bls. 9). 

Að auki segir Winebrenner bráðgervi geta birst sem yfirburði í námi og/eða frammistöðu. 

Þessar skilgreiningar leggur Winebrenner fram í samhengi við gátlista, sem ætlað er að 

auðvelda foreldrum og kennurum að koma auga á þau börn sem mögulega eru bráðger og 

miðast bæði við náms- og hegðunarmynstur.  
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 Á sama lista má sjá algeng einkenni bráðgervis, t.a.m. að bráðger börn séu líklegri til 

að sýna snemmbúinn málþroska, þroskaða óhlutbundna hugsun og sterka innri áhugahvöt. 

Aftur á móti má einnig finna á listanum þætti sem eru meira í takt við fjölgreindarkenningar, 

s.s. að þroski bráðgerra barna þurfi ekki endilega að vera samhliða á öllum sviðum. Þannig 

séu börn sem geti lesið snemma miðað við jafnaldra, en læri t.d. ekki að reima skó sína fyrr en 

um 5 ára aldur eða seinna (Winebrenner, 2001, bls. 10). Þá eru einnig á listanum atriði sem 

snúa að hegðun. Bráðger börn geti m.a. verið bæði áköf og drífandi og þurfi oft minni svefn 

en önnur börn, að þau hafi oft þroskaða kímnigáfu og mikla næmni fyrir fegurð og 

tilfinningum annarra og sterka réttlætiskennd (Winebrenner, 2001, bls. 11). 

 Skilgreining Winebrenner er hér lögð fram, auk gátlista, þar sem í skrifum hennar má 

finna ákveðna samsvörun við gátlista sem birtur var á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur 

árið 2004 og hefur orðið til viðmiðunar um einkenni bráðgerra barna hér á landi. Samkvæmt 

þeirri úttekt eru bráðgerir nemendur líklegri en aðrir til að: 

 

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

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

náms- og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins 

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

innsæi á framandi aðstæður 

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

 Fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati 

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

samfélagsmálum 

 Vera gagnrýnin og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni 

 Vinna skipulega og kerfisbundið 

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

sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira 

 Vera rökföst og hafa áhuga á orsakasamhengi 

 Vera óvenju skapandi og hugmyndarík 

 Eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir 

 Sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur 

 Sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004) 
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Þó að Winebrenner leggi fram áðurgreindan lista, skrifar hún síðar í sömu bók að það sé 

foreldrum í hag að láta greindarprófa börn ef þau sýni merki bráðgervis, til að styrkja 

réttarstöðu sína gagnvart skólakerfinu (Winebrenner, 2001, bls. 191). 

 Áhrif fjölgreindarkenninga eru nokkuð auðmerkt ef tekið er mið af nýlegum skrifum 

innan fræðanna, þar sem fræðafólk tekur í síauknum mæli tillit til fjölbreyttari þátta 

mannlegrar greindar. Þó má enn finna áhrif þeirra er aðhyllast greindarpróf, sem virðast að 

auki vera eina gagn foreldra og forráðamanna barna í samskiptum við skólakerfið.  

En hver er staða bráðgerra barna innan íslensks skólakerfis? 

3.  Innan ramma laganna 

3.1 Grunnskólalög 

Þegar lög um íslenska grunnskóla eru skoðuð með stöðu bráðgerra barna í huga kemur í ljós 

að hvergi í þeim lögum er minnst á málefni þeirra. Þó má með góðum vilja túlka nokkur 

lagaákvæði bráðgerum börnum í hag. Þar ber helst að nefna 2. grein grunnskólalaga, sem í er 

vísað í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40), en þar segir: 

2.gr. Markmið. 

[Að] hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra  nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. [...] Þá skal  grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í 

sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir  nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Þá skal litið til 13. greinar grunnskólalaga, um rétt nemenda þegar kemur að hvetjandi 

námsumhverfi og þörfum hvers og eins: 

13.gr. Réttur nemenda. 

Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem 

tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan.  

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 25. grein og 26. grein grunnskólalaganna, segir um tilfærslu á hefðbundnu grunnskólanámi:   
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25.gr. Markmið náms. 

Nemendur skulu eiga þess kost að uppfylla námsmarkmið einstakra 

námsgreina og  námssviða með mismunandi hætti. Í aðalnámskrá skal setja 

árangursviðmið um það hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum 

námsgreinum eða námssviðum. Einnig  skal setja viðmið vegna nemenda 

sem ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma en tíu  

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

 

26.gr. Val í námi. 

Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á  

framhaldsskólastigi meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt 

fullnægjandi færni. Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda heimild til slíks 

náms utan skólans samkvæmt  viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá. 

Ákvörðun skólastjóra samkvæmt þessari  málsgrein lýtur ákvæðum 

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

 

Þannig gera grunnskólalögin ráð fyrir að rúm gefist í menntakerfinu til lóðréttrar tilfærslu á 

milli skólastiga, hvort sem er að ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma en tilætluðum tíu árum 

eða að sækja nám í einstökum greinum í framhaldsskólum. Ætla má að ákvæðið miðist við 

eldri nemendur þar sem hæpið má þykja að nemendum af yngri stigum standi til boða að 

sækja nám á framhaldsskólastigi.  

 Þá má velta upp hvort bráðgerir nemendur þurfi á sérúrræðum, öðrum en hröðun milli 

skólastiga, að halda og hvar réttur þeirra liggur varðandi slíka þjónustu innan menntakerfisins. 

Í 42. grein grunnskólalaga er tæpt á sértækum úrræðum fyrir einstaka nemendur, þar sem 

fjallað er um alla nemendur grunnskóla, án þess að tilgreindir séu sérstakir hópar nemenda: 

42.gr. Sérúrræði. 

Sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað 

til reksturs  sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum 

eða hag nemenda. Slíkum  úrræðum er ætlað að veita nemendum sérhæft 

umhverfi til náms í lengri eða skemmri tíma þar sem jafnframt skal lögð 

áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og 

kennslufræðilega ráðgjöf. 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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3.2 Reglugerð um nemendur með sérþarfir 

Þegar litið er til reglugerða um grunnskóla má sjá að ekki er gert ráð fyrir bráðgerum börnum 

þegar kemur að sérúrræðum. Samkvæmt 1. grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla (nr. 585/2010)  tekur sú reglugerð „til nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í 

námi í samræmi við metnar sérþarfir“.  

