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Ágrip 

 

Hér á eftir verður fjallað um þróunarverkefnið Bright Start. Gerð verður grein fyrir tilurð 

þess og hugmyndafræðinni sem liggur að baki. Sagt verður frá Hvolsskóla og hvernig 

starfsfólk hans og skólastjórnendur kynntust þessari aðferð og innleiddu í skólastarfið. 

 Einnig verður fjallað um hvað vinnst með þessari aðferð og þá aðallega gagnvart 

nemendum, hvernig þessi aðferð kemur til móts við ólíkar þarfir og getu nemenda, 

hvernig hún þroskar nauðsynleg grundvallarhugsunarferli til að nemendur þurfi ekki 

sértæk úrræði í námi. 

 Ennfremur verður skoðað hvernig Bright Start tengist framtíðarsýn og gildum 

Hvolsskóla og hvert gildi þess er við að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. 
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Inngangur  
 

Skóli er lifandi stofnun sem stöðugt leitast við að leita nýrra leiða til að bæta og efla 

menntun nemenda sinna. Þess vegna er mikilvægt að skólastjórnendur, kennarar og aðrir 

starfsmenn skóla séu tilbúnir að takast á við ýmsar nýjungar og breyttar aðstæður. Að 

taka upp nýja kennsluaðferð kostar átak og vinnu, samstöðu og góðan vilja alls 

starfsfólks, foreldra og aðstandenda skólans.  

 

Að kynnast nýrri aðferð sem hjálpar nemendum til sjálfstæðra vinnubragða og að þeir 

geti tekið ábyrgð á eigin námi er spennandi kostur í því upplýsingasamfélagi sem við 

lifum í. Að hafa tækifæri til að ala upp sjálfstæða og gagnrýna einstaklinga sem geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir að vel ígrunduðu máli er mikilvægt hverju samfélagi.  

 

Þegar skólastjórnendur og kennarar Hvolsskóla kynntust þessari kennsluaðferð, Bright 

Start, þá fannst þeim að þarna væri komin leið til að styrkja nemendur í að bera ábyrgð á 

sínu námi og gera þá öruggari í einstaklingsmiðuðu námi. Bright Start kennsluefnið er 

aðferð sem hönnuð er til að víkka hugsunarferli nemenda með því að þroska hugtaka- og 

þrautalausnatækni þeirra.  

 

Síðastliðið haust byrjaði ég að starfa sem leiðbeinandi í Hvolsskóla og fékk þá tækifæri 

til að taka þátt í námskeiði um Bright Start, en það byrjaði sem þróunaverkefni í 

skólanum 2004. Mér fannst þetta vera spennandi kennsluaðferð og er það ástæðan fyrir 

því að ég ákvað að gera grein fyrir þessari kennsluaðferð í þessu lokaverkefni mínu við 

Kennaraháskóla Íslands.  

 

Í þessari ritgerð ætla ég að leitast við að svara spurningunum: 

 

Hvað er Bright Start-kennsluaðferð?  

Hvað vinnst með þessari aðferð?   

Hvernig tengist hún sýn Hvolsskóla? 

 



Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er fjallað um hvaðan Bright Start 

kennsluaðferðin er komin og hvaða kenningar liggja að baki. 

 

Í öðrum kafla er sagt frá Hvolsskóla. Hvernig skólinn byggir upp þróunarstarf sitt og 

reynir af fremsta megni að fylgjast með nýjungum í skólastarfi og hvernig það hvetur 

nemendur og kennara til dáða. Sagt verður frá framtíðarsýn skólans. 

 

Í þriðja kafla er fjallað um upphafið að því að Hvolsskóli hóf að kenna eftir Bright Start 

kennsluðferðinni og hvernig leikskólinn Örk í Hvolsvelli bættist í hópinn með að nota 

þessa aðferð. 

 

Í fjórða kafla eru lagðar fram niðurstöður úr rannsókn sem Halldóra Magnúsdóttir 

aðstoðarskólastjóri framkvæmdi og gerðar voru til að sýna fram á hvort Bright Start, 

skilar meiru en önnur kennsla hvað varðar þróun hugsunar, frammistöðu í námi og innri 

áhugahvöt. Í lok kaflans dreg ég saman svörin við spurningunum sem ég setti fram í 

þessari ritgerð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. kafli Bright Start 
 

Í þessum kafla fjalla ég um hver sé hugsunin á bak við Bright Start kennsluaðferðina og 

hvaða fræði standa að baki þessarar kennsluaðferðar. Hvað er það sem felst í þessari 

kennsluaðferð og hver er ávinningurinn af því að nota hana í skólastarfi.  

 

1.1. Þörfin fyrir Bright Start  

 

Til að börn geti hugsað á árangursríkan hátt þurfa þau námskrá sem beinist að sérstökum 

(vitrænum) hugsunarferlum. Bright Start kennsluefnið er hannað fyrir börn á aldrinum 

þriggja til sex ára, þar með talin þau sem eiga við líkamlega og/eða andlega fötlun að 

stríða og einnig fyrir börn í áhættuhópi vegna námsörðugleika og/eða félags- og 

umhverfisþátta í fyrstu bekkjum grunnskólans. Bright Start námsefnið hefur verið 

aðlagað fyrir elsta stig leikskóla og yngstu nemendurna í grunnskóla. Það tekur á innra 

skipulagi kennslunnar og er ætlað að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. 

Bright Start er þannig hannað að til er ætlast að það efli og víkki hugsunarferli nemenda 

með því að þroska hugtaka- og þrautalausnatækni þeirra (Haywood, H. C., Brooks, P. og 

Burns, S. 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir, Jónella Sigurjónsdóttir, Edda 

Antonsdóttir, Birna Sigurðardóttir og Halldóra Magnúsdóttir 2004). 

 

Höfundar og frumkvöðlar þessa kennsluefnis Bright Start eru sálfræðingar frá Vanderbilt 

University í Bandaríkjunum, H. Carl Haywood, Penelope Brooks og Susan Burns. Þau 

hafa lagt áherslu á að vitræn námskrá sé í raun nálgun í átt að „jafnrétti“ til náms á yngstu 

stigum (Haywood o. fl. 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir o. fl. 2004). 

 

 

 

 

 

 



1.2. Fræði og kenningar að baki Bright Start  

 

Bright Start kennsluefnið  er byggt á kenningum margra þroskasálfræðinga og má þar 

helst nefna Vygotsky, Piaget, Feuerstein og einn af  höfundum kennsluefnisins, H. Carl 

Haywood.  

 

Lev Vygotsky (1896-1934) lagði áherslu á mikilvægi félagslegra samskipta í 

uppbyggingu þekkingar og skilnings. Samkvæmt kenningum Vygotsky er litið á nám sem 

félagslega athöfn þar sem samvinna og samspil við aðra einstaklinga gegnir 

lykilhlutverki. Ein af lykilhugmyndum er framsetning hans á „svæði hins mögulega 

þroska“ (zone of proximal development). Svæði hins mögulega þroska er svæðið milli 

þess þroska- eða getustigs sem nemandinn getur náð á eigin spýtur og þess þroska- eða 

getustigs sem honum er kleift að ná með aðstoð annarra; fullorðinna eða annarra 

getumeiri nemenda (Bee, Helen 2000:20).  

