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Ágrip 
 

Umfjöllunarefni þessa lokaverkefnis er bráðger börn, námsþarfir þeirra og hvernig 
grunnskólar á Eyjafjarðarsvæðinu koma til móts við þessa nemendur.  Verkefnið er tvíþætt. 
Fyrst er fjallað um skilgreiningar á hugtökunum greind og bráðger. Lítilllega er sagt frá 
kenningum um nám barna, skoðaðar leiðir til að bera kennsl á bráðgera nemendur í 
grunnskólum og fjallað um kennsluhætti sem taldir eru henta þeim. Í seinni hluta verkefnisins 
eru kynntar niðurstöður könnunar sem gerð var meðal deildarstjóra í grunnskólum á Akureyri 
og skólastjóra smærri skóla við Eyjafjörð. 

Könnunin var send til 19 deildarstjóra og skólastjóra og fengust svör frá 16 
þátttakendum. Spurt var um stefnu skólanna varðandi námsúrræði bráðgerra barna, auk 
faglegra skoðana og þekkingar þátttakenda á bráðgerum börnum. 

Í ljós kom að fáir skólanna höfðu mótað skýra stefnu um námsúrræði þessara nemenda 
þó flestir teldu að í skólanum þeirra væri að finna bráðgera nemendur. 

Sérfræðingar hafa haldið því fram að mikilvægt sé að bjóða bráðgerum nemendum upp á 
nám við hæfi, því annars eigi þeir á hættu að temja sér að vinna undir getu og missa áhuga á 
náminu. Það er því niðurstaða mín í ljósi þessarar könnunar að áhyggjuefni sé hversu fáir 
skólanna hafa mótað skýra stefnu um úrræði fyrir þessa nemendur. 

 

Abstract 
 

The subject matter of this final paper is precocious children, their educational needs and how 
elementary schools in the Eyjafjörður area are approaching these students. The subject of this 
project is divided into two parts. First the definitions on the concepts intelligence and 
precocious are covered. Next theories on children’s education are  discussed. In addition ways 
to identify precocious students in elementary schools are pointed out and we take a closer 
look at the kind of educational methods that are considered suitable for them. In the latter part 
of the paper results from a survey that was made among department managers in elementary 
schools in Akureyri and principals of smaller schools in the Eyjafjörður area is introduced.  

The survey was sent out to 19 department managers and principals, and 16 results were 
recovered. The questions involved each school’s policy on educational resources for 
precocious students, in addition of their expert opinions and knowledge about precocious 
children. 

Results showed that only a few of the schools had marked a clear policy of educational 
resources for these students, even though most of the participants believed there were 
precocious students in their schools. 

Experts have claimed that it is important that precocious students get appropriate 
education to minimize the risk of them becoming underachievers and uninterested in their 
education. Therefore my conclusion is that it is worrying that such few schools have marked a 
clear policy for them. 
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1. Inngangur 
 

Undanfarin ár hefur umræðan um jöfn námstækifæri fyrir alla, skóla fyrir alla, verið áberandi 

hér á landi. Sérstaklega hefur verið fjallað um réttindi þeirra sem eiga við fatlanir eða sérstaka 

námsörðugleika að stríða en minna hefur verið rætt um leiðir til að koma til móts við þá 

nemendur sem standa sig sérstaklega vel og eiga auðveldara með nám en jafnaldrar þeirra. 

Í grunnskólalögum segir að grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum eftir 

eðli og þörfum nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Í 

öllu skólastarfi á að taka mið af mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða 

áhugasviðum nemenda.1 Grunnskólinn á ávallt að veita öllum nemendum öryggi og tryggja að 

þeir njóti hæfileika sinna í hvetjandi námsumhverfi.2

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta frá 2006 kemur fram að grunnskólum sé 

skylt að veita mjög duglegum nemendum, afburðanámsmönnum og nemendum sem búa yfir 

sérhæfileikum námstækifæri við sitt hæfi. Þessir nemendur eiga að fá tækifæri til þess að 

glíma við fleiri og flóknari markmið svo þeir geti þroskað hæfileika sína og nýtt tíma sinn 

vel.3 Aðalnámskrá gerir einnig þá kröfu til skólanna að í skólanámskrá þeirra komi fram 

hvernig þeir hyggist koma til móts við þá nemendur sem ná markmiðum aðalnámskrár á mun 

skemmri tíma en gert er ráð fyrir.4

Þar sem lítið hefur verið fjallað um bráðgera nemendur í námi mínu við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri langaði mig til þess að kynna mér betur hverjar þarfir þessara nemenda 

væru og hvernig mætti bera kennsl á þá í skólastofunni. Einnig fannst mér áhugavert að skoða 

hvort skólar í mínu næsta nágrenni hefðu veitt þessum nemendahóp athygli og skapað sér 

skýra stefnu um málefni þeirra. Með þetta að leiðarljósi vildi ég kanna hvort skólar við 

Eyjafjörð sinntu bráðgerum nemendum með því að leyfa þeim að njóta hæfileika sinna og 

hvetja þá til að þroska þá enn frekar. Ég setti fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hafa 

grunnskólar á Eyjafjarðarsvæðinu mótað sér stefnu um námsúrræði bráðgerra barna? 

Í ritgerðinni verður leitast við að skilgreina hugtakið greind og fjalla um kenningar um 

greind og greindarpróf. Því næst verður fjallað um bráðger börn og leitast við að skilgreina 

hugtakið bráðger. Þá verður vikið að kenningum um nám og hvernig börn læra. Skoðuð verða 

áhrif foreldra á nám barna og mikilvægi þess að þeir séu í samstarfi við skólann. Í því 

samhengi verður svo skoðað hvernig skólakerfið kemur til móts við þarfir þessara nemenda, 
 
1 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
2 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 66/1995, um grunnskóla 2006 
3 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:11 
4 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:13 
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hvað sérfræðingar segja um námshætti bráðgerra nemenda og hvaða kennsluhættir henti þeim. 

Þá verður kannað hvaða kröfur Aðalnámskrá grunnskóla gerir til íslenskra grunnskóla 

varðandi mál bráðgerra barna og litið á niðurstöður fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið í 

íslenskum grunnskólum um stefnu þeirra í málefnum bráðgerra barna. 

Að lokum verður kynnt könnun sem var gerð í grunnskólum á Akureyri og í öðrum 

skólum við Eyjafjörð og niðurstöður hennar skoðaðar. 

Ég tel að mikilvægt sé að fjalla um málefni bráðgerra barna til þess að vekja athygli 

skólanna á að mæta námsþörfum þeirra. 
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2. Greind 
 

Ekki virðist skipta máli hvort almennir borgarar eða fræðimenn eru spurðir um það hvað 

greind sé, þú færð mörg mismunandi svör enda virðist enn ekki hafa fengist ákveðin 

skilgreining á hugtakinu greind. Margir tengja greind aðallega við námshæfileika og 

þrautalausnir en flestir eru á því að greind sé einhvers konar hæfileiki til afstæðrar hugsunar 

eða aðgerða. 

Í þessum kafla verður fjallað um greind og reynt að varpa ljósi á skilning fræðimanna á 

hugtakinu greind. 

 

2.1. Hvað er greind? 
 

Hugtakið greind er samkvæmt Íslenskri orðabók skilgreint sem: Skýrleiki í hugsun, góð 

skilningsgáfa, hæfileiki til að greina sundur. Sá sem er greindur er því samkvæmt sama riti: 

Skýr í hugsun, vel gefinn og/eða skynsamur.5

2.1.1. Kenningar um greind 
Árið 1988 setti Robert Sternberg, bandarískur sálfræðingur, fram þríþátta kenningu greindar 

(e. The Triarchic Theory of Human Intelligence). Samkvæmt henni hefur greind þrjár hliðar. 

Röklega (e. analyctical), skapandi (e. creative) og hagnýta (e. practical). Mikilvægt er að 

reynt sé á allar þessar hliðar í skólastarfi en ekki einungis hina röklegu sem margir, þar á 

meðal Sternberg, telja að hafi verið lögð of mikil áhersla á. Sternberg áleit að eiginleg greind 

birtist í glímu mannsins við umhverfi sitt og aðstæður og því skipti miklu máli að nemendur 

fengju að kljást við viðfangsefni sem tengdust þeirra daglega lífi og umhverfi.6

Matthías Jónasson taldi að skýr aðgreining meðfæddrar og áunninnar greindar væri 

erfiðleikum háð. Hann sagði að hugtakið meðfædd greind hefði enga skýrt afmarkaða 

merkingu, hvorki atferlislega né erfðafræðilega. Hann taldi erfitt að gera grein fyrir hvað 

greind væri án tengsla við sálræna þróun einstaklingsins og samskipti hans við 

menningarumhverfi sitt. Matthías taldi þróun greindar þarfnast ákveðinna aðstæðna til að ná 

fullum þroska, ólíkt til dæmis þróun kynhæfni sem manninum er gefin og þroskast óháð 

áhrifum frá samfélaginu. Heilbrigt barn sem vex upp í hreinlæti og fær næringu og aðra 

 
5 Íslensk orðabók 1994:307 
6 Ingvar Sigurgeirsson 2004:27–28 



Bráðger börn: Hafa grunnskólar á Eyjafjarðarsvæðinu mótað sér stefnu um námsúrræði bráðgerra nemenda? 

6

líkamlega aðhlynningu sem því er nauðynleg verður kynþroska á eðlilegum aldri, þótt það búi 

við einangrun. Aftur á móti sagði hann greind þarfnast viðfangsefna frá byrjun sem veittu 

æfingu og markmiða sem krefðust áreynslu til þess að hún þroskaðist eðlilega.7

Michael J.A. Howe taldi að fólki hefði verið talin trú um að greind væri tengd erfðum og 

því óbreytanleg líkt og augnalitur eða fótstærð. Fólk sem mældist með lága greind væri því í 

raun fatlað og ófært um að sinna ýmsum athöfnum. Howe efaðist um þessi viðhorf og taldi að 

greind væri breytileg og stjórnaðist frekar af umhverfi og uppeldi en erfðum. Hann taldi að 

hægt væri að þróa með sér hæfileika og þekkingu sem gerði einstaklinginn greindari. Einnig 

benti hann á að engum hefði tekist að skilgreina greind á fullnægjandi hátt. Því væri ekki hægt 

að mæla greind á sama hátt og hæð eða lengd þar sem allir eru sammála staðlaðri 

mælieiningu. Að hans mati er greind því óljóst hugtak og afstætt.8

Rússneski málvísindamaðurinn og sálfræðingurinn Lev S. Vygotsky taldi að greind barna 

þroskaðist fyrst og fremst vegna félagslegra áhrifa. Hugmyndir hans byggja á því að barn 

þarfnist leiðsagnar fullorðins einstaklings eða hæfara barns til þess að öðlast aukna þekkingu. 