 Nemendur með sérþarfir teljast samkvæmt 2. grein sömu reglugerðar „[...] þeir sem 

eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfiðleika og/eða fötlunar [...] nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með 

þroskaröskun, geðraskanir eða aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir“. Þá er fjallað um 

skóla án aðgreiningar en með því „[...] er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu 

skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.“  

 Nemendur með sérþarfir innan grunnskóla eiga þannig rétt á ýmsum námslegum 

hlunnindum í formi sértækrar aðstoðar við nám sitt sem ætlað er að sinna sértækum 

námsþörfum þeirra. Það má áhugavert þykja að hvergi, hvorki innan laga né heldur þeirrar 

reglugerðar sem tekur til sérþarfa nemenda í grunnskóla, sé minnst á bráðgera nemendur - þ.e. 

að áherslan sé eingöngu á þá nemendur sem stríða við hverskyns námsörðugleika.  

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 

 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla hefur undirgengist töluverðar breytingar og endurnýjun á 

undanförnum árum, endurnýjun sem einkennist af metnaði og breyttum áherslum í 

menntamálum. Útgáfa aðalnámskrár 2011 er sú fyrsta sem tekur málefni bráðgerra barna til 

sérstakra greina, en í fyrri útgáfum var eingöngu að finna fáorðar klausur um 

afburðanemendur og dugmikla.  

 Í aðalnámskrá segir að með fjölbreyttum starfsháttum og viðfangsefnum sé skólum 

ætlað að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda á öllum stigum grunnskólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10).  Þá eigi nám innan veggja grunnskólans, með vísun 

í 2. grein grunnskólalaga, að fara fram á forsendum hvers nemanda, í hvetjandi námsumhverfi 

þar sem viðkomandi finni öryggi og fái tækifæri til að njóta hæfileika sinna. Nám í 

grunnskóla eigi að taka mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði nemenda 

og að þessir þættir eigi að liggja til grundvallar skipulagningu skólastarfs og kennslu, þannig 

að nemendur fái notið sín til fulls (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40).  
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 Krafa þessi gerir það að verkum að kennari þarf að leggja sig eftir nánari kynnum við 

hvern og einn, sem gerir honum kleift að meta stöðu nemenda sinna í námi. Þá eiga kennarar 

að hafa bæði nemendur og foreldra með í ráðum við að mæta markmiðum sem stefnt er að, 

hvort sem þau eru í smærra samhengi eða víðtækari (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 40). Með nánari samskiptum kennara við nemendur sína og foreldra þeirra ætti að 

reynast auðveldara að koma auga á þá nemendur sem þarfnast aukinnar áskorunar í námi og 

bregðast við því með sérsniðnum úrræðum í takt við einstaklingsmiðun náms. Í Aðalnámsskrá 

er minnst á að bráðgerir nemendur og nemendur sem skara fram úr á vissum sviðum eigi rétt á 

námstækifærum við sitt hæfi, sem þroska sérhæfileika þeirra og auðveldi þeim að dýpka 

þekkingu sína með krefjandi og merkingarbærum verkefnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41).   

 Síðar í Aðalnámskrá er vísað til þeirra grunnskólalaga sem heimila nemendum að ljúka 

öllu námi grunnskóla á skemmri tíma en tilsettum tíu árum. Þá segir að bráðgerum nemendum 

eigi einnig að standa til boða að dýpka þekkingu sína á námssviðum grunnskólans eða með 

fjölbreyttu vali. Ef til kemur að slíkt dugi ekki séu tilfæringar milli bekkja eða skólastiga í 

höndum skólayfirvalda, með aðstoð sérfræðinga á vegum sveitarfélaga og skuli ætíð vera að 

frumkvæði eða fengnu samþykki foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

75). 

 

3.4 Af jafnréttisfræðslu og kynjafræði  

Ný útgáfa Aðalnámskrár markar einnig ákveðin tímamót að því leyti að í fyrsta sinn eru lagðir 

fram sex þættir, sem ætlað er að leggja grunn að öllu skólastarfi í landinu. Þeir grunnþættir eru 

sem hér segir: læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, sköpun, heilbrigði og velferð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5). 

 Samkvæmt Aðalnámskrá á innan grunnskóla að fara fram jafnréttismenntun sem ætlað 

er að skapa öllum nemendum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og að rækta hæfileika 

sína (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 19). Þá skuli lögð áhersla á að drengir 

og stúlkur eigi sem jafnasta möguleika innan skólakerfisins og að hvergi megi finna hindranir 

í vegi hvors kynsins, hvorki í inntaki eða starfsháttum og að jafnrétti sé haft að leiðarljósi í 

öllum samskiptum, hvort sem lýtur að almennri stjórnsýslu skólanna eða innan kennslustunda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20). Þá skuli tekið mið af kynjafræði og 

hugtökum hennar, sem séu mikilvægur þáttur í að innræta nemendum meðvitund um stöðu 
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kynjanna í samfélaginu og þannig megi undirbúa þau jafnt til þátttöku í samfélaginu, í 

atvinnulífi, einka- og fjölskyldulífi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36). 

 

3.5 Samantekt 

Þegar litið er til réttarstöðu bráðgerra barna innan íslenskra laga um grunnskóla kemur í ljós 

að lítið er fjallað um málefni þeirra, þar sem hvergi má innan laganna  finna sérákvæði 

varðandi úrræði þeim til handa. Þá má athyglisvert þykja að hvergi er minnst á bráðgera 

nemendur þegar fjallað er um sérþarfir einstakra nemenda, hvorki innan laga né heldur innan 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskólum.  

 Þá er ný aðalnámskrá grunnskóla (2011) sú fyrsta þar sem orðið bráðger kemur fyrir, 

þótt áður hafi verið fjallað um hvernig nemendur sem sýni yfirburði í námi hafi möguleika á 

hröðun milli skólastiga. Innan nýrrar aðalnámskrár er einnig lögð áhersla á jafnrétti, hvort sem 

er í formi jafnréttis kynjanna eða jafnrétti óháð fötlun, stétt, kynhneigð, trúarstöðu og 

námsgetu.  

 

4. Kynjafræði 

„Enginn fæðist kona, heldur verður kona.“ 

(De Beauvoir, 1974, bls. 295, þýð. mín).  

 

Þessa vitnun má finna í bók franska heimspekingsins og fræðakonunnar Simone De Beauvoir, 

Le Deuxiéme Sexe frá 1949, sem útleggst á íslensku sem Hitt kynið. Tilvitnunin byggir á 

mótunarhugmyndum og má segja að skrif De Beauvoir hafi lagt grunninn að ákveðinni 

uppsveiflu í femínískum fræðum á 20. öldinni. Í inngangi að íslenskri þýðingu sænsku 

bókarinnar Píkutorfunnar (s. Fittstim) skrifa meðlimir Bríetar, félags ungra femínista: 

 

Karlar geta bara hugsað um eitt í einu, konur nota alltaf tilfinningar sem rök, karlar 

hugsa í beinni línu en konur hugsa í hring, konur eru alltaf að leita að hinum eina 

sanna en karlar vilja bara sofa hjá sem flestum konum o.s.frv. 