 

Það má segja að allar rannsóknir Jean Piaget (1896-1980) hafi snúist um spurninguna: 

Hvernig aflar barnið sér þekkingar og hvernig kemur það skipan á hana? Þannig snýst 

kenning hans um eðli greindarinnar, formgerð hennar og starfsemi. Það að leyfa barninu 

að gera mistök og læra af þeim án þess að gefa því lausnina. Að barnið uppgötvi sjálft 

þegar það er að fást við viðfangsefni (Charles, C. M. 1981:4). Samkvæmt Piaget þarf 

kennarinn að gera sér grein fyrir að nemandinn er virkur aðili í eigin þroska og því þarf 

kennslustund að byggja á virkni nemandans. Einnig þarf að gera nemendum grein fyrir 

því að heimurinn er ekki einungis í svörtu eða hvítu, heldur að hægt er að nálgast hvert 

mál frá ólíkum sjónarhornum. Að margir nemendur eru færir um að kenna skólafélögum 

sínum sem eru skemmra á veg komnir (Aldís Guðmundssdóttir1988:204). 

 

Dr. Reuven Feuerstein (1921-) hefur lagt fram kenningu um að vitsmunir eru ekki 

stöðnuð formgerð heldur opið virkt kerfi sem getur þroskast út lífið. „Intelligence is not a 

static structure, but an open, dynamic system that can contiue to develop throughout life“ 

(Sólrún B. Kristinsdóttir 2001). Kenningar hans fjalla m.a. um kerfisbundna leiðréttingu 

vitsmunaþátta, það er að segja að hægt sé að breyta vitsmunaþáttum á kerfisbundinn hátt. 



Hann skilgreinir að greind sé samsett af takmörkuðum fjölda grundvallarvitsmunaþátta. 

Þannig beinist kenning hans að því að auka hæfni foreldra og kennara við að draga úr 

muninum á milli venjubundinnar og mögulegrar frammistöðu barna (Haywood og félagar 

1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir og félagar 2004). Feuerstein álítur að börn öðlist 

vitsmunafærni gegnum nám, með beinni snertingu við umhverfisatburði, þar með talin 

endurgjöf  úr eigin umhverfi og með kennsluferli sem kallast miðlunarnámskennsla og 

getur það farið fram undir handleiðslu foreldra, afa og ömmu eða eldri systkina og einnig 

kennara  (Haywood o. fl. 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir o. fl. 2004). 

 

Kenningar H. Carl Haywood fjalla um samvirkni í eðli og þróun greindar, að greind á sér 

marga fleti  og margir þættir hafa áhrif á greind (Halldóra Magnúsdóttir 2005). Haywood 

heldur því einnig fram að greind ein og sér sé ekki nægileg heldur sé einnig þörf á 

vitrænum ferlum til að nám geti átt sér stað. Lélegt gengi í námi þarf ekki endilega að 

endurspegla lága greind, heldur geti verið um ónóga tileinkun vitsmunaferla sem eru 

nauðsynlegir til að nám geti átt sér stað (Haywood o. fl. 1992 ísl. þýðing Kristín 

Hreinsdóttir o. fl. 2004). 

 

1.3. Hvað er Bright Start kennsluaðferð og hvaðan kemur hún? 

 

Í Bright Start eru notaðar aðferðir sem byggja á miðlun (mediated teaching style). 

Miðlunarnámskennsla er aðferð fyrir kennarann til að grípa inn í hjá nemendum og til að 

þroska hjá þeim mikilvæg hugsunarferli. Miðlunarnámsreynsla er því nauðsynleg til að 

þroska áhugahvöt og getu til að hugsa. Miðlun hjálpar nemendum að skilja að atburðir 

og manneskjur hafa merkingu út fyrir þau sjálf, að alheimurinn er með fyrirsjáanlegt 

skipulag og að skilningur á því skipulagi hjálpar okkur að vita hvað á að gera í ólíkum 

ókomnum aðstæðum. Miðlunarnámsreynsla hjálpar nemendunum að ná tökum á 

grundvallarfærni í notkun vitsmunaferla og gerir þeim kleift að læra á árangursríkan hátt 

á mörgum og ólíkum sviðum. Miðlunarnámskennarinn hjálpar nemendunum að búa til 

útskýrandi reglur sem hafa það hlutverk að skipuleggja athuganir og prófa yfirfærslu 

reglnanna við ýmsar aðstæður. Þannig notar kennarinn miðlunaraðferðir sem byggja 

meðal annars á brúun (tengingu) og að spyrja opinna spurninga. Hver spurning er orðuð 



þannig að hún kallar fram hugsunarferli hjá nemendunum og fær þá til að hugsa um eigin 

hugsun  (Halldóra Magnúsdóttir 2005).     

Dæmi um góðar spurningar eru: 

1. Hvað þarftu að gera næst? 

2. Segðu mér hvernig þú gerðir þetta. 

3. Hvað heldur þú að myndi gerast ef _______ ? 

4. Hvenær hefur þú gert eitthvað þessu líkt áður? 

5. Hvernig líður þér ef ______ ? 

6. Já, það er rétt, en hvernig vissir þú að það var rétt? 

7. Í hvaða öðrum tilvikum þarftu að ________ ? 

8. Stoppaðu og athugaðu vandlega hvað þú ert að gera. 

9. Hvert heldur þú að vandamálið sé? 

10. Getur þú fundið aðra leið til að gera þetta? 

                    (Haywood og félagar 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir og félagar 2004). 

 

Brúun er mikilvægur þáttur í miðlunarkennslu, því í brúun er hugsunarferlið tengt við 

nýjar aðstæður. Brúa þarf að minnsta kosti við þrjár aðstæður sem nemendurnir þekkja: 

skólann, heimilið og jafningjahópinn (Haywood o. fl. 1992 ísl. þýðing Kristín 

Hreinsdóttir o. fl. 2004). Brúun þarf að fara fram reglulega, oft og eftir eftirfarandi 

reglum:  

• Brúun ætti að kalla fram hjá börnunum, en ekki að segja þeim hana. 

• Brúun á við atburði og kringumstæður sem eru börnunum kunnuglegar. 

• Brúunardæmi eiga að vera einföld og skýr. 

• Brúunardæmi ætti að kalla fram á mörgum sviðum reynslu, sérstaklega ætti að brúa við                   

skólaaðstæður, aðstæður  heima fyrir og í jafningjahópnum. 

                  (Haywood og félagar 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir og félagar 2004). 

 

Í Bright Start er lögð sérstök áhersla á innri áhugahvöt, það er að áhuginn á að koma frá 

viðfangsefninu sjálfu (intrinsic motivation). Ánægjan felst ekki einungis í því að vinna 

verkefni og leysa það heldur felst ánægjan fyrst og fremst í vinnunni við að leysa 

verkefnin. Innri áhugahvöt er til dæmis  þegar nemendum langar til að gera meira af 

einhverju eða að þeir vilja sýna skólafélögum sínum hvernig þeir leystu verkefnið. 

Umhverfið þarf að vera örvandi og tengjast því sem verið er að vinna að og verkefni 

nemendanna mega ekki hanga of lengi í stofunni. Kennarinn þarf að veita nemendum alla 



þá aðstoð sem þeir þurfa og ef nemendum gengur illa að skilja námsefnið þarf að fara eitt 

skref til baka og einfalda hlutina. Kennari og nemendur þurfa að vera vissir um að 

árangur sé góður því verðlaunin eru fólgin í að vekja athygli á góðum árangri (Halldóra 

Magnúsdóttir 2005). Að mati Haywood og félaga geta verðlaun og ytri hvatar valdið 

meiri skaða en ánægju, einkum ef verðlaunin eru ekkert í tengslum við verkefnið sem 

nemendur vinna að.  

