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Ágrip 

Markmiðið með þessu verkefni var að rannsaka námsskipulag í íslensku fyrir 

lítinn hóp bráðgerra nemenda í 3. bekk Njarðvíkurskóla og viðhorf og 

reynslu þeirra sem komu að verkefninu. Í febrúar 2013 vaknaði sú hugmynd 

að fara af stað með þróunarverkefni fyrir bráðgera nemendur í 3. bekk í 

Njarðvíkurskóla. Verkefnið hófst í september 2013 og hafði þann tilgang að 

koma enn betur til móts við þarfir bráðgerra nemenda og leita leiða til að 

skapa þeim námsaðstæður við hæfi, bæði hvað varðaði innihald og 

kennsluhætti. 

Þátttakendur í rannsókninni skiptust í fjóra hópa. Í fyrsta lagi voru það 

fimm nemendur sem áttu hlut að máli, allt stúlkur í 3. bekk. Í öðru lagi voru 

það foreldrar eða forráðamenn stúlknanna, samtals tíu. Í þriðja lagi 

kennarinn sem kenndi og skipulagði þróunarverkefnið og loks í fjórða lagi 

skólastjórnendur. Leitast var við að svara spurningum um nám og kennslu 

hinna bráðgeru nemenda, árangur og ávinning af námsskipulaginu, upplifun 

allra sem áttu hlut að máli, áhrif á líðan og viðhorf nemendanna sjálfra og 

hvað í íslenskukennslunni gagnaðist. Einnig var leitað svara við spurningum 

um hugsanlegar hindranir og vandamál og hvernig mætti leysa þau. 

Til þess að fá sem besta innsýn í þróunarverkefnið var blönduðum 

aðferðum beitt við gagnaöflun. Niðurstöður vettvangsathugana voru 

skráðar í dagbók, tekin voru hálfopin viðtöl og rýnihópaviðtöl, 

spurningalistar lagðir fyrir nemendur og skoðaðar niðurstöður kannana, 

skimana og prófa ásamt öðrum gögnum. 

Niðurstöður gefa til kynna að viðhorf þeirra sem áttu hlut að máli hafi 

verið jákvætt. Nemendur reyndust ánægðir og úrræðin virtust hafa jákvæð 

áhrif á líðan þeirra. Foreldrar töldu börnin sín fá nám við hæfi með krefjandi 

og fjölbreyttum verkefnum. Þeim þótti einnig að áhuginn hefði aukist og 

töldu allir foreldrar sig sjá framfarir hjá börnum sínum og því var kennari 

hópsins sammála. Námslega hafa nemendur bætt sig mikið og sýnt 

talsverðar framfarir.  
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Abstract 

Gifted learners – Evaluation of a Development Project in an Icelandic 

Compulsory School 

 

The aim of this research was to study a devlopmental project where a small 

group of gifted 3rd grade learners received a special program in Icelandic. 

The project started in September 2013 with the main purpose of catering 

for the needs of gifted learners and providing study conditions in 

accordance, both regarding contents and methods of instruction. 

The participants of the study were divided into four groups. First the five 

3rd grade students, all girls. Secondly a group parents/legal guardians, a 

total of ten individuals. Thirdly the teacher who planned and organized the 

project and finally the school administrators. 

The research questions centered on methods of learning and instruction, 

the effectiveness and benefits of the project, the experience and views of 

all those involved, influence on conditions and views of the students 

themselves and what elements of Icelandic learning proved most effective. 

Furthermore questions regarding possible obstacles and problems that 

might occur were of concern, and how they might be solved.  

In order to obtain a sufficient insight mixed methods were used to 

collect data; results from on-site observation were recorded in a logbook, 

semi-structured and focus group interviews were taken, the students them 

selves answered qustionnaires and test results were examined. 

Findings imply that the participants perspective was positive. The 

students seemed content and the resources seemed to have a positive 

effect on their condition and motivation. The parents believed their 

children to receive more challenging and diverse assignments which they 

found more appropriate than the assignments they had before. The parents 

also noticed increasing interests as well as improvements in their children´s 

learning and their teacher agreed with that. The students have improved 

and shown considerable academic progress. 
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1 Inngangur 

Í öllum skólum eru nemendur sem búa yfir miklum hæfileikum á einhverju 

sviði. Um er að ræða breiðan hóp nemenda með afburðahæfileika ýmist á 

víðu eða þröngu sviði. Þeir eru þannig námsmenn að þeir ná miklum árangri 

í námi ef þeir fá rétt tækifæri og námsumhverfi sem gefur þeim möguleika á 

að sýna og þróa hæfileika sína. Samkvæmt lögum um grunnskóla og 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur m.a. fram að meginhlutverk grunnskólans 

sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í grunnskóla eiga allir 

nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn 

óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011). 

Umræðan um þörfina á námstilboði fyrir bráðgera nemendur er ekki ný 

af nálinni, þó svo að hún hafi farið vaxandi á undanförnum árum. Meiri hefð 

hefur verið fyrir því hér á landi að grunnskólinn komi til móts við þarfir 

nemenda sem eiga í námserfiðleikum en nemenda sem skara fram úr 

(Meyvant Þórólfsson, 2001). Athygli höfundar beindist að þessum hópi 

nemenda sem skarar fram úr í námi og hvernig skólinn hefur leitast við að 

mæta þörfum þeirra. 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn á þróunarverkefni við 

Njarðvíkurskóla í Reykjanesbæ þar sem reynt var að mæta þörfum 

bráðgerra nemenda í 3. bekk í íslenskunámi. Stjórnendur skólans fóru þess á 

leit við höfund þessa verkefnis, sem einnig er grunnskólakennari við 

skólann, að meta verkefnið. Ástæðan fyrir beiðninni var að skólinn vildi fá 

annað sjónarhorn og mat á þróunarverkefnið, þannig að það væri 

markvissara og skýrara. Eftir að höfundur kynnti sér áherslur 

þróunarverkefnisins þá komst hann að þeirri niðurstöðu að verkefnið væri 

bæði áhugavert og metnaðarfullt og ákvað því að fella rannsókn þess undir 

rannsóknarverkefni sitt í M.Ed. námi. Njarðvíkurskóli fékk styrk frá 

Manngildissjóði Reykjanesbæjar til þessa þróunarverkefnis vorið 2013. Með 

því er markvisst reynt að koma til móts við bráðgera nemendur í 3. bekk 

skólans með því að skapa þeim tækifæri til að: 

 tileinka sér námsefnið hraðar en nemendahópurinn gerir almennt 

 kafa dýpra í viðfangsefni sem verið er að vinna með í 

nemendahópnum  

 glíma við verkefni sem hvetja til upplýsingaleitar og rökhugsunar 
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Tilgangur þess að meta þróunarverkefni Njarðvíkurskóla var að skoða 

hvort fyrirkomulagið bæri tilætlaðan árangur og hvert viðhorf allra sem 

koma að verkefninu reyndist vera.  

Rökin fyrir því að höfundur þessa verkefnis kaus að rannsaka 

þróunarverkefni Njarðvíkurskóla eru að þar gafst tækifæri til að fylgjast með 

og rannsaka sérstætt úrræði fyrir bráðgera nemendur. Mikilvægt er að 

reyna að mæta þörfum slíkra nemenda, bjóða þeim verkefni sem reynast 

þeim krefjandi og henta getu þeirra og hæfni. Að vera bráðger eða á undan 

samnemendum sínum er oft erfitt fyrir einstakling ef ekki er brugðist við 

með einhverjum hætti. Sé það ekki gert fer nemandanum hugsanlega að 

leiðast í skólanum en það getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans og 

framgöngu í námi, jafnvel snúist upp í andhverfu sína. Nemanda sem leiðist 

í skóla getur tekið upp á því að draga sig í hlé eða sýnt óæskilega hegðun í 

kennslustundum (Freemann, 1998, Freemann, 2004, Rotigel, 2003). 

Þróunarverkefni Njarðvíkurskóla er mjög áhugavert þar sem þarna er á 

ferðinni verkefni þar sem námið er sniðið að þörfum lítils hóps bráðgerra 

nemenda. 

Efnistök ritgerðarinnar eru með þeim hætti að á eftir þessum 

inngangskafla er undirkafli þar sem fjallað er um Njarðvíkurskóla, þær 

aðstæður þar sem rannsóknin fór fram og hvernig kennslunni og 

viðfangsefnum var háttað. Í kafla tvö í ritgerðinni er gerð grein fyrir skrifum, 

kenningum og rannsóknum um efnið. Sá kafli skiptist í sex undirkafla. Í 

byrjun er kafli um íslensku – móðurmál. Næst er kafli um hugtakið bráðger. 

Þar á eftir er kafli þar sem fjallað er um hvað felst í því að vera bráðger? – 

einkenni bráðgerra nemenda. Þar á eftir kemur kafli um það hvernig við 

finnum bráðgera nemendur. Næst er fjallað um nám bráðgerra nemenda og 

þar undir er kafli um úrræði fyrir þann hóp nemenda. Í síðasta 

undirkaflanum er fjallað um áhrif uppeldis á nám barna. Í þriðja kafla 

verkefnisins er fjallað um aðferðina, greint frá rannsóknarspurningum, 

markmiðum, þátttakendum, framkvæmd og gagnaöflun, skráningu og 

greiningu gagnanna og siðferðilegum atriðum. Í fjórða kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum verkefnisins. Kafli fimm er samantekt, kafli sex er 

umræðukafli og í sjöunda og síðasta kaflanum eru lokaorð. 

 Njarðvíkurskóli 1.1

Njarðvíkurskóli í Reykjanesbæ er heildstæður grunnskóli með 377 

nemendur í 1.-10. bekk og 63 starfsmenn. Við skólann hafa verið unnin ýmis 

þróunarverkefni til að efla skólastarfið og má þar nefna vinnu með 

nemendur sem eiga í lestrarerfiðleikum, Lestrarsnillingar, sem hefur skilað 
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miklum árangri inn í skólastarfið (Njarðvíkurskóli, e.d.-a). Við skólann hefur 

lengi verið lögð áhersla á að mæta þörfum seinfærra nemenda, en nú þótti 

stjórnendum og kennurum Njarðvíkurskóla kominn tími til að vinna 

markvisst að því að mæta þörfum bráðgerra nemenda. Stjórnendur og 

kennarar Njarðvíkurskóla hafa fundið fyrir því að bráðgerir nemendur ættu 

að geta meira en námsframboð skólans hafa gefið tilefni til. Þetta hefur 

meðal annars mátt greina í niðurstöðum skólans í samanburðarkönnunum 

eins og samræmdum prófum og rannsóknum OECD, Programme for 

International Student Assessment (PISA).  

Síðastliðið haust hófst markviss vinna með bráðgera nemendur í 3. 

bekk. Stjórnendur og kennarar skólans vildu koma betur til móts við þennan 

hóp nemenda, leita leiða til að mæta þörfum þeirra í námi bæði hvað varðar 

innihald og kennsluhætti. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að vinna með 

nemendur í 3. bekk í íslensku var einkum sú að nemendur skólans hafa ekki 

verið að skila nægum árangri í samræmdu könnunarprófi 4. bekkjar í 

íslensku miðað við árangur í samræmdu könnunarprófi 4. bekkjar í 

stærðfræði. Einnig vantaði að nemendur sýndu afbragðs árangur í íslensku 

og kom það oft kennurum og stjórnendum á óvart að þeir sem þeir töldu 

vera afburðanemendur náðu ekki afburða árangri í íslensku. Ákveðið var að 

byrja smátt og athuga hvernig til tækist. Ef verkefnið gengi vel átti að þróa 

það áfram í fleiri árgöngum. Nemendahópurinn sem var valinn til 

verkefnisins skipuðu fimm stúlkur sem sóttu tvo tíma á viku saman til 

kennara. Tekið skal fram að það var ekki ákveðið fyrirfram að aðeins stúlkur 

tækju þátt heldur voru próf, kannanir, skimanir og frammistaða í tímum 

skoðuð og urðu þá þessir nemendur fyrir valinu. Með þessu móti er 

Njarðvíkurskóli að þróa sig áfram og kanna hvernig best sé að koma til móts 

við bráðgera nemendur enda er umræðan í þá átt að nauðsynlegt sé að 

koma betur til móts við þessa nemendur með tilliti til námsþarfa þeirra. 

Í upphafi þróunarverkefnisins hafði kennarinn skipt markmiðum 3. 

bekkjar í íslensku niður í gátlista (sjá viðauka 1) til að hann hefði yfirsýn yfir 

hvaða markmiðum nemendur hans höfðu náð. Hann vann gátlistann út frá 

Skólanámskrá Njarðvíkurskóla (Njarðvíkurskóli, e.d.-a) og Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013). Nemendur settu sér markmið í samráði við kennara út 

frá gátlistanum. Í framahaldi af því var útbúin vikuáætlun í hverri viku (sjá 

viðauka 2) fyrir hvern nemanda. Í vikuáætluninni komu fram þau 

viðfangsefni sem nemendur unnu í skólanum og heima, námsefni, 

tímarammi, leiðbeiningar um framkvæmd og námsmat ef meta átti þá viku. 

Vikuáætlunin var metin af nemendum í samvinnu við kennara og höfðu 

foreldrar áhrif á hana með því að skrá athugasemdir um það sem gekk vel 

og það sem betur mætti fara.  



 

14 

Aðallega var um einstaklingskennslu að ræða sem hentaði vel þar 

sem kröfur voru á nemendur um að setja sér markmið og taka ábyrgð á 

eigin námi. Einnig lagði hann upp með að nemendur hjálpuðu hvor öðrum 

og miðluðu þekkingu sinni sem aðrir gætu nýtt sér í náminu. Nemendur 

fengu oft heildstæð verkefni í íslensku þar sem þeir þurftu að afla sér 

upplýsinga úr námsbókum og af vefnum, skrá og miðla til hinna í hópnum. 

Unnin voru mörg heildstæð verkefni þar sem nemendur áttu að kynna sér 

ákveðinn höfund með því að velja sér bók af bókasafni skólans. Eftir lestur 

bókarinnar unnu nemendur verkefni sem komu fram í verkefnapakka 

vikunnar bæði í tengslum við lesskilning, málfræði ritun og framsögn. 

Nemendur unnu einnig fjölbreytt verkefni í tölvu og var markmiðið að þjálfa 

upplýsingaleit og gera þá um leið læsa á vefinn. 