 

(Hugrún R. Hjaltadóttir, Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þóra Þorsteinsdóttir, Hólmfríður Anna 

Baldursdóttir, Ólafía Erla Svansdóttir og Kolbrún Kona Kristjánsdóttir, 2000, bls. 11.) 
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Í báðum tilvitnunum leitast höfundar við að skýra ákveðin sjónarhorn innan félags- og 

kynjafræðanna; félagslega mótunarhyggju annars vegar og eðlishyggju hins vegar. 

Hugmyndir um andstæður kynjanna hafa fylgt manninum frá fornu fari og festu sig í sessi 

þegar Aristóteles stillti manninum upp sem hinu eiginlega kyni og konunni sem frávikinu frá 

viðmiðinu, hinu ófullkomna kyni (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 174). 

 

4.1 Eðlishyggja 

Eðlishyggjan (e. essentialism) leitast við að skýra mun kynjanna sem eðlislægan, að konur og 

menn búi yfir mismunandi sálfræðilegum eiginleikum og þar með ólíkum tilfinningum (Arna 

H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 241). Þótt finna megi 

mun milli kynjanna felur eðlishyggjan í sér alhæfingar frá hinu sértæka til hins almenna og að 

hún eigi alltaf við, um allar konur og alla karlmenn, óháð tíma og rúmi. Þannig eru, 

samkvæmt eðlishyggjunni, allar konur umhyggjusamar, hlýjar og móðurlegar á meðan allir 

karlmenn eru kappsamir, rökfastir og láta ekki stjórnast af tilfinningum. Sé litið á eðli 

kynjanna sem ófrávíkjanlegan fasta er um leið búið að fyrirgera margbreytileikanum og 

fjölbreytnin orðin „[...] að óeðli og sjúklegu ástandi sem er ekki eftirsóknarvert“ (Píkutorfan, 

bls. 12).  

 Yfirsjón eðlishyggjunnar í samanburði við aðrar kenningar, felst einna helst í því að 

með því að alhæfa um kynin sem sitt hvorn hópinn, gefst ekki rúm til að taka til greina 

einstaklingsmun innan hópanna. En hvernig má skýra mun kynjanna öðruvísi en að þau séu 

einfaldlega ólík, að öllu leyti? 

 

4.2 Félagslegar mótunarkenningar 

Félagslegar mótunarkenningar (e. social construction theories) gera ráð fyrir, andstætt 

eðlishyggju, að kyngervi og kynhlutverk mótist innan menningar, af samfélagslegum gildum 

hvers tíma og þeim gildum sem hópar tileinka sér (Brym og Lie, 2010, bls. 497). 

 Þegar fjallað er um félagslega mótunarhyggju er mikilvægt að halda til haga hvað felst 

í orðunum kyn (e. sex) annars vegar og kyngervi (e. gender) hinsvegar. Líffræðilegt kyn vísar 

til kynfæra hvers og eins og er í flestum tilvikum óbreytt frá vöggu til grafar á meðan 

kyngervi vísar til félagslegs kyns sem mótast af menningu og er háð samfélagslegum 

áhrifaþáttum, s.s. ráðandi orðræðu og viðteknum hugmyndum um ólíka hegðun kynjanna  

(Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 241). 
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 Í bók sinni Being boys, being girls, fjallar Carrie Paetcher (2007) nokkuð ítarlega um 

hugmyndir manna er varða kyngervi og vitnar til Bourdieu (1991) varðandi kraftinn sem felst 

í þeirri kynjuðu stimplun sem á sér stað við upphaf æviskeiðs hvers manns og hverrar konu (e. 

the power of naming). Hún segir að stimplunin feli ekki eingöngu í sér litaskemu 

barnaherbergja, heldur ákvarði, í flestum tilfellum um aldur og ævi, hvaða félagslega hópi 

viðkomandi barn muni tilheyra. Það hafi síðan áhrif á hvernig komið er fram við einstaklinga, 

hvaða hlutverk viðkomandi taka á sig innan samfélagsins og hver sé álitin rétt/æskileg hegðun 

og framsetning tilfinninga hvors kyns fyrir sig (Paetcher, 2007, bls.6).  

 Kvenleiki og karlmennska eru þannig samfélagsleg fyrirbæri, þ.e. hvaða merking er 

lögð í það að vera karl eða kona innan ákveðinna samfélaga á ákveðnum tímum. Kvenleiki og 

karlmennska eru síst meðfæddir eiginleikar eða eðlislægir, heldur eitthvað sem lærist og er í 

sífelldri þróun, mótun og endurskoðun. Þannig eru kvenleiki og karlmennska ekki eingöngu 

háð líffræðilegu kyni og þannig kynfærum, heldur breytni fólks og athafnavali, framkomu 

þess og veltur að stórum hluta  á hvernig sjálfsmynd viðkomandi er, á ákveðnum tíma, við 

ákveðnar aðstæður (Paetcher, 2007, bls. 7). 

 Þó að fólki sé samkvæmt kenningunum frjálst að velja með hvaða aðferðum það 

nálgast kyngervi sitt og þar með birtingarmyndir þess, er það frekar undantekning en regla að 

fólk hætti sér yfir mörkin sem aðskilja viðurkennda hegðun kynjanna. Þeim mörkum, 

viðhorfum, kynhlutverkum, staðalímyndum og samskiptamynstrum er haldið í föstum 

skorðum innan orðræðunnar, sem er veigamikið hugtak innan hins póststrúktúralíska 

sjónarhorns. 

 

4.3 Póststrúktúralískt sjónarhorn 

Til að byggja undir umfjöllun um kynjaða orðræðu innan skóla, þar sem innan 

póststrúktúralismans má finna rætur orðræðugreiningar í núverandi mynd, skal gerð grein 

fyrir hinu póststrúktúralíska sjónarhorni. Orðræðugreining snýr að greiningu ráðandi orðræðu 

í samfélaginu, innan stofnana, fræða og ákveðinna hópa samfélagsins með tilliti til 

valdatengsla. Orðræðan mótar hugsun fólks þar sem hún er lýsandi fyrir gildi samfélagsins og 

hvað telst satt og rétt, innan ákveðinna samfélaga, á ákveðnum tíma.  Þar sem gildi sem 

stangast á við ráðandi orðræðu rúmast ekki innan hennar, getur reynst erfitt að aðskilja sjálfið 

frá henni og þar með að hegða sér og hugsa á annan hátt en það sem er félagslega viðurkennt 

á hverjum tíma (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 176). 
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 Samkvæmt franska heimspekingnum Michel Foucault hefur orðræðan bein áhrif á líf 

fólks með staðsetningu sjálfsins. Fólk staðsetur bæði eigið sjálf og annarra innan orðræðunnar 

og þessi staðsetning er háð samfélagslegri valdabaráttu. Þessi valdabarátta er um leið samofin 

því innan hvaða þjóðfélagshóps viðkomandi er staðsettur, sjálfsmynd hans og sérstaða. Þá má 

segja að auk þess sníði valdabaráttan einstaklingnum félagslega fjötra, hvað sé rétt varðandi 

hans eigið sjálf sem hann síðan verður að gangast við; hvort viðkomandi sé voldugur eða 

valdalaus  (Michel Foucault, 2003, bls. 130).  