 

Í Bright Start er unnið saman að þekkingarmarkmiðum (content) og þjálfun vitsmuna 

(cognetive progress). Þjálfun vitsmunaferla fer fram í litlum hópum í Bright Start 

lexíunum. Þar er lögð áhersla á að læra vitræn ferli í samhengi við einföld 

þekkingaratriði. Þegar þetta er síðan unnið í stórum hópi nemenda er áherslan á að vinna 

með þekkingarmarkmið sem eru þá sett í samhengi við vitræna ferlið sem unnið var með 

í litlu hópunum. Það er ekki hægt að læra þekkingaratriði á áhrifaríkan hátt án þess að 

nota vitræn ferli til þess að koma skipulagi á þekkinguna og ekki er hægt að læra vitræn 

ferli án þess að hugsa um innihald/þekkingu. Hugað er að þessum þáttum allan 

skóladaginn þar sem innihald og vitræn ferli eru kennd saman (Halldóra Magnúsdóttir 

2005). 

 

1.3.1. Námseiningar í Bright Start 

 

Bright Start inniheldur 7 námseiningar þar sem hver eining leggur áherslu á sérstaka 

grundvallartegund þroska og skiptist hver námseining í lexíur. Kennd er ein lexía á 

hverjum degi þar sem sérstaklega er þjálfað eitt vitrænt ferli. Námseiningarnar 7 eru: 

1. Sjálfsstjórn: Nemendum hjálpað að stjórna eigin hegðun. Með því ná þeir 

yfirráðum og stjórn á hreyfingum, einbeitingu og að bregðast við áreiti til dæmis  

tónlist. Með því að ná sjálfsstjórn er hægt að nýta hana til sjálfsskoðunar og 

stjórna eigin hugsunarferli. Þannig er hægt að bæta færni í námi, þrautalausnum 

og félagslegri hegðun.   

2. Talnahugtök: Nemendur læra að skilja talnahugtök; tölur og tengsl talna. 

Greinarmunur er gerður á tækni og skilningi. Tækni fjallar um aðferðir við að 

gera hluti og er valin af nemendunum sjálfum. Skilningur er endurskipulagning á 



þekkingu nemandans og færir hann upp á nýtt þroskastig. Áhersla er lögð á að 

nemendur tengi hugtök og tækni við atburði í sínu daglega lífi.  

3. Samanburður: Nemendur læra að bera kennsl á það sem er líkt og ólíkt á 

kerfisbundinn hátt. Samanburður er álitinn grunnur vitrænna ferla. Samanburður 

er skilgreindur á grundvallaratriðum eins og lengd, lit og lögun. 

4. Hlutverkaskipti: Í þessum kafla er lögð  áhersla á að skoða hluti frá mismunandi 

sjónarhornum, fyrst á líkamlega- og rýmissviðinu, síðan á félagslega sviðinu. 

Markmiðið er að nemendurnir eigi auðvelt með að setja sig í spor annarra og séu 

fær um að aðlaga sína eigin hegðun með tilliti til annarra.  

5. Flokkun: Nemendur læra að flokka hluti á mismunandi vegu. Þroskar hæfni 

þeirra til að skilgreina hluti og fólk í gegnum víddir lita, stærðar og lögunar.  

6. Röð og mynstur: Nemendum kennt að uppgötva einföld mynstur og raðir sem 

þeir gætu borið kennsl á í sínu umhverfi og þeim kenndar einfaldar aðferðir til að 

sjá út og sannreyna slík mynstur. Röðun er kynnt út frá lögun og kenndar leiðir til 

að bera kennsl á og sjá hvað kemur næst í mynstrum.  

7. Lögun stafa: Nemendum kennt að þekkja og flokka hluti og atburði eftir 

ákveðnum ríkjandi einkennum; frumskilyrði þess að þekkja stafina í stafrófinu. 

Hjálpar nemendum að þróa með sér þann vana að horfa eftir mismun sem skiptir 

máli til að þekkja stafina hver frá öðrum.  

                                 (Haywood o. fl. 1992 ísl. þýðing Kristín Hreinsdóttir o. fl. 2004).  

 

1.3.2. Markmið Bright Start 

 

Bright Start var þróað til að hjálpa börnum að þroska ákveðin grundvallarhugsunarferli 

til að þau þyrftu ekki sértæk úrræði í námi. Rannsóknir sýna að þessi aðferð er að gefa 

góðan árangur í að kenna börnum með ólíkan bakgrunn, mikilvæg hugsunarferli og 

eykur þannig hæfni þeirra til náms. Hjá börnum þroskast vitræn ferli á tvo vegu, annars 

vegar í daglegri reynslu og hins vegar í samspili við fullorðna einstaklinga. Í þessu 

samspili eru þeir fullorðnu í því hlutverki að hjálpa barninu að skilja það sem það sér og 

upplifir. Þessu samspili stýrir kennarinn til að miðla milli barnsins og heims hinna 

fullorðnu (Halldóra Magnúsdóttir 2005).  



 

Markmið Bright Start eru að: 

• auka og flýta þróun grunnhugsunar, sérstaklega fyrir vitsmunaþroskastig 

hlutbundinna aðgerða/hlutbundinnar rökhugsunar 

• þroska sjálfshvatningu/innri áhugahvöt 

• þroska táknhugsun 

• bera kennsl á og lagfæra gölluð vitræn ferli 

• auka námsárangur og gera nemendur betur tilbúna til að takast á við nám í 

grunnskóla 

• draga verulega úr þörf á sérkennslu eða sértækum úrræðum 

Þannig á Bright Start að jafna aðstöðu barna til náms óháð félagslegum og 

menningarlegum aðstæðum. Langtímamarkmið starfsmanna Hvolsskóla með þessu 

þróunarverkefni er því að bæta stöðu nemenda Hvolsskóla hverju sinni og þar með stöðu 

sunnlenskra nemenda (Halldóra Magnúsdóttir 2005). 

 

1.4. Hvers vegna Bright Start? 

 

Margir nemendur koma í grunnskóla án þess að hafa hæfni eða getu til að læra og oft 

verður niðurstaðan sú að þeir eru settir í sérkennslu. Þrátt fyrir að reynsla þeirra í 

leikskóla innifeli mikla breidd í einstaklingsbundinni hæfni er ekki nægjanlega tekið tillit 

til þess í námskrá í fyrstu bekkjum grunnskólans. Mörgum nemandanum sem ekki gengur 

vel að læra í fyrstu bekkjum grunnskólans eru hvorki með lága greind né námsörðugleika. 

Höfundar Bright Start halda því fram að margir þessara nemenda hafi meiri hæfni til að 

læra en frammistaða þeirra í skóla segir til um (Halldóra Magnúsdóttir 2005).    

 

Höfundar efnisins (Haywood og félagar) halda því fram að ein skýring á slakri 

frammistöðu nemenda í skóla sé sú að þeir kunni ekki að hugsa kerfisbundið og nota því 

ekki kerfisbundin hugsunarferli til að stjórna námi og frammistöðu sinni í skóla eins og á 

öðrum sviðum lífs síns. Þess vegna þurfa þeir námskrá sem beinist að sérstökum 

vitrænum hugsunarferlum (Halldóra Magnúsdóttir 2005).     



 

Vitræn námskrá sem notuð er kerfisbundið þvert á félagslega hópa, kynþætti og 

minnihlutahópa ætti að getað minnkað mun þessara hópa í námsfærni og geta aðstoðað þá 

á það stig að vera undirbúin fyrir nám í grunnskóla. Vitræn námskrá er því nálgun til 

jafnréttis í námi á fyrstu bekkjum grunnskólans (Halldóra Magnúsdóttir 2005).      