Lögð var mikil áhersla á lesfimi. Nemendur lásu á hverjum degi bæði 

heima og í skólanum. Lögð var áhersla á hraða, skýrleika, og að tjá textann 

með innlifun. Kennarinn ákvað lestrarefnið en nemendur fengu líka að velja 

sér lestrarbækur eftir áhugasviði. Markmiðið var að nemendur auki hraða 

og orðaforða sinn og fá skilning á þeim með því að nota orðin þegar þeir 

unnu í ritun. Nemendur unnu margvísleg lesskilningsverkefni og fengu 

fjölbreytta kennslu í lesskilningi eins og gerð hugtakakorta, með gagnvirkum 

lestri og notuð var aðferðin kann- vil vita - hef lært. Einnig var 

ályktunarhæfni nemenda þjálfuð með ýmsum verkefnum  

Markvisst var unnið með málfræði og stafsetningu en þessum 

þáttum var fléttað inn í verkefnin í hverri viku. Ritun var þjálfuð stig af stigi 

og voru nemendur æfðir í að skrifa skýrt og læsilega, að frásögnin væri 

skipulögð með góðum orðaforða. Sex þættir í framsögn voru lagðir inn og 

þjálfaðir markvisst en þeir eru hraði, skýrleiki og nákvæmni, raddstyrkur, 

líkamsstaða og gæði upplestrar. Kennarinn var með matsblað (sjá viðauka 3) 

sem hann skráði þessa þætti reglulega til að sjá hvort nemendur sýndu 

framfarir. 

Þegar nemendur höfðu náð góðum skilningi á öllum þáttunum sem 

verið var að vinna með og uppfyllt markmið fyrir 3. bekk, samkvæmt gátlista 

kennarans, fengu þeir ítarefni til að þjálfa þættina enn betur. Þessi vinna fór 

fram áður en þeir fóru að vinna eftir markmiðum 4. bekkjar en það er í raun 

dýpktun á öllum þáttunum. Námsefni var mismunandi eftir hvað var verið 

að leggja inn og fór það líka eftir getu og áhuga hvers og eins. Öllum 

verkefnum, vikuáætlunum og mati safnaði kennarinn í möppu fyrir hvern 

nemanda í hópnum (byggt á dagbók rannsakanda). 
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2 Fræðilegt samhengi 

Þróunarverkefni Njarðvíkurskóla, sem var rannsakað hér, snerist um úrræði 

fyrir nemendur í 3. bekk á sviði móðurmáls. Af þeim sökum er fjallað um þá 

þætti sem unnið var með í kennslu með nemendahópnum í 

móðurmálskennslunni í fyrsta hluta þess kafla. Þættirnir sem unnið var með 

í kennslunni eru lestur, lesskilningur, ritun, framsögn, málfræði og þrautir. Í 

öðrum hlutanum er fjallað um bráðgera nemendur, rannsóknir á aðstæðum 

þeirra og úrræði þeim til handa. 

 Íslenska – móðurmál 2.1

Meginundirstaða staðgóðrar menntunar er traust kunnátta í móðurmálinu. 

Jafnframt er lestur öflugt tæki fyrir nemendur til að afla sér þekkingar sem 

er ein af nauðsynlegum forsendum þátttöku í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Þegar börn byrja að læra að lesa, sem er oftast í kringum sex ára 

aldur, eru þau í flestum tilfellum orðin altalandi. Flest þeirra hafa tileinkað 

sér allar helstu reglur um málkerfi í móðurmáli sínu (orðmyndun og 

setningagerð) og hafa orðaforða upp að átta til fjórtán þúsund orð og geta 

nýtt sér málið til ýmiss konar hluta. Það er margt líkt með máltöku og 

lestrarnámi; í báðum þessum tilfellum þurfa börnin að ná valdi á flóknu kerfi 

samsvörunar merkingar og forms (Hrafnhildur              , 1993). 

Læsi er margþætt og krefst mikillar færni sem nemendur þurfa að 

ná góðum tökum á til að eiga farsæla skólagöngu. Frumþættir 

móðurmálsins eru tal, hlustun, lestur og ritun og falla þessir þættir allir 

undir læsi. Þegar nemandi hefur tileinkað sér fjóra af frumþáttum 

móðurmálsins þá telst hann vera læs (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1997). 

Skilgreining á læsishugtakinu hefur mikið breyst á síðustu tveimur áratugum 

og hefur fræðafólk í ýmsum greinum varpað ljósi á það með rannsóknum. 

Fram eftir 20. öldinni vísaði skilgreiningin einungis til þeirrar færni að 

umskrá bókstafi yfir í málhljóð og málhljóð í bókstafi þ.e. að geta lesið og 

skrifað. Nú á dögum er hugtakið læsi ekki einungis tengt við þá kunnáttu og 

færni að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. Þekkingu er 

komið á framfæri með ýmsum hætti svo sem á prenti, í myndum og á 

stafrænu formi sem nemendur þurfa að geta lesið í (Vestby, 2012; Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012;Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
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2011). Samkvæmt nýrri menntastefnu er læsi einn af sex grunnþáttum sem 

lögð er áhersla á í starfsháttum skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Þættirnir sem falla undir hugtakið læsi verka saman og eru samofnir. 

Nemandi þarf að geta breytt bókstöfum í hljóð, tengt nokkur hljóð saman í 

orð, notað orð þannig að úr verði málsgrein, efnisgrein kafli eða jafnvel bók. 

Um leið verður nemandinn að geta ráðið í ýmis tákn og vísbendingar sem 

tengjast hugsun og merkingu ritmáls. Þetta snýst um samband orða í 

raunveruleikanum, eða það sem nemandinn hefur upplifað sjálfur (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012). Verkefnin sem nemendur unnu í 

þróunarverkefninu Bráðgerir nemendur í Njarðvíkurskóla voru útfærð í anda 

þessarar stefnu. 

 Það er einstaklingsbundið á hve löngum tíma börn ná að tileinka sér 

læsi og á sú þróun sér stað frá unga aldri þegar fyrst er lesið fyrir barnið 

þangað til það les sjálft texta. Í kenningu Hoover og Gough um einfalda 

le     lík   ð eð  „The Simple View of Reading“ kemu  f  m hv ð  þæ     

það eru sem lestur byggir á. Þeir leggja áherslu á að lestur felist helst í 

tveimur meginaðgerðum það er umskráningu og málskilningi sem eru 

mikilvægir þættir til að ná tökum á lestri (Hoover og Gough, 1990). Í 

kenningunni er lögð áhersla á að lesskilningur og hlustunarskilningur byggist 

á sömu undirstöðufærni sem er málskilningur lesandans. Megininntak 

kenningarinnar um einfalda lestrarlíkanið felst í því að umskráning og 

skilningur eru aðskildir þættir. Þetta skýrir að stærstum hluta hæfni lesenda 

við að ná lesskilningi og er hann þar af leiðandi ekki talinn læs nema hann 

hafi náð valdi á báðum þáttunum. Nemandi sem nær ekki að lesa úr 

bókstafstáknum tekst ekki að ná innihaldi textans. Nemandi sem hefur náð 

góðum tökum á umskráningu en vantar málfærni til að skilja textann er ekki 

heldur talinn læs. Virkur lestur er einungis þegar þessar tvær aðgerðir 

umskráning og málskilningur vinna saman (Hoover og Gough, 1990). 

Bráðgeru nemendurnir sem tóku þátt í þróunarverkefninu voru allir búnir 

að tileinka sér góða umskráningu og málskilning í upphafi 2. bekkjar. Á 

mynd 1 má sjá Einfalda lestrarlíkanið þar sem koma fram hvaða þættir það 

eru sem lestur byggir á. Þeir eru í meginatriðum umskráning sem er færni 

við að lesa úr bókstafstáknum og málskilningur sem er færni við að skilja 

þann texta sem lesinn er. 
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Mynd 1: Einfalda lestrarlíkanið sem leggur áherslu á að umskráning og 
málskilningur séu þeir þættir sem lestur byggist á (Hoover og Gough, 
1990:132-133).  

Linnea C. Ehri setti fram kenningu um þróun á læsisfærni, frá því að 

þekkja bókstafi og hljóð til þess að geta þekkt orð af fullkomnu öryggi án 

þess að þurfa að beina athyglinni að sjálfum lestrinum. Ehri lýsir hugtakinu 

sjónrænt nám orða sem ferli sem allir lesarar þurfa að tileinka sér til þess að 

ná sem bestum tökum á lestri. Til að öðlast góðan sjónrænan orðaforða þarf 

nemandinn að vita hvað hver bókstafur heitir og hvaða hljóð standa fyrir 

hvern bókstaf, einnig þarf nemandinn að geta sundurgreint hvert einasta 

hljóð orðanna til að mynda orð (Ehri, 2002). Ehri lýsir hugtakinu sjónrænt 

nám orða sem ferli sem allir lesarar þurfa að tileinka sér til þess að ná 

fullkomnum tökum á lestri. Hún leggur áherslu á það að sjónrænn lestur sé 

árangursríkasta og skilvirkasta leiðin til að lesa texta og ná lesskilningi. 

Sjónrænn lestur einkennist af því að lesandinn þekkir orðin hratt, sjálfvirkt 

og fyrirhafnarlaust, lesturinn gerist ósjálfrátt og því þarf lesarinn ekki 

einbeitingu við lesturinn. Ehri telur að sjónrænn orðaforði byggist á svo 

kölluðu tengslamyndunarferli en þá festir lesarinn í minni sínu rithátt 

orðsins út frá tengslum stafs og hljóðs, framburð þess og merkingu. Með því 

að nemandinn æfi sig í lestri eykst sjónræni orðaforðinn smátt og smátt og 

lesandinn hefur möguleika á að ná góðum hraða og sjálfvirkni í lestri (Ehri, 

2002; Ehri, 2007). 

Nemandi með góða færni í lesfimi þarf að byggja lesturinn á 

nákvæmni, án áreynslu og með blæbrigðum tungumálsins en allir þessir 
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þættir hafa áhrif á lesskilning. Nemandinn les hratt og ósjálfrátt þannig að 

merking orðanna kemst vel til skila sem kemur sér vel þegar hann les bæði 

upphátt og í hljóði (Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, 2010). Ritun er háð 

vitrænum og mállegum þroska barnsins. Gert er ráð fyrir í 

umskráningarlíkaninu að á eftir lestri fylgir ritun en það eina sem er 

sameiginlegt með þessum þáttum er umskráning á skriftáknum. Þegar 

þróun lesturs og ritunar fer saman og þegar sá sem les getur greint texta, 

hefur skilning á honum og reynsla hans hefur áhrif á báða þætti þá tölum 

við um merkingarlíkan (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1997). 

Það eru ekki allir á sama máli hvað varðar skilgreiningu á hugtakinu 

lesskilningur. Flestir koma þó inn á að lesskilningur sé túlkun lesandans á 

textanum sem hann les. Lesskilningur krefst umskráningar rittákna í hljóð og 

orð og merkingarlegrar greiningar orða, setninga og texta. Lesskilningur er 

byggður á úrvinnslu og skilningi á tungumálinu og er því mállegur þáttur 

sem er drifinn áfram af áhuga einstaklingsins. Þróun lesskilnings tekur mið 

af eiginleikum lesandans og það sem hefur áhrif á eru markmið, leiðir og 

lesskilningsaðferðir lesandans en þær geta tekið breytingum frá einum tíma 

til annars. Lesandinn hefur ákveðnar væntingar til lesefnisins og fær eftir því 

sem hann les meira, spurningum sínum svarað og jafnvel vakna nýjar 

spurningar í kjölfarið. Þegar þetta ferli á sér stað þá öðlast einstaklingurinn 

meiri skilning á því sem hann er að lesa og orðaforði og lesskilningur eykst 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010). 

Mynd 2: Líkan af því hugræna ferli sem þarf að eiga sér stað hjá nemendum til að 
þeir nái tökum á lestri og lesskilningi (McKenna og Stahl, 2009:8).  
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Líkanið á mynd tvö sýnir þrjár leiðir í því hugræna ferli sem á sér stað 

hjá nemendum til að þeir nái tökum á lestri og lesskilningi. Nemandi þarf að 

ná sjálfvirkum lestri með því að tileinka sér eftirfarandi þætti, 

hljóðkerfisvitund, tákn bókstafa, umskráningu og sjónrænan orðaforða og 

lesfimi á samfelldan texta. Þeir þættir sem skipta máli til að öðlast góðan 

málskilning eru, orðaforði, þekking á textum og uppbyggingu setninga. Í 

þriðju leiðinni þarf að ná valdi á aðferðum með því að tileinka sér almennan 

tilgang lesturs, sérstakan tilgang lesturs og vald á aðferðum við lestur. Þetta 

líkan getur verið mjög hjálplegt fyrir kennara til að sjá hvar hver nemandi er 

staddur og hvaða úrræði hentar (McKenna og Stahl, 2009). 

 Hugtakið bráðger 2.2

Þeir nemendur sem búa yfir miklum hæfileikum, standa sig vel í námi og eru 

á undan jafnöldrum sínum í getu eða hæfni eru jafnan kallaðir bráðgerir, 

afburðagreindir, hæfileikaríkir, gáfaðir eða framúrskarandi nemendur 

(Freeman, 1998). Fræðimenn sem hafa skrifað um þessa nemendur á ensku 

hafa notað ýmis orð og hugtök eins og gifted, very able, high ability, 

talented. Hér á landi virðist hugtakið bráðger hafa náð mestri útbreiðslu í 

umræðum um þennan nemendahóp. Orðið bráðger er gamalt í íslensku 

máli og hefur víða verið notað í mannlýsingum, ekki síst lýsingum á börnum 

og ungmennum sem þykja hafa sýnt framúrskarandi hæfileika óvenju 

snemma á æviskeiði sínu (Meyvant Þórólfsson, 2004). Í íslenskri orðabók er 

orðið bráðger útskýrt sem bráðþroska, fljótger eða bráðlyndur (Árni 

Böðvarsson, 1963). Í verkefni þessu verður hugtakið bráðger notað yfir 

þessa nemendur og er enska orðið precocious líklega næst merkingu þess 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

Þegar skilgreina á hugtakið bráðger kemur það í ljós að mönnum ber ekki 

saman um hvað það feli í sér að vera bráðger enda er engin ein góð 

skilgreining til á þennan hóp nemenda sem um ræðir bæði hérlendis og 

erlendis. Þeir fræðimenn sem skrifa um bráðgera nemendur og reyna að 

skilgreina þennan hóp byrja oftast á því að greina frá hversu erfitt það er að 

setja fram eina skilgreiningu. Fræðimenn hafa oft vísað til þess að mannleg 

greind sé eins flókin og margbreytileg og mennirnir séu margir 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Þennan hóp nemenda er almennt 

hægt að skilgreina sem þá einstaklinga sem hafa mikla hæfileika og getu til 

að læra mun meira og hraðar og komast yfir meira efni en samnemendur 

þeirra (Porter, 2005). 
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 Hvað felst í því að vera bráðger? – Einkenni bráðgerra 2.3
nemenda 

Breski sálfræðingurinn Joan Freeman hefur rannsakað bráðgera nemendur 

og aðstæður þeirra. Í skrifum sínum leggur Freeman áherslu á að bráðgerir 

nemendur séu ekki einsleitur hópur, þegar horft sé til námsstíla þeirra, 

sköpunarhæfileika, þroska, persónuleika og félagslegrar hegðunar. Þessir 

nemendur eru mjög breiður hópur og hafa afburðahæfileika á víðu eða 

þröngu sviði. Bráðgerir nemendur standa ekki endilega vel að vígi á öllum 

fræðilegum sviðum. Nemandi sem er t.d. sérfræðingur í íslensku getur verið 

í meðallagi í stærðfræði. Sumir þessara einstaklinga uppgvötast á æskuárum 

en aðrir ekki fyrr en seinna (Freeman, 2004; Freeman, Raffan og Warwick, 

2010; Rotigel, 2003). Það getur verið freistandi að álíta sem svo að bráðgerir 

nemendur séu allir eins en það eru þeir langt frá að vera. Þessi hópur 

nemenda er jafn fjölbreyttur og allir aðrir nemendur og koma einstaklingar 

hópsins úr öllum hópum samfélagsins. Má nefna að bráðger börn geta 

komið úr öllum stéttum, þjóðfélagshópum og kynþáttum (Freeman, 2004; 

Freeman, Raffan, og Warwick, 2010; Lawrence, 2009; Rotigel, 2003). 