 Landi Foucault, Pierre Bourdieu, setti fram hugtakið habitus, sem á íslensku  hefur 

verið þýtt sem veruháttur, og er nátengt valdahugtaki Foucault. Hugtakið veruháttur vísar til 

þeirrar hugsanaformgerðar sem mótast af félagslegri stöðu hvers og eins og mótar hvernig 

viðkomandi vinnur úr veruleikanum (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís 

Þórðardóttir, 2005,  bls. 241). Þannig að til að tilheyra tilteknu samfélagi eða hópi verða 

einstaklingar að aðlaga framkomu sína þannig að hún sé ekki á skjön við gildandi viðmið 

samfélagsins/hópsins sem hafa þannig bein áhrif á athafnaval einstaklinganna (Paetcher, 2007, 

bls. 6). 

 Þá er hugtakið veruháttur nátengt hugtökunum stétt og menningarlegt auðmagn (e. 

social capital). Líkt og Foucault telur Bourdieu átök vera frumkraft samskipta, þar sem innan 

allra félagslegra aðstæðna megi finna einhverskonar form valdabaráttu. Sú barátta getur snúist 

um bæði veraldlega og táknræna hluti, þ.e. raunverulegt efnahagslegt auðmagn  (laun og 

veraldlegar eignir) eða menningarlegt auðmagn (þekkingu, menningu og menntun) (Swartz, 

1997, bls. 136-137). Menningarlegt auðmagn einstaklinga ákvarðast af því hvernig veruháttur 

og kyngervi viðkomandi samræmist þeim menningargildum sem eru mikils metin á hinum 

félagslega vettvangi og ráðandi orðræðu hverju sinni (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 

177). 

 Menningin skapar orðræðuna um leið og orðræðan menninguna og því er illmögulegt 

að sjá hvar eitt byrjar og annað endar. Þó að skilgreiningarnar og meðvitund þar um séu til 

staðar er orðræðan svo alltumlykjandi að einstaklingunum er ómögulegt að skilja sig frá henni 

að fullu. 

 

4.3.1 Kynjuð orðræða í skólakerfinu 

Eins og áður kemur fram helst ráðandi samfélagsorðræða í hendur við veruhátt einstaklinga, 

völd þeirra, stétt og menningarlegt auðmagn. Rannsóknir innan femínískra fræða hafa ítrekað 

staðfest hvernig bæði samskiptamunstur og tungumálið sjálft endurspegla mismunandi 
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félagslegt vald og menningarleg gildi kynjanna. Kynjuð orðræða með tilliti til valdatengsla 

innan skólastofunnar og greindar hefur verið nokkuð rannsökuð í seinni tíð. Rannsóknir, bæði 

hérlendis (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005) og erlendis (Judith Baxter, 2002) benda til að 

svo virðist sem stúlkur verði undir þegar kemur að valdatengslum innan skólastofunnar.  

 Þetta má áhugavert þykja í ljósi þeirrar orðræðu sem skapast hefur í samfélaginu 

varðandi bága stöðu drengja innan menntakerfisins og varð kveikjan að bók Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar, Karlmennska og jafnréttisuppeldi (2004). Að fjölgun kennslukvenna hafi 

þannig komið niður á drengjum, sem skorti karlmannlegt aðhald. Samkvæmt Ingólfi hefur 

fjölgun kvenna í kennarastöðum hinsvegar ekki haft þau meintu áhrif að kvenlægum 

hugðarefnum eða stúlkum sé gert hærra undir höfði innan skólanna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2005, bls. 51). Þá er vert að benda á að samkvæmt Ingólfi eru drengir í miklum 

meirihluta þegar kemur að nemendum sem njóta góðs af þeim gæðum sem skólakerfið hefur 

upp á að bjóða, líkt og sérkennslu (Ingólfur Ásgeir, 2004, bls. 30). 

 Hérlendis er Berglind Rós Magnúsdóttir sú sem hefur veitt kynjaðri orðræðu hvað 

mesta athygli með tilliti til viðhorfa nemenda og kennara til greindar. Þannig fjallaði 

meistaraverkefni hennar frá 2003 um rannsókn sem hún framkvæmdi í 10. bekk grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Bekkurinn sem Berglind fylgdi eftir, 10-L, varð fyrir valinu þar sem 

hann þótti uppfylla eftirfarandi skilyrði: að innan bekkjarins var kynjaskipting nokkuð jöfn, 

innan hans voru þrír vinahópar sem bjuggu að ólíkum veruhætti og að valdamestu 

nemendurnir í árganginum tilheyrðu bekknum. Þá þótti umsjónarkennari bekkjarins 

ákjósanlega þenkjandi um jafnréttismál. Rannsakandi tók 17 viðtöl, við bæði kennara og 

nemendur, og orðræðugreindi. (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 178). 

 Við úrvinnslu rannsóknarinnar komst Berglind Rós að því að fjallað var um getu og 

greind kynjanna á ólíkan máta, að sú þekking sem nýtur virðingar sé í meira mæli tengd 

karlmennsku og að sú orðræða njóti óhikaðs stuðnings innan skólasamfélagsins (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005, bls. 193).  

 Þá endurspegluðu viðtöl hennar skýrt viðhorf bæði nemenda og kennara um að þeir 

drengir sem taldir voru hvað greindastir þyrftu ekki að leggja sig fram í námi en aftur á móti 

að til að teljast greindar þyrftu stúlkurnar bæði að sýna háttvísi og dugnað í námi (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 186).  

 Þetta kemur heim og saman við skrif Walkerdine (1990), þar sem hún fjallar um 

hvernig ráðandi orðræða hafi lítið breyst, stúlkur séu álitnar vinnusamar á meðan drengir eru 

taldir snillingar á ýmsum sviðum. Í viðtölum við kennara í 39 skólum kom þetta viðhorf skýrt 

fram og ef drengir stóðu illa námslega var líklegra að kennarar segðu þá búa yfir duldum 
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námshæfileikum sem ekki fengju að njóta sín sökum ytri áhrifaþátta (Walkerdine 1990, í 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005,  bls. 175).  