 

Bright Start námskráin er hönnuð fyrir notkun með börnum á aldrinum þriggja til sex 

ára, einnig þau sem eiga við líkamlega og/eða andlega fötlun að stríða eða eru í 

áhættuhópi vegna námsörðugleika. Námsefnið hefur verið aðlagað fyrir nemendur í 1.-3. 

bekk grunnskóla og tilraunakennt í Finnlandi í nokkur ár og nú á Íslandi í Hvolsskóla og 

Laugalandsskóla síðan 2004 (Halldóra Magnúsdóttir 2005).    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. kafli Hvolsskóli 
 

Í þessum kafla verður fjallað um  Hvolsskóla. Það kemur fram hvernig hann er 

uppbyggður, skipulag húsnæðis og að mikil áhersla er lögð á þróunarstarf og vel fylgst 

með allri skólaþróun. Sagt verður frá einstaklingsmiðun í námi og einnig kemur fram 

hver  framtíðarsýn skólans er. 

 

2.1. Almennar upplýsingar um Hvolsskóla 
 

Hvolsskóli er staðsettur á Hvolsvelli í sveitarfélaginu Rangárþingi eystra.  Hvolsskóli er 

eini grunnskólinn í sveitarfélaginu og tekur hann því við öllum börnum á 

skólaskyldualdri.  Börnin úr sveitunum í kring eru sótt með skólabíl. Skólinn hefur verið 

starfræktur í fjölda ára en miklar breytingar hafa verið á honum undanfarin ár með 

sameiningu smærri skóla og nýju námsfyrirkomulagi. Stækka þurfti skólann og var ný 

bygging tekin í notkun 2005.  Breytingarferlið stendur enn yfir og því eru starfsmenn enn 

að aðlagast nýju námsfyrirkomulagi og breyttum kennsluháttum.  

 

Hvolsskóli er á friðsælum stað og í miklum tengslum við náttúruna. Stutt er að fara til að 

komast í víðáttuna. Námið er skipulagt í nánum tengslum við umhverfið og náttúruna og 

með virðingu fyrir hvorutveggja að leiðarljósi.  Stórt leiksvæði er umhverfis skólann.  

Leiksvæðið er malbikað að hluta og góð aðstaða til boltaleikja og annara vallarleikja.  

Leiksvæðið er ágætlega útbúið leiktækjum. 

 

Í Hvolsskóla stunda nú um 240 nemendur nám á aldrinum sex til sextán ára.  Skólanum 

er skipt í þrjú aldursstig 1.-3. bekk 4.-6. bekk og 7.-8. bekk.  Kennarar og aðrir 

starfsmenn skólans eru um 45 manns.   

 



Í skólanum er stuðningsbraut þar sem sérkennarar sjá um þjónustu við þá nemendur sem 

þurfa vegna námsörðugleika.  Móttökudeild fyrir nýbúa er í skólanum en hún sér um í 

samráði við skólastjóra að skipuleggja nám nemenda sem hafa annað móðurmál en 

íslensku og hafa ekki nægilega kunnáttu til að stunda nám með jafnöldrum í almennum 

bekk einvörðungu.  Skjólstæðingar stuðningsbrautar hafa tvöfalda umsjón, það er að 

segja umsjónarkennara bekkjarins og deildarstjóri stuðningsbrautar er einnig 

umsjónarkennari þeirra. Við skólann er starfrækt skólaskjól fyrir nemendur í 1. – 4. bekk 

alla daga vikunnar.  Skólabókasafn er við skólann, sem er í nánu samstarfi við 

Héraðsbókasafn Rangæinga. Þar fer meðal annars fram bókasafnsfræðsla. 

 

Hvolsskóli er í miklu umbótastarfi og hefur það einkennt skólastarfið á umliðnum árum 

og stefnir skólinn að þeim gildum og þeirri framtíðarsýn sem hann hefur sett sér 

(Heimasíða Hvolskóla). 

 

2.2. Þróunarstarf 

 

Ávallt er verið að leita leiða til að auka gæði náms. Til að nauðsynlegur vöxtur geti átt sér 

stað þarf að gera breytingar. Það sem breytist ekkert, vex ekkert og það sem ekki vex 

visnar. Þetta á einnig við um einstaklinga, skólamenn og stjórnendur skóla (Tomlinsson 

og Allan 2000 ísl. þýð. Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:30). Á sama hátt og 

við krefjumst þess að lækningar, byggingalist og íþróttir breytist í samræmi við þær 

kröfur sem við gerum í dag þurfa kennslustofur einnig að breytast (Tomlinsson og Allan 

2000 ísl. þýð. Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:30).  

 

Skólastarf er byggt á skipulagi sem krefst aðlögunar og ýmissa breytinga. Framsækinn 

skólastjóri þarf að gera sér grein fyrir eðli skipulags og vinna markvisst að því að byggja 

upp og breyta skipulagi svo að það þjóni sem best markmiðum skólans (Börkur Hansen 

og Smári S. Sigurðsson 1998:79). Sterk forysta með framtíðarsýn sem leiðarljós um 

tilgang, markmið og leiðir hefur áhrif á alla starfsemi stofnunarinnar (Börkur Hansen og 

Smári S. Sigurðsson 1998:80). Til að breytingar á skólastarfi nái fram að ganga þarf 

forysta skólastjórnenda að felast í því að kennarar skólans fái völd og tækifæri til að móta 



framtíðarsýn (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson 1998:82). Kennarar þurfa að fá 

næði, leiðsögn og tíma til að geta meðtekið nýbreytni á eigin forsendum (Börkur Hansen 

og Smári S. Sigurðsson 1998:92). 

 

Skólinn hefur unnið að ýmsum þróunarverkefnum, en eins og fram hefur komið, var 

byrjað með Bright Start í 1. og 2. bekk árið 2004. Það verkefni er hannað til að víkka 

hugsunarferli barna með því að þroska hugtaka og þrautalausnatækni þeirra.  Á vorönn 

2006 var byrjað með annað þróunarverkefni innan skólans sem nefnist Gagnvirkur lestur.  

Skólinn stefnir að því að vera viðurkenndur umhverfisvænn skóli og er að taka þátt í 

verkefninu Skólar á grænni grein - Grænfáninn.  Á elsta stigi skólans er boðið upp á 

áfangakerfi en það byggir meðal annars á hugmyndum sem fjölbrautaskólakerfið gengur 

út frá. Öllum námsgreinum á elsta stigi er skipt upp í áfanga. Ef nemendur hafa áhuga og 

getu þá geta þeir byrjað á framhaldsskólaáfanga í 10. bekk (Heimasíða Hvolsskóla).      

 

2.3. Skipulag húsnæðis  

 

Farið var að huga að stækkun Hvolsskóla árið 2002 þar sem mikil fjölgun nemenda var 

fyrirsjáanleg. Sveitarfélagið Rangárþing eystra varð til við sameiningu sex sveitarfélaga 

og þá var strax áætlað að sameina skólana. Þegar stækkun skólans var ákveðin var tekin 

sú ákvörðun að fara nýja leið í hönnunarferlinu. Þetta vinnuferli kallast The Design Down 

Process eða frá því almenna til hins sérstæða. Var myndaður sérstakur starfshópur af 

einstaklingum úr ýmsum hópum samfélagsins til að ræða væntanlega starfsemi skólans 

og hvernig byggingin sem slík þjónaði sínu hlutverki sem best (Halldóra Magnúsdóttir og 

Anna Kristín Sigurðardóttir 2003). Einnig kom þar fram vilji starfshópsins til að farið 

yrði markvisst út í einstaklingsbundið nám við skólann. Þegar skipuleggja á 

einstaklingsmiðað nám þarf að vera meiri sveigjanleiki í skipulagi húsnæðis heldur en 

verið hefur í hefðbundnu skólahúsnæði til þessa (Anna Kristín Sigurðadóttir 2007).   