Þess háttar lærdómur á sér stað á svæði hins mögulega þroska (e. Zone of Proximal 

Development), það er því tímabili þegar barnið glímir við verkefni sem það ræður ekki við án 

hjálpar og þar til það nær tökum á því. Svæði hins mögulega þroska fer stækkandi eftir því 

sem þroskinn eykst og því ræður barnið við sífellt erfiðari verkefni.9

2.1.2. Greindarpróf 
Árið 1904 báðu fræðsluyfirvöld í París sálfræðinginn Alfred Binet og samstarfsfólk hans að 

útbúa mælitæki sem gæti sagt til um hvaða nemendur fyrstu bekkja grunnskóla ættu á hættu 

að ná ekki tilætluðum námsárangri. Tilgangurinn var að bera kennsl á þessi börn svo hægt 

væri að veita þeim stuðning við hæfi í skólanum.10 Árið 1908 var prófið endurskoðað og 

aðlagað með tilliti til aldurs þeirra sem áttu að taka það. Hlutar prófsins sem flest sex ára börn 

stóðust en fá fimm ára börn réðu við, voru taldir greina þá sem hefðu andlegan þroska (e. 

mental age (MA)) 6 ára barns og svo framvegis. Þessi greining var gerð á prófum fyrir 

aldurinn 3–13 ára og skólastjórnendur fóru að nota prófin til að leggja línur að námskrá fyrir 

nemendur sína.11 Fljótlega var farið að nota prófið í Bandaríkjunum og sú hugmynd breiddist 

 
7 Matthías Jónasson 1967:47–49 
8 Howe 1997:1–3 
9 Bee og Boyd 2004:16–17 
10 Armstrong  2001:13 
11 Shaffer 2002:302 
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út að til væri eitthvað sem héti „greind“ sem hægt væri að mæla á hlutlægan hátt og setja fram 

í formi einnar tölu, svokallaðrar greindarvísitölu (IQ).12 

Aðalmarkmið prófa af  Binet-gerð er að sögn Matthíasar Jónassonar að mæla þá almennu 

greind sem skólanám krefst.13 Mælikvarðinn á greindarvísitölu, er miðaður við tölurnar frá 0 

og upp í 200, þrátt fyrir að mælanleg greind falli alls ekki á allan skalann. Samkvæmt 

Matthíasi er greind undir 20 stigum varla mælanleg og greind 175 eða hærri mjög sjaldgæf.14 

Meðalgreindarvísitala er talin vera í kringum 100 og þeir sem hafa greindarvísitölu frá 85–115 

teljast hafa meðalgreind. Þeir sem hafa greindarvísitölu undir 70 flokkast greindarskertir en 

þeir sem ná 130 stigum eða hærra eru taldir afburðagreindir. Samkvæmt normaldreifingu 

greindarvísitölu teljast rétt tæplega 70% einstaklinga meðalgreindir, um 3% greindarskertir og 

3% afburðagreindir.15 

2.1.3. Fjölgreindakenning Gardners 
Nærri áttatíu árum eftir að fyrstu greindarprófin voru þróuð véfengdi Howard Gardner sem 

var prófessor við Harvard-háskóla, þá hugmynd sem orðið hafði til þess að hægt væri að mæla 

greind manna og setja hana fram í formi einnar tölu, greindarvísitölunnar. Gardner var þeirrar 

skoðunar að vestræn menning hefði skilgreint greind of þröngt og í bókinni Frames of Mind 

sem kom út árið 1983 setti hann fram hugmyndir sínar um að til væru að minnsta kosti sjö 

grunngreindir. Seinna bætti hann áttundu greindinni við og leiddi líkur að því að sú níunda 

væri einnig til.16 Þessi kenning hefur verið kölluð fjölgreindakenningin.

Gardner reyndi með kenningu sinni að sýna fram á að mannlegir möguleikar næðu út 

fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar og dró sterklega í efa réttmæti þess að ákvarða greind 

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

verkefni sem hann hefði aldrei glímt við áður og myndi líklega ekki vilja endurtaka. Tilgáta 

Gardners er aftur á móti sú að greind snúist annars vegar um hæfileika til að leysa þrautir og 

vandamál og hins vegar færni í að búa til afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið.17 

12 Armstrong 2001:13 
13 Matthías Jónasson 1956:57 
14 Matthías Jónasson 1967:172 
15 Shaffer 2002:310 
16 Armstrong 2001:13 
17 Armstrong 2001:13–14 
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Gardner telur að greindarsviðin starfi alltaf saman og að sérhver einstaklingur búi yfir 

þeim öllum. Flestir geti þróað hverja greind á einhvern hátt fái þeir örvun og tækifæri.18 

Greindarsviðin átta og helstu einkenni þeirra eru: Málgreind, hæfileiki til að hafa áhrif með 

orðum. Rök- og stærðfræðigreind, hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa 

rökrétt. Rýmisgreind, hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi. Líkams- og hreyfigreind, færni í að nota líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Tónlistargreind, næmi fyrir takti, tónhæð eða laglínu og tilbrigðum eða hljómblæ 

tónverks. Samskiptagreind, næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði og rétt viðbrögð við 

vísbendingum í samskiptum við fólk. Sjálfsþekkingargreind, skýr sjálfsmynd einstaklings, 

sjálfsvirðing og sjálfsögun. Umhverfisgreind, leikni í að þekkja og flokka tegundir hluta úr 

jurta og dýraríkinu, í þéttbýli samsvarar það þekkingu á bílum, íþróttaskóm og fleiru.19 

Talsmenn fjölgreindarkenningarinnar, til dæmis Thomas Armstrong, telja að greind verði 

virk þegar einstaklingur iðkar eitthvað ákveðið og framför hans fylgi ákveðnu þroskamynstri. 

Hann telur að greindarsvið komi fram á ákveðnum tíma í bernsku, nái hámarki á tilteknu 

æviskeiði og hnigni ört eða hægt í ellinni. Hann talar einnig um að greindirnar nái hátindi á 

misjöfnum tímapunktum á ævi einstaklingsins, rök og stærðfræðigreind nái til dæmis hámarki 

snemma á ævi einstaklingsins á meðan málgreind og rýmisgreind geti þroskast seint á ævinni. 

Gardner telur að besta leiðin til að kanna hvenær greindirnar ná hátindi sínum sé að skoða 

hvenær á ævinni afburðafólk nær hámarksárangri.20 

Armstrong telur að samfélagið þarfnist þess stundum að ein greind sé ræktuð meira en önnur. 

Umhverfis-, líkams- og hreyfigreind hafi til dæmis verið meira metin fyrr á tímum þegar 

meirihluti mannkyns bjó í sveit og getan til að veiða, rækta og byggja var nauðsynleg í 

daglegum störfum í samfélaginu.21 

18 Armstrong 2001:20–21 
19 Armstrong 2001:14–15 
20 Armstrong 2001:16 
21 Armstrong 2001:18 
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2.2. Samantekt 
 

Þrátt fyrir að skiptar skoðanir séu á því hvernig skilgreina skuli greind og hvort og þá hvernig 

hægt sé að mæla hana er ljóst að menn virðast hafa misjafna hæfileika á sviðum sem tengjast 

greind og færni til að takast á við lífið. Margt virðist geta haft áhrif á greind og námshæfni 

manna, til dæmis menning þess samfélags sem viðkomandi elst upp í og þau tækifæri sem 

hann fær til að þroska þá hæfileika sem hann býr yfir. Gera má ráð fyrir að um það bil 3% 

grunnskólabarna búi yfir afburðagreind sé miðað við niðurstöður greindarprófa. Þessi börn 

eru oft kölluð bráðger en þó ber að hafa í huga að ekki skora öll bráðger börn hátt á 

greindarprófum. 

Í næsta kafla verður fjallað um bráðger börn og reynt að varpa ljósi á hvað felst í því að 

vera bráðger, hvernig best er að greina bráðger börn í skólum og hvers vegna það er talið 

mikilvægt að bráðgerir nemendur fái verkefni við hæfi. 
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3. Bráðger börn 
 

Flestir hafa líklega heyrt talað um bráðger börn eða bráðgera nemendur - en hvað er að vera 

bráðger? Að finna dæmigert bráðgert barn gæti reynst þrautin þyngri þar sem fjölbreytileiki 

þeirra virðist mjög mikill en þó má finna sameiginleg einkenni þeirra. 

Í þessum kafla verður reynt að varpa ljósi á hvað felst í því að vera bráðger og hver 

helstu einkenni bráðgerra barna eru. Einnig verður skoðað hvaða leiðir eru taldar 

heppilegastar til að greina bráðger börn og fjallað um hvers vegna mikilvægt sé að bera kennsl 

á þennan hóp innan skólakerfisins og sjá til þess að bráðgerir nemendur fái verkefni við sitt 

hæfi. 

 

3.1. Hvað er að vera bráðger? 
 

Samkvæmt Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði þýðir það að vera bráðger (e. precocious) að 

þroskast snemma.22 

Menntastofnanir, kennarar og foreldrar hafa verið ósáttir við að ekki sé til ákveðin, 

almennt viðurkennd skilgreining á því hvað sé að vera bráðger.23 Margir hafa talið hugtakið 

bráðger einskorðast við að skora hátt á greindarprófum. Aðrir hafa verið uppteknir af því að 

flokka hversu bráðgerir menn séu, það er þeir sem séu bráðgerir verði að fá einhverja ákveðna 

einkunn úr greindarprófi. Um þetta hafa orðið miklar deilur og notuð ruglingsleg hugtök á 

borð við „snillingur“, „mjög bráðger“, „í meðallagi bráðger“ og fleira.24 Þeir kennarar sem 

hafa sérmenntað sig til að sinna bráðgerum nemendum telja að útvíkkun á hugtakinu bráðger 

og þekking á mismunandi hæfileikum bráðgerra barna geri það margslungið en ekki 

ruglingslegt.25 Sífellt uppgötvast nýjar leiðir til að greina nýja hæfileika bráðgerra barna sem 

stutt  geta sérfræðinga til að bera kennsl á þau.26 

Susan Winebrenner skilgreinir bráðgera nemendur sem þá sem hafa yfirburða 

námshæfileika í einni grein eða fleirum að því er nemur tveimur árum eða meira yfir meðal 

getu jafnaldra þeirra.27 

22 Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði 1986:26 
23 Torrance og Sisk 2001:1 
24 Torrance og Sisk 2001:1–2 
25 Torrance og Sisk 2001:1–2 
26 Torrance og Sisk 2001:1 
27 Winebrenner 2001:9 
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Winebrenner telur að þeir nemendur sem uppfylli flesta eða alla af fimm eftirfarandi 

eiginleikum séu mjög líklega bráðgerir: 

� Lærir nýtt efni hraðar og fyrr en jafnaldrar. 

� Man vel og lengi það sem hann lærir, því er upprifjun ónauðsynleg. 

� Er fær um að fást við hugtök sem eru of flókin fyrir jafnaldra. 

� Hefur ástríðufullan áhuga á einu viðfangsefni eða fleiri og vildi eyða öllum þeim tíma 

sem hann gæti til að læra meira um það efni. 