 Hvað varðar einkunnir,  virðist sem háar einkunni séu mikilvægari fyrir stúlkur en 

drengi til að sýna fram á getu sína. Stúlkur eiga samt sem áður von á því að lítið verði gert úr 

gildi hæfileika þeirra, s.s. með því að benda á áðurnefnda samviskusemi þeirra í samanburði 

við drengina, sem bæði búa að meira menningarlegu auðmagni hvað varðar karllæga 

þekkingu og að þeir þurfi ekki að leggja sig fram í námi. Samkvæmt Berglindi á ráðandi 

greindarorðræða þannig „[þ]átt í að gera lítið úr stúlkum og hvernig viðteknar hugmyndir 

stúlkna [hafi] minna menningarlegt auðmagn [en hugmyndir drengja]“ (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005, bls. 174). 

 Í rannsóknarniðurstöðum Berglindar má finna samvörun við svipaðar rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið á erlendri grundu, t.a.m. rannsókn Judith Baxter (2002) sem þegar 

hefur verið vísað til og sýndi að stúlkur eru líklegri til að halda sig til hlés innan 

skólastofunnar. Það þjóni síðan hagsmunum drengja, sem að sama skapi er frekar liðið að vera 

hávaðasamir, trufla og stýra umræðum ef svo ber undir (Baxter, 2002, bls. 16). Rannsókn 

Baxter má síðan heimfæra á niðurstöður Anne Lodge og Kathleen Lynch (2002), sem birta í 

bók sinni Equality and Power in schools: Redistribution, Recognition and Representation að 

innskot drengja í umræðum njóta meiri athygli kennara og að samskipti kennara við nemendur 

eru í þremur af hverjum fjórum skiptum við drengi (Lynch og Lodge 2005, í Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005, bls. 163). Ingólfur Ásgeir kennir sömu orðræðu 

og viðhorf í viðmælendarannsókn sinni við íslenskar kennslukonur, sem hann birtir í bókinni 

Karlmennska og jafnréttisuppeldi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 112). 

 Þá er áhugavert að líta til rannsóknar Bianco, Harris, Garrison-Wade og Leech frá 

árinu 2011, sem skoðar mismunandi viðhorf kennara þegar kemur að bráðgerum börnum og 

hvaða nemendur það séu sem teljast með sérþarfir og ættu að njóta ávinnings sérúrræða fyrir 

bráðger börn. Í rannsókninni var þátttakendum, 28 kennurum, látin í té tilbúin 

persónuleikasniðmát nemenda, bráðgers drengs (Darin) annars vegar og bráðgerrar stúlku 

(Doreen) hinsvegar, sem sýndu þau standa jafnfætis bæði náms- og félagslega (bls. 174).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þegar kom að mati kennaranna var 

töluverður munur á nálgun þeirra og viðbrögðum, einna helst þegar kom að þeirri athygli sem 

kennararnir veittu persónuleikaeinkennum nemendanna. Þannig sáu flestir sem tóku þátt 

veikleika stúlkunnar sem styrkleika drengsins; að Darin væri sterkur, sjálfsöruggur og áræðinn 

á meðan Doreen væri hrokafull, stjórnsöm og þrjósk (Bianco, Harris, Garrison-Wade og 

Leech, 2011, bls. 176).  
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 Í niðurlagi sínu skrifa höfundar um mikilvægi þess að kennarar geri sér grein fyrir 

þeirri kynjaslagsíðu sem er til staðar innan skólastofunnar, hvort sem þeir séu tilbúnir að 

gangast við henni eður ei. Að staðalímyndir um kynin hamli nemendum, bæði stúlkum og 

drengjum, bráðgerum og ekki, að þroska og njóta hæfileika sinna (Bianco, Harris, Garrison-

Wade og Leech, 2011, bls. 187). Velta má upp spurningum um hvort kennarar hérlendis séu 

almennt meðvitaðir um málefni bráðgerra barna og þarfir þeirra, bæði í námi og í félagslegum 

aðstæðum. En hverjar eru birtingarmyndir bráðgervis barna? 
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5. Birtingarmyndir bráðgervis 

 

„Sársauki og þjáning eru ætíð óumflýjanlegur þáttur mikilla gáfna og hjartahlýju. Hinir 

miklu menn hljóta, að ég held, að upplifa stórkostlega eymd hér á jörð.“ 

(Fyodor Dostoyevsky, 2003, bls. 179, þýð. mín). 

 

Svo skrifaði rússneski rithöfundurinn Fyodor Dostoyevsky um samhengi afburðargreindar og 

heimshryggðar og endurspeglar þannig viðhorf sem löngum hefur loðað við bráðger börn; að 

um leið og barn fái greiningu sem bráðgert sé það berskjaldað gagnvart ýmsum hugmyndum 

og forsendum, sem byggjast fremur á mýtum en nokkurn tíma á grunni rannsókna og vísinda 

(Freeman, 1979, bls. 12). 

 Þannig má segja að ofangreind skrif Dostoyevsky séu á pari við ýmsar mýtur um 

bráðgervi, s.s. tengsl snilligáfu og geðrænna vandamála eða jafnvel í hina áttina, að bráðger 

börn séu undanskilin slíkum vandamálum, að þau geti með andlegu hreysti sínu verið öðrum 

fyrirmyndir (Winner, 1996, bls. 10). En hverjar eru raunverulegar birtingarmyndir bráðgervis 

og birtist það eins hjá öllum börnum, drengjum og stúlkum? 

 Árið 2010 gaf Joan Freeman út bókina Gifted Lives: What happens when Gifted 

Children grow up, þar sem hún rekur niðurstöður 35 ára rannsóknar hvar hún fylgdist með 

bráðgerum börnum vaxa úr grasi, og leggur fram tvennt sem vert er að staldra við. Annars 

vegar vill hún meina að bráðgervi og persónuleiki einstaklinganna sé ekki það sama og því 

megi ekki rugla saman. Að persónuleiki og ytri aðstæður séu mun líklegri til að hafa áhrif á 

athafnaval heldur en gáfur þeirra sem bráðgerir eru, hvað þeir ákveða að gera við líf sitt (og 

ekki). Hins vegar segir hún mikilvægustu skilaboðin vera að bráðger börn og unglingar séu 

eins og önnur börn og unglingar að öllu leyti nema einu, óvenjumikilli hæfni þeirra (Freeman, 

2010, bls. 5).  

5.1 Sjálfsmynd 

Susan Winebrenner fjallar um sjálfsmynd bráðgerra barna og segir glímu þeirra við sigra og 

ósigra æskunnar og unglingsára ekki síðri en þeirra sem ekki teljast bráðgerir, þótt það birtist 

mögulega á annan máta. Þannig séu bráðgerar stúlkur heldur viðkvæmari fyrir þeirri 

vinsældakeppni sem títt skapast meðal unglinga en bráðgerir drengir, þar sem sumar hverjar 

standa frammi fyrir því að velja á milli hæfileika sinna og þess að vera vinsælar.  Sem ekki er 

að undra, þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að bráðgerar stúlkur lenda síðastar þegar kemur 



 

23 

 

að félagslegri goggunarröð unglingsáranna. Til samanburðar er algengt að bráðgerir drengir 

lendi fremstir í sömu goggunarröð, einkum og sér í lagi drengir sem bæði eru bráðgerir 

námslega séð og færir í íþróttum (Luftig og Nichols í Susan Winebrenner, 2001, bls. 206). 