 

Í hönnun skólahúsnæðisins er mikil áhersla lögð á opin rými og má það sérstaklega sjá í 

nýju byggingunni.  Skólinn er bjartur og rúmgóður og hefur hlýlegt yfirbragð.  Nýja 

byggingin er einkar skemmtileg en einnig hefur vel tekist til  við að opna rými í gömlu 



byggingunni.  Yngsta stigið og miðstigið er í eldri byggingunni  en það elsta í þeirri nýju 

en þar er líka stórt rými sem meðal annars er notað fyrir mötuneytið.  Nemendum skólans 

gefst kostur á heitri máltíð í hádeginu en í mötuneytinu  borða um 200 manns, nemendur 

og starfsmenn skólans. Í skólanum geta nemendur fengið mjólk sér að kostnaðarlausu 

hvenær sem er dagsins.  Vinnustofur kennara eru við hvert stig, það er að segja við 

yngsta, mið- og elsta stig, en kaffistofan er í gömlu byggingunni, þar sem ritarinn hefur 

aðstöðu svo og allir skólastjórnendur.  

 

2.4. Einstaklingsmiðað nám 

 

Í Hvolsskóla er einstaklingurinn í brennidepli sem birtist í einstaklingsmiðuðu námi, 

samvinnu og sveigjanleika í kennsluháttum. Miða á við þarfir og getu hvers og eins, með 

það að markmiði að stuðla að hámarksárangri. Lögð er áhersla á að nemendur tileinki sér 

sjálfsaga, sjálfsvirðingu og raunhæft sjálfsmat og að gagnkvæm virðing einkenni öll 

samskipti sem skilar sér meðal annars í aukinni ánægju nemenda og kennara.  

 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 er lögð áhersla á fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum sem eiga að skila þeim markmiðum sem stefnt er að í 

skólastarfinu. Grunnskólanum ber að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem kunna að 

læra. Skipulag skólastarfs og val á kennsluaðferðum verður að sjá hverjum nemanda fyrir 

bestu tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður því að taka mið af þörfum og 

reynslu einstakra nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 2006:15). 

 

Samkvæmt gildum Hvolsskóla er einstaklingurinn í brennidepli. Þar er því lögð mikil 

áhersla á einstaklingsmiðað nám. Einstaklingsmiðun felur í sér viðleitni kennarans til að 

bregðast við einstaklingsbundnum þörfum nemenda eða nemendahóps fremur en að 

kenna heilum bekk eins og allir nemendur séu steyptir í sama mót (Tomlinson og Allan 

2000 ísl. þýð. Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:6). Það sem er mikilvægt í 

einstaklingsmiðaðri kennslu er það að gera námið merkingarbært fyrir nemendunum, það 

er að segja hversu vel eru nemendur tilbúnir að takast á við námið út frá námsgrunni, 

áhuga og námsniði (Tomlinsson og Allan 2000 ísl. þýð. Sif Vígþórsdóttir og Valdimar 



Helgason 2004:17-18). Kennarar verða að gera sér grein fyrir að nemendur hafa 

mismunandi námsgrunn. Í því felst að hafa í boði námsval sem byggist á misjöfnum 

þyngdarstigum. Kennarar þurfa að nýta sér áhuga nemenda eða reyna að kveikja áhuga 

nemenda með því að benda þeim á ýmsar leiðir við val á verkefnum og úrvinnslu 

tengdum þeim. Með námsniði er átt við að kennarinn þarf að taka mið af námsaðferðum, 

hæfileikum og greind nemenda (Tomlinsson og Allan 2000 ísl. þýð. Sif Vígþórsdóttir og 

Valdimar Helgason 2004:10-11).  Það ætti því að henta mjög vel að hafa Bright Start 

kennsluefni sem grunn að slíkri kennslu. Þannig skiptir skýrleiki í kennslu miklu máli, 

það þurfa að vera skýr markmið og að með kennslunni og náminu sé stefnt ákveðið að ná 

þessum markmiðum (Tomlinson 1999:36-38). Með því að nota Bright Start kennsluefnið 

er slíkum ákveðnum markmiðum náð með kennslunni. Í framhaldi af einstaklingsmiðaðri 

kennslu þarf skólinn að bjóða upp á margvíslegt námsmat. Því að einstaklingar eru 

mismunandi og hafa mismunandi þarfir eftir því hvernig þeim finnst best að tileinka sér 

nýja þekkingu. Námsmat hefur meira að gera með það að hjálpa nemendum að þroskast 

og bæta frammistöðu sína í staðinn fyrir að flokka þá niður og benda þeim á mistökin 

sem þeir gera (Tomlinson 1999:10-11).  

 

2.5. Framtíðarsýn  

 

Eins og fram kom í kafla 2.2. um skipulag húsnæðis var farið eftir vinnuferli sem kallast 

The Design Down Process eða frá því almenna til hins sérstæða. Í framhaldi af vinnu þess 

hóps var allt starfsfólk skólans á námskeiði þar sem sett voru fram gildi og sýn 

Hvolsskóla. Þau voru síðan samþykkt haustið 2003.  Gildi og framtíðarsýn Hvolsskóla 

eru eftirfarandi: 

Gildi 1: Börn í Hvolsskóla eiga rétt á að fá bestu menntun sem möguleg er hér á landi. 

Gildi 2: Í Hvolsskóla ríkir gagnkvæm virðing í samskiptum fólks sem birtist m.a. í        

             starfsháttum meðal nemenda og starfsmanna sem einkennast af samvinnu og                     

             lýðræðislegri ákvarðanatöku. 

Framtíðarsýn 1: Í Hvolsskóla er einstaklingurinn í brennidepli sem birtist í  

                          einstaklingsmiðuðu námi, samvinnu og sveigjanleika í kennsluháttum. 

                          Miða skal við þarfir og getu hvers og eins, með það að markmiði að  

                          stuðla að hámarksárangri. 



Framtíðarsýn 2: Nemendur skulu tileinka sér sjálfsaga, sjálfsvirðingu og raunhæft  

                          sjálfsmat. 

                          Gagnkvæm virðing einkenni öll samskipti sem skilar sér m.a. í aukinni  

                          ánægju nemenda og kennara. 

Framtíðarsýn 3: Í skólastarfinu er lögð áhersla á samvinnu við grenndarsamfélagið, að  

                          kalla eftir og virða skoðanir fólks í samfélaginu. Litið er á samfélagið 

                          allt sem námsvettvang fyrir nemendur.  

Framtíðarsýn 4: Hvolsskóli er umhverfisvænn skóli. 

                          Námið er í nánum tenglum við umhverfið og náttúruna með virðingu  

                          fyrir hvorutveggja að leiðarljósi. 

                     (Heimasíða Hvolsskóla Lýsing á sjálfsmatsaðferðum Hvolskóla 2003-2008). 

 

Skólinn er enn í miklu umbótastarfi og hefur það einkennt skólastarfið á umliðnum árum. 

Skólinn stefnir óðum að þeim gildum og þeirri framtíðarsýn sem hann hefur sett sér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. kafli Bright Start kennslan 
 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig starfsmenn Hvolsskóla kynntust 

kennsluaðferðinni Bright Start og hvernig fyrirkomulagi kennslunnar var háttað. Sagt frá 

kynningum á verkefninu og samstarfi við foreldra. Í lok kaflans verður fjallað um það 

hvernig samvinnu grunnskóla og leikskóla er háttað gagnvart Bright Start 

kennsluaðferðinni. 

 

3.1 Hvernig starfsfólk Hvolsskóla kynntist aðferðinni 

 

Upphafið að því að starfsmenn Hvolsskóla í Rangárþingi eystra kynntust Bright Start 

kennsluaðferðinni var að  skólastjórar af Suðurlandi fóru í heimsókn í skóla í Helsinki í 

Finnlandi í febrúar 2003 þar sem kennt var eftir þessari aðferð. Þar heilluðust 

starfsmennirnir af aðferðinni og hvernig hún virkaði í þeim skóla. Í framhaldi af þeirri 

heimsókn fór 6 manna hópur, 2 frá Hvolsskóla, 2 frá Laugalandsskóla Rangárþingi ytra 

og 2 frá Skólaskrifstofu Suðurlands, á námskeið til Finnlands í nóvember 2003 í þeim 

tilgangi að kynna sér betur þessa kennsluaðferð og taka hana upp hér (Halldóra 

Magnúsdóttir 2005). Þróunaverkefnið fór af stað veturinn 2004-2005 í þessum tveimur 

skólum og hefur náin samvinna verið með þeim frá upphafi verkefnisins.  