Fróðlegt er að sjá að í hópi bráðgerra nemenda eru bæði stúlkur og drengir 

en hlutfall stúlkna er þó oftast hærri í þessum hópi (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012). 

Það eru nokkur megineinkenni bráðgerra nemenda, þeir eru bráðþroska, 

mun fljótari en bekkjarfélagarnir að læra námsefnið og þurfa krefjandi 

verkefni sem henta þeirra námsgetu og hæfni. Bráðgerir nemendur tileinka 

sér námsefnið með sínum eigin leiðum, eru mjög sjálfstæðir námsmenn. 

Þeir eru áhugasamir um námsefnið, hafa góða einbeitingu og mikinn vilja til 

að læra (Santrock, 2006). Bráðgerir nemendur standa framar en jafnaldrar 

þeirra á einhverju sviði og þá oftast á vitsmunasviðinu. Með háum 

vitsmunaþroska læra þeir öðruvísi en bekkjarfélagarnir. Bráðgerir 

nemendur geta móttekið meiri upplýsingar á styttri tíma, geta hugsað á 

flóknari máta, eru fljótir að meðtaka upplýsingar og í upphafi skólaárs má 

ætla að þeir þekki 50-60% námsefnis (Jolly og Makel, 2010). 

Árið 2003 skipaði Fræðsluráð Reykjavíkur starfshóp um bráðger börn. 

Hópurinn hafði það hlutverk að móta tillögur um hvernig yrði sem best 

komið til móts við þarfir bráðgerra nemenda innan grunnskólans með 

krefjandi og ögrandi verkefnum. Í skýrslunni er komið inn á hve hópur 

bráðgera nemenda er margbreytilegur og því sé erfitt að setja fram eina 

altæka skilgreiningu sem geti átt við allan þennan hóp nemenda. 

Starfshópurinn setti fram skilgreiningu á bráðgerum nemendum með því að 

telja fram einkenni þeirra barna sem teljast bráðger. Þessi listi var settur 
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fram sem viðmið er gott væri að styðjast við jafnhliða öðrum þáttum í leit 

að bráðgerum nemendum. Skilgreining hópsins á bráðgerum nemendum er 

eftirfarandi. 

Nemendur sem teljast bráðgerir sýna framúrskarandi hæfileika, hvort 

sem er á einu eða mörgum sviðum. Bráðgerir nemendur eru líklegri en aðrir 

nemendur til að: 

 sýna óvenju snemma miðað við aldur mikla hæfileika á einu eða 

fleiri sviðum 

 hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður 

af eigin náms- og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins 

 geta unnið úr framandi upplýsingum og geta yfirfært þekkingu, 

reynslu og innsæi á framandi aðstæður 

 hugsa óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa framandi og óvænt 

verkefni 

 fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati 

 vera næmir á aðstæður, sýna hluttekningu eða samhygð og hafa 

áhuga á samfélagsmálum 

 vera gagnrýnir og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni 

 vinna skipulega og kerfisbundið 

 heillast svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum að þeir 

geta ekki stillt sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira 

 vera rökfastir og hafa áhuga á orsakasamhengi 

 vera óvenju skapandi og hugmyndaríkir 

 eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir 

 sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur 

 sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

 

Meyvant Þórólfsson (2004) lagði til skilgreiningu á hugtakinu bráðger út 

frá þessum einkennum: 

Þau börn teljast bráðger sem sýna framúrskarandi hæfileika, 

hvort sem er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar, 

en einnig teljast þau börn bráðger sem eiga einhvern tímann í 

framtíðinni eftir að sýna framúrskarandi hæfileika, hvort sem 

er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar. Gefinn er 

sem sagt sá möguleiki að þessir hæfileikar hafi ekki uppgötvast, 

eða uppgötvist jafnvel ekki hjá öllum sem hafa þá. Þess vegna 
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gæti þurft sérstaka greiningu til að finna öll bráðger börn líkt og 

gerist með börn sem eiga við námserfiðleika að stríða. 

(Meyvant Þórólfsson, 2004)  

Mikilvægt er að gera greinarmun á góðum nemendum og bráðgerum 

nemendum en þeir eru oft settir undir sama hatt. Það er munur á þessum 

hópum nemenda. Svo nefndir góðir nemendur hafa m.a. áhuga, eiga 

auðvelt með nám, taka vel eftir, vilja vera með jafnöldrum og vita svörin. 

Bráðgerir nemendur eru m.a. forvitnir, spyrja spurninga, er góðir giskarar, 

vita áður, njóta þess að læra, eru ákafir, vilja vera með eldri nemendum eða 

fullorðnum (George, 1995). 

Þegar fjallað er um bráðgera nemendur kemur hugtakið greind oft við 

sögu. Samkvæmt íslenskri orðabók er greind skilgreint sem skýrleiki í 

hugsun, góð skilningsgáfa, dómgreind og hæfileiki til að greina í sundur 

(Árni Böðvarsson, 1963). Það var árið 1904 sem franski sálfræðingurinn 

Alfred Binet gerði mælitæki til að finna út hvaða nemendur í fyrstu bekkjum 

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

nemendum stuðning. Þetta mælitæki var fyrsta greindarprófið. Ásamt 

greindarprófinu kom hugtakið greind og hægt væri að magnbinda hana og 

mæla á hlutlægan hátt og setja fram í formi tölu, greindarvísitölu (e. 

Intelligence quotient eða IQ) (Gardner, 1983). Undanfarið hefur verið lögð 

aukin áhersla á að skoða greindina út frá sviðum eins og fjölgreindum. Árið 

1983 setti Howard Gardner fram kenningu sína um margskipta greind í 

bókinni Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Gardner hélt 

því fram að skilgreiningin á greind sem stuðst hefði verið við fram að þeim 

tíma væri of þröng. Hann taldi að ekki væri rétt að ákveða greind 

einstaklings með því að taka hann út úr sínu eðlilega námsumhverfi og láta 

hann leysa einangruð verkefni sem hann hefði aldrei glímt við áður. Gardner 

setti fram kenningu sína undir þeim formerkjum að til væru að minnsta 

kosti átta greindir og að hvert barn byggi yfir öllum greindunum. Samkvæmt 

Gardner eru greindirnar eftirfarandi: Málgreind, rýmisgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, 

líkams- og hreyfigreind og umhverfisgreind. Bráðgerir nemendur skara oft 

fram úr á fleiri en einu sviði greindar (Gardner, 1983; Porter, 2005). 

Hér á landi var það Matthías Jónasson (1902-1990) sem var með þeim 

fyrstu til þess að staðfæra og þýða greindarpróf. Hann gaf út bókina 

Greindarpróf og greindarþroski árið 1956. Matthías hafði mikla trú á 

greindarprófunum en hann var líka meðvitaður um galla þeirra eins og 

kemur fram í orðum hans. 
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Greindin er geysiflólkið samstarf margra vitsmunaþátta, sem 

ekki eru allir jafn auðmældir, enda ekki jafn auðfengnir til 

virkrar þátttöku á prófinu. Það er t.d. mikið auðveldara að 

mæla öryggi minnis en hugkvæmni, auðveldara er að mæla 

dómgreind en ímyndunarafl. Þessir erfiðleikar snerta auðvitað 

samningu prófkerfisins fyrst og fremst. Prófkerfi, sem ekki gerir 

ráð fyrir þeim, prófar ekki það, sem því er ætlað, og leiðir þess 

vegna til rangrar niðurstöðu (Matthías Jónasson, 1956).  

 Hvernig finnum við bráðgera nemendur? 2.4

Nemendur eru mjög misjafnir hvað varðar námsáhuga og getu og er því 

mikilvægt að þeir fái viðfangsefni sem hæfa námsstöðu þeirra. Hæfileikar 

nemenda í námi hafa misjafnar birtingamyndir líkt og námserfiðleikar, 

algengt hefur verið að bjóða báðum þessum hópum svipuð viðfangsefni og 

meðalnemendum. Reyndar er grunnskólinn nú á dögum orðinn mjög fær 

um að greina þá nemendur sem eiga í námserfiðleikum og veita þeim það 

úrræði og þá þjónustu sem þeir þurfa (Mendaglio og Peterson, 2007). Það 

sama þarf að gera fyrir bráðgeru nemendurna eins og gert er við þá 

nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða eins og Haraldur Jónsson 

segir í grein einni: „Þ ð  em  e   e  í     til að finna, greina og hjálpa 

nemendum sem eiga við námserfiðleika að stríða er nákvæmlega það sem 

þ  f  ð  e   fy     fbu ð  eme  u “ (H   l u  J    o , 1999). V ð þu fum 

að finna þá og koma til móts við þarfir þeirra.  

Þær mælingar sem notaðar eru til að kanna hvort nemendur tilheyri hópi 

bráðgerra nemenda eru misjafnar. Nokkrar aðferðir er hægt að nota til þess 

að finna eða greina bráðgeru nemendurna í nemendahópnum m.a. með 

greindarprófi og ýmiss konar hæfnisprófum eins og skólaprófum, 

samræmdum prófum og skimunarprófum. Í þróunarverkefni 

Njarðvíkurskóla var stuðst við próf og matstæki sem heita Hljóm 2 sem 

fylgdi nemendum frá leikskóla, Læsi 1 og 2 , Lesfimi (hraðapróf í 1. og 2. 

bekk), Leið til læsis skimun fyrir 1. bekk og eftirfylgnipróf í sjónrænum 

orðaforða og lesfimi. Skimunarprófið Leið til læsis er stuðningskerfi sem er 

byggt á stöðluðum matstækjum  sem gefa kennurum og foreldrum til kynna 

stöðu nemenda í lestri nokkrum sinnum yfir skólaárið. Hægt er að sjá 

framfarir yfir skólaárið og athuga hvort það þurfi að endurskoða kennsluna 

og markmið hennar til þess að sem bestur árangur náist. Með 

skimunarprófinu er hægt að bera kennsl á þá nemendur sem eru í áhættu 

varðandi erfiðleika í lestri og bregðast við vanda þeirra (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, Bjartey 
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Sigurðardóttir, Jóhanna Ella Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2011). 

Skimunarprófið Læsi er til að skima lestrarfærni og gefur prófið kennurum 

vísbendingar um vissa þætti sem tengjast erfiðleikum í lestrarnáminu. Með 

prófinu er hægt að finna þá nemendur sem kunna að eiga við 

lestrarörðuleika að stríða þegar fram líða stundir svo hægt sé að hefja 

fyrirbyggjandi aðgerðir sem fyrst. Einnig veitir prófið kennurum upplýsingar 

um stöðu nemenda í lestri. Prófaniðurstöður segja okkur ekki til um orsakir 

vandans (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2000). 

Að leggja fyrir nemendur greindarpróf er möguleiki. Samkvæmt 

Freemann þá teljast nemendur bráðgerir ef þeir mælast með 

greindarvísitöluna 130 eða hærri. Þeir sem eru greindir með greindarprófi 

og teljast afburðagreindir eru á bilinu 2 - 5% þeirra sem taka greindarprófið 

(Freemann, 1998). Lengi vel var það þannig að skilgreiningar manna á 

afburðargreind miðuðu einungis við greindarvísitöluna sem menn fengu út 

úr greindarprófi. Menn töldust afburðagreindir ef þeir fengu góða tölu á 

greindarprófi. Þetta er ekki svona nú á dögum; margar aðferðir eru notaðar 

til þess að finna bráðgera nemendur. Mikilvægt er að hafa það hugfast að 

greindarpróf mælir ekki allar tegundir greindar og mælir því aðeins lítinn 

hluta bráðgerra nemenda (Freeman, 1998; Matthías Jónasson, 1956). 

Hafa þarf í huga að það er ekki öruggt að afburðahæfileikar nemenda 

komi fram í námi þótt þeir hafi mikla hæfileika og háa greindarvísitölu. Það 

sem hefur mikil áhrif eru aðstæður og umhverfi nemenda og geta 

hæfileikarnir jafnvel verið kæfðir niður ef þeir fá ekki þá örvun sem þeir 

þurfa. Þessum einstaklingum getur leiðst í skóla, haft minni áhuga á náminu 

og skort sjálfstraust. Vegna þessara þátta geta bráðgerir nemendur sýnt 

slakan námsárangur á prófum, þess vegna eru próf ekki alltaf góður 

mælikvarði á það hvort nemandi sé bráðger (Freemann, 1998; McCoach og 

Siegle, 2003; Porter, 2005). Fyrir utan þau próf og skimanir sem kennari 

getur nýtt sér til að finna út bráðgeru nemendurna getur kennarinn einnig 

reynt að finna þá með því að fylgjast vel með þeim og skrá niður 

athugasemdir um þá og þannig komist að styrkleikum þeirra. Kennari getur 

fengið ýmsar upplýsingar frá foreldrum/forráðamönnum og öðrum 

kennurum um nemendur sína (Freemann, 1998). Þá er líka mikilvægt að 

kennarinn hafi skýrar hugmyndir um einkenni bráðgerra nemenda, hvað 

það er sem einkennir þá. Þessar aðferðir hér að ofan eru góðar til þess að fá 

góða mynd af því hvar styrkleikar og veikleikar nemenda liggja og til þess að 

koma auga á þá sem teljast bráðgerir. 
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 Nám bráðgerra nemenda  2.5

Það er grundvallaratriði fyrir nemendur sem búa yfir miklum hæfileikum að 

þeim séu búnar góðar aðstæður til náms til þess að þeir nái sem bestum 

árangri. Hæpið er að líta svo á að bráðgerir nemendur þurfi ekki kennslu, 

heldur geti þeir bara lært sjálfir. Þessi hópur nemenda þarf einmitt rétt 

umhverfi, hvatningu, leiðsögn og námsefni við hæfi til þess að nýta 

hæfileika sína til fulls (Freeman, 1998). Það eiga auðvitað allir nemendur að 

fá nám sem hentar getu þeirra og hæfni. Svo virðist sem meiri áhersla hafi 

verið á að uppfylla þarfir meðalnemandans og þeirra nemenda sem eiga 

erfitt með að stunda nám. Námskrár í flestum skólum og kennsla taka mið 

af meðalnemandanum þannig að sem flest börn nái að njóta góðs af 

(Rotigel, 2003). Í núgildandi Aðalnámskrá gunnskóla kemur hins vegar 

eftirfarandi fram:  

Bráðgerir nemendur og nemendur, sem búa yfir sérhæfileikum 

á vissum sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. 

Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta 

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

markmið og krefjandi nám á eigin forsendum sem er þeim 

merkingabært 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011). 

Bráðgerir nemendur tileinka sér námsefni hraðar og þurfa þeir ekki 

miklar endurtekningar eins og mælt er með fyrir seinfæra nemendur. Þessi 

nemendahópur þarf að fá tækifæri til að umgangast jafningja sína, tækifæri 

til að kafa mun dýpra í viðfangsefni sem verið er að glíma við. Þeir þurfa að 

fá verkefni sem hvetja til rannsókna og upplýsingaleitar og fá samþætt 

verkefni sem auðveldar þeim að skilja tengsl ólíkra námsgreina. Ef þessir 

nemendur fá ekki námsefni við hæfi, námsefnið reynist of létt og þeir þurfa 

að bíða eftir því að bekkjarfélagarnir nái námsefninu, getur það haft í för 

með sér að nemendum leiðist, sýni truflandi hegðun og jafnvel slakan 

námsárangur (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, Freemann, 1998, 

Freemann, 2004, Rotigel, 2003). Samhliða því að bráðgerir nemendur fái 

nám við hæfi þá þarf að huga vel að tilfinninga- og félagslegum erfiðleikum 

hjá þessum nemendum. Þeir sem vinna með bráðgerum nemendum þurfa 

að aðstoða þá í að takast á við ýmis konar erfiðleika á borð við kvíða, 

depurð, vinasambönd, einelti, námserfiðleika og að skilja sjálfan sig (Rotigel, 

2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á að bráðgerir nemendur sem eiga í 
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erfiðleikum með eitthvað ofantalið eiga á hættu með að hverfa úr námi 

síðar (Jolly og Makel, 2010; Reiz og Renzulli, 2010). 

Í desember 2001 voru birtar niðurstöður úr PISA (Programme for 

International Student Assessment) sem er alþjóðleg samanburðarmæling á 

vegum OECD. Skoðaður var árangur 15 ára nemenda í lestri, stærðfræði og 

náttúrufræði skólaárið 2000-2001. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í 

íslenskum skólum er allstór hópur nemenda sem hefur ekki nægilega 

verðug verkefni eða fullnýtir ekki getu sína í grunnskólanum. Ekki var mikill 

munur á árangri íslenskra nemenda eftir grunnskólum sem endurspeglar þá 

einsleitni í íslenska skólakerfinu (Menntamálaráðuneytið, 2002). Í Ljósi 

þessara niðurstaðna vildi Menntamálaráðuneytið afla upplýsinga um úrræði 

grunnskóla fyrir afburðarnemendur og sendu skólastjórum í öllum 

grunnskólum landsins spurningalista í febrúar 2002. Markmiðið var að sjá 

hvort grunnskólar landsins hefðu úrræði fyrir afburðarnemendur þ.e. 

nemendur sem skara fram úr jafnöldrum sínum í námi og þá hver úrræðin 

væru. Niðurstöður af þeim svörum sem bárust sýndu að fáir skólar höfðu 

mótað áætlun og/eða höfðu sérstök úrræði fyrir þennan nemendahóp. Svör 

bárust frá 134 grunnskólum eða 68% þeirra sem fengu sendan 

spurningalistann og aðeins 30 skólar höfðu mótað stefnu og af þeim höfðu 

einungis 25 kynnt hana sérstaklega fyrir foreldrum/forráðamönnum 

(Menntamálaráðuneytið, 2002).  

Í niðurstöðum PISA rannsóknar OECD sem var lögð fyrir árið 2012 kom í 

ljós að íslenskir skólar virðast enn ekki ná að mæta þörfum bráðgerra 

nemenda (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 

2012). Breiddin á frammistöðu nemenda er minni heldur en gerist annars 

staðar. Þetta segir okkar að í nemendahópnum á Íslandi eru nemendur sem 

ekki ná þeim árangri sem þeir ættu að ná með krefjandi verkefnum og 

hvatningu. Í þessari könnun var sjónum beint að lesskilningi, stærðfræðilæsi 

og náttúrufræðilæsi. Eins og sést á mynd 3 eru nemendur flokkaðir í sex 

hæfnisþrep eftir getu þeirra í námi. Nemendur á fyrsta þrepinu hafa 

minnsta getu og nemendur á sjötta og efsta þrepinu hafa mesta getu í námi. 

Við sjáum niðurstöður á lesskilningi frá upphafi PISA. Niðurstöður sýna að 

frammistaða íslenskra nemenda hefur hrakað á þessum áratug frá því PISA 

hófst þar sem að nemendum í lægsta þrepi fjölgar og í efsta þrepi fækkar 

nemendum. Þetta eru skýrar vísbendingar um að skólasamfélagið virðist 

ekki sinna bráðgeru nemendunum (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012). 
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Mynd 3: Hæfnisþrep lesskilnings 2000-2012 á Íslandi (Mynd fengin úr Almar M. 
Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012:28). 

Það er nokkuð ljóst út frá niðurstöðum PISA að íslenskir grunnskólar 

hafa ekki náð viðunandi árangri og bregðast þarf við þessum niðurstöðum á 

markvissan hátt í skólakerfinu.  

2.5.1 Algeng úrræði fyrir bráðgera nemendur 

Í skrifum og rannsóknum um úrræði fyrir bráðgera nemendur er fjallað um 

nokkrar mismunandi leiðir sem hægt er að fara í kennslu með bráðgera 

nemendur. Hér á eftir er gerð grein fyrir þeim helstu sem hafa verið notaðar 

og hvað rannsóknir segja um þær.  

2.5.1.1 Flýting 

Flýting sem úrræði fyrir bráðgera nemendur getur verið með ýmsum hætti. 

Hægt er að flýta nemanda í nokkrum námsgreinum, að nemandi taki auka 

kennslu fyrir utan skóla, byrji fyrr í framhaldsskóla (m.a. með því að taka 

einingar þar samhliða grunnskólanum), hefja skólagöngu fyrr, en þó er 

algengast að flýta barni um eitt ár í námi (Freeman, 1998; Neihart, 2007; 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Í lögum um grunnskóla 2008 nr. 91 

kemur fram að nemendur skuli hefja skólagöngu sína á því almanaksári sem 

barnið verður sex ára. Foreldrar barns geta sótt um að barnið hefji 

skólagöngu sína fyrr eða síðar og er það skólastjóri sem getur gefið leyfi fyrir 
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því. Í grunnskólalögum kemur einnig fram að nemendur geti lokið við 

skólagöngu sína á styttri tíma en á tíu árum með því t.d. að sleppa úr bekk 

eða taka tvo bekki saman. Hér er átt við að bráðgerir nemendur geti 

útskrifast úr grunnskóla fyrr en aldur þeirra segir til um. Það er lagt í hendur 

skólans að frumkvæði eða fengnu samþykki foreldra að meta hvenær og 

hvernig flýting af þessu tagi fer fram. Í 26 grein laganna kemur fram að börn 

sem eru í grunnskóla eigi rétt á að stunda nám í framhaldsskóla á meðan 

þeir eru í grunnskóla hafi þeir sýnt fullnægjandi færni í viðkomandi greinum. 

Það er skólastjóri grunnskólans sem getur veitt slíka heimild (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Það hefur jákvæð áhrif á bráðger börn að byrja fyrr í skóla en jafnaldrar. 

Þetta er jákvætt vegna þess að þessir nemendur afreka mikið, hafa mikla 

námsgetu, eru fljót að aðlagast félagslega og hafa gott sjálfsálit. Rannsóknir 

á því að barn byrji fyrr í skóla sýna að þessir nemendur halda í við 

bekkjarfélaga sína og fara stundum fram úr þeim námslega. Rannsókn 

McClusky, Baker og Massey (1996) sýndi til dæmis fram á það að 80% 

nemenda sem höfðu hafið nám fyrr vegnaði betur í lífinu eða að minnsta 

kosti jafnvel og gömlu bekkjarfélögum þeirra. Á þessu flýtingarúrræði hafa 

verið gerðar samanburðarrannsóknir sem benda til að félags- og 

tilfinningaleg aðlögun verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum þegar bráðger 

börn hefja skólagöngu sína fyrr en ella (Rogers, 2007). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á róttækri flýtingu nemenda, m.a. 

rannsókn Hollingworth (1942) og rannsókn Termans (1930). Þegar talað er 

um róttæka flýtingu er átt við flýtingu á bráðgeru barni í skóla um tvö ár eða 

meira. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að með róttækri flýtingu getur 

nemandinn myndað góð og varanleg vinasambönd. Einnig virðast þeir 

nemendur sem er flýtt um tvö ár eða meira og fá krefjandi verkefni, vera 

ánægðir í skólanum. Þeir nemendur sem fá ekki flýtingu, er flýtt seint á 

skólagöngunni eða er flýtt aðeins um eitt ár geta átt erfitt félagslega (Gross, 

2006). Þessir nemendur eru ekki ánægðir í skóla, þeim líður oft ekki vel, eru 

leiðir og fá ekki nám við hæfi með krefjandi verkefnum. Þeir nemendur sem 

fá ekki flýtingu eru í áhættuhóp um að hverfa á brott frá námi. Þeim 

nemendum sem var flýtt um eitt ár voru ekki nógu ánægðir með skólagöngu 

sína og verkefnin ekki nógu krefjandi. Þeim leiddist jafn mikið í skóla eins og 

fyrir flýtingu. Þeir nemendur greindu frá því að þeir hefðu viljað fá meiri 

flýtingu en eitt ár. Miðað við þessar niðurstöður er mikilvægt að bráðgeru 

barni sé flýtt snemma á skólagöngunni þannig að nemendur fá þá strax nám 

við hæfi. Nemendur læra að mynda góð vinasambönd á fyrstu árum 

grunnskólans, því seinna sem nemanda er flýtt því meiri líkur eru á 

félagslegri höfnum (Gross, 2006). 
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Miraca Gross (2006) stóð fyrir langtímarannsókn í Ástralíu á flýtingu 

bráðgera barna. Hún skoðaði sextíu ástralska nemendur úr misjöfnum 

skólum, allir þessir nemendur voru með greindavísitölu yfir 160. Hún 

skoðaði og bar saman bráðgera nemendur sem höfðu fengið einhverskonar 

flýtingu og þá nemendur sem fengu enga flýtingu. Í niðurstöðum 

rannsóknar Gross kom fram að róttæk flýting hafði fremur tilhneigingu til að 

hafa jákvæð áhrif á nemendur heldur en neikvæð áhrif. Með róttækri 

flýtingu fá nemendur nám við hæfi með krefjandi verkefnum og þeim líður 

vel. Þeir nemendur sem ekki höfðu fengið flýtingu áttu margir í erfiðleikum 

með félagslega þætti eins og vinasambönd, þeir voru ekki ánægðir í skóla 

(Gross, 2006; Neihart, 2007).  

Að flýta barni í námi er oft erfið ákvörðun fyrir foreldra og 

skólastjórnendur. Ástæðan er yfirleitt sú að skólastjórnendur hafa áhyggjur 

af mögulegum félags- og tilfinningalegum erfiðleikum hjá nemendunum. 

Áhyggjur koma einnig fram hjá foreldrum þessara nemenda um að flýting 

hafi slæm áhrif á þá og þeir einangrist félagslega og þetta yrði of erfitt fyrir 

þá tilfinningalega. Rannsóknir liggja ekki fyrir um það að flýting sem úrræði í 

námi bráðgerra barna hafi neikvæð áhrif (Neihart, 2007). Auðvitað verður 

að taka inn í myndina að flýting getur haft neikvæð áhrif á einstaka 

nemendur og þess vegna hentar ekki öllum nemendum flýting í námi, að 

hefja skólagöngu fyrr eða að sleppa bekkjum.  

2.5.1.2 Dýpkun og breikkun 

Úrræðið dýpkun fyrir bráðgera nemendur þýðir að þeir kafa mun dýpra í 

afmörkuð viðfangsefni heldur en flestir aðrir nemendur gera. Útfærslurnar 

geta verið af ýmsum toga m.a. með þemanámi eða úrlausnum sérstakra 

verkefna (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Breikkun er önnur leið sem hægt er að fara í kennslu með bráðgera 

nemendur. Nemandinn vinnur fleiri svipuð viðfangsefni heldur en flestir 

nemendur. Þetta getur verið til dæmis viðbótardæmi í því námsefni sem 

verið er að vinna með. Breikkun sem úrræði eitt og sér gerir nemendum 

líklega lítið nema höfða til áhugasviðs þeirra sérstaklega. Breikkun gæti 

unnið saman með dýpkun og skipulagi sem tekur mið að einstaklingsmun. 

Að breikka það námsefni sem verið er að vinna með er svipað úrræði og 

dýpkun en þá vinnur nemandinn fleiri viðfangsefni sem eru svipuð heldur en 

flestir nemendur gera (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

Námsefni sem bráðgerir nemendur vinna með þarf að gefa þeim 

tækifæri til að dýpka og breikka þekkingu sína. Þegar bráðgerir nemendur fá 

krefjandi námsefni við hæfi þá standa þeir sig betur námslega, meiri 
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hvatning fyrir þá til náms og þeim líður betur (Rogers, 2007; Freemann, 

1998; Rotigel, 2003).  

Rannsókn sem Karen B. Rogers (2007) gerði við Háskólann í New South 

Wales í Ástralíu á bráðgerum unglingum leiddi í ljós að þeir nemendur sem 

ekki fengu krefjandi nám við hæfi áttu við hækkandi tíðni streitu á meðan 

að þeir sem fengu nám við hæfi þá minnkaði streitan. Bloom (1985) gerði 

rannsókn þar sem hann rannsakaði bráðgera unglinga. Niðurstöður sýndu 

að þegar þessi hópur fékk ekki að vinna á sínum hraða með námsefnið og 

kafa dýpra í það sýndu nemendur aukinn kvíða, þunglyndi og þeim leiddist 

skólinn (Rogers, 2007).  

2.5.1.3 Námsaðgreining 

Það úrræði sem skoðað var í þessu rannsóknarverkefni bar einkum einkenni 

námsaðgreiningar, þótt þar hafi einnig komið við sögu breikkun og dýpkun. 

Skilgreining á námsaðgreiningu er það fyrirkomulag þar sem nemendur með 

líkan námsárangur eru settir saman í hópa (Neihart, 2007). Til samanburðar 

má sjá sömu sýn í orðum Matthías Jónassonar en hann vildi að nemendur 

sem væru með sambærilega greind yrðu settir saman í hóp. Hann sagði 

ef   f      : „... v p ðu    e     þ o k  e     kl        e  h   e    ö u    

undirstaða hópkennslunnar, sem beitt er mest allra kennsluaðferða hér á 

l     “(M   hí   J     o , 1956). 