 Þó er ekki þar með sagt að bráðgerir drengir séu undanskildir félagslegum 

áhrifaþáttum, heldur virðist sjálfsmynd þeirra velta á öðrum þáttum en sjálfsmynd stúlkna. 

Winebrenner skrifar að þau félagslegu vandamál sem bráðgerir drengir kljái einna helst við 

séu áhyggjur af því að vera dregnir í dilka, að þeir verði stimplaðir sem njerðir (e. nerds) og 

að þeir finni ekki síður löngun til þess að falla inn í hópinn en stúlkur. Þeir finni fyrir þunga 

staðalímynda karlmennskunnar, að þeim sé ætlað að vera sterkir, íþróttamannslegir og að 

sækjast eftir samkeppni til að sýna mátt sinn og megin. Þannig geti þeir bráðgeru drengir sem 

búi yfir listrænum- og samskiptalegum hæfileikum óttast að þeir verði álitnir kvenlegir og eigi 

á hættu að verða fyrir aðkasti fyrir vikið. Af þeim sökum geti svo orðið að bráðgerir drengir 

velji að fela áhugamál sín og hæfileika til að koma til móts við væntingar samfélagsins, 

fremur en að gera það sem standi hjarta þeirra næst (Winebrenner, 2001, bls. 206).  

 Samhliða hinni rótgrónu karlmennskuímynd má rekja þetta til þess langlífa þrástefs 

innan orðræðunnar að drengir gráti ekki. Þannig er drengjum kennt að bæla niður tilfinningar 

sínar, harka af sér, fela veikleika sína og vera sterkir. Drengjum er almennt ekki gefið færi eða 

leyfi til að tjá tilfinningar sínar. Samkvæmt Alvino getur þetta haft afar heftandi og jafnvel 

skaðlegar afleiðingar í för með sér fyrir bráðgera drengi, sérstaklega hvað varðar þroska þeirra 

á sviðum sköpunar, innsæis og andlegra málefna (e. spirituality) (Alvino, 1991, bls. 174). 

 Þegar kemur að staðalímyndum eru stúlkur síst undanskildar, þar sem stöðluð kvenleg 

hegðun stangast oft á við þá persónueiginleika sem bráðgerar stúlkur þurfa að sýna til að vera 

metnar að verðleikum. Margir foreldrar ætlast til þess að dætur þeirra séu kurteisar og 

viðkunnalegar, því samkvæmt ímyndum um kvenleika eiga stúlkur ekki að vera of sjálfstæðar 

og drífandi (Reis, 2005, bls. 15). Þá benda rannsóknir til þess að bráðgerar stúlkur séu líklegri 

til að fá misvísandi skilaboð um hegðun sína og frammistöðu af hendi foreldra, kennara og 

jafnaldra – jafnvel líklegri en nokkur annar þjóðfélagshópur (Reds í Sands og Howard-

Hamilton, 1995, bls. 1). Terwillinger og Titus (1995) komust að því að væntingar foreldra til 

bráðgervis og hæfileika dætra sinna virtust hafa úrslitavald hvað varðar sjálfsmynd stúlknanna 

og gefa til kynna hvernig þeim kæmi til með að vegna í námi, frekar en mat stúlknanna sjálfra 

á eigin getu og hæfileikum (Terwillinger og Titus, 1995, bls. 30).  

 Þannig skrifar Bell (1991) að algengt sé að bráðgerar stúlkur tapi námsánægju sinni og 

sjálfstrausti um og í kring um níu til tíu ára aldur. Aukinheldur hafa rannsóknir sýnt að 

hugmyndir bráðgerra stúlkna um eigin getu og ágæti fara dvínandi frá átta til þrettán ára 
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aldurs á meðan sambærilegar hugmyndir jafnaldra aukast á sama tímabili (Klein og Zehms, 

1990, bls. 30). 

 Samkvæmt Reis má rekja þennan sjálfsefa bráðgerra stúlkna til innri þátta s.s. 

sjálfsefa, metnaðarleysis sem og ytri þátta á borð við áhugaleysi foreldra og samfélagsins 

gagnvart bráðgerum stúlkum, sem og staðalímynda sem þær sjá um vænta hegðun á hverjum 

degi í gegnum ýmsa miðla (Reis, 2005, bls. 9). Þá vísar Reis til Tannen, sem segir að þar sem 

konur séu hikandi við að sýna árangur sinn af ótta við að tapa vinsældum, séu þær álitnar 

óframfærnar og óöruggar, þó slíkt megi rekja til ytri þátta, eins og þess að það sé kerfisbundið 

gert lítið úr hæfni þeirra (Tannen í Reis, 2005, bls. 10).  

 Annað sem töluvert hefur verið fjallað um innan fræðanna er samhengið á milli þess 

að börn séu bráðger og svo væntinga þeirra til framtíðarinnar. Ellen Winner skrifar að 

bráðgervi barna hafi lítið að segja um hvernig þeim kemur til með að farnast í framtíðinni, 

sama hversu mikla afburðahæfileika þau sýni sem börn. Aðrir þættir hafi mun meira að segja 

þegar kemur að því að líta til framtíðar, s.s. persónuleikaeinkenni viðkomandi barns, hvatning, 

fjölskylduhagir og hvaða tækifæri bjóðast (Winner, 1996, bls. 12). Freeman skrifar í svipaða 

veru og bendir auk þess á að sama hversu mörgum hindrunum viðkomandi hafi mætt sem 

bráðgert barn, sé það lítið í samanburði við þær hindranir sem viðkomandi kemur til með að 

mæta ef ætlunin er að ná frama og aðdáun meðal jafningja (Freeman, 2010, bls. 11).  

 Þessar hugmyndir virðast þó birtast snemma innra með bráðgerum börnum og ekki er 

endilega ljóst hvort orsökin liggi í innri eða ytri þáttum. Samkvæmt Winebrenner eru bráðger 

börn líklegri til að sýna þráhyggjuhegðun sem getur brotist út í lamandi fullkomnunaráráttu og 

telur orsökina liggja í því að bráðger börn læri að ef þau skili verkefnum af sér snemma 

og/eða vel unnum hljóti þau lof fyrir. Þetta geti hins vegar leitt af sér að þau verði vön lofi og 

túlki öll önnur viðbrögð sem merki um mistök eða jafnvel greindarskort. Þá getur það einnig 

gerst að bráðger börn seti jafnaðarmerki á milli gáfna og þess að þurfa ekki að hafa neitt fyrir 

námi sínu sem getur að sama skapi reynst þeim afar erfitt þegar lengra er komið í námi 

(Winebrenner, 2001, bls. 203).  