 

Höfundar Bright Start kennsluefnisins prófessor H. Carl Haywood og Penelope Brooks 

sálfræðingar, komu til Íslands í ágúst 2004 og héldu námskeið fyrir kennara og starfsfólk 

Laugalandsskóla, Hvolsskóla og sérfræðinga Skólaskrifstofu Suðurlands. Þau vildu fylgja 

þessu verkefni úr hlaði sjálf þar sem þetta kennluefni hafði ekki verið notað hér á landi 

áður (Halldóra Magnúsdóttir 2005).  

 

 

 

 

 

 



3.2. Fyrirkomulag Bright Start kennslunnar 

 

Bright Start kennslan fór fram í upphafi skóladags, þrisvar til fjórum sinnum í viku. Eins 

og áður hefur komið fram var kennd ein lexía á dag og í hverri lexíu var lögð áhersla á 

eitt vitrænt ferli sem þjálfað var sérstaklega. Nemendunum var skipt upp í fjögurra til sjö 

manna námshópa. Kennslufyrirkomulagið var hringekjuform,  sem er ein leið til að koma 

námsefninu til skila, þannig að þeir nemendur sem ekki voru í Bright Start innlögn, unnu 

að sjálfstæðum verkefnum með aðstoð stuðningsfulltrúa. Skipt var um stöðvar á 10 – 20 

mínútna fresti, eftir viðfangsefni Bright Start lexíunnar hverju sinni. Raðað var í 

námshópa með eintaklingsþarfir nemenda í huga. Sérkennslan var fléttuð inn í 

hringekjuformið seinni hluta skólaársins (Halldóra Magnúsdóttir 2005). Í 

hringekjuforminu felst að settar eru upp stöðvar, mismunandi margar, eftir fjölda 

nemenda og hve margir eiga að vinna saman í hóp. Á einni stöðinni er þá Bright Start, 

þar sem kennarinn er með innlögn og umræður.    

 

Kennarar og starfsfólk sem unnu við þróunarverkefnið funduðu reglulega. Þar var farið 

yfir hvað gekk vel og hvað betur mátti fara og skipst var á hugmyndum. Það kom fram 

strax á fyrsta fundi með Bright Start kennurum að þeir fundu mun á nemendum sínum. Í 

fyrstu lexíunum varð til grunnur að tungumáli milli nemenda og starfsmanna sem þeir 

byggðu hegðunarstjórnun á allan veturinn. Með Bright Start lexíunum var mótað 

kerfisbundið samskiptaform milli nemenda og kennara. Nemendur með sérþarfir gátu 

einnig tekið virkan þátt í Bright Start lexíunum. Starfsmenn voru einnig sammála um 

betri nýtingu kennslustunda með því að nota hringekjuformið í Bright Start 

kennslustundum   (Halldóra Magnúsdóttir 2005).  

  

 

 

 

 

 

 



3.3. Kynningar og samstarf  

 

Kynningarfundir voru haldnir í skólanum þar sem Bright Start kennarar kynntu verkefnið 

fyrir foreldrum. Þar fengu foreldrar afhenta foreldrahandbók, þar sem fram koma 

upplýsingar um hvað nemendur læra í Bright Start kennslustundum og hvernig foreldrar 

geti unnið verkefni með börnum sínum en samkvæmt foreldrahandbókinni áttu foreldrar 

að vinna eitt verkefni á viku með börnunum. Á þessum fundum gafst foreldrum tækifæri 

til að spyrja Bright Start kennarana og afla sér upplýsinga. Samskipti milli foreldra og 

kennara voru einnig í formi áætlana sem nemendur fóru með heim vikulega og einnig 

hefðbundnir foreldrafundir í skólanum, sem voru fjórum sinnum yfir veturinn (Halldóra 

Magnúsdóttir 2005).      

 

Bright Start hópurinn, það er að segja allir kennarar og starfsmenn sem komu að Bright 

Start kennslunni í báðum skólunum, kom saman fimm sinnum á skólaárinu og bar saman 

bækur sínar. Farið var yfir hvað gekk vel, hvað hefði betur mátt fara og ýmsar útfærslur á 

lexíunum voru ræddar vítt og breitt. Bright Start kennarar héldu einnig kynningarfund 

fyrir þá kennara og starfsmenn sem ekki höfðu setið Bright Start námskeið (Halldóra 

Magnúsdóttir 2005). Skólastjórnendur telja mikilvægt að allir starfsmenn skólans fari á 

Bright Start námskeið. Slík námskeið hafa því verið haldin á hverju hausti og bættist 

leikskólinn í hópinn 2006. Fyrirhugað er að halda slíkt námskeið næsta haust fyrir nýja 

starfsmenn sem bætast við.          

  

3.4. Breytt fyrirkomulag/Útfært í leikskóla  

 

Veturinn 2006 -2007 er fyrirkomulagið með Bright Start kennsluna breytt. Þar sem 

upphaflega Bright Start kennsluefnið er hannað fyrir þriggja til sex ára gömul börn var 

ljóst eftir reynslu kennara eftir að hafa kennt þetta efni að mikilvægt væri að byrja með 

yngri börnum. Leikskólinn Örk sem er staðsettur á Hvolsvelli, er fimm deilda leikskóli, 

fjórar deildir eru starfræktar á Hvolsvelli og ein deild að Heimalandi undir Vestur-

Eyjafjöllum. Í leikskólanum eru alls tæplega 100 nemendur. Eins og fram hefur komið 

var komið á fót samvinnu milli grunnskólans og leikskólans og Bright Start kennsluefnið 



kennt á elsta stigi leikskólans. Þetta var álitin góð leið til að brúa bilið á milli leikskóla og 

grunnskóla. Byrjað var  því að kenna elstu nemendum leikskólans (5 ára) haustið 2006. 

Kennslan þar fór fram með svipuðu sniði og í grunnskólanum, það er að segja í litlum 

hópum í nokkurs konar hringekjuformi eða stöðvavinnu. Áframhald er á kennslunni nú í 

vetur og síðastliðið haust voru hengdar upp leiðbeinandi miðlunarspurningar á veggi í 

öllum rýmum elstu deildarinnar til að minna starfsfólk á að spyrja  börnin á sams konar 

hátt og gert er í Bright Start lexíunum. Markmiðið er að smám saman aukist Bright Start 

kennslan í leikskólanum og færist yfir á alla starfsmenn og allar deildir jafnt og þétt.   

 

Sveitarstjórn styður verkefnið og í boði er að skólabílar sækja elstu börnin í leikskólann, 

ef foreldrar óska þeirrar þjónustu. Þannig er reynt að gera öllum börnum sveitarfélagsins 

kleift að nýta þessa þjónustu án tillits til búsetu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. kafli. Mat og ígrundun  
 

Í þessum kafla verður fjallað um það hver reynslan er af þessu þróunarverkefni á þessum 

tíma sem liðin er. Ég átti óformleg viðtöl við kennara sem kennt hafa eftir Bright Start 

kennsluaðferðinni frá upphafi.  