� Þarf ekki að horfa á kennarann til þess að heyra það sem hann segir, er fær um að gera 

fleira en eitt í einu.28 

Winebrenner álítur að sjaldgæft sé að finna barn sem er bráðgert á öllum sviðum og telur 

líklegra að börn séu bráðger á einu eða tveimur sviðum en fylgi meðalkúrfu eða séu jafnvel 

undir meðaltali á öðrum sviðum.29 

Samkvæmt bresku mats- og námskrárstofnuninni QCA (Qualification and Curriculum 

Authority) geta bráðgerir nemendur verið mjög misjafnir. Þeir telja að hugtakið eigi ekki bara 

við þá nemendur sem fá háar einkunnir á prófum. Bráðgerir nemendur geta t.d. haft mikla 

leiðtogahæfileika eða frjóa hugsun. Á vefsíðu QCA eru hugtökin „gifted“ og „talented“ 

skilgreind en þau eru oft notuð yfir bráðger börn í enskumælandi löndum. „Gifted“ er notað 

yfir þá nemendur sem sýna mikla hæfileika og standa sig vel í einni eða fleiri bóklegri grein í 

grunnskóla en „talented“ er aftur á móti notað yfir þá nemendur sem sýna mikla hæfileika í 

listgreinum.30 

Misjafnar skoðanir eru hins vegar á því hvort eigi yfirleitt að greina þessi hæfileikaríku 

börn sem bráðger. Þeir sem mæla á móti því tala um að hætta sé á að þau börn sem eru talin 

bráðger mæti miklum hindrunum og fordómum frá samfélaginu og því sé greiningin 

einskonar bölvun á þeim.31 E. Paul Torrance og Dorothy A. Sisk gerðu langtímarannsókn á 

bráðgerum börnum og komust að því að mjög mikilvægt væri að greina bráðger börn á því 

sviði sem þau sköruðu fram úr. Þau telja ljóst að mörg þeirra bráðgerru barna sem ekki fá 

hvatningu og kennslu við hæfi muni glata hæfileikum sínum og flest leiðast út í vandræði 

síðar á lífsleiðinni.32 

Mikilvægt er að mæta námsþörfum bráðgerra barna snemma. Ef ekki tekst að mæta 

námsþörfum þeirra tímanlega getur það haft þau áhrif að þessir nemendur skili lélegum 

 
28 Winebrenner 2001:9 
29 Winebrenner 2001:10 
30 QCA [án árs] 
31 Torrance og Sisk 1997:25–26 
32 Torrance og Sisk 1997:25–26 
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námsárangri og glími við félagsleg og andleg vandamál tengd leiða og skorti námsáhuga. Þær 

aðferðir sem nú eru notaðar í skólum til að bera kennsl á bráðgera nemendur hafa verið 

gagnrýndar sökum þess að þær byggja um of á stöðluðum prófum sem ekki taka tillit til kyns, 

þjóðfélagsstéttar eða þjóðernis og því hafa menn áhyggjur af því að bráðgerir nemendur í 

minnihlutahópum fái ekki greiningu sökum einhæfni prófanna. Þetta getur til dæmis átt við 

nemendur sem hafa annað móðurmál en talað er í heimalandi þeirra og eiga mögulega erfiðara 

með að taka prófin þar sem þeir hafa ekki nægilega gott vald á tungumálinu. Kennarar gegna 

veigamiklu hlutverki í því að bera kennsl á bráðgera nemendur, þar sem þeir starfa með þeim 

á hverjum degi og geta því tekið eftir styrkleikum sem próf nema ekki. Eggen og Kauchak 

telja þó að kennarar rugli oft saman samviskusemi, snyrtimennsku og góðri hegðun saman við 

það að vera bráðger. Sérfræðingar hafa bent á nokkur atriði sem kennarar ættu að hafa í huga 

þegar kemur að því að bera kennsl á bráðgera nemendur.33 Þar má nefna eftirfarandi þætti: 

� Löngun til að vinna einir. 

� Hugmyndaflug. 

� Þróuð málgreind. 

� Sveigjanleiki í hugsun. 

� Þrautseigja við krefjandi verkefni. 

� Leiði við venjubundin verkefni. 

� Fljótfærni og áhugleysi gagnvart smáatriðum.34 

Sérhæfileikar bráðgerra nemenda gera miklar kröfur til kennara. Það hversu vakandi þeir eru 

fyrir námsþörfum hvers og eins nemanda og fjölhæfni þeirra í kennslu getur skipt sköpum um 

hvort upplifun bráðgerra nemenda af skólanum verður góð eða slæm.35 

33 Eggen og Kauchak 2004:179 
34 Eggen og Kauchak 2004:179 
35 Eggen og Kauchak 2004:179 
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3.2. Samantekt 
 

Börn sem talin eru bráðgreind hafa þroska á tilteknum sviðum, bóklegum og verklegum, sem 

er meiri en þroski jafnaldra þeirra. Fram kemur að þessi börn geta átt erfitt uppdráttar í 

skólanum ef ekki er komið til móts við námsþarfir þeirra á réttan hátt og þeim hjálpað að 

virkja hæfileika sína. 

Fræðimenn hafa leitt líkur að því að ef þessi börn fá ekki viðfangsefni í skólanum sem 

eru krefjandi og vekja áhuga þeirra sé hætta á að þau venji sig fljótt á að vinna undir getu 

sinni og geti átt erfitt uppdráttar seinna á lífsleiðinni sökum þess. 

Hér á eftir verður fjallað um námskenningar og utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif á 

greind og námshæfni barna, til dæmis mikilvægi þess að foreldrar og kennarar vinni vel 

saman að menntun barna. 
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4. Nám barna 
 
Í þessum kafla verður fjallað um námskenningar John Dewey og Lev S. Vygotsky en þeir 

hafa haft mikil áhrif á kennsluhætti í skólum undanfarna áratugi. Einnig verður fjallað um þau 

áhrif sem foreldrar geta haft á nám barna sinna og mikilvægi þess að í skólum sé gott samstarf 

við foreldra. 

 

4.1. Kenningar um nám 
 

Bandaríski menntafrömuðurinn og heimspekingurinn John Dewey taldi að nám byggðist á 

reynslu einstaklingsins og aðstæðum sem mynduðust af samspili innri og ytri skilyrða í lífi 

hans. Dewey segir í bók sinni Reynsla og menntun:

...sérhver reynsla hefur áhrif til hins betra eða verra á þau viðhorf sem eiga þátt í að 
ákveða hvers eðlis frekari reynsla verður með því að móta tiltekna afstöðu, 
jákvæða eða neikvæða, og með því að gera það auðveldara eða erfiðara að vinna að 
einu markmiði frekar en öðru. Enn fremur hefur sérhver reynsla einhver áhrif á þau 
hlutlægu skilyrði sem eru vettvangur frekari reynslu.36 

Dewey var þeirrar skoðunar að ekki ætti að troða skilningi upp á nemendur í gegnum 

hluti sem hefðu í raun enga merkingu fyrir þá. Hann taldi betra að öðlast skilning með virkni 

og þátttöku í samræmi við þá menningu sem nemendur tilheyrðu og þær félagslegu og 

einstaklingsbundnu venjur sem þeir byggju við. Dewey vildi kalla þetta verk- eða 

tilraunahyggju. Skoðanir Deweys á þekkingaröflun voru í raun natúralískar og 

þróunarsinnaðar þar sem hann talaði um að þarfir manna breyttust rétt eins og tæknin og 

þekkingin þróaðist og aðlagaðist þessum breytilegu þörfum. Samkvæmt Dewey er sérhver 

þekking gagnslaus ef slík þróun er ekki til staðar. Dewey var mótfallinn utanbókarlærdómi og 

vildi heldur að menn öðluðust góða færni í að ná valdi á aðferðum við rannsóknir og tilraunir. 

Hann sagði árangursríkt nám vera virka stjórnun á færni og ferlum. Skoðanir Deweys á 

námsefni og þekkingaröflun hafa haft mikil áhrif á þróun óhefðbundinna, framsækinna og 

einstaklingsmiðaðra aðferða í menntamálum.37 

36 Dewey 2000:47 
37 Carr 2003:124–125 
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Nýir kennsluhættir Deweys lögðu áherslu á frelsi nemenda. Þeir voru byggðir á sambandi 

raunverulegrar reynslu, náms og menntunar. Kennarinn hafði það hlutverk að tengja reynslu 

nemenda við námsefnið en ekki mata þá á efninu.38 

Rússneski kenningasmiðurinn og sálfræðingurinn Lev S. Vygotsky taldi að þroski barna 

væri undir umhverfi þeirra kominn. Hann taldi að nám barna væri ávallt háð samvinnu þeirra 

við fullorðna og með víxlverkandi áhrifum þeirra á milli tileinkaði barn sér þekkingu. Hann 

rannsakaði hvernig börn með þroskafrávik lærðu og benti á að með aðstoð frá fullorðnum eða 

öðrum getumeiri einstaklingi gæti barn afrekað margt sem það gæti ekki hjálparlaust. Börn 

lærðu því í gegnum félagsleg samskipti og tungumálið væri aðaltækið til þess. Vygotsky lagði 

áherslu á mikilvægi samvinnu í námi og að miða þyrfti stuðning við nám barns við hæfileika 

þess og minnka hann eftir því sem þekking og sjálfstæði barnsins ykist, þar til það hefði náð 

fullum tökum á viðfangsefninu. Vygotsky sagði að börn sem ynnu verkefni í sameiningu 

næðu meiri árangri og finndu betri lausnir en þau sem ynnu ein og því væri mikilvægt að 

kennarinn skapaði ríkt félagslegt og námshvetjandi umhverfi fyrir nemendur sína.39 

4.2. Þáttur foreldra grunnskólabarna í námi þeirra 
 

Foreldrasamstarf virðist vera mikilvægur þáttur í skólastarfi en einnig mjög vandmeðfarinn. 

Mikilvægt er að allir skólar leggi áherslu á samstarf við heimili en það má gera á margan hátt, 

til dæmis með því að gera boðleiðir greiðari og ýta undir samræður um ýmsa þætti, lausnir og 

ákvarðanir er varða námslega og félagslega stöðu barnsins.40 

Susan Winebrenner segir að enginn þekki barnið betur en foreldrar þess og því sé 

mikilvægt að hlusta á sjónarmið þeirra þegar kemur að skólagöngu þess. Foreldrar vita hvaða 

áhugamál barnið hefur og yfirleitt hvaða námsaðferðir henta því best. Þess vegna er mikilvægt 

að skólinn og foreldrar vinni saman að menntun barnsins.41 

Í bók sinni Fjölgreindir í skólastofunni talar Thomas Armstrong um mikilvægi þess að 

kennarar hafi gott samband við foreldra nemenda sinna enda séu þeir sérfræðingar í 

fjölgreindum barna sinna. Foreldrar hafa haft tækifæri til að sjá barnið læra og vaxa við 

fjölbreyttar aðstæður þar sem allar greindirnar koma við sögu. Samvinna við foreldra er því 

mjög mikilvæg til þess að finna sterkustu greindir nemenda. Nemendur sem sýna litlar 

 
38 Dewey 2000:27–33 
39 Vygotsky 1978:86–90 
40 Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:144–145 
41 Winebrenner 2001:207 



Bráðger börn: Hafa grunnskólar á Eyjafjarðarsvæðinu mótað sér stefnu um námsúrræði bráðgerra nemenda? 