Námsaðgreiningu er hægt að nota á nokkra vegu. Hægt er að setja alla 

bráðgera nemendur í hverjum bekk saman í hóp þar sem þeir fara úr 

bekknum sínum í sérstofu og fá nám við hæfi. Þetta er gert til þess að koma 

til móts við nemendur, sérstaklega þegar verið er að vinna með bráðgera 

nemendur sem eru í venjulegum bekkjum. Rannsóknir hafa sýnt að þegar 

nemendum er skipt í slíka hópa hefur það góð áhrif á bráðgeru 

nemendurna, m.a. með bættum námsárangri (Gentry, 1996; Rogers, 2007). 

Önnur tegund námsaðgreiningar er námsgetuskipting innan hvers bekkjar 

en það fyrirkomulag er algengt í yngstu bekkjum grunnskólans. Þá skiptir 

kennarinn nemendunum í bekknum í hópa eftir námsgetu þeirra í því 

viðfangsefni sem verið er að vinna í. Námsaðgreining í árgöngum er það 

þegar öllum nemendum árgangsins er skipt í bekki eftir námsgetu þeirra í 

ákveðnum námsgreinum. Þessi námsaðgreining er algengust á mið- og efsta 

stigi grunnskólans (Neihart, 2007; Rogers, 2007). 

Margar rannsóknir á námsaðgreiningu fyrir bráðgera nemendur hafa 

verið gerðar, rannsóknir á borð við rannsóknir Kulik og Kulik (1984, 1992), 

hafa sýnt fram á mjög jákvæð áhrif og betri námsárangur. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt fram á að hvort sem námsaðgreining sé í öllum 

námsgreinum bráðgerra nemenda eða að hluta til þá hefur hún jákvæð 
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áhrif. Því meiri námsaðgreining því meiri jákvæð áhrif á nám bráðgerra 

nemenda og á félags- og tilfinningalega þætti hjá nemendum (Rogers, 

2007). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að með því að setja 

nemendur saman í hóp eftir námsgetu hefur það yfirleitt í för með sér 

jákvæð áhrif á félagslega þætti hjá bráðgerum nemendum, en niðurstöður 

sýndu einnig engin áhrif eða slæm áhrif á félagslega þætti hjá bráðgerum 

nemenum (Neihart, 2007).  

Það hefur verið gagnrýnt að setja bráðgera nemendur saman í sérhópa 

vegna skaðlegra áhrifa á trú á eigin námsgetu. Það hefur komið fram að 

bráðgerir nemendur hafi minni trú á eigin námsgetu þegar þeir eru settir í 

sérhópa. Að sjálfsögðu er það alvarlegt áhyggjuefni þar sem trú á eigin getu 

er einn helsti forspárþátturinn um afrek og nám (Preckel, Götz og Frenzel, 

2010; Preckel og Brull, 2008). Það að allir bráðgerir nemendur verði fyrir 

neikvæðum áhrifum á trú á eigin námsgetu vegna námsaðgreiningar er 

eitthvað sem þarf að hafa í huga og um þetta eru skiptar skoðanir. Bráðgerir 

nemendur er fjölbreyttur hópur þar sem einstaklingsmunur er á því hve 

mikið nemendur verða fyrir áhrifum á trú á eigin getu. Mestu áhrifin eru á 

þá nemendur sem eru ekki með góð félagstengsl (Preckel og Brull, 2008). 

Rannsóknir á námsaðgreiningu og áhrifum á trú á eigin námsgetu sýna 

niðurstöður oftast minni trú á eigin námsgetu. Það eru samt til rannsóknir 

sem sýna að trú á eigin námsgetu hafi aukist og aðrar sem sýna enga 

breytingu (Neihart, 2007).  

Þótt rannsóknir, m.a. rannsókn Kulik og Kulik (1984) og rannsókn Gross 

(2003), hafi sýnt minni trú á námsgetu bráðgerra nemenda þegar þeir eru 

settir saman í sérhópa þá hefur námsaðgreing gríðarlega jákvæð áhrif á 

þessa nemendur (Rogers, 2007). Með því að hafa bráðgera nemendur 

saman í hóp þá er verið að auka gæði námsins hjá nemendum. Það hefur 

góð áhrif á námsárangur þessara nemenda, þeir hafa jákvæðara viðhorf til 

námsins og einnig hefur það góð áhrif á félags- og tilfinningalega þætti 

(Preckel, Götz og Frenzel, 2010). 

2.5.1.4 Einstaklingsmiðað nám 

Með því að einstaklingsmiða námið er reynt að koma til móts við þarfir allra 

nemenda því námsleg geta og hæfileikinn til náms er mjög mismunandi. 

Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta getu þeirra og hæfni, 

tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Að kennarinn geri sér grein fyrir 

hæfileika hvers og eins nemanda og viti hvar hann er staddur er mjög 

mikilvægt til að koma til móts við þarfir hans. Flestir nemendur vinna sama 

námsefnið en nokkrir nemendur geta unnið námsefnið á annan hátt, hvað 
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varðar til dæmis efni og dýpt. Sumir nemendur fara hægar yfir efnið og aðrir 

hraðar og dýpra (Rúnar Sigþórsson, 2003). Bráðgerir nemendur lenda oftar 

en aðrir nemendur í því að fá ekki nógu krefjandi verkefni. Þetta getur haft 

það í för með sér að bráðgerum nemendum fer að leiðast, sjálfstraust getur 

minnkað og námsárangurinn ekki eins góður eins og hann gæti verið ef 

þessir nemendur fengju námsefni við hæfi (Rogers, 2007).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á einstaklingsmiðun í námi, til 

dæmis rannsókn Sternberg (1986), hafa bent á mikilvægi þess að skólar veiti 

bráðgerum nemendum tækifæri til þess að vinna á þeim sviðum þar sem 

styrkelikar þeirra liggja. Sternberg kemur inn á mikilvægi þess að 

einstaklingsmiða námið, þegar nemendur þurfa að vinna þau verkefni sem 

þau hafa þegar unnið og tileinkað sér þá hafi það neikvæð áhrif. Áhrif 

einstaklingmiðunar á bráðgera nemendur er jákvæð og eru áhrifin meðal 

annars betri námsárangur, efling sjálfstrausts og aukin þekking á efninu 

(Rogers, 2007). 

 Áhrif uppeldis á nám  2.6

Í umfjöllun um bráðgera nemendur er vert að skoða hvort uppeldi hafi áhrif 

á nám nemenda. Ein af forsendum þess að nemendur nái góðum 

námsárangri er að nemendur búi við góðar námsaðstæður. Þó svo að 

menntun og nám barna og unglinga fari að mestu fram í skólum með aðstoð 

kennara þá ræðst námsárangur þeirra að miklu leiti af öðrum þáttum eins 

og t.d. fjölskylduaðstæðum. Grunnurinn að ýmiss konar undirstöðufærni og 

viðhorfum hjá börnum er lagður heima fyrir. Samskipti sem fara fram á 

heimilum barna og unglinga mótar viðhorf þeirra til náms og skólans og 

hefur viðhorfið mikið að segja um námsárangur. Fjölskylduaðstæður m.a. 

menntun foreldra skiptir miklu máli fyrir námsgengi og námsárangur barna. 

Því meiri menntun sem foreldrar hafa þeim mun meiri líkur eru á betri 

árangur barna þeirra í námi (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hanssen, 2010). Þessi fylgni á milli menntunar foreldra og gengis 

barna þeirra í námi má rekja til þess að með aukinni menntun foreldra þá 

hlúi þeir betur að námi barna sinna og hafi miklar væntingar til þeirra í 

námi. Sýnt hefur verið að mikilvægt er að skoða fjölskyldugerð þegar verið 

er að skoða áhrif fjölskyldu á námsárangur (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hanssen, 2010). Börn sem alast upp hjá báðum 

kynforeldrum sínum ná að jafnaði betri námsárangri en þau sem alast upp 

hjá einstæðu foreldri eða stjúpforeldrum. Stöðuleiki fjölskyldna skiptir 

meira máli en samsetning þeirra fyrir skólagöngu og námsárangur barna og 

unglinga. Börn sem alast upp í fjölskyldu þar sem er mikill óstöðuleiki eru 
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líklegri til þess að lenda í erfiðleikum í námi (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hanssen, 2010). Í nýlegri íslenskri rannsókn voru 

könnuð tengsl námsárangurs nemenda við viðhorf þeirra og foreldra þeirra. 

Einnig var skoðað hvort menntun móður tengist námsárangri og hvort 

námsárangur sé breytilegur eftir fjölskyldugerð. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að hjá nemendum voru jákvæð tengsl á milli trúar á 

eigin getur og námsárangurs. Stuðningur og eftirfylgni foreldra m.a. með því 

að fylgjast með gengi í skólanum og í heimanámi og að tala við barnið um 

námið skipti máli og hafði jákvæð áhrif á námsárangur barnanna (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hanssen, 2010) 

Uppeldisaðferðir virðast hafa talsverð áhrif á námsárangur barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að uppeldisaðferðir tengjast félags- og persónulegum 

þroska barna og hefur áhrif á árangur þeirra í námi. Í langtímarannsókn 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal var kannað hvort 

uppeldisaðferðir foreldra höfðu áhrif á brotthvarf ungmenna úr námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að uppeldisaðferðir foreldra 

hafa tengsl við brotthvarf þeirra frá námi. Þeir nemendur sem töldu sig búa 

við viðurkenningu foreldra sinna við 14 ára aldur voru líklegri til að halda 

áfram námi og lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur heldur en þeir 

nemendur sem töldu sig búa við sálræna stjórn foreldra. Þeir unglingar sem 

töldu sig hafa stuðning frá foreldrum við 14 ára aldur voru líklegri en þeir 

sem upplifðu lítinn stuning til að hafa lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Kenning á sviði uppeldisaðferða sem hefur haft mikil áhrif er kenning 

Diönu Baumrind (1966). Hún flokkaði uppeldisleg samskipti milli foreldra og 

barna í fjóra flokka. Foreldrar geta verið leiðandi, en þá eru þeir hlýir í 

viðmóti og sýna því áhuga sem börnin eru að gera í skólanum sem og 

annars staðar. Þessir foreldrar ætlast til ábyrgðar og þroskaðrar hegðunar af 

börnum sínum. Leiðandi foreldrar setja börnum sínum gjarnan skýr mörk og 

gera hæfilegar kröfur til þeirra. Eftirlátnir foreldrar, þá eru foreldrar 

styðjandi en setja ekki skýr mörk og hafa fáar reglur. Þeir hafa ekki miklar 

væntingar til barna sinna. Skipandi foreldra stjórna með boðum, bönnum og 

refsingum við uppeldi barna sinna. Þeir rökræða ekki við börnin sín, börnin 

eiga að hlýða þeim. Þessir foreldrar gera miklar kröfur á börn sín en eru 

tilfinningalega fjarlægðir þeim, sýna þeim sjaldan hlýju og hvatningu. Loks 

eru það afskiptalausu foreldrarnir en þar einkennist uppeldið af stjórn- og 

reiðuleysi. Þau börn sem notið hafa leiðandi aðferð í uppeldi sínu ráða yfir 

meiri samskiptahæfni, minni depurð, hafa meira traust á sjálfum sér og ná 

almennt betri námsárangri en þau börn sem búa við annars konar 

uppeldisaðferðir (Gray og Steinberg, 1999; Lamborn, Brown, Mounts og 
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Steinberg, 1991; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að unglingar eru ólíklegri til aða hætta í námi ef þeir búa við leiðandi 

uppeldi. Miklu máli skiptir að börn og unglingar búi við aðstæður þar sem 

þau fá hlýju og viðurkenningu, að foreldrar styðji þá og hvetji áfram og að 

foreldrar sýni námi þeirra áhuga (Baumrind, 1966; Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Turner, Chandler og Heffner, 2009).  

Langflestir foreldrar vilja börnum sínum vel en það má velta því upp 

hvort þeir hafi allir þá þekkingu og færni eða búi við góðar aðstæður sem 

gefur þann möguleika að sinna uppeldi barna sinna vel. Það er ekki nóg að 

vilja styðja barnið sitt, það þarf þekkingu og færni til að vita hvers konar 

stuðningur er árángursríkur (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hanssen, 2010).  

2.6.1 Samstarf heimilis og skóla 

Grunnskólinn er mjög mikilvægur í lífi nemenda og fjölskyldna þeirra og gott 

samstarf heimilis og skóla er ein af forsendum góðs og árangursríks 

skólastarfs. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur eftirfarandi fram: 

Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því 

að foreldrarnir styðji við skólagöngu barna sinna og gæti 

hagsmsuna þeirra í hvíetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti 

skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna 

sinna og foreldrasamstarfi frá upphafi til loka grunnskóla. 

Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og 

foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir 

árangursríku skólastarfi (Mennta- og menningar–

málaráðuneytið, 2011).  

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur ná meiri árangri í námi ef foreldrar 

þeirra eru virkir þátttakendur í skólastarfinu, fá hærri einkunnir, eru 

jákvæðari og hafa betra viðhorf til skólans. Epstein bendir á að allir hafa sitt 

hlutverk í uppeldi barna og eitt helsta hlutverk skólans er að ýta undir 

þátttöku heimilisins og gefa þau skilaboð að þátttaka foreldra er mikilvæg 

og nauðsynleg (Epstein,e.d.). Foreldrasamstarf og þátttaka foreldra í 

skólastarfinu hefur marga viðurkennda ávinninga sem gætu vaxið ef fleiri 

foreldrar væru virkir og tækju þátt. Rannsóknir hafa ekki einungis sýnt að 

með góðu samstarfi við foreldra eykst námsárangur heldur einnig fá 

nemendur aukið sjálfstraust (Pena, 2000).  
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Berger kemur inn á í grein sinni Parents as Partners in Education að með 

góðum samskiptaháttum við heimilin kynnast kennarar og skólastjórnendur 

nemendum sínum betur (Berger, 2000). Kennari á að nýta sér upplýsingar 

frá foreldrum til að skoða og þróa eigið starf. Ef upp koma vandamál þá 

vinna kennari og foreldri saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Samstarf milli heimilis og skóla skiptir hér veigamiklu máli, að foreldrar séu 

virkir  þátttakendur í námi barna sinna og upplýsi kennara um styrkleika 

þeirra.  