 

4.1 Reynsla kennara í grunnskólanum 

 

Í byrjun fannst kennurunum þeir þurfa lengri tíma til að fara yfir Bright Start lexíurnar 

með hverjum námshópi. Þegar leið á þjálfuðust kennararnir í að nota miðlunaraðferðir og 

yfirfærðu þær á aðrar námsgreinar. Þannig gátu þeir einnig notað tækni 

miðlunarkennslunnar og nýtt við kennslu eldri barna. Umræður voru um hvort námsefnið 

hentaði nemendum 3. bekkjar og leiddu þær til þess að Bright Start kennslan lagðist af 

fyrir þá í febrúar 2006 (Halldóra Magnúsdóttir 2005).    

Nú í vetur hefur Bright Start kennslan farið fram þrisvar í viku hjá 1. bekk og einu sinni í 

viku hjá 2. bekk. Í lok hvers skóladags eru fimmtán mínútur sem ætlaðar eru til 

samantektar og brúunar.  

 

4.2. Reynsla kennara í leikskólanum 

 

Bright Start kennslan var nýtt verkefni og tók nokkurn tíma að koma því í gang. Fannst 

starfsfólki að mikinn tíma þyrfti til að undirbúa lexíurnar en fannst eftir veturinn að yfir 

heildina hefði gengið nokkuð vel. Nú í vetur hefur kennslan farið fram tvisvar í viku, á 

morgnana. Í hádegishvíldinni hefur síðan farið fram brúun þar sem allir setjast niður í 

einum stórum hóp og viðfangsefni morgunsins rifjað upp og tengt við fleiri aðstæður svo 

sem heimilið, leikskólann eða hvað sem börnunum dettur í hug. Þeim leikskólakennurum 

sem talað var við og farið hafa á Bright Start námskeið finnst aðferðin byggja á 

aðferðarfræði leikskólans því að miðlunarnám og brúun eru meðal annars þær aðferðir 

sem leikskólastarf byggir á og dagleg samskipti barna og starfsfólks eru með þeim hætti. 

 



4.3. Álit foreldra 

 

Halldóra Magnúsdóttir aðstoðarskólastjóri sat kynningarfundi með foreldrum og átti við 

þau óformleg viðtöl þennan fyrsta vetur sem þróunarvinnan var í gangi. Hjá öllum sem 

hún heyrði í var mikil ánægja með verkefnið og helst var minnst á ákveðin merki 

kerfisbundinnar hugsunar og breyttan orðaforða hjá börnunum.  

   

4.4. Niðustöður rannsóknar 

 

Matshópur var settur á stofn og mat á verkefninu  sett upp í samráði við Skólaskrifstofu 

Suðurlands og sálfræðinganna Haywood og Brooks. Meta skyldi stöðu nemenda í 

ákveðnum þáttum þrisvar á tilraunatímanum. Í upphafi áður en Bright Start kennslan hóf 

göngu sína, í lok skólaársins (apríl/maí 2005) og þegar allar námseiningarnar 7 hafa verið 

kenndar (febrúar/mars 2006).  Til að átta sig á hvort Bright Start kennsluefnið hafi áhrif á 

nám nemendanna og örvi sérstaklega þá þætti sem því er ætlað að gera, var ákveðið að 

gera samanburðarrannsókn. Í samanburðarhópnum voru tveir skólar. Annars vegar skóli 

sem er að tilraunakenna annars konar námsefni í viðkomandi bekkjum og hins vegar skóli 

þar sem um „hefðbundið“ skólastarf var að ræða. (Halldóra Magnúsdóttir 2005).     

 

Sömu próf voru lögð fyrir nemendur í öllum skólunum. Í fyrsta lagi próf sem mæla 

hugsun nemendanna, ályktunarhæfni þeirra (Raven greindarpróf) og sjálfshvatningu 

(völundarhús). Þessi próf voru valin og lögð fyrir af sálfræðingum Skólaskrifstofu 

Suðurlands. Í öðru lagi próf  sem mæla málskilning (hluti úr Told málþroskaprófi) og 

talnaskilning (hluti úr Talnalykli). Þessi próf voru valin og lögð fyrir af 

kennsluráðgjöfum Skólaskrifstofunnar (Halldóra Magnúsdóttir 2005).    

 

 

 

 

 

 



Dæmi um niðurstöður úr rannsókn Halldóru Magnúsdóttur: 

 

Meðaltalsframfarir nemenda frá hausti 2004 – maí 2006. Hvernig Bright Start skólarnir 

koma út gagnvart samanburðarskólunum. Búið er að kenna Bright Start í 

tilraunaskólunum frá nóvember 2004 – maí 2006. Lokið var kennslu  á öllum köflum í 

Bright Start kennsluefninu í báðum tilraunaskólunum.  

 

Kennsluaðferð  Skýringar  Raven  Talnalykill  Told  

Bright Start  Meðaltalshækkun 

Fjöldi  

Staðalfrávik  

6,11  

38  

4,53  

16,37  

38  

6,45  

7,45  

38  

8,17  

Önnur kennsla  Meðaltalshækkun 

Fjöldi  

Staðalfrávik  

6,00  

48  

4,19  

14,32  

47  

7,02  

4,36  

47  

4,69  

Samtals  Meðaltalshækkun 

Fjöldi  

Staðalfrávik  

6,05  

86  

4,32  

15,24  

85  

6,8  

5,74  

85  

5,06  

 

Hér sést að meðaltalsfamfarir nemenda í Bright Start skólunum tveimur eru meiri í öllum 

prófunum þremur en í samanburðarskólunum.   Mestur er munurinn í málþroskaprófinu, 

þó nokkur munur í Talnalykli en óverulegur munur í Raven greindarprófinu.   Tilhneiging 

er því til að álykta út frá gögnunum að Bright Start kennslan styrki nemendur sem 

námsmenn. 

 

 

 

 



Verkefnið er Völundarhús og mæling fór fram í maí 2006. Búið er að kenna Bright Start í 

tilraunaskólunum frá nóvember 2004 – maí 2006. Lokið var kennslu  á öllum köflum í 

Bright Start kennsluefninu í báðum tilraunaskólunum. Börnin fengu þau fyrirmæli að þau 

ættu að leysa a.m.k. eitt völundarhús en mættu reyna að leysa eins mörg völundarhús og 

þau vildu. 

 

Skoðað var hvernig nemendur leystu þrautirnar, hve mörg völundarhús þeir leystu að 

meðaltali, hve mörg völundarhús þeir gátu leyst rétt og hlutfall réttra völundarhúsa, hve 

oft þeir villtust af leið í þeim völundarhúsum sem þeir gátu leyst rétt, skoðaðar voru 

framfarir milli mælinga, hvort þeir skáru línur eða horn í þeim völundarhúsum sem þeir 

gátu leyst rétt, nemendur á þessum aldri hafa ekki fullt vald á blýantinum og gátu lent út 

af sporinu en farið inn á það aftur án þess að gera villu. Einnig var mælt hvað nemendur 

sátu lengi við vinnu, tilgangurinn með því var að skoða hvort áhugahvötin væri hærri hjá 

Bright Start nemendunum en hinum.  Í töflunni hér fyrir neðan sést að nemendur Bright 

Start skólanna sýna betri árangur í 6 þáttum af 9 sem skoðaðir voru. Eftirtektarverðast er 

hve nemendur Bright Start skólanna bæta miklu meira við sig en nemendur 

samanburðarskólanna þegar skoðað er hlutfall réttra svara.    

 

 

                                                                                              
                                                                                              (Halldóra Magnúsdóttir 2008). 

Kennsluaðferð Skýringar Villist 
af leið 
2006 

Villist af 
leið 

mismunur 
1 og 3 

framfarir 

Sker 
horn 
2006 

Sker 
línur 
2006 

Tími 
í sek. 
Maí 
06 

Fjöldi 
sem 
reynt 
er við 
Maí 
2006 

Rétt 
völundar-

hús 
Maí 2006 

Hlutfall 
réttra svara 
Maí 2006 

Framfarir 
Hlutfall 

réttra svara 
1-3 

Bright Start Meðaltal 
Fjöldi 

Staðalfráv. 