16 

framfarir og getu í skólanum geta blómstrað utan hans, verið leiðtogar unglingahóps, 

þúsundþjalasmiðir sem allir í hverfinu fá til að gera við eitt og annað eða athafnamenn með 

blómstrandi viðskipti. Það er því afar mikilvægt að fá upplýsingar frá heimilunum til þess að 

hægt sé að flytja velgengni nemendanna yfir í skólann með því að nýta færni þeirra í 

skólastarfinu.42 

4.3. Samantekt 
 

John Dewey og Lev S. Vygotsky voru báðir hlynntir því að notaðar væru kennsluaðferðir þar 

sem nemendur þyrftu að leita að upplýsingum og byggja ofan á þá reynslu og þekkingu sem 

þeir hefðu þegar aflað sér auk þess að læra á umhverfi sitt og raunverulegar aðstæður. 

Foreldrar þekkja börnin sín best og því er mikilvægt að gott samstarf sé milli kennara og 

foreldra, sérstaklega þegar kemur að því að greina bráðger börn því oft sýna þau ekki 

hæfileika sína í skólanum þótt þau geri það heima fyrir. Með þetta að leiðarljósi hlýtur að vera 

mikilvægt að kennarar og foreldrar kappkosti að byggja upp gott samband og stuðli að velferð 

barna í skólanum. 

Í framhaldi af þessum upplýsingum verður næst skoðað hver staða bráðgerra barna er í 

skólum, en þar er einkum tekið mið af íslenskum grunnskólum. 

 

42 Armstrong 2001:40 
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5. Grunnskólinn og bráðger börn 
 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar um nám og hvernig talið er best að sinna 

námsþörfum bráðgerra barna innan skólans. Skoðað verður hvað Aðalnámskrá grunnskóla 

segir um bráðger eða afburðagreind börn og hverjar skyldur kennara og skóla eru gagnvart 

þeim Fjallað verður um hvaða kennsluaðferðir og námsleiðir eru taldar henta bráðgerum 

börnum í námi og hugað að niðurstöðum kannana sem gerðar hafa verið á stefnu íslenskra 

skóla um menntun bráðgerra barna. 

 

5.1. Aðalnámskrá grunnskóla 
 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 kemur fram að þótt gert sé ráð fyrir að 

flestir nemendur eigi að geta náð markmiðum námskrárinnar á sama tíma sé ljóst að hluti 

þeirra ræður vel við fleiri og flóknari markmið meðan aðrir þurfi lengri tíma. Því þurfi að laga 

námið sérstaklega að þeim. Lögð er áhersla á að markmið námskrárinnar eigi hvorki að teljast 

hámark né lágmark og að skylda hvers skóla sé að laga námið eftir bestu getu að nemendum 

hverju sinni þar sem allir nemendur eigi rétt á verkefnum við sitt hæfi.43 Þar er einnig 

sérstaklega minnst á að bráðgerir nemendur og afburðanámsmenn eigi rétt á að námið sé 

lagað að þeirra þörfum: 

Mjög duglegir nemendur, afburðanámsmenn og nemendur, sem búa yfir 
sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga líka rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. 
Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta tímann til hins ítrasta 
með því að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám.44 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 segir að grunnskólinn skuli reyna 

að starfa eins og framast sé unnt í „samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska hvers og eins.“45 Grunnskólanum ber einnig skylda til að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt og sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum.46 Þar er auk þess 

fjallað um þá heimild grunnskólalaga að leyfa nemendum sem standa sig vel í námi að ljúka 

námi grunnskólanámi á innan við tíu árum. 

 
43 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:21 
44 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:21 
45 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:8 
46 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:8 
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Nemendur í 8. og 9. bekk eiga kost á því að þreyta samræmd lokapróf í einstökum 
námsgreinum, með samþykki forsjáraðila, ef þeir að mati skólastjóra og 
umsjónarkennara hafa staðist þær kröfur sem gerðar eru samkvæmt aðalnámskrá 
við lok grunnskóla í þeim námsgreinum.... Með þessu fyrirkomulagi er verið að 
hvetja til þess að skil milli grunn- og framhaldsskóla verði fljótandi og að 
nemendur geti lagt stund á nám á báðum skólastigum samtímis. Nemendur þurfa að 
ljúka öllu námi grunnskóla samkvæmt aðalnámskrá áður en þeir útskrifast úr 
grunnskóla. Grunnskólar eru einnig hvattir til þess að bjóða slíkum nemendum upp 
á að dýpka þekkingu sína í þessum greinum innan grunnskólans eða bjóða 
nemendum upp á fjölbreytt val í öðrum greinum, allt eftir áhuga nemenda.47 

Að gefa þeim nemendum sem eru bráðgerir á fleiri en einu sviði er snýr að námi kost á að 

ljúka grunnskólanum fyrr er ein lausn á því að koma til móts við námslegar þarfir þeirra. Fram 

kemur að grunnskólar eru einnig hvattir til að bjóða nemendum upp á fjölbreyttari 

viðfangsefni og krefjandi verkefni sem vekja áhuga þeirra, sem er mjög mikilvægt fyrir 

bráðgera nemendur, eins og fram hefur komið. 

 

5.2. Kennsla bráðgerra barna 
 

Mikilvægt er að áhugi á náminu sé vakinn snemma á skólagöngunni hjá bráðgerum börnum 

og þeim gefin viðfangsefni við hæfi. Sum bráðger börn virðast áhugalaus fyrir náminu og læra 

því lítið og ekki hjálpar ef kennarar kalla þessi börn löt, áhugalaus, ósamvinnuþýð, ofdekruð 

eða slæm. Rannsóknir hafa bent til þess að þegar nemendur hafi vanið sig á að vinna undir 

getu sinni sé erfitt að snúa því við og yfirleitt versni það með tímanum.48 

Algeng aðferð sem sálfræðingar og kennarar nota til að auka áhuga er að hafa áhrif á ytri 

áhugahvöt með því að auka eða draga úr verðlaunum eða refsingu. Rannsóknir Torrance og 

Sisk hafa þó bent á að skorti nemendur innri áhugahvöt, eigin löngun, til að sinna námi sínu 

og hegða sér vel sé ekki hægt að hafa áhrif á hegðun þeirra með utanaðkomandi áhrifum. Þau 

mæla því með fjölbreyttum og lifandi kennsluháttum til þess að vekja innri áhugahvöt 

nemenda.49 

Samkvæmt almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 1999 ber grunnskólanum 

skylda til að samræma störf sín þannig að þau henti eðli og þörfum nemenda og stuðli að 

alhliða þroska hvers og eins. Í skólastarfi á að beita fjölbreyttum vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum með tilliti til viðfangsefnis og aldurs, þroska og getu nemenda. Ýmsar leiðir 

 
47 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:24 
48 Torrance og Sisk 2001:36 
49 Torrance og Sisk 2001:37–38 
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eru til að ná þeim markmiðum sem sett eru og ber kennurum skylda til að velja þá leið sem er 

árangursríkust.50 Kennarar verða að beita kennsluaðferð sem hlúir að og eflir félagsþroska 

nemenda og því verður eingöngu náð með samvinnu við aðra. Hlutverk grunnskólans er 

einnig að auka sjálfstæði nemenda svo þeir öðlist sjálfstraust og öryggi og aðalnámskráin 

leggur áherslu á að nemendur hafi kjark til að vinna sjálfstætt og sýni frumkvæði, geti unnið 

með öðrum og tjáð sig greinilega í rituðu og töluðu máli.51 

Katrín Fjóla Guðmundsdóttir vitnar í meistaraprófsritgerð sinni frá 2005: „Ég vil fá 

verkefni sem fá heilann til að hugsa“ sem fjallar um bráðgera nemendur í Karen B. Rogers, 

sem segir rannsóknir hafa sýnt að bráðgerir nemendur séu líklegri til að gleyma eða misskilja 

námsefni í raungreinum og stærðfræði ef þeir eru látnir rifja það upp eða gera æfingar oftar en 

tvisvar til þrisvar sinnum. Fyrir meðalnemanda eru endurtekningar og upprifjun nauðsynlegar 

en þær geta haft neikvæð áhrif á námsárangur bráðgerra nemenda. Hún segir einnig að 

ýmislegt bendi til að þetta eigi einnig við í tungumálanámi, bókmenntum og skrift.52 

Ætla má að þær leiðir sem Susan Winebrenner bendir á henti því vel. Hún leggur til að 

bráðgerir nemendur sem klári alltaf öll verkefni á undan öðrum í bekknum fái tækifæri til að 

kaupa tíma sinn til baka og fá að nýta þann tíma til að sinna námsefni sem þau hafa sérstakan 

áhuga á og finnist þess virði að vinna að. Hún telur mikilvægt að ekki sé ekki hlaðið á þau 

aukaverkefnum eða þau látin hjálpa samnemendum sínum nema þau sjálf langi mest til þess, 

því það verði til að þau hætti að leggja sig fram og láta vita að þau séu búin. Winebrenner 

leggur einnig til að nemendur fái tækifæri til að taka nokkurs konar lokapróf eða stöðupróf í 

byrjun hvers áfanga eða viðfangsefnis og ef þeir ná fullnægjandi einkunn í því prófi fái þeir 

tækifæri til þess að vinna að öðrum meira krefjandi verkefnum. Margir bráðgerir nemendur 

eru viðkvæmir fyrir að fá lægri einkunnir en þeir eru vanir og því segir hún að það sé 

mikilvægt að gæta þess að þau sérverkefni sem þeim eru gefin komi ekki niður á lokaeinkunn 

þeirra.53 Þessar tillögur Winebrenner falla vel að hugmyndum Dewey og Vygotsky, en þeir 

leggja áherslu á að nemendur læri sjálfstæð vinnubrögð og vinni að raunverulegum 

verkefnum sem þeim finnst skipta máli. 

 

50 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:14, 31 
51 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:31–32 
52 Katrín Fjóla Guðmundsdóttir 2005:45 
53 Winebrenner 2001:31–44 
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5.3. Rannsóknir á stefnu íslenskra skóla varðandi bráðger börn 
 

Í meistaraprófsritgerð Katrínar Fjólu Guðmundsdóttur frá árinu 2005, segir frá tveimur 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á síðustu árum til að kanna hvernig komið sé til móts við 

námsþarfir afburðanemenda eða bráðgerra barna. Fyrri könnunin var unnin á vegum 

menntamálaráðuneytisins árið 2002, en sú síðari gerð af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur árið 

2004. Í báðum könnununum voru skólastjórar beðnir að svara spurningalista um hvernig 

komið væri til móts við getumikla námsmenn eða bráðgera nemendur í þeirra skóla. 