Það er nokkuð ljóst að foreldrasamstarf er stór og mikilvægur hluti af 

kennarastarfinu. Það skiptir miklu máli að samskiptin einkennist að 

jákvæðni og að trausti sé komið á í upphafi skólaárs milli foreldra og 

kennara.  Einnig er mikilvægt að kennarar og foreldrar séu stöðugt að leita 

nýrra leiða til að efla og styrkja samstarfið. Það er mikilvægt að foreldrar 

séu sáttir við starfið í skólanum og styðji það og að viðhorf foreldra til 

skólans sé jákvætt því stuðningur foreldra við skólastarfið hefur jákvæð 

áhrif á námsárangur og líðan nemenda í skólanum. Til þess að þessi 

stuðningur og jákvætt viðhorf sé til staðar hjá foreldri verður kennari að 

hafa foreldra vel upplýsta um allt sem fer fram í skólanum. Kennarinn 

verður að vera opinn í samskiptum og úrræðagóður til að virkja foreldra til 

samstarfs. Þeir þrír hópar sem standa helst að skólasamfélaginu, þ.e. 

nemendur, kennarar og foreldrar verða að hafa virk samskipti, byggð á 

trausti og virðingu þar sem árangur hvers hóps byggist að svo miklu leyti á 

stuðningi hinna. 
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3 Aðferð 

Til að kanna hvort fyrirkomulag á kennslu bráðgerra nemenda í 

Njarðvíkurskóla bæri tilætlaðan árangur og hvert viðhorf þeirra reyndist 

vera sem komu að verkefninu, voru notaðar blandaðar aðferðir við 

gagnaöflun. Skráðar voru niðurstöður vettvangsathugana í dagbók, tekin 

voru hálfopin viðtöl og rýnihópaviðtöl, spurningalistar lagðir fyrir nemendur 

og skoðaðar niðurstöður kannana, skimana og prófa ásamt öðrum gögnum. 

Í aðferðakaflanum er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum og markmiði, 

þátttakendum, framkvæmd og gagnaöflun, skráningu og greiningu gagna og 

að lokum siðferðileg atriði.  

 Rannsóknarspurningar og markmið 3.1

Markmið með þessu verkefni var að skoða hvort fyrirkomulag á kennslu 

bráðgerra nemenda í 3. bekk Njarðvíkurskóla bæri tilætlaðan árangur og 

hvert viðhorf þeirra reyndist vera, sem komu að verkefninu. 

Þannig var leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

• Hvernig er námi og kennslu bráðgerra nemenda háttað í 3. bekk 

Njarðvíkurskóla? 

• Hver er árangurinn og ávinningurinn með kennslunni? 

• Hver er upplifun nemenda, foreldra/forráðamanna, kennara og 

stjórnenda skólans af þessu námsfyrirkomulagi? 

• Hvaða áhrif hafa breytingarnar haft á líðan og viðhorf nemenda? 

• Hvað í íslenskukennslunni hefur gagnast vel og skilað árangri? 

• Hafa komið upp einhverjar hindranir eða vandamál og hvernig hefur 

gengið að leysa þau? 

• Hvað styður það að þessi nálgun með bráðgera nemendur festist í 

sessi í Njarðvíkurskóla? 

 Þátttakendur 3.2

Þátttakendur í rannsókninni skiptust í fjóra hópa. Í fyrsta lagi voru það fimm 

nemendur sem áttu hlut að máli, allt stúlkur í 3. bekk. Í öðru lagi voru það 

foreldrar eða forráðamenn stúlknanna, samtals tíu. Í þriðja lagi kennarinn 

sem kenndi og skipulagði verkefnið og loks í fjórða lagi skólastjórnendur. 
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Í þróunarverkefni Njarðvíkurskóla var ákveðið að skipuleggja úrræði fyrir 

nemendur í 3. bekk og að íslenskan yrði tekin fyrir þetta skólaár. 

Þróunarverkefnið hófst skólaárið 2013 – 2014. Val á nemendum í verkefnið 

var þannig háttað að skoðaðar voru niðurstöður úr hinum ýmsu prófum, 

skimunum og frammistöðu í tímum. Niðurstaðan var sú að 

nemendahópurinn samanstóð af fimm stúlkum sem sóttu kennslu í íslensku 

tvo tíma á viku hjá kennara.  

 Framkvæmd og gagnaöflun 3.3

Rannsakandi fór einu sinni í viku á tímabilinu 3. október 2013 – 13. mars 

2014 í tvo tíma í senn í Njarðvíkurskóla og fylgdist með kennslu hópsins, 

Bráðgerra nemenda í Njarðvíkurskóla, þar sem rannsakandi skráði niður hjá 

sér það sem átti sér stað í kennslustundum. Rannsakandi fylgdist vel með 

kennara og nemendum. Vettvangsnótur eru nákvæmar og víðtækar 

skriflegar lýsingar á því sem kemur í ljós á vettvangi, rannsakandi skráir 

niður og reynir að túlka aðstæður eins vel og unnt er. Mikilvægt er að 

rannsakandi skrái niður hjá sér allt sem hann sér, heyrir og upplifir og veltir 

því fyrir sér. Oftast eru vettvangsnótur skráðar í einn til tvo tíma í senn. 

Þegar rannsakandi er mikið lengur á vettvangi að skrá þá getur hann misst 

einbeitingu á því sem er í gangi á vettvangi (McMillan, 2008). 

Rannsakandi tók þrjú hálfopin viðtöl, við skipuleggjanda 

þróunarverkefnisins sem er einnig kennari hópsins Bráðgerir nemendur í 

Njarðvíkurskóla, við skólastjórnendur og foreldra/forráðamenn. Í 

hálfopnum viðtölum fara samræður fram á milli rannsakanda og 

viðmælanda. Rannsakandi er með viðtalsramma með fyrirfram ákveðnum 

spurningum sem hann leitast við að svara. Viðtalsramminn er ekki í mjög 

föstum skorðum heldur er gengið út frá ákveðnum þemum og efninu 

svolítið leyft að flæða innan rammans, hvernig viðtalið þróast er í höndum 

viðmælanda. Markmiði með slíkum viðtölum er að rannsakandinn hlustar á 

það sem viðmælandinn segir og upplifir reynslu og þekkingu hans 

(McMillan, 2008). 

Viðtal við skipuleggjanda þróunarverkefnisins sem er einnig kennari 

hópsins sem var rannsakaður, var hálfopið með fyrirfram ákveðnum 

spurningum (sjá viðauka 4). Spurningarnar sem leitast var eftir að svara 

skiptust í ákveðin þemu sem voru eftirfarandi: 

 Forsagan og upphafið 

 Markmið 

 Þróunarverkefnið 

 Líðan nemanda 
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 Einstaklingsmiðun 

 Framfarir 

 Foreldrar – foreldrasamstarf 

 Framhaldið 

 Annað 

Viðtöl voru tekin við foreldra/forráðamenn á foreldradegi í skólanum og 

voru foreldraviðtölin samtals fimm. Í viðtölunum var rannsakandi með 

fyrirfram ákveðnar spurningar (sjá viðauka 5) sem skiptust einnig niður í 

ákveðin þemu. Þemun voru: 

 Þekking á þróunarverkefninu 

 Viðhorf til þróunarverkefnisins 

 Námið  

 Heimavinnan 

 Viðhorf og líðan barnsins 

 Upplýsingastreymi 

 Framfarir 

 Framhaldið 

 Annað 

Viðtal var tekið við skólastjórnendur (skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra) saman, viðtalið var hálfopið og var rannsakandi með 

nokkrar fyrirfram ákveðnar spurningar (sjá viðauka 6) sem leitað var svara 

við. Spurningarnar skiptust líka í ákveðin þemu, þau voru: 

 Forsagan og upphafið 

 Nám bráðgerra nemenda 

 Kostir og ókostir við fyrirkomulagið  

 Bráðgerir nemendur á unglingastigi 

 Framhaldið 

 Annað 

Tekið var eitt rýnihópaviðtal við nemendahópinn. Í rýnihópaviðtölunum 

stjórnaði rannsakandi umræðum með fyrirfram ákveðnum spurningum (sjá 

viðauka 7) en með sveigjanleika að leiðarljósi. Þátttakendur ræddu sín á 

milli, skiptust á skoðunum og tjáðu sig óþvingað um viðfangsefnið 

(McMillan, 2008). Spurningalistar (sjá viðauka 8) voru einnig lagðir fyrir 

nemendur. Þegar spurningalistar eru lagðir fyrir þá velur rannsakandinn 

þann hóp sem hann vill afla upplýsinga hjá, safnar upplýsingum með 

fyrirlögn spurningalista og greinir þá síðan til þess að svara 

rannsóknarspurningum eða rannsóknarviðfangsefni (McMillan, 2008). 

Niðurstöður kannana, skimana og prófa voru notaðar til að afla gagna um 

námsárangurinn. 
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Viðtölin gengu öll vel fyrir sig og voru viðmælendur mjög áhugasamir 
um að ræða við rannsakanda og láta skoðanir sínar í ljós. Rannsakandi náði 
vel fram viðhorfum, reynslu og hugsunum viðmælanda í viðtölunum. 
Rannsakandinn reyndi að festa sig ekki mikið við spurningarnar sem hann 
studdist við heldur ef það kom upp nýr vinkill í viðtölunum þá var hann 
ræddur betur. Á meðan á viðtölunum stóð beitti rannsakandi virkri hlustun. 
Þegar beitt er virkri hlustun í viðtölum þá sýnir spyrillinn að hann hlustar á 
viðmælandann. Spyrillinn sýnir það með augnsambandi og svarar til baka 
með setningum eða stuttum orðum. Spyrillinn endurtekur og umorðar það 
sem viðmælandinn segir og spyr um það sem honum finnst ekki nógu skýrt. 
Spyrillinn lætur ekki í ljós sínar skoðanir en aðstoðar viðmælandann að 
koma sínum skoðunum og tilfinningum á framfæri (McMillan, 2008).  

Gagnaöflun verkefnisins fór fram á tímabilinu 3. október 2013 – 14. mars 
2014. Fimmtudaginn 3. október mætti rannsakandi fyrst á vettvang og 
fylgdist með kennslu. Fyrstu 2 vikurnar mætti rannsakandi tvisvar í viku einn 
tíma í senn. Því var svo breytt í einu sinni í viku tvo tíma í senn þar sem það 
nýttist mun betur. Rannsakandi fylgdist með á vettvangi til 13. mars 2014. 
Fimmtudaginn 16. janúar 2014 svöruðu nemendurnir spurningakönnun. 
Könnunin var með sjö spurningum, fjórum krossaspurningum og þremur 
opnum spurningum. Mánudaginn 20. janúar var tekið viðtal við foreldra á 
foreldradegi í skólanum. Viðtölin voru samtals fimm. Fimmtudaginn 13. 
mars var tekið rýnihópaviðtal við nemendur og föstudaginn 14. mars voru 
tekin tvö viðtöl, við skólastjórnendur og kennara hópsins.  

 Skráning og greining gagna 3.4

Rannsakandi fylgdist með kennslu og skráði í dagbók einu sinni í viku og 

eftir hvern tíma þá ræddi rannsakandi við kennarann um tímann.  

Rannsakandi hljóðritaði öll viðtölin um leið og þau fóru fram, einnig 

skráði rannsakandi hjá sér minnispunkta með þeim atriðum sem honum 

fannst skipta máli. Rannsakandi hlustaði ítrekað á hvert viðtal fyrir sig áður 

en það var afritað. Rannsakandinn flokkaði saman og tók út þau lykilatriði 

og þemu sem honum þótti skipta máli fyrir niðurstöðu verkefnisins. Unnið 

var úr niðurstöðum viðhorfskönnunar þannig að hver spurningalisti var 

lesinn yfir og svörin skráð. Niðurstöður viðhorfskönnunar við nemendur 

voru teknar saman og niðurstöður skráðar við hverja spurningu. Úrvinnsla 

niðurstaðna á könnunum og prófum var þannig háttað að rannsakandi 

skoðaði og flokkaði niðurstöður prófa og kannana og tók það sem nýttist 

honum. Rannsakandi nýtti einungis niðurstöður þar sem hægt var að sjá 

framfarir með samanburði nokkurra prófa og með samanburði við 

árganginn í heild sinni.  
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 Siðferðileg atriði 3.5

Foreldrar samþykktu þátttöku nemenda í verkefninu með undirskrift á bréfi 

(sjá viðauka 9) sem var sent heim. Hinn 5. september 2013 var fundað með 

foreldrum/forráðamönnum stúlknanna og þeim kynnt þróunarverkefnið, 

skipulag og hvernig yrði staðið að kennslunni. Rannsakandi fékk samþykki 

allra þátttakenda verkefnisins til að nýta allar þær upplýsingar sem fengust 

með gagnaöflun til notkunar í verkefninu. 

Rannsakandi verkefnisins, Ebba Lára Júlíusdóttir, er einnig 

grunnskólakennari við Njarðvíkurskóla og hefur því starfað með 

stjórnendum og kennurum skólans og þekkir vel til starfsemi skólans. 

Rannsakandi hefur jafnframt tekið þátt í þróunarverkefnum innan skólans 

og unnið með kennaranum sem stýrir þróunarverkefninu og þekkir til 

nemenda og bakgrunns þeirra. Rannsakandi reyndi samt sem áður eftir 

fremsta megni að gæta hlutleysis í gagnöflun, greiningu gagna og 

framsetningu niðurstaðna og viðhalda þannig trúverðugleika við 

framkvæmd verkefnisins. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum verkefnisins. Fyrst koma 

niðurstöður úr viðtali við kennara hópsins. Þar á eftir eru niðurstöður úr 

foreldraviðtölum. Því næst koma niðurstöður úr rýnihópaviðtali við 

nemendur. Svo koma niðurstöður spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

nemendur. Næst er gert grein fyrir niðurstöðum úr viðtali við 

skólastjórnendur og í lokin koma niðurstöður úr könnunum, prófum og 

öðrum gögnum. 

 Niðurstöður úr viðtali við kennara hópsins 4.1

Fyrsta spurningin snerist um upphafið að þróunarverkefninu. Helena sagði 

umræðu um að koma betur til móts við bráðgera nemendur í 

Njarðvíkurskóla hafi öðru hvoru komið upp á yfirborðið á undanförnum 

árum. Helena hefur verið að vinna með þróunarverkefni, sem kallast 

Lestrarsnillingar, í nokkur ár í Njarðvíkurskóla. Í þeim hópi eru nemendur 

sem eiga erfitt með að tileinka sér lestur. Kveikjan hjá Helenu að því að fara 

af stað með vinnu með bráðgera nemendur í Njarðvíkurskóla kemur mikið 

frá vinnslu á verkefnum með Lestarsnillingana. Þegar hún hefur verið að 

útbúa verkefnin fyrir Lestarsnillingana og lesið greinar í tengslum við þá sem 

eiga erfitt með nám, hefur hún oft rekist á það hversu lítið sé verið að sinna 

nemendum sem eru lengra komnir, bráðgerum nemendum. Í 

skólasamfélaginu í dag er mikið verið að vinna með nemendur sem eiga 

erfitt með að tileinka sér námsefnið og finna úrræði fyrir þá. Í framhaldi af 

þessu þá las Helena niðurstöður PISA og þar var verið að fjalla um árangur 

15 ára nemenda í lestri. Í þessum niðurstöðum kom fram að það vantaði 

fleiri íslenska nemendur efst á toppinn, nemendur sem skara fram úr. 