 Kerr vill að sama skapi meina að fullkomnunarárátta sé lærð hegðun og stafi af 

óttanum við mistök. Þá sé algengt að bráðger börn, sem fari í gegnum skólakerfið án nokkurra 

áskoranna, verði háð hæstu einkunn ef svo má segja og að sjálfsmynd þeirra standi og falli 

með einkunnum (Kerr, 1985, bls. 177-178). 

 Unglingsárin eru viðkvæmur tími í lífi allra og sjálfsefi og gagnrýni geta hæglega 

staðið unglingum fyrir þrifum. Þá er algengt að bráðger börn efist um hæfni sína og hvort þau 
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séu í raun og veru eins vel gefin og haldið hefur verið; að gáfnafar þeirra sé í raun ekki annað 

en hreinn tilbúningur (Winebrenner, 2001, bls. 210).  

 Samkvæmt fræðunum eru bráðgerar stúlkur viðkvæmari fyrir slíku hegðunarmynstri, 

þar sem þær eru líklegri til að tengja árangur sinn við ytri þætti, líkt og heppni og vinnusemi, 

en drengir við eigin hæfileika. Þá eru bráðgerar stúlkur líklegri til að telja slakan árangur sinn 

stafa af innri þáttum, s.s. skorti á hæfni eða greind á meðan drengir eru líklegri til að kenna 

ytri þáttum um slakan árangur, s.s. óheppni og ósanngirni kennara (Bell, 1989, bls. 122-123).  

5.1.1 Um þunga staðalímynda 

Eins og áður kemur fram eru bráðger börn jafnvel líklegri en aðrir til að þurfa að brjótast 

undan stöðluðum hugmyndum um snilligáfur. Ímynd bráðgerra barna innan popp-menningar 

(bókmennta, kvikmynda og sjónvarps) hefur gjarnan verið að þau stangist mjög greinilega á 

við önnur börn, bæði hvað varðar útlit og skapgerð. Stúlkur með úfið hár, tannréttingarteina 

og tískuvitund ömmu frá níunda áratugnum. Drengir með þykk gleraugu sem reyna að fela 

viðkvæmar hliðar sínar og sársauka frá hinum harða heimi (Joan Freeman, 2010, bls. 7). 

 Ellen Winner skrifar að líkt og þroskahömluð börn þurfi bráðger börn oft að líða fyrir 

að vera öðruvísi; að þau séu álitin undarleg, skrýtin og jafnvel sem viðundur. Þá sé þeim oft 

hafnað á hinum félagslega vettvangi og þau stimpluð sem njerðir (Winner, 1996, bls. 2). 

Bráðger börn, líkt og önnur börn, geta sýnt andlega skapgerðarbresti og strítt við hvers kyns 

geðraskanir. Winner vill meina að bráðger börn séu líklegri til félagslegrar einangrunar og 

óhamingju, nema þau séu það lánsöm að geta umgengist önnur bráðger börn (Winner, 1996, 

bls. 10).  

5.1.2 Af bráðgervi og geðveilu 

Tengingin á milli bráðgervis og brjálsemi virðist ætla að reynast nokkuð langlíf, sérstaklega 

þar sem margir listamenn og konur sem hafa þótt skara framúr hafa einnig sýnt andlega bresti 

og jafnvel tekið sitt eigið líf. Joan Freeman skrifar að þessi tenging byggi ekki á vísindalegum 

staðreyndum og að þeir snillingar sem oft sé vísað til, s.s. rithöfundurinn Virginia Woolf eða 

myndlistarmennirnir Vincent Van Gogh og Edward Munch, hafi öll snemma sýnt 

skapgerðarbresti og/eða orðið fyrir samfélagslegri höfnun og gagnrýni (Freeman, 2010, bls.9). 

 Delisle skrifar að þegar bráðger börn þjáist af þunglyndi geti birtingarmyndir þess 

verið á annan hátt en ella. Bráðger börn séu líklegri til að þjást af tilvistartengdu þunglyndi (e. 

existential depression) sem megi rekja til hæfni þeirra á sviðum óhlutbundinnar hugsunar; að 

þau séu almennt hæfari til að átta sig á smæð sinni í samanburði við heiminn (Delisle, 2006, 

bls. 119-120).  
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 Þessi staðhæfing Delisle kemur heim og saman við aðrar heimildir, hvar stendur að 

auk þess sem bráðger börn séu líklegri til að þjást af tilvistartengdu þunglyndi séu þau af þeim 

sökum líklegri en önnur til sjálfsvíga. Þá séu þau börn í sérstakri hættu sem finna fyrir höfnun 

tengdu bráðgervi sínu af hendi kennara, foreldra og jafningja. Þó ber að árétta að það á ekki 

við um öll bráðger börn, heldur þau börn sem þróa með sér tilvistartengt þunglyndi (Webb 

o.fl., 2005, bls. 133). 

 Winebrenner skrifar að það eigi ekki að skipta máli hvort bráðger börn séu líklegri til 

að þjást af þunglyndi eða sjálfsvígshugsunum og hvetur foreldra og kennara til að velta sér 

ekki upp úr staðalímyndum, heldur leita sérfræðiaðstoðar um leið og þá gruni að eitthvað sé 

að. Hún skrifar að bráðger börn, bæði drengir og stúlkur geti þó verið líklegri en önnur börn 

til að þróa með sér átraskanir og hvetur forráðamenn til að vera vakandi fyrir einkennum 

slíkra geðraskana (Winebrenner, 2001, bls. 210).  

 

5.2 Samantekt 

Birtingarmyndir bráðgervis eru margvíslegar og ljóst þykir að ef bráðger börn þurfa ekki síður 

en aðrir að læra að fóta sig félagslega. Þó virðist sem bráðger börn séu líklegri en jafnaldrar til 

að glíma við tilvistartengt þunglyndi og að bráðgerar stúlkur eigi frekar á hættu að þróa með 

sér fullkomnunaráráttu, sem getur háð þeim verulega og varanlega. Þegar kemur að mýtum 

um samhengið milli snilligáfu og geðveiki eru fáar rannsóknir sem styðja slíkar kenningar. Þá 

þykir nokkuð ljóst að ráðandi orðræða samfélagsins hafi áhrif á bráðger börn, ekki síður en 

önnur. 

6. Umræða og lokaorð 

„Of undarlegur til að lifa, of fágætur til að deyja!“ 

(Thompson, 1998, þýð. mín). 

 

Í upphafi var lögð fram spurningin: Hverjar eru birtingarmyndir bráðgervis barna og hvernig 

má ætla að kynjuð orðræða samfélagsins hafi áhrif? 