10,47 
40 
8,6 

2,89 
38 
9,2 

0,83 
40 
0,34 

0,85 
40 
0,36 

1498 
40 
728 

22 
40 
4,3 

20 
40 
4,7 

91,52 
40 
8,46 

10,76 
38 
16,4 

Önnur kennsla Meðaltal 
Fjöldi 

Staðalfráv 

10,00 
47 
8 

3,09 
43 
7,43 

0.94 
47 
0,2 

0,94 
47 

0,204 

1329 
24 
383 

23,6 
47 
3 

20 
47 
3.8 

84,72 
47 

12,88 

1,18 
43 

15,22 

Samtals Meðaltal 
Fjöldi 

Staðalfráv 

10 
87 
7,8 

3 
81 
7,87 

0,89 
87 
0,3 

0,90 
87 
0,3 

1435 
64 
646 

23 
87 
3.8 

20 
87 
4 

87,85 
87 

10,98 

5,68 
81 

16,41 



Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands vann skýrslu fyrir Hvolsskóla árið 2006, um 

Mat á skólastarfi í Hvolsskóla sem unnin var að beiðni skólanefndar Rangárþings eystra. 

Þar kemur fram að Bright Start er talinn styrkur fyrir skólann (bls. 24). Það hlýtur að 

vekja ánægju og gleði  fyrir skólastjórnendur og allt starfsfólk skólans að þetta 

þróunaverkefni styrki starfsemi skólans.  

 

Verkefnið hefur haldið áfram þrátt fyrir að þróunarsjóður hafi einungis styrkt það þennan 

fyrsta vetur. Skólinn heldur því ótrauður áfram starfi sínu með dyggum stuðningi 

sveitarstjórnarinnar.    

 

4.5. Rannsóknarspurningum svarað 

 

Hvað er Bright Start-kennsluaðferð?  

Miðlun (mediated teaching style) er lykilatriði í Bright Start kennsluaðferð.  

Miðlunarnámskennsla er því aðferð fyrir kennarann til að grípa inn í hjá nemendum og til 

að þroska hjá þeim mikilvæg hugsunarferli. Miðlunarnámsreynsla er því nauðsynleg til 

að þroska áhugahvöt og getu til að hugsa. Bright Start kennsluefnið er eins og fram hefur 

komið til þess ætlað að það víkki hugsunarferli nemenda með því að þroska hugtaka- og 

þrautalausnatækni þeirra. Bright Start inniheldur 7 námseiningar þar sem hver eining 

leggur áherslu á sérstaka grundvallartegund þroska. Hver námseining skiptist í lexíur. Í 

hverri lexíu er þjálfað eitt vitrænt ferli. Í Bright Start er lögð sérstök áhersla á innri 

áhugahvöt, áhuginn á að koma frá viðfangsefninu sjálfu (intrinsic motivation). Ánægjan 

felst ekki einungis í því að vinna verkefni og leysa það heldur felst ánægjan fyrst og 

fremst í vinnunni við að leysa verkefnið.  

 

Hvað vinnst með þessari aðferð?   

Þar sem meginmarkmið grunnskólans er að búa nemendur undir líf og starf í þjóðfélagi 

sem er í stöðugri þróun er Bright Start kennsluefnið tilvalið til þess að ala upp nemendur 

með sjálfstæða og gagnrýna hugsun. Einnig hentar þetta námsefni vel sérstaklega fyrir þá 

nemendur sem annars væru metnir í sérkennslu.  Eins og fram kemur í ritgerðinni halda 

höfundar Bright Start því fram að margir sérkennslunemendur hafi meiri hæfni til að læra 



en frammistaða þeirra í skóla segir til um. Því mörgum nemendum sem ekki gengur vel 

að læra í fyrstu bekkjum grunnskólans eru hvorki með lága greind né eiga við 

námsörðugleika að stríða. Það kemur jafnframt fram í niðurstöðum rannsóknar sem gerð 

var að umtalsverðar framfarir eru hjá Bright Start nemendum (sjá kafla 4.3.) 

 

 

Hvernig tengist hún sýn Hvolsskóla?  

Samkvæmt framtíðarsýn Hvolsskóla skal ríkja gagnkvæm virðing í samskiptum fólks. 

Þar er einnig mikilvægt að einstaklingurinn sé í brennidepli sem á að birtast í 

einstaklingsmiðuðu námi, samvinnu og sveigjanleika í kennsluháttum. Þannig skal miðað 

við þarfir og getu hvers og eins, með það að markmiði að stuðla að hámarksárangri. 

Brýnt er fyrir nemendum að þeir skulu tileinka sér sjálfsaga, sjálfsvirðingu og raunhæft 

sjálfsmat. Með því að bjóða upp á Bright Start kennsluaðferð í upphafi náms verður 

auðveldara fyrir Hvolsskóla að ná þessum framtíðarmarkmiðum sínum. Því með þeirri 

kennsluaðferð eiga að koma fram nemendur sem hafa komið skipulagi á hugsun sína, 

tileinkað sér  sjálfsstjórn, geta séð hluti frá mismunandi sjónarhornum og eiga því þannig 

auðveldara með að setja sig í spor annarra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaorð 
 

Í einstaklingsmiðuðu námi lærir nemandinn að bera ábyrgð á sínu námi. Með Bright Start 

kennsluefninu sýnist mér vera lagður góður grunnur fyrir nemendur að geta gert slíkt. Nú 

þegar byrjað er að kenna þetta efni elstu börnunum í leikskólanum hef ég trú á að þetta 

geti skilað miklum árangri með því að gera nemendurna sjálfstæða og betur undirbúna til 

að takast á við frekara nám síðar á lífsleiðinni. Einnig er mjög mikilvægt að virkja og 

viðhalda áhuga nemendanna og að sú innri áhugahvöt sem nemendur geta fundið innra 

með sér fái að blómstra. 

 

Skólakerfið á að gefa öllum nemendum tækifæri til að blómstra og því er nauðsynlegt að 

kennarar og aðrir sem starfa að skólamálum kynni sér hvernig best sé hægt að standa að 

því. Það er því ljóst að með því að koma til móts við þær ólíku þarfir sem nemendur hafa 

um það hvernig þeim finnst best að læra er hægt að bæta árangur margra nemenda svo 

ekki sé talað um líðan þeirra í skólanum. Það er einnig mikils virði að hafa sveitarstjórn 

sem er tilbúin að fylgjast með nýjungum og taka áhættu í ýmsum brautryðjendastörfum.  

 

Eftir að hafa fengið tækifæri til að kenna eftir Bright Start aðferð í bráðum heilan vetur er 

mér ljóst hvað það er gott að geta notað þetta tungumál sem þessi aðferð gefur. Því er 

mikilvægt að allir kennarar skólans sæki námskeið í þessari aðferð svo hægt sé að nota 

tungumálið í fleiri námsgreinum og allir skilji hvað er um að vera.   

 

Einstaklingar hafa mismunandi þarfir og það er ekkert öðruvísi þegar kemur að náminu. 

Þar hafa allir sínar einstaklingsbundnu þarfir til að ná árangri. Nemendur munu græða 

mest á því að kennarar reyni að vinna samkvæmt því að allir nemendur séu einstakir og 

tileinki sér lærdóminn á einstaklingsbundinn hátt.  

 

Góð menntun er undirstaða alls, missum ekki af tækifærinu sem við fáum til að tryggja 

nemendum okkar þá bestu menntun sem völ er á.  
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