Niðurstöður þessara rannsókna bentu til þess að stór hópur íslenskra nemenda fengi ekki 

nægilega krefjandi verkefni. Í síðari könnuninni kom einnig fram að niðurstöður PISA-

rannsóknar sýndu að breiddin í frammistöðu íslenskra nemenda væri mun minni en í nokkru 

öðru þáttökulandi. Katrín Fjóla telur að þessar niðurstöður bendi til þess að íslenskt skólakerfi 

sé einsleitt.54 

Í febrúar 2002 sendi menntamálaráðuneytið skólastjórum allra grunnskóla landsins 

spurningalista um hvernig komið væri að málum bráðgerra nemenda. Svör skólastjóranna 

leiddu í ljós að fáir skólar, eða 22% þeirra sem svöruðu, höfðu mótað stefnu fyrir 

afburðanemendur en fleiri buðu þó úrræði fyrir þá. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins kom 

fram að helstu úrræði sem grunnskólar buðu afburðanemendum voru: sérstakt 

viðbótarnámsefni, hópaskipting innan bekkjar eftir námsárangri, einstaklingsmiðað nám, 

flutningur um bekk og viðbótarnámsefni í framhaldsskóla.55 

Kannanirnar leiddu í ljós að skólastjórar töldu einstaklingsmiðað nám skila bestum 

árangri þótt fáir notuðu það úrræði en þó virtist það meira notað á yngsta stigi en á 

unglingastigi. Algeng úrræði á höfuðborgarsvæðinu reyndust vera að skipta bekkjum í 

hraðferð og hægferð og þá var oftast miðað við getu í stærðfræði og íslensku en þetta úrræði 

gæti reynst erfiðara viðfangs á landsbyggðinni sökum smærri árganga. Annað úrræði sem 

virtist talsvert notað, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, var að hafa samband við 

framhaldsskólana og leyfa nemendum í elstu bekkjum grunnskólans að taka fög þaðan, til 

dæmis í fjarnámi.56 

Dæmi um önnur úrræði fyirr bráðger börn í Reykjavík er til dæmis tilraunaverkefnið 

Bráðger börn - verkefni við hæfi, sem Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Landssamtökin Heimili 

og skóli og Háskóli Íslands stóðu að. Auk þess hafa kennarar við Háskóla Íslands skipulagt 

 
54 Katrín Fjóla Guðmundsdóttir 2005:51 
55 Katrín Fjóla Guðmundsdóttir 2005:51–52  
56 Katrín Fjóla Guðmundsdóttir 2005:53 
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verkefni fyrir bráðgera nemendur á höfuðborgarsvæðinu utan hefðbundins skólatíma.57 Það 

verkefni hefur, samkvæmt skýrslu sem gerð var árið 2002, gefist mjög vel og verið vel sótt.58 

5.4. Samantekt 
 

Grunnskólanum ber að veita öllum nemendum nám við hæfi sem virkjar hæfileika þeirra og er 

krefjandi fyrir þá. Margt bendir til þess að bráðgerir nemendur þarfnist annarskonar náms- og 

kennsluaðferða en meðalnemendur og því er mikilvægt að kennarar hafi augun opin fyrir 

þeim. Mikilvægt er að vekja námsáhuga bráðgerra barna snemma á skólagöngunni til að koma 

í veg fyrir að þau venji sig á slæm vinnubrögð og vinnu sem er undir getu þeirra. Ef horft er á 

niðurstöður þeirra kannana sem getið er hér að ofan er hægt að velta fyrir sér hvort bráðger 

börn í íslenskum grunnskólum fái nám við sitt hæfi. Þrátt fyrir að fáir skólar hefðu mótað sér 

stefnu um mál bráðgerra nemenda virtust skólastjórnendur vera meðvitaðir um tilvist þeirra 

og hafa einhverjar hugmyndir um hvernig best væri að koma til móts við námsþarfir þeirra. 

Því eru þeir kannski á réttri leið en eiga þó enn langt í land með að mæta kröfum 

aðalnámskrár. 

Næst verður fjallað um könnun sem var gerð meðal deildarstjóra og skólastjóra í skólum 

við Eyjafjörð á stefnu skóla gagnvart bráðgerum börnum. 

 

57 Katrín Fjóla Guðmundsdóttir 2005:54 
58 Meyvant Þórólfsson 2002:5 
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6. Könnun: Bráðger börn í skólum við Eyjafjörð 
 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2006, kemur fram að í skólanámskrá skuli vera 

gert ráð fyrir þeim nemendum sem annað hvort þurfi lengri eða styttri tíma til að ná þeim 

markmiðum sem aðalnámskráin setur fram. Í skólanámskrá hvers skóla skal því sett fram skýr 

stefna um hvernig komið sé til móts við þessi börn.59 

Hér á eftir verður fjallað um könnun sem gerð var meðal deildarstjóra skóla á Akureyri 

og skólastjóra annarra skóla við Eyjafjörð. Markmið könnunarinnar var að komast að því 

hvort almennt væri búið að móta stefnu innan skólanna um bráðger börn, eins og 

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um, hvernig hún hljóðaði og hverjir hefðu aðgang að 

henni. 

 

6.2. Þátttakendur 
 

Þátttakendur voru deildarstjórar grunnskóla á Akureyri og skólastjórar grunnskóla á 

Eyjafjarðarsvæðinu, utan Akureyrar. Ástæða þess að talað var við deildarstjóra grunnskóla á 

Akureyri var að þeir skólar eru flestir talsvert fjölmennir og því líklegra að millistjórnendur, 

eða deildarstjórar, væru í meiri nálægð við nemendur og væru því betur til þess fallnir að 

svara könnuninni. Þetta á hins vegar ekki við um minni skóla og því var leitað til skólastjóra 

þeirra skóla til að svara könnuninni. Þar sem aðallega var spurt um stefnu skólanna varðandi 

úrræði fyrir bráðger börn, var könnunin ekki send til einstakra kennara heldur einungis 

stjórnenda. 

Allir skólarnir sem tóku þátt í könnuninni voru heildstæðir grunnskólar, með 1. – 10. 

bekk og nemendur á aldrinum 6 – 16 ára. 

Úrtakið var 19 manns og niðurstöður bárust frá 16 þeirra. Könnunin var send út á rafrænu 

formi og því var auðvelt fyrir þátttakendur að svara henni og senda frá sér. Tvær ítrekanir 

voru sendar út eftir að skilafresti lauk og þá skiluðu sér tvö svör í hvort sinn. 

 

59 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:13 
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6.3. Framkvæmd könnunarinnar 
 

Könnunin var gerð í sex skólum á Akureyri og sjö öðrum skólum á Eyjafjarðarsvæðinu. 

Spurningalisti var sendur til þátttakenda og þeir beðnir að svara. Könnunin var byggð upp af 

mismunandi tegundum af spurningum: krossaspurningum, spurningum þar sem átti að raða 

þáttum upp í númeraröð eftir mikilvægi og opnum spurningum. 

Könnunin var gerð í forriti frá vefsíðunni www.freeonlinesurveys.com og unnin þannig 

að ekki væri hægt að rekja svörin til ákveðinna þátttakenda. Haft var samband við 

Persónuvernd sem staðfesti að þar sem könnunin væri ekki rekjanleg til einstaklinga þyrfti 

ekki leyfi frá þeim. Eftir að skóladeild Akureyrar hafði gefið leyfi fyrir því að haft væri 

samband við skólana vegna könnunarinnar og búið var að hafa samband við skólastjórnendur 

viðkomandi skóla og fá leyfi þeirra allra var könnunin ásamt bréfi til þátttakenda send út. 

Þátttakendur fengu tíu daga til að svara könnuninni, þá höfðu borist tólf svör. Að þeim 

tíma liðnum var send út ítrekun og lokaítrekun tveimur vikum síðar en allt í allt fengust svör 

frá 16 þátttakendum. Að því loknu hófst vinnsla við niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

6.5. Greining gagna / niðurstöður 
 

Niðurstöður könnunarinnar eru að hluta til settar fram myndrænt en það ætti að auðvelda 

yfirsýn. Svör við opnum spurningum eru eingöngu settar fram í rituðu máli og vitnað beint í 

svör þátttakenda, enda eru svör við þeim spurningum ekki til þess fallnin að gott sé að sýna 

niðurstöður á myndræna hátt. 
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Telur þú að í skólanum þínum séu nemendur sem 
myndu flokkast sem bráðgerir nemendur?
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Af svörum þátttakenda má ráða að flestir töldu að í þeirra skóla væru bráðgerir nemendur 

en 13 af 16 voru þeirrar skoðunar (sjá mynd 1). Einungis þrír töldu að ekki fyndust bráðgerir 

nemendur í þeirra skóla. Þessar niðurstöður benda því til þess að skólastjórnendur séu nokkuð 

meðvitaðir um tilvist bráðgerra nemenda. 

 

Hversu góða telur þú þekkingu þína vera á 
þörfum bráðgerra barna?
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Þátttakendur könnunarinnar voru beðnir um að meta hversu góða þekkingu þeir hefðu á 

þörfum bráðgerra barna. Á mynd 2 má sjá að einungis fjórir þeirra töldu þekkingu sína á 

þörfum bráðgerra barna vera góða eða mjög góða. Enginn þátttakenda taldi sig þó hafa slæma 

eða mjög slæma þekkingu á bráðgerum nemendum en flestir töldu þekkingu sína vera 

sæmilega. 
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Er fjallað um bráðger börn í stefnu skólans?
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Mynd 3 
 

Þegar var spurt hvort fjallað væri um bráðger börn í stefnu skólans breyttist hlutfall 

svaranna talsvert, þar sem aðeins sjö af 16 sögðu að þar væri fjallað um bráðgera nemendur í 

stefnu skólans, þótt mikill meirihluti teldi að þá væri að finna í skólanum. Níu þátttakendur 

svöruðu því hins vegar til að ekki væri fjallað um bráðger börn í stefnu skólans. 

 

Hefur skólinn mótað skýra stefnu um hvernig eigi 
að koma til móts við þarfir bráðgerra nemenda?
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Einungis þrír þátttakendur könnunarinnar sögðu að skólinn þeirra hefði mótað skýra 

stefnu um hvernig ætti að koma til móts við þarfir bráðgerra nemenda, en 13 sögðu slíka 

stefnu ekki til staðar í skólanum. 
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Hvernig telur þú að skólinn þinn komi til móts við 
námslegar þarfir bráðgerra barna?
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Enginn þátttakandi taldi skólann sinn koma illa eða mjög illa til móts við námslegar 

þarfir bráðgerra barna en einungis einn taldi hann gera það mjög vel. Flestir þátttakendur 

töldu sinn skóla koma sæmilega til móts við námsþarfir bráðgerra nemenda en sex töldu hann 

koma vel til móts við þær. 