 Til að undirbyggja svarið við spurningunni var fyrst leitast við að skilgreina mannlega 

greind sem hugtak og hvernig mætti skilgreina afburðargreind og bráðgervi barna. Tæpt var á 

helstu kenningum þar um, bæði því sjónarhorni sem snýr að greindarprófunum og svo 

fjölgreindarkenningum fræðimanna á borð við Howard Gardner og Robert J. Sternberg.  Þá 
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var fjallað um helstu hugtök og kenningar inna kynjafræðanna, með skírskotun í framlag 

frönsku heimsspekinganna Michels Foucaults og Pierres Bourdieus til fræðanna.  

 Þegar litið er til fyrirliggjandi rannsókna um samskipti innan skólastofunnar, s.s. 

rannsóknar Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2005) og rannsóknar Judith Baxter (2002), 

kemur í ljós að greinileg kynjaslagsíða er til staðar innan skólastofunnar og ætla má að 

viðhorf varðandi mismunandi getu drengja og stúlkna endurspegli ráðandi orðræðu í 

samfélaginu. Viðhorf verða ekki til í tómarúmi, ekki frekar en þekking, og það læra börnin 

sem fyrir þeim er haft.  

 Bráðger börn standa frammi fyrir því að ala manninn undir þunga tvenns konar 

staðalímynda; staðalímynda um snilligáfur annars vegar og staðalímynda um kynin og 

kynhlutverk hins vegar. Þá skal ósagt látið hvernig viðhorf samfélagsins og ráðandi orðræða 

hafa áhrif á bráðger börn sem tilheyra hópum innflytjenda og trúarlegra minnihlutahópa, 

samkynhneigða nemendur og þá nemendur sem búa að auki við líkamlega eða geðræna 

fötlun.  

 Glögglega má sjá hvernig samfélagslegar hugmyndir um kynhlutverk hafa áhrif á börn 

og ungmenni, bráðger eða ekki. Ef litið er til heimilda má segja að bráðgerar stúlkur búi við 

nokkurs konar félagslega pattstöðu, þar sem staðsetning þeirra innan orðræðunnar sem 

stúlkna, og þannig veruháttur, stangast á við bráðgervi þeirra. Orðræðan gerir lítið nema 

veikja stöðu þessara stúlkna, með því að staðsetja stúlkurnar innan staðlaðra kynhlutverka. 

Þannig eiga bráðgerar stúlkur erfiðara með að fá hæfni sína viðurkennda, meðal jafningja og 

samfélagsins alls, þar sem bæði líffræðilegt kyn þeirra og kyngervi gerir þeim ókleift að 

öðlast hið karlmannlega menningarlega auðmagn sem til þarf.  

 Samkvæmt kynjaðri orðræðu eru kvenlegir eiginleikar stúlknanna sjálfkrafa álitnir 

veikleiki. Ef þær búa hinsvegar að eiginleikum sem tengjast karlmennskuhugmyndinni, s.s. 

áræðni, ákefð og sjálfstæði, eiga þær á hættu að vera álitnar frekar, hrokafullar og stjórnsamar 

og þar með félagslega veiklundaðri fyrir vikið í samanburði við dreng með sömu eiginleika 

(sbr. Doreen í rannsókn Bianco, Harris, Garrison-Wade og Leech. 2011). Nái þær að brjótast 

úr þeim viðjum má samt sem áður gera ráð fyrir að þær reki sig á hindranir sökum kyns síns 

og kyngervis, þar sem kynjaða glerþakið hefur löngum hamlað konum að klífa 

metorðastigann.  

 Karlmenn og karlmennskuhugmyndin hafa verið ráðandi félagslegt afl í sögulegu 

samhengi, og þannig hafa drengir ákveðið forskot á stúlkur þegar kemur að veruhætti og 

staðsetningu innan orðræðunnar. En þrátt fyrir það gefa hugmyndir um karlmennskuna 

drengjum fremur takmarkað ráðrúm til að fóta sig samfélagslega. Eðlishyggjumenn myndu 
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mögulega vilja benda á hvernig drengjum sé eðlislægt að vera sterkir og ráðandi, en bráðgervi 

er ekki eingöngu bundið við hæfileika á sviðum vísinda og tungumála. Bráðgervi drengja 

getur, ekki síður en bráðgervi stúlkna, birst á sviðum lista og tilfinninga. Þannig má ætla að 

orðræðan geri listrænum og hrifnæmum drengjum ekki síður erfitt fyrir, þar sem 

birtingarmyndir bráðgervis þeirra stangast á við karlmennskuímyndina.  

 Það er hlálegt að sjá niðurstöður rannsókna sem sýna að bráðger börn, af báðum 

kynjum, hafni hæfni sinni og bráðgervi, til að falla að staðalímyndum samfélagsins. Að það 

byrji um leið og þau fæðist (Paetcher, 2007, bls. 6) og nái hámarki með vinsældakeppni 

unglingsáranna (Winebrenner, 2001, bls. 210). Séu bráðger börn líklegri en önnur til að þjást 

af tilvistartengdu þunglyndi (Delisle, 2006, bls. 119-120) má ætla að það stafi ekki síður af 

getu þeirra til að átta sig fyrr á samfélagslegum vanmætti sínum í samhengi við eigið kyn og 

kyngervi, en hæfni þeirra til óhlutbundinnar hugsunar.   

 Innan skólakerfisins eru kennarar þeir sem líklegastir eru til að bera kennsl á bráðgervi 

barna og því er áhyggjuefni að það sé að öllum líkindum háð fyrirfram mótuðum hugmyndum 

um getu kynjanna (Sadker og Sadker, 1994 í Bianco, Harris, Garrison-Wade og Leech, 2011, 

bls. 170). Aukin meðvitund um gildi kynjafræðanna í menntunarlegu tilliti er þó vonandi það 

sem koma skal, ef marka má útgáfu nýrrar aðalnámsskrár. Sama má ætla um málefni 

bráðgerra barna, þar sem einnig má sjá viðleitni til úrbóta þeim til handa innan nýrrar 

aðalnámskrár. Þá þarf að skilgreina stöðu bráðgerra barna innan laga um grunnskóla og 

reglugerða.  

 Mörgum spurningum er þó enn ósvarað, spurningum á borð við hvernig kennurum sé 

ætlað að framkvæma einstaklingsmiðun náms allra nemenda með bráðger börn í huga, hvort 

þá skorti fræðslu um málefni bráðgerra barna og hvort jafnréttishugsun kennara innan 

íslenskra skóla sé almennt í takt við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla. 

 Mín von er þó óhikað sú að íslenskt menntakerfi stefni í átt að framþróun en ekki 

afturför og að börn mín, börn vina minna og þau börn sem ég kem til með að kenna hafi 

jafnari tækifæri en áður þekktist. Að dætrum okkar séu sömu vegir færir og sonum; að þær 

geti skapað sér nafn óháð þokka sínum, skopskyni og verðlagi á bakkelsi.   
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