Niðurstöðurnar gáfu það í ljós að ekki væri verið að vinna markvisst með 

bráðgera nemendur, þeir væru ekki að fá verkefni sem reyna á getu þeirra 

og hæfni. Annað sem vakti áhuga Helenu var könnun sem var gerð af 

Menntamálaráðuneytinu, könnunin var gerð í framhaldi af niðurstöðum 

PISA. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að úrræði með bráðger börn væru að skila 

árangri til lengri tíma ef það væri verið að vinna með þessa nemendur 

markvisst og einstaklingsmiðað.  

Eftir lestur á niðurstöðum þessara kannana og vinnuna með 

Lestrarsnillinga langaði Helenu að prófa að vinna markvisst með lítinn hóp 

af bráðgerum nemendum í Njarðvíkurskóla. Helena fór í starfsmannaviðtal í 
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febrúar 2013 og lagði þetta undir stjórnendur. Hana langaði til að vinna 

markvisst með bráðgera nemendur og að Njarðvíkurskóli færi af stað með 

þróunarverkefni í tengslum við þá vinnu. Helena vildi byrja með lítinn hóp, 

byrja smátt og bara með íslenskuna. Á þessum tímapunkti vissi Helena ekki 

hvaða aldur væri gott að byrja að vinna með en hún fékk mjög jákvæð 

viðbrögð við hugmynd sinni frá skólastjórnendum Njarðvíkurskóla. Skólinn 

vildi meta þróunarverkefnið og fékk Ebbu Láru Júlíusdóttur meistaranema 

til að skoða og meta þróunarverkefnið í heild sinni.  

Markmið með þróunarverkefninu sagði Helena vera að koma til 

móts við hvern nemanda á hans forsendum. Nemendur tileinkuðu sér 

námsefnið hraðar en nemendahópurinn almennt gerðu og köfuðu dýpra í 

verkefni sem verið var að vinna með. Nemendur fengu að glíma við verkefni 

sem hvetja til upplýsingaleitar og að vinna með áhugamál sín. Þegar skólinn 

fór af stað þá var hugsunin að fara margar leiðir til að reyna að ná settum 

markmiðum okkar og hafa gott skipulag á lestrarþjálfun og lesskilningi. 

Innleiddar voru góðar aðferðir fyrir nemendur svo þeir öðluðust betri 

skilning á því efni sem unnið var með. Markvisst var unnið með skipulag á 

ritun, nemendur lærðu bæði skapandi skrif og fræðilega ritun. Stafsetning, 

málfræði og framsögn var tekin með. Aðaláherslan var að búa til skipulag til 

að koma til móts við hvern og einn nemanda með áherslu á aukinn lestur og 

að auka lestraránægju nemenda. Mikilvægt að nemendur höfðu ánægju á 

því sem þeir eru að gera í íslensku.  

Helena taldi verkefnið hafa gengið vel en hún kom inn á að verkefni 

eins og þetta kallar á aukna vinnu kennara. Þegar farið er út í svona 

þróunarverkefni sem verið er að gera í fyrsta skipti þá er það mikil vinna 

fyrir kennarann. Hann þarf að sökkva sér í lestur fræðiefnis til þess að geta 

byrjað að vinna verkefnið og til þess að geta gert verkferla (sjá viðauka 10) 

sem fara á eftir og þurfa þeir að vera í takt við námskrána. Nemendur þurfa 

að fá nám við hæfi þar sem þeir fá að kafa í afmörkuð viðfangsefni sem við 

höfum verið að útfæra á marga ólíka vegu. Helena taldi helsta ávinninginn á 

þróunarverkefninu vera þann að nemendur sýndu miklar framfarir og að 

það væru miklar breytingar hjá nemendum frá því í haust. Það eru framfarir 

námslega, aukið sjálfsöryggi, nemendur eru ánægðir, hlakka til að koma í 

tíma og þeim líður vel. Hindranirnar eða vandamál sem upp komu voru ekki 

mörg. Það helsta er að nemendur hafa fengið of erfiða heimavinnu með sér 

heim, en þá var kennslan og áætlanirnar (sjá viðauka 2) endurskoðaðar og 

þess gætt að fara ekki of geyst.  

Svar Helenu við spurningunni um líðan nemenda var að hún upplifði 

að nemendum liði mjög vel. Þeir voru ánægðir og spenntir að mæta í tíma. 
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Nemendur nefndu það líka oft hvað þeim fannst gaman, voru ánægðir og 

vildu alltaf vera í svona kennslu. Helena sá miklar framfarir hjá nemendum 

námslega sem voru bæði framfarir sem hægt var að mæla með tölum og 

námslegar framfarir sem voru ekki mældar í tölum eins og t.d. í ritun. 

Helena sá miklar framfarir á ánægju nemenda, sjálfsöryggi og trú á eigin 

getu. Það sem Helena sagði um líðan nemenda og framfarir er að miklu leyti 

það sama og rannsakandi upplifði og skráði í dagbók á vettvangi.  

Að koma til móts við námslegar þarfir nemenda taldi Helena hafa 

gengið ágætlega. Allir nemendur fengu vikuáætlun einu sinni í viku, en 

áætlunin var búin til í samvinnu við nemendur og foreldra. Foreldrar fengu 

sendan tölvupóst heim um það hvað væri framundan, hver markmiðin 

væru, hvaða leiðir væru farnar til að ná markmiðum og hvaða námsefni 

væri notað og hver staða nemenda væri. Þar af leiðandi treysti Helana á að 

foreldrar kæmu með endurgjöf reglulega á verkefnið og væru þannig virkir 

þátttakendur í verkefninu. Farið var yfir áætlunina með nemendum og var 

hver áætlun unnin út frá fyrri áætlunum þannig að hver áætlun gerir 

nemendum keift að halda sig innan ákveðins ramma og nemendur fengu 

þjálfun í því sem þurfti að bæta. Helena sagði að með svona góðu 

utanumhaldi þá er auðvelt að sjá hvar hver nemandi sé staddur, hvar hann 

þarf frekari þjálfun. Einnig er auðvelt að dýpka námsefnið með því að láta 

nemendur fá fleiri verkefni í sömu viku sem eru öll að þjálfa sama þáttinn.  

Helena sagði verkefnið vel kynnt fyrir foreldrum. Í upphafi var sent 

bréf (sjá viðauka 9) til foreldra og allir foreldrar þurftu að samþykkja 

þátttöku barnsins síns í verkefninu. Fundað var með foreldrum þar sem 

farið var yfir þróunarverkefnið. Foreldrar voru duglegir að láta vita hvernig 

gekk heima, og létu vita hvað betur mætti fara. Helena upplifði að foreldrar 

væru mjög ánægðir með þróunarverkefnið enda er hlutur foreldra 

mikilvægur til að verkefnið skili þeim árangri sem stefnt er að. Helena gerði 

þær væntingar til foreldra að þeir þjálfuðu heima þá heimavinnu sem 

nemendur áttu að vinna en innlögn fór fram í skóla.  

Varðandi framhaldið telur Helena það vera í höndum 

skólastjórnenda en hún hefur áhuga á að vinna áfram að framgangi 

þróunarverkefnisins. Helena sagðist vilja vinna með þróunarverkefnið upp í 

nokkra árganga eins og 4. 5. og 6. bekk. Halda 3. bekk sem innleiðingarhóp í 

þessu verkefni. Eins mikilvægt og það er að vinna með þá nemendur sem 

eiga erfitt með nám þá er ekki síður mikilvægt að vinna með bráðgera 

nemendur og finnst Helenu þá áherslu vanta í skóla hér á landi. Hún telur að 

nú sé komin meiri vakning á mikilvægi þess að unnið sé markvisst með 

þennan nemendahóp. 



 

46 

Með þróunarverkefni Njarðvíkurskóla með bráðgera nemendur segir 

Helena að skólinn sé að stuðla að markvissari námsúrræðum fyrir þennan 

nemendahóp. Hún vill svo í framhaldinu að Njarðvíkurskóli móti sína eigin 

stefnu með bráðgera nemendur og hægt sé að byggja á þeim grunni sem 

byggður var upp með þessu þróunarverkefni. Ósk Helenu er að verkefnið 

haldi áfram að þróast og nái að festa sig í sessi í Njarðvíkurskóla. 

 Niðurstöður í viðtölum við foreldra/forráðamenn 4.2

Viðtöl við foreldra/forráðamenn fóru fram 20. janúar 2014. Viðmælendur 

voru sjö. Fyrsta spurningin snerist um þekkingu foreldra á 

þróunarverkefninu. Foreldrar töldu sig allir hafa góða þekkingu á 

verkefninu, þeir fengu góða kynningu í haust, fengu reglulega sendan 

tölvupóst heim um hvað var á döfinni, þeir fylgdust með heimanámi barna 

sinna og sáu þar hvað verið var að gera hverju sinni og hvaða áherslur verið 

væri að leggja á. Í viðtölunum kom framm að allir foreldrar höfðu gott 

viðhorf til þróunarverkefnisins. Þeir sögðust bæði ánægðir og jákvæðir. 

Foreldrum fannst fyrirkomulagið hvetja börnin áfram og styrkja þau í námi. 

Foreldrar þriggja nemenda töluðu um að þær hefðu verið orðnar leiðar í 

skólanum í fyrra, lítil hvatning, verkefnin voru of létt og engin áskorun eða 

ögrun. Einnig kom fram hjá foreldrum að að börnunum hefði fundist mjög 

skemmtilegt að tilheyra þessum hópi.  

Miðað við svör allra foreldra mátti álykta svo að þeim hefði fundist 

nemendur fá nám við hæfi, verkefnin voru fjölbreytt, krefjandi og 

nemendum mikil áskorun. Einnig töluðu foreldrar um hvað það fóru oft 

miklar vangaveltur fram heima um námið. Allir foreldrar töldu að barnið sitt 

hefði áhuga á íslensku. Foreldrar Önnu, Helgu, Elínar og Völu töluðu um að 

áhuginn hafði breyst til batnaðar, að þær hefðu meiri áhuga á íslensku en 

áður en þeir byrjuðu í þessu kennslufyrirkomulagi. Foreldrar Guðrúnar 

töluðu um að hún hafði alltaf haft mikinn áhuga á íslensku og jákvætt 

viðhorf til skólans og áhuginn væri enn mikill hjá henni. Allir foreldrar töluðu 

um að börnin hefði gott viðhorf til skólans. Foreldrum finnst kominn meiri 

áhugi og hvatning á íslensku eins og foreldrar Völu lýsa: 

Við sáum aldrei að hún hafði metnað og áhuga fyrr en í vetur 

með þessum tímum og verkefnum. Komið keppnisskap á góðan 

hátt hjá henni, hún er alls ekki að keppa eða metast við hinar.  

Foreldrar Önnu sögðu: Henni finnst íslenskan skemmtilegri en 

henni fannst áður. Þetta hefur vakið mikinn áhuga hjá henni á 
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íslenskunni. Þetta er mjög fjölbreytt, ekki alltaf sömu verkefnin. 

Hún veit aldrei hvað kemur næst, það finnst henni svo gaman.  

Foreldrar upplifðu að börnunum leið vel í tímunum, það var ekkert sem 

benti til neins annars. Einnig komu foreldrarnir inn á hvað þær voru 

spenntar að mæta og þá vissu foreldrar að þeim leið vel. Móðir Helgu sagði: 

„Hel   bíðu  ef    f mm u ö um“. Fo el rar Guðrúnar sögðu eftirfarandi: 

„Guð ú  e   ll  f mjö   pe     ð mæ   o  e  mikill spenningur fyrir 

fimmtudögum. Henni finnst mjög merkilegt að vera í þessum hóp og er 

 ífell   ð   l  um í le  ku  “.  E       ö ðu fo el     Ö  u: 

...ef það er eitthvað í gangi í skólanum á fimmtudagsmorgnum 

eins og t.d. í desember var jólaföndur þá varð allt ómögulegt 

því þá var ekki tími hjá bráðgerum nemendum. 

Upplifun foreldra af heimavinnu nemenda var mjög góð og foreldrum 

fannst heimavinna vera hæfileg. Þeir töluðu um að heimavinnan hefði oft 

verið krefjandi og verið mikil áskorun. Heimavinnan var ekki of erfið að 

þeirra mati, en reyndi samt á. Foreldrar komu inn á hvað nemendum fyndist 

gaman að vinna þessa heimavinnu. Eins og móðir Helgu lýsir: „Mér hefur oft 

fundist þetta vera mikið en þegar hún byrjar þá finnst henni þetta svo 

skemmtilegt að hún spænir þetta upp. Hún er mjög áhugasöm um þessa 

heimavinnu“. 

Faðir Guðrúnar sagði m.a. eftirfarandi: Í byrjun fannst okkur 

heimavinnan ekki mikil breyting og ekki reyna mikið á, þetta 

var létt í byrjun. Nú er heimavinnan við hæfi, þetta er áskorun 

og reynir á hana en samt er heimavinnan ekki of þung. Hún 

hefur mikinn áhuga og pælir mikið í heimavinnunni. Ef hún 

getur ekki einhvað þá hættir hún ekki fyrr en hún hefur leyst 

það. Gat ekki eitt orð í stafarugli um daginn og það var alveg að 

gera alla á heimilinu brjálaða.  

Móðir Völu sagði: Vala er orðin svo dugleg að vinna 

heimavinnuna og orðin mun betri í að hefja heimanámið. Það 

var hlutur sem við vorum komin í vandræði með, hún var orðin 

svo leið í fyrra. 

Í viðtölunum ræddu foreldrar um ánægju sína með upplýsingastreymi og 

samskipti milli skólans og heimilisins, um nám og kennslu í verkefninu. Mikil 



 

48 

ánægja var hjá foreldrum með að fá sendan tölvupóst vikulega og þeir báru 

sig líka eftir upplýsingum og fannst aðgangur að kennaranum góður. Það 

sem foreldrum fannst hafa gagnast vel á þessu kennslufyrirkomulagi var að 

börnin fengu nám við hæfi, þau voru alltaf að læra eitthvað nýtt. Tveir 

foreldrar töluðu um að það sem gagnaðistvel sé að áhuginn hjá barninu 

hefur aukist. Móðir Helgu sagði: 

Það er eins og hún hafi fengið meiri kraft. Áhuginn á 

íslenskunni hefur eflst mikið hjá henni. Íslenskan er orðin 

skemmtilegri en hún var. Henni fannst alltaf mun skemmtilegra 

í stærðfræði en íslensku en núna er áhuginn sá sami í þessum 

fögum.  

Móðir Völu sagði eftirfarandi: Mikill ávinningur á þessu  

kennslufyrirkomulagi fyrir Völu er lesturinn. Vala las ekki mikið 

og les hún núna mun meira en hún gerði. Hún er samt ekki 

farin að lesa sér til ánægju en vonandi fer það að koma.  