 

Hversu mikla athygli telur þú að skólakerfið veiti 
bráðgerum nemendum?
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Eins og sjá má á mynd 6 taldi enginn þátttakenda skólakerfið veita bráðgerum nemendum 

mjög mikla athygli. Tveir töldu það þó veita þeim mikla athygli en einn þátttakandi taldi 

skólakerfið veita þessum nemendum mjög litla athygli. Flestir, eða átta þátttakendur, töldu 

skólakerfið ekki veita bráðgerum mikla athygli en fimm þeirra töldu það veita þeim sæmilega 

athygli. 
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Þegar þátttakendur voru beðnir um að raða fimm mismunandi kennsluháttum/úrræðum 

upp í númeraröð eftir því sem þeir töldu best uppfylla námsþarfir bráðgerra barna þar sem 1 

hentaði best og 5 verst, varð niðurstaðan eftirfarandi miðað við þann fjölda atkvæða sem hver 

aðferð fékk. 

 1 2 3 4 5
1. Einstaklingsmiðað nám 16 0 0 0 0
2. Sérstakt viðbótarnámsefni 0 8 6 2 0
3. Skipting í hópa innan bekkjar eftir námsárangri 0 4 4 8 0
4. Nám utan skóla (sérstök námskeið fyrir bráðger börn) 0 4 6 4 2
5. Hefðbundin kennsla í hefðbundnum bekk (án sér úrræða) 0 0 0 2 14

Tafla 1 
 

Allir þátttakendur töldu að einstaklingsmiðað nám hentaði best til að uppfylla námsþarfir 

bráðgerra barna og mikill meirihluti, eða 14 af 16 töldu að hefðbundin kennsla án sérúrræða 

væri versti kosturinn. Hin úrræðin röðuðust svo í miðjuna en þó á þann hátt að flestir töldu 

sérstakt viðbótarnámsefni vera næst besta kostinn, hópaskipting innan bekkjarins eftir 

námsárangri þann þriðja og sérstök námskeið utan skólatíma þann næst versta. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta níu kennsluaðferðir á sama hátt, eftir því 

hversu vel þær hentuðu í bekk þar sem væri bráðger nemandi. Að sjálfsögðu gáfu ekki allir 

upp sömu svör en þó var augljóst að menn voru að flestu leyti sammála um hvaða 

kennsluaðferðir hentuðu námsþörfum bráðgerra barna best. Kennsluaðferðirnar röðuðust 

nokkurn veginn á eftirfarandi hátt (heiti kennsluaðferðanna og skilgreiningar á þeim eru 

fengin frá Ingvari Sigurgeirssyni úr bókinni Litróf kennsluaðferðanna frá 2005).60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 8 2 1 0 3 1 1 0 0
2. Þrautarlausnir 1 8 5 1 0 0 0 1 0
3. Leitaraðferðir 3 2 5 2 1 2 1 0 0
4. Hópvinnubrögð 1 1 2 7 3 0 0 0 2
5. Innlifunaraðferðir og tjáning 0 1 2 2 3 4 2 0 2
6. Umræðu og spurnaraðferðir 2 0 1 1 2 3 5 2 0
7. Verklegar æfingar 1 1 0 2 1 2 4 5 0
8. Útlistunarkennsla 0 1 0 1 3 2 3 4 2
9. Þulunám og þjálfunaræfingar 0 0 0 0 0 2 0 4 10

Tafla 2 
 

Flestir töldu að sjálfstæð skapandi viðfangsefni hentuðu best og þar á eftir þrautarlausnir, 

leitaraðferðir og hópvinnubrögð. 

 
60 Ingvar Sigurgeirsson 2005 
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Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara opnum spurningum og koma niðurstöður 

þeirra hér á eftir. 

Þegar spurt var hvaða kennsluaðferðir þátttakendur teldu að hentuðu bráðgerum börnum 

best var gefinn kostur á að bæta við öðrum úrræðum eða vangaveltum. Þátttakendur voru 

almennt á þeirri skoðun að þó einhverjar kennsluaðferðir hentuðu bráðgerum börnum betur en 

aðrar væri mikilvægt að hafa fjölbreytni sem mesta til þess að koma til móts við sem flesta 

nemendur, auk þess sem mismunandi kennsluaðferðir hentuðu ólíkum námsgreinum. „Ég tel 

nú að fjölbreytnin skipti máli. Félagsleg færni og þjálfun í samskiptum er það sem skiptir máli 

fyrir alla hvort sem börn eru bráðger eða ekki. Allir þurfa að geta átt samvinnu og samstarf 

og vera tilbúnir til þess að leggja sitt að mörkum.“ (Þátttakandi í könnuninni). 

Einnig bentu þátttakendur á að mismunandi kennsluaðferðir ættu við eftir því á hvaða 

sviði nemendur væru bráðgerir. „Þetta með kennsluaðferðir getur verið svo mismunandi eftir 

því á hvaða sviði börnin eru bráðger. Börn geta haft gríðarlega mikið verkvit umfram bókvit 

og áhuginn legið alfarið þar. Í þeim tilvikum væri „verklegar æfingar“ í spurningu 9 númer 1 

og önnur röðun allt öðruvísi.“ (Þátttakandi í könnuninni). 

Á eftir spurningunni um hvort skóli þátttakenda hefði mótað sér skýra stefnu varðandi 

bráðger börn voru þeir beðnir um að útskýra hvernig stefnan lýsti sér og hverjir hefðu aðgang 

að henni. Þeir þrír þátttakendur sem sögðu að skólinn byggi yfir skýrri stefnu um hvernig 

koma skuli til móts við námsþarfir bráðgerra barna sögðu að lögð væri áhersla á 

einstaklingsmiðaða kennslu. Auk þess kom fram að nemendur væru þjálfaðir í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og fengju að kljást við sjálfsnám í völdum greinum. Þessir nemendur hefðu 

síðan aðgang að sérkennurum eða fagkennurum til leiðsagnar í þeim fögum sem þeir veldu að 

vinna í sjálfsnámi. Í stefnu eins skólans kom fram hvað gera mætti ráð fyrir að margir 

nemendur væru bráðgerir í skólanum. 

Gera má ráð fyrir að í skólanum séu 8–16 nemendur sem talist geta bráðgerir... 
Einstaklingsáætlanir eða námskrár eru settar upp fyrir nemendurna. Tilgangurinn 
með verkefninu er að tryggja að þessir nemendur nýti tímann vel og hæfileika sína 
til fulls. Ekki er haldið aftur af nemendum heldur eru þeir hvattir til að takast á við 
ný og/eða krefjandi verkefni ljúki þeir vikuáætlunum bekkjarins fyrir tilsettan tíma. 
Þessi hópur verður aldrei mjög fjölmennur, 1%–3% nemenda... Ekki er þó um 
eiginlega stuðnings- eða sérkennslu að ræða heldur stunda þessir nemendur 
sjálfsnám sem þeir sjálfir skipuleggja með aðstoð fagkennara. (Þátttakandi í 
könnuninni) 

 
Tveir þátttakendur sögðu skólann ekki hafa mótað skýra stefnu um hvernig eigi að koma 

til móts við þarfir bráðgerra barna en svöruðu spurningunni um það hvernig stefna skólanna 
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hljóðaði á þessa leið: „Stefna felst í einstaklingsmiðuðum kennsluháttum þar sem komið er til 

móts við bráðgera nemendur.“ (Þátttakandi í könnuninni). 

 „Það er rætt um að koma til móts við þarfir allra en ekkert um leiðir.“ (Þátttakandi í 

könnuninni). Fram kemur í svörum þessara þátttakenda að stefnur þessara skóla birtist allar í 

skólanámskrá og á heimasíðu skólans og séu því öllum aðgengilegar. 

Að lokum var þátttakendum gefinn kostur á að koma með athugasemdir og tillögur sem 

þeim væru hugleiknar og þeir vildu koma á framfæri. Sérstaklega komu þar fram ábendingar 

um fjölbreytileika bráðgerra barna, að þau börn sem teldust bráðger í verklegum greinum 

gleymdust ansi oft þar sem skólakerfið miðaði alltof mikið við bóklegt nám. Einnig virtust 

menn sammála um að einstaklingsmiðað og fjölbreytt nám væri besta leiðin til þess að hver 

og einn fengi nám við hæfi. „Einstaklingsmiðun í kennsluháttum, sveigjanleiki og fjölbreytni 

er lykill að því að koma til móts við þarfir bráðgerra barna.“ (Þátttakandi í könnuninni). 

Auk þess komu þátttakendur inn á mikilvægi þess að allir nemendur fengju verkefni sem 

reyndu á þá og að gott samstarf milli heimila og skóla skipti miklu máli. 

„Það er mikilvægt að skólinn kenni og veiti öllum nemendum tækifæri til að þroska gáfur 

og hæfileika. Fjölbreyttir náms- og kennsluhættir tryggja trúlega fjölbreyttari reynslu og 

upplifun, meira nám. Samstarf við heimilin er þar sem og í öðrum þáttum skólastarfsins 

mikilvægt.“ (Þátttakandi í könnuninni). 
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7. Umræður 
 

Skilgreining á hugtakinu bráðgerir nemendur var ekki send með könnuninni og því hafði 

skilgreining sem þátttakendur höfðu sjálfir áhrif á svör þeirra þegar spurt var um hvort þeir 

teldu að bráðgreindir nemendur væru í skólanum þeirra. Eins og áður segir hefur 

fræðimönnum reynst erfitt að setja fram ákveðna skilgreiningu eða mælieiningu á því hverjir 

eru bráðgerir og hverjir ekki, þótt þeir hafi bent á ýmsar leiðir til að bera kennsl á þessa 

einstaklinga. Því má búast við að viðmiðin séu ekki alltaf þau sömu. Allir þátttakendur 

könnunarinnar sögðust hafa sæmilega, góða eða mjög góða þekkingu á þörfum bráðgerra 

barna (sjá mynd 2) og því má ætla þeir geri sér góða grein fyrir nemendahópnum. 

Mikill meirihluti þátttakenda í könnuninni, eða 13 af 16, gerðu ráð fyrir að í skólanum 

þeirra væri að finna bráðgera nemendur. Þrátt fyrir það svaraði einungis tæplega helmingur 

þátttakenda því til að fjallað væri um bráðgera nemendur í stefnu skólans, eins og komið hefur 

fram að Aðalnámskrá grunnskóla gerir kröfu um. Hlutföllin snúast síðan algerlega við þegar 

spurt er hvort skólinn hafi mótað skýra stefnu um hvernig eigi að koma til móts við þarfir 

bráðgerra nemenda, en þá segja 13 af 16 að svo sé ekki. Þó svo að þetta séu ekki háar tölur 

eru niðurstöðurnar frekar sláandi og ljóst að úrbóta er þörf í mörgum skólum. Það má líka 

velta því fyrir sér hvers vegna svona fáir skólar hafa mótað sér stefnu varðandi þessa 

nemendur. Kannski stafar þetta af því að enn séu margir á þeirri skoðun að þessir nemendur 

þurfi enga sérstaka áætlun, þar sem þeir nái flestir þeim markmiðum sem þeim eru sett og því 

þurfi ekki að hafa áhyggjur af þeim. Þá má einnig velta því fyrir sér hvort þessir skólar hafi 

mótað sér stefnu um hvernig eigi að mæta námsþörfum þeirra sem eiga við einhvers konar 

námsörðugleika að stríða eins og til dæmis fötlun. Bráðgerir nemendur flokkast sem 

sérþarfanemendur en ætli sé ekki litið á þá sem slíka í skólum? Mögulega er stefnan nánast 

fullmótuð í höfði starfsmanna skólannna þó ekki sé búið að birta hana formlega. 

Þátttakendur könnunarinnar voru flestir á því að skólakerfið veitti bráðgerum nemendum 

ekki næga athygli og má því leiða líkur að því að þar megi ýmislegt betur fara. Niðurstöður 

þessarar könnunar eru í samræmi við kannanir sem var sagt frá í kafla 5.2. þar sem svipað 

hlutfall þeirra skóla sem svöruðu höfðu mótað sér stefnu um nám bráðgerra barna. Þar kom 

fram að 22% þeirra skóla sem svöruðu könnun menntamálaráðuneytisins, er gerð var á 

landsvísu árið 2002, höfðu mótað stefnu fyrir afburðanemendur. Til þess að hægt sé að mæta 

námsþörfum þessara nemenda, mennta þá á árangursríkan hátt og sjá þeim fyrir viðeigandi 
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námstækifærum eins og kröfur aðalnámskrár segja til um61 tel ég mikilvægt að skólarnir hafi 

sérstaka áætlun sem þeir vinni eftir svo þeir geti markvisst greint þessa nemendur snemma og 

séð þeim strax fyrir réttum námstækifærum. Eins og kemur fram í kafla 3.1. er mjög 

mikilvægt að koma strax til móts við námsþarfir bráðgerra nemenda á réttan hátt til þess að 

koma í veg fyrir að þeir verði utanveltu í skólanum. 

Það er gleðiefni að þótt skólarnir hafi ekki mótað sér stefnu í málefnum bráðgerra barna 

telja allir þátttakendur að skólinn þeirra komi sæmilega vel til móts við námslegar þarfir 

bráðgerra nemenda. 

Ætla má að það séu ekki einungis þeir nemendur sem í hlut eiga sem tapa á því að 

námsþörfum þeirra sé ekki mætt og þeir fái ekki tækifæri til þess að þroska hæfileika sína til 

fulls, heldur má gera ráð fyrir því að það sé missir samfélagsins. Þar sem fyrir þessum 

nemendum gæti legið að vinna sérstaklega góð og þörf störf fyrir samfélag sitt. Auk þess 

liggur í því sparnaður fyrir skólana ef þessir nemendur fá tækifæri til þess að ljúka 

grunnskólanámi sínu á styttri tíma en tíu árum, eins og grunnskólalögin heimila (sjá kafla 

5.1). 

Flestir virðast vera sammála um hvers konar kennsluhættir henti best bráðgerum 

nemendum, en allir þátttakendur könnunarinnar töldu að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir 

hentuðu bráðgerum börnum best og allir nema tveir töldu að hefðbundin bekkjarkennsla án 

sérúrræða, þar sem allir nemendur glíma við sama námsefni, væri versta leiðin. Tveir 

þátttakendur töldu þó að sérstök námskeið fyrir þennan nemendahóp utan hefðbundins 

skólatíma væri versta lausnin fyrir bráðgera nemendur. Líklega má færa rök fyrir því að slík 

námskeið geti haft letjandi áhrif séu þau ekki sett upp á nægilega spennandi hátt þar sem þau 

gera það að verkum að bráðgerir nemendur sinna aukaverkefnum og leggja á sig meiri vinnu 

en jafnaldrar þeirra. Nemendurnir hafa þá minni tíma fyrir tómstundaiðkun og ekki er víst að 

þeir kæri sig um að bæta við sig þess háttar aukavinnu. Sú lausn sem margir kannast við að 

hafi verið notuð til að mæta þörfum góðra námsmanna, að flytja þá upp um bekk, var ekki 

einn af valmöguleikunum og enginn þátttakenda benti á hana þegar gefinn var kostur á 

athugasemdum. Það er því áhugavert að velta fyrir sér hvort sú lausn að flýta bráðgerum 

nemendum í námi sé á undanhaldi í íslenskum grunnskólum. 

Þegar kom að því að raða kennsluaðferðum upp í röð eftir því hverjar hentuðu bráðgerum 

nemendum best töldu flestir að sjálfstæð skapandi viðfangsefni hentuðu þeim best og síðan 

þrautalausnir og leitaraðferðir. Þetta er í samræmi við námskenningar Dewey og Vygotsky, 

 
61 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:8 
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sem lögðu áherslu á að nemendur lærðu aðferðir við að læra og byggðu ofan á fyrri vitneskju 

sína með því að reyna sjálfir. Einnig voru nánast allir sammála því að þulunám og 

þjálfunaræfingar hentuðu illa, enda hafa sérfræðingar leitt líkur að því að þess háttar 

kennsluaðferðir geti hreinlega reynst bráðgerum nemendum skaðlegar eins og kemur fram hjá 

Rogers og fjallað var um í kafla 5.2. 

Eins og fram kom í 6. kafla leggja grunnskólar á Eyjafjarðarsvæðinu sem hafa mótað hjá 

sér stefnu um nám bráðgerra barna mesta áherslu á að þjálfa bráðgera nemendur í sjálfstæðum 

vinnubrögðum. Eitthvað er um sjálfsnám þar sem nemendur fá að velja sér viðfangsefni sjálfir 

sem þeir vinna svo að upp á eigin spýtur undir leiðsögn kennara. Þetta getur verið góð lausn 

til að þjálfa nemendur fyrir framhaldsnám þar sem þeir þurfa að beita sjálfstæðum 

vinnubrögðum og bera sjálfir meiri ábyrgð á námi sínu. Einnig má leiða líkur að því að þetta 

geti aukið sjálfstraust og ábyrgðartilfinningu þessara nemenda gagnvart eigin námi. Þessar 

aðferðir eru í samræmi við kenningar Dewey um nám en hann var hlynntur 

einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum þar sem kennarinn færi úr hlutverki þess sem matar 

nemendur á upplýsingum yfir í að leiðbeina nemendum og hjálpa þeim að ná valdi á 

rannsóknaraðferðum. Sú lausn að leyfa bráðgerum nemendum að velja sér viðfangsefni til 

þess að vinna að sérstaklega samræmist einnig sjónarmiðum Susan Winebrenner sem koma 

fram í kafla 5.3. um að bráðgerir nemendur ættu að fá tækifæri til að kaupa sér aftur tíma til 

að vinna að námsefni sem þeir hafa sérstakan áhuga á. 

Í niðurstöðum könnunarinnar er vitnað í þátttakanda sem lýsir stefnu skólans sem hann 

starfar við og tiltekur meðal annars fjölda þeirra nemenda í skólanum sem ætla má að falli 

undir skilgreininguna bráðger. Samkvæmt stefnu þessa skóla, sem er að finna í skólanámskrá, 

er ráðgert að í skólanum séu 8–16 bráðgerir nemendur, eða 1–3% en það samræmist 

viðmiðunum greindarprófa eins og fram kemur í kafla 2.1.2. Þar er miðað við að þeir sem 

hafa greindarvísitölu 130 eða hærri teljist afburðagreindir og niðurstöður sýna að tæplega 3% 

einstaklinga ná því marki. Því má telja eðlilegt að í venjulegum grunnskóla sé útkoman 

svipuð. 

Í könnuninni kom fram það sjónarmið að of mikið væri einblínt á bóklega þáttinn í 

skólastarfi í dag og ekki mætti gleyma nemendum sem væru bráðgerir á annan hátt en sýndi 

sig í bóklegu námi. Að sjálfsögðu má ekki gleyma þessum nemendum því eins og fram kom í 

fjórða kafla er hægt að skipta bráðgerum nemendum í tvo megin hópa, þá sem hafa til dæmis 

mikla leiðtogahæfileika og frjóa hugsun (gifted) og þá sem sýna mikla hæfileika í listgreinum 

eða öðrum verklegum viðfangsefnum (talented). Nemendur sem eru bráðgerir á sviði list- eða 

verkgreina verða að sjálfsögðu líka að fá verkefni við sitt hæfi og tækifæri til þess að þroska 
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færni sína. Þetta er vert að skoða með fjölgreindakenningu Howards Gardner í huga, sem 

fjallar um það að hver einstaklingur búi yfir mismunandi miklum hæfileikum á hverju 

greindarsviði. 

Eins og fram kom í fjórða kafla gegna kennarar veigamiklu hlutverki þegar kemur að því 

að bera kennsl á bráðgera nemendur og því má telja æskilegt að skólastjórnendur hugi að því 

að kennarar hafi grunnþekkingu á einkennum þessara nemenda og þeim úrræðum og 

möguleikum sem skólinn getur boðið þessum nemendahópi. Enginn þátttakandi 

könnunarinnar taldi sig hafa lélega þekkingu á námsþörfum bráðgerra barna og því má 

ímynda sér það að ekki ætti að vefjast fyrir þeim að marka skólunum skýra stefnu um 

námsúrræði fyrir bráðgera nemendur. 
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8. Lokaorð 
 

Bráðger börn hafa þroska á mismunandi sviðum, bóklegum og verklegum, sem er meiri en 

þroski jafnaldra þeirra. Ljóst er að enn er langt frá því að allir skólar fylgi boði Aðalnámskrár 

grunnskóla um að í skólanámskrá þeirra sé stefna þeirra um á hvern hátt þeir mæti 

námsþörfum bráðgerra barna. Þrátt fyrir það virðist skólafólk vita af þessum nemendum í 

skólunum og hafa vilja og skilning á að mikilvægt sé að koma til móts við námsþarfir þeirra. 

Margt virðist benda til að bráðgerir nemendur geti átt erfitt uppdráttar í skólanum og 

seinna í lífinu ef ekki er brugðist rétt við sérstökum eiginleikum þeirra. Það er því ekki nóg að 

skólar geri sitt besta til að mæta þörfum bráðgerra nemenda þegar tilfelli koma upp, heldur er 

mikilvægt að þeir skólar sem ekki hafa mótað sér stefnu geri það til þess að úrræði verði 

markviss og skili árangri. Mikilvægt er að virkja námsáhuga bráðgerra nemenda snemma á 

skólagöngu þeirra og gæta þess að þeir fái verkefni við sitt hæfi. Þannig má koma í veg fyrir 

að barnið venji sig á að vinna undir getu. 

Skiptar skoðanir eru á því hvernig skuli skilgreina greind og þar af leiðandi virðist ekki 

heldur vera til skýr skilgreining á því hverjir séu bráðgerir eða afburðagreindir, en 

sérfræðingar telja að margt  geti haft áhrif á greind og námshæfni manna og því þykir sýnt að 

hún sé ekki eingöngu meðfæddur eiginleiki. 