Þegar spurt var um hvort það væri eitthvað sem foreldar vildu sjá gert 
öðruvísi og eitthvað sem betur mætti fara var fátt um svör. Foreldrar 
svöruðu þó því til að þær væru ánægðir með fyrirkomulagið, að komið væri 
til móts við nemendur, námið fjölbreytt og farið var inn á alla þætti. Tveir 
foreldrar vildu sjá meiri ritun, annað foreldrið vildi það vegna þess að það 
var veikleiki hjá barninu á meðan hinu foreldrinu finnst það einungis vanta. 
Eitt foreldri talar um að það hefði mátt vinna meira með áhugasvið 
nemandans. 

Af svörum foreldra mátti ráða að þeir virtust sammála um að miklar 
framfarir hefðu átt sér stað. Foreldrum fannst framfarirnar vera bæði 
námslega og á þáttum í tengslum við námið eins og t.d. áhuga og ánægju á 
náminu. Foreldrar Önnu og Völu tala um að sjálfsöryggið og trú á eigin getu 
hafi mikið breyst, nú eru nemendur með meira sjálfsöryggi og að þeir trúi 
meira á sjálfan sig en áður. Foreldrar tala líka um áhugann og framfarir og 
miklar vangaveltur í náminu. Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir vildu að 
barnið þeirra héldi áfram í þessu fyrirkomulagi var svarið í öllum tilfellum 
jákvætt. Foreldrar tala um að börnunum þeirra líði vel og eru ánægðir. 
M ð   Völu    ð : „V ð fo el        v ljum  ð V l  h l   áf m í þessu 
kennslufyrirkomulagi á meðan að hún vill það sjálft og henni líður vel. Vala 
e  þ     á  í um e     fo  e  um“. Fo el      pu ðu m k ð um  æ    
skólaár, hvort þetta fyrirkomulag haldi áfram og kom eitt foreldri inn á að 
gaman væri að sjá þetta fyrirkomulag í öðrum námsgreinum. 
Foreldrar/forráðamenn (munnleg heimild, 20. janúar 2014).  
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 Niðurstöður úr rýnihópaviðtali við nemendur 4.3

Rannsakandi tók viðtal við fimm nemendur 13. mars 2014. Þegar nemendur 

voru spurðir um það hvernig þeim fannst að vera í hópnum Bráðgerir 

nemendur var svarið gaman. Allir nemendur sögðu að allt sem væri gert í 

tímum væri skemmtilegt og það væri bara ekkert leiðinlegt. Nemendum 

finnst verkefnin skemmtileg en stundum voru þau erfið en erfiðu verkefnin 

eru líka skemmtileg. Eins og Anna sagði: „ ... ef verkefnin eru erfið þá lærum 

v ð b    me    á því“. Rannsakandinn upplifði að nemendum leið vel í 

tímunum og voru mjög spenntir að mæta. Rannsakandi sá að fyrir hvern 

tíma voru nemendurnir tilbúnir og spenntir að takast á við verkefnin. Það 

eru ófá skiptin þar sem ransakandi skrifar athugasemd í dagbók þar sem 

nemendur láta í ljós ánægju sína með íslenskutímana og verkefnavinnu 

tengda þeim.  

Af viðtölum við nemendur að dæma þóttu þeim tímarnir yfirleitt 

spennandi. Af svörum þeirra mátti ráða að þeim leið vel og höfðu þeir orð á 

því að þeir vildu ekki skipta aftur yfir í fyrra fyrirkomulag og fara aftur í 

bekkinn í þessum tímum, því þar er allt svo létt. Allir nemendurnir sögðust 

vera spennti  fy    f mm u ö u um e    o  Hel   o ð ð  þ ð: „Ég bíð 

spennt eftir fimmtudögum og ég er alltaf að spyrja heima hvenær það sé 

fimmtudagur því þá er tími hjá b áð e um  eme  um“.  

Áður en nemendur byrjuðu í þessu kennslufyrirkomulagi fannst Helgu og 

Elínu íslenska ekki skemmtileg heldur leiðinleg. Guðrúnu fannst íslenskan 

létt en samt skemmtileg og Önnu og Völu fannst íslenskan ágæt.  Allar voru 

þær sammála um að íslenskan væri skemmtilegri en hún var áður. 

Ástæðuna sögðu þær vera að þær fengu að læra meira og vinna meiri 

heimavinnu, einnig að verkefnin voru skemmtileg en líka erfið. Guðrún 

sagði eftirfarandi: „Mér finnst skemmtilegra núna því það er svo gaman að 

vinna verkefnin hér og hér er líka svo skemmtilegt, miklu skemmtilegra en 

 ð ve     ð   með bekk um“.  

Nemendum fannst heimavinnan hafa gengið vel. Verkefnin góð, 

áhugaverð en einnig gátu þau verið erfið og þá þurftu nemendur stundum 

að fá aðstoð frá foreldrum. Í viðtölum við nemendur kom fram að þeim 

fannst mjög gaman að vinna heimavinnuna og töluðu um að hún væri 

skemmtilegri en í öðrum námsgreinum. Eins og Anna orðaði það: „Í 

Bráðgerum nemendum þurfum ekki bara að vinna eina blaðsíðu og svo er 

he m v      bú  “.  Rannsakandi skráði í dagbók athugasemdir um það 

sem nemendur sögðu um heimavinnuna. Þær voru oftast mjög spenntar 

fyrir heimavinnunni en nokkur skipti komu upp þar sem þeim fannst 

heimavinnan erfið.  
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir vildu halda áfram í svona hópi 

þá svöruðu því allir játandi. Þeim fannst lítið að gera í bekknum en meira að 

gera í hópnum, það væri svo gaman í þessari vinnu og verkefnin góð. 

Verkefnin hér eru erfiðari heldur en verkefnin sem eru unnin í bekknum og 

hér fáum við fleiri verkefni. Anna svaraði spurningunni á eftirfarandi hátt: 

„M   l       ð h l   áf  m í þe  um h pi því mig langar að vinna fram úr. 

Eins o  þe    é  e  kom   í 10. bekk þá e  é   ð læ   fy    f  mh l   k l “. 

Nemendur (munnleg heimild, 13. mars 2014).  

 Niðurstöður úr viðhorfskönnun nemenda 4.4

Viðhorfskönnun var lögð fyrir nemendur 16. janúar 2014 og svöruðu allir 

þátttakendur í verkefninu könnuninni. Spurningarnar í könnunninni voru 

sex og skiptust í þrjár krossaspurningar þar sem svarmöguleikarnir voru, 

ágætt, gott, sæmilegt og þrjár opnar spurningar. Í könnuninni kom í ljós að 

þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman í íslensku þá 

merktu þrír þe     v ð  v  mö ule k    „á æ  “ o   vei  þe     v ð „ o  “. 

Enginn þe     v l   mö ule k    „ æm le  “. Þegar nemendur voru spurðir 

út í námsefnið sem unnið var með kom í ljós að þeim fannst öllum 

 ám ef  ð „á æ  “ en enginn merkti við mögule k   , „ o  “ eð  

„ æm le  “. Þe    e  í   m æm  v ð   ðu   öðu  v ð  l  v ð  eme  u    e  

þar lýstu þeir yfir ánægju sinni með verkefnin sem unnið var með. Aftur á 

móti þegar nemendur voru spurðir um hvernig þeim fannst að vinna 

heimavinnuna þá merktu þrí   eme  u  v ð  v  mö ule k    „á æ  “ o  

tveir við „ o  “ e     me k   v ð „ æm le  “.  

Í opnu spurningunum var spurt um hvað nemendum fannst 

skemmtilegast í íslensku kom í ljós að nemendum fannst skemmtilegast í 

lesskilningi, sögugerð, stafarugli, málfræði og lestri. Einnig var spurt um 

hvað nemendum þótti erfiðast í íslensku, var fátt um svör. Einn nemandi 

nefndi þó að ritun væri erfið og annar nefndi lesskilning. Að lokum var spurt 

um hvað nemendum þótti léttast í íslensku, þá nefndu þrír nemendur að 

það væri málfræði og þrautir en öllum fannst léttast að lesa.  

 Niðurstöður úr viðtali við skólastjórnendur 4.5

Skólastjóri sagði umræðuna um að koma til móts við bráðgera nemendur í 

Njarðvíkurskóla hafa komið til tals reglulega undanfarin ár. Skólinn hefur 

verið að bregðast mjög vel við nemendum í áhættuhóp og fannst þörf að 

koma betur til móts við þá nemendur sem eru bráðgerir. Þessi umræða 

vaknaði sérstaklega eftir að skólinn fór af stað með þróunarverkefnið 

Lestrarsnillingar, þar sem unnið er með nemendur sem eiga erfitt með að 
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tileinka sér lestur. Þó að kennarar séu að reyna að koma til móts við 

bráðgeru nemendurna inni í bekk fannst stjórnendum þeir ekki fá þessa 

einstaklingsmiðun eins og verið er að gera við nemendur sem eiga erfitt 

með nám. Skólastjórnendum fannst spennandi að sjá hvernig skólinn gæti 

unnið með þessa nemendur. Þetta hefur verið í umræðunni í nokkur ár, af 

hverju skólinn geri ekki svipað skipulag fyrir bráðgeru börnin eins og gert er 

fyrir þá nemendur sem eiga í erfiðleikum námslega. Deildarstjóri yngra stigs, 

Helena Rafnsdóttir, hefur töluvert mikið verið að velta þessu upp. 

Aðstoðarskólastjórinn nefndi það að þessi umræða hefði líka komið upp 

þegar Njarðvíkurskóli var með samkennslu árganga, þegar tveimur 

árgöngum var kennt saman (2.-3. bekkur og 4.-5. bekkur) þá fannst 

kennurum þeir þurfa að koma betur til móts við bráðgeru nemendurna og 

finna úrræði fyrir þá. Að þessir nemendur fengju krefjandi nám við hæfi. 

Skólastjórinn sagði að Helena hefði líka nefnt þetta reglulega við 

skólastjórnendur sérstaklega eftir að byrjað var að vinna með 

Lestrarsnillinga verkefnið. Helena hefði rætt þetta í viðtali við stjórnendur á 

síðasta skólaári, að hún væri tilbúin að byrja að vinna með hóp af 

bráðgerum nemendum. 

Þegar stjórnendur voru spurðir um sýn þeirra á nám bráðgerra 

barna svaraði aðstoðarskólastjóri að nám þeirra væri mjög mikilvægt. 

Skólastjórinn sagði bráðgera nemendur mikið til sjálfkeyrandi í skólakerfinu 

því áherslan hefur verið meiri á slakari nemendur og miðjuna. 

Aðstoðarskólastjórinn sagði þennan nemendahóp ekki vera að fá nógu 

krefjandi verkefni og þeir gætu verið betri en þeir sýna í raun og veru. 

Skólastjóri telur að bráðgerir nemendur vinni mikið eins og meðal 

nemandinn en ef þessir nemendur fá verkefni við hæfi þá telji hann að þeir 

muni ná betri námsárangri. Kennarar og stjórnendur væru að sjá það sífellt 

oftar, eins og í samræmdum prófum og niðurstöðum skimana og prófa á 

borð við PISA, að þá vanti fleiri nemendur sem skora hátt. Stjórnendur og 

kennarar vita hvað býr í mörgum nemendum og hvað þeir geta og spyrja 

sig, af hverju gera þeir ekki betur? Af hverju ná þeir ekki hámarksárangri? 

Aðstoðarskólastjórinn kom inn á að starfsfólk velti því oft fyrir sér hvað það 

sé sem þau eru að gera sem veldur því að þessir nemendur ná ekki 

hámarksárangri? Skólinn vill koma til móts við bráðgera nemendur með 

námi sem hentar getu þeirra og hæfni.  

Skólastjórinn vill mæta þörfum bráðgerra nemenda inni í bekk með 

einstaklingsmiðun, en það er ekki alltaf hægt því fjölbreytnin í 

nemendahópnum er mjög mikil. Aðstoðarskólastjórinn nefndi að þessi 

hópur, bráðgerir nemendur, hafi oft orðið utanvelta í skólakerfinu. Þeir eru 

oft stilltir og prúðir, vinna verkefnin sín, hjálpa þeim sem eru slakir og klára 
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allt á tíma og trufla yfirleitt ekki aðra. Skólinn hefur leyft nemanda ef hann 

treystir sér til að fara t.d. í innlögn á námsefni í bekknum fyrir ofan en það 

eru bara ekki allir nemendur sem treysta sér í það. Getur verið félagslega 

erfitt. Skólastjórinn nefndi að þegar samkennslan var þá gat árgangurinn 

sem var yngri fylgt eldri nemendahópnum en það var erfiðara þegar 

nemendur voru á eldra ári í samkennslunni þá höfðu þeir tilhneigingu til að 

fylgja miðjunni. 

Ókostir við að hafa bráðgera nemendur sér eins og gert er núna í 3. 
bekk taldi aðstoðarskólastjóri vera að þá vantar fyrirmyndina fyrir hina 
nemendurna í bekknum. Aftur kemur skólastjóri inn á að best væri að hafa 
bráðgera nemendur inni í bekknum en stjórnendur vilja sjá hvernig 
niðurstaðan á þessu fyrirkomulagi verður. Kannski gengur þetta og kannsi 
ekki en eins og staðan er í dag þá virðist þetta ganga vel. Stjórnendur 
segjast vera sveigjanlegir og alltaf tilbúnir að skoða hvað betur mætti fara. 
Þeir nefndu kosti við það að hafa bráðgera nemendur sér vera að þá fá þeir 
þá athygli sem þeir þurfa og þann frið sem ekki er endilega í bekknum. Þessi 
hópur nemenda fær oft ekki eins mikla athygli og aðrir nemendur. Kostur 
við að hafa þá sér er líka að þá eru nemendur að fá krefjandi verkefni við 
þeirra hæfi en bráðgerir nemendur eru líka misjafnir. 

Að koma til móts við bráðgera nemendur á unglingastigi  svöruðu 
stjórnendur að skólinn hefur áður verið með teymi á unglingastigi. 
Nemendum var skipt í teymi/hópa eftir námsgetu í bóklegum greinum. Nú 
er hætt að vinna með teymi á unglingastigi því nemendahópurinn var ekki 
nógu stór. Stórnendur tala um að best væri að vinna með bráðgera 
nemendnur á unglingastigi inni í hinum almenna bekk með 
einstaklingmiðun en nemendahópurinn er breiður að það er spurning hvort 
þessir nemendur fái nám við hæfi þar. Aðstoðarskólastjóri nefndi að í 
skólanum þá er bráðgerum nemendum á unglingastigi boðið upp á að taka 
áfanga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja en inntökuskilyrði í það eru mjög 
ströng. Nemandi þarf fyrir utan góðan námsárangur að vera með góða 
vinnusemi og ástundun. Nemendum býðst einnig að taka fjarnámsáfanga 
frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Í þessari stöðu telja stjórnendur jafnvel 
besta kostinn að vinna með bráðgera nemendur á unglingastigi á svipaðan 
hátt og teymin