Mikilvægt er að kennarar og foreldrar byggi upp gott samband sín á milli, þar sem 

foreldrar þekkja börnin sín best og geta því bent kennurum á hæfileika barna sinna sem þau 

sýna jafnvel ekki í skólanum, þótt þau geri það heima fyrir. Þannig er hægt að virkja þá 

hæfileika í skólastarfinu og börnin ættu að njóta sín betur. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að fáir skólanna hafa mótað skýra stefnu um 

námsúrræði þessara nemenda þótt flestir telji að í skólanum þeirra sé að finna bráðgera 

nemendur. Þessar niðurstöður haldast í hendur við fyrri kannanir sem gerðar hafa verið á 

landsvísu. 

Sérfræðingar hafa haldið því fram að mikilvægt sé að veita bráðgerum nemendum nám 

við hæfi því annars eigi þeir á hættu að temja sér að vinna undir getu og missa áhuga á 

náminu. Það er því niðurstaða mín að áhyggjuefni sé hversu fáir skólar hafa mótað skýra 

stefnu um úrræði fyrir þá og að mikilvægt sé að harðar sé lagt að íslenskum skólum að verða 

við þessari kröfu sem gerð er til þeirra. 

Könnunin sem gerð var meðal skólastjóra og deildarstjóra veitir hinsvegar frekar 

takmarkaðar upplýsingar, þar sem eingöngu var talað við fulltrúa skólanna en áhugavert hefði 
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verið að kanna sjónarhorn þeirra nemenda sem teljast bráðgerir og fá að vita hvernig þeim 

finnist vera komið til móts við námsþarfir þeirra. 

Það er von mín að könnunin sem send var út í skóla á Eyjafjarðarsvæðinu hafi ýtt við 

þátttökuskólunum sem ekki höfðu mótað sér stefnu um námsleiðir bráðgerra barna og að þetta 

verkefni verði til þess að hvetja skólastjórnendur og aðra sem að skólamálum koma til þess að 

vera vakandi fyrir námsþörfum þessara nemenda og skapa þeim námstækifæri við hæfi. 
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Fylgiskjal 1 
 
Bréf til skóladeildar Akureyrarbæjar 
 

Sæll Gunnar Gíslason. 
 
Ég er nemandi á 3. ári á grunnskólabraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri og er að vinna 
að lokaverkefni sem fjallar um bráðger börn og hvernig skólar á Eyjafjarðarsvæðinu koma til 
móts við þarfir þeirra. Leiðbeinandi minn er María Steingrímsdóttir. Ætlunin er að leggja 
könnun fyrir deildarstjóra skóla á Akureyri og skólastjóra annarra skóla við Eyjafjörð. 
 
Hér með sæki ég um leyfi til að leggja könnun fyrir deildarstjóra í grunnskólum Akureyrar. 
Ég mun einnig sækja um leyfi til skólastjóra grunnskólanna og tilkynna persónuvernd um 
könnunina. Niðurstöður könnunarinnar verða ekki persónurekjanlegar þar sem hvorki er beðið 
um nafn né kennitölu hjá svarendum könnunarinnar. 
 
Mér þætti vænt um ef þú gætir svarað erindi mínu sem fyrst þar sem ég vonast til að geta sent  
könnunina frá mér fyrir lok febrúar. 
 
Með fyrirfram þökk, 
virðingarfyllst, 
Kristrún Kristjánsdóttir 
kt. 201082-3079 
netfang: kristrunk@gmail.com 
 

Svar frá deildarstjóra skóladeildar Akureyrar 
 

Sæl Kristrún!  
 
Þú færð hér með formlegt leyfi skóladeildar til þess að leita til skólastjóra grunnskólanna á 
Akureyri eftir leyfi þeirra til þess að leggja meðfylgjandi spurningalista fyrir deildarstjóra 
skólanna. Ég læt fylgja með reglur um rannsóknir sem ég bið þig að fylgja í einu og öllu við 
framkvæmdina.  
 

Kveðjur bestar! 
_______________________________________________________ 
Gunnar Gíslason fræðslustjóri  
Skóladeild Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26 1. hæð 
Sími: 460 1456  og 892 1453 Netfang: gunnarg@akureyri.is 
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Fylgiskjal 2 
 
Bréf til skólastjóra grunnskóla á Akureyri 
 

Ágæti skólastjóri. 
 
Ég er nemandi á 3. ári við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er að vinna lokaverkefni 
sem fjallar um bráðger börn, námsþarfir þeirra og hvernig skólar á Eyjafjarðarsvæðinu koma 
til móts við námsþarfir þeirra. Leiðbeinandi minn er María Steingrímsdóttir. Ætlunin er að 
leggja könnun fyrir deildarstjóra skóla á Akureyri og skólastjóra annarra skóla við Eyjafjörð. 
 
Hér með sæki ég um leyfi til að leggja könnun fyrir deildarstjóra skólans um stefnu og úrræði 
skólans varðandi bráðger börn. Könnunin er framkvæmd með leyfi Skólaskrifstofu 
Akureyrarbæjar. Könnunin er ekki persónurekjanleg, þar sem hvorki nafn né kennitala koma 
fram á svarblaði, en spurningar verða sendar á rafrænu formi. 
 
Með ósk um góð og skjót svör. 
 
Virðingarfyllst, 
Kristrún Kristjánsdóttir 
Kt. 201082-3079 
Netfang: kristrunk@gmail.com 
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Fylgiskjal 3 
 
Bréf til Skólastjóra grunnskóla við Eyjafjörð, utan Akureyrar. 
 
Ágæti skólastjóri. 
 
Ég er nemandi á 3. ári við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er að vinna lokaverkefni 
sem fjallar um bráðger börn, námsþarfir þeirra og hvernig skólar á Eyjafjarðarsvæðinu koma 
til móts við námsþarfir þeirra. Leiðbeinandi minn er María Steingrímsdóttir. Ætlunin er að 
leggja könnun fyrir deildarstjóra skóla á Akureyri og skólastjóra annarra skóla við Eyjafjörð. 
 
Hér með sæki ég um leyfi til að senda þér könnun um stefnu og úrræði skólans varðandi 
bráðger börn. Könnunin verður ekki persónurekjanleg, þar sem hvorki nafn né kennitala koma 
fram á svarblaði, en spurningar verða sendar á rafrænu formi. 
 
Með fyrirfram þökk og ósk um góð og skjót svör. 
 
Virðingarfyllst, 
Kristrún Kristjánsdóttir 
Kt. 201082-3079 
Netfang: kristrunk@gmail.com 
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Fylgiskjal 4 
 
Bréf til deildarstjóra grunnskóla á Akureyri. 
 
Ágæti deildarstjóri 

Ég er nemandi á 3. ári við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er að vinna lokaverkefni 
sem fjallar um bráðger börn og hvernig skólar á Eyjafjarðarsvæðinu koma til móts við 
námsþarfir þeirra. Leiðbeinandi minn er María Steingrímsdóttir. Ætlunin er að leggja könnun 
fyrir deildarstjóra skóla á Akureyri og skólastjóra annarra skóla við Eyjafjörð. 

Könnunin fer fram á netinu og tekur ekki langan tíma að svara henni. Hún fer fram með leyfi 
skólastjóra skólans og Skólaskrifstofu Akureyrarbæjar. Könnunin er ekki persónurekjanleg 
þar sem hvorki kennitala né nafn kemur fram á svarblaðinu. 

Mér þætti mjög vænt um ef þú gæfir þér tíma til að svara þessari könnun þar sem hún er ætluð 
til þess að auka skilning á þörfum bráðgerra barna í skólakerfinu og hvaða leiðir henti best til 
að mæta þeim. 
 
http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=32zs1ncr78pomih399338  
 
Skilafrestur svara er til 10. mars. 
 
Bestu þakkir. 
 
Virðingarfyllst, 
Kristrún Kristjánsdóttir 
Kt. 201082-3079 
Netfang: kristrunk@gmail.com 
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Fylgiskjal 5 
 

Bráðger börn í skólum við Eyjafjörð 

Þessari könnun er ætlað að auka skilning á námsþörfum bráðgerra nemenda og komast að því 
hvernig námslegum þörfum þeirra er mætt í skólum við Eyjafjörð. 

 

1) Fyrir hvaða aldur/bekki er grunnskólinn þinn? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Telur þú að í skólanum þínum séu nemendur sem myndu flokkast sem bráðgerir 
nemendur? 

Já   

Nei   

Veit ekki   
 

3) Er fjallað um bráðger börn í stefnu skólans? 

Já   

Nei   

Veit ekki  

4) Hefur skólinn mótað skýra stefnu um hvernig eigi að koma til móts við þarfir bráðgerra 
barna? 

Já   

Nei   

Veit ekki  
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5) Ef skólinn hefur mótað skýra stefnu um hvernig eigi að koma til móts við þarfir bráðgerra 
barna. 
a) hvernig hljóðar hún? 
b) hvar birtist hún / hverjum er hún aðgengileg? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Hvernig telur þú að skólinn þinn komi til móts við námslegar þarfir bráðgerra barna? 

Mjög vel  

Vel   

Sæmilega  

Illa   

Mjög illa  

7) Hvaða eftirfarandi kennsluhættir telur þú að uppfylli best þarfir bráðgerra barna? (Gefðu 
einkunn frá 1-5 þar sem 1 er best) 

Sérstakt viðbótarnámsefni 

Skipting í hópa innan bekkjar eftir námsárangri 

Nám utan skóla (sérstök námskeið fyrir bráðger börn) 

Einstaklingsmiðað nám 

Hefðbundin kennsla í hefðbundnum bekk (án sér úrræða) 

8) Önnur mikilvæg úrræði fyrir bráðger börn sem þú vilt vekja athygli á 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Hvaða kennsluaðferðir telur þú að henti best þegar bráðgert barn er í bekknum? (Gefðu 
einkunn frá 1-9 þar sem 1 er best) 
(Hugtök fengin úr bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna.)

Útlistunarkennsla (fyrirlestrar,sýningar,skoðunarferðir o.s.frv.) 

Þulunám og þjálfunaræfingar 

Verklegar æfingar 

Umræðu og spurnaraðferðir 

Innlifunaraðferðir og tjáning 

Þrautarlausnir 

Leitaraðferðir 

Hópvinnubrögð 

Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

10) Aðrar kennsluaðferðir sem þú vilt benda á? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Hversu mikla athygli telur þú að skólakerfið veiti bráðgerum nemendum? 

Mjög mikla  

Mikla   

Sæmilega   

Ekki mikla  

Mjög litla   
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12) Hversu góða telur þú þekkingu þína vera á þörfum bráðgerra barna? 

Mjög góða   

Góða   

Sæmilega   

Slæma   

Mjög slæma  

13) Annað mikilvægt sem þú vilt koma á framfæri? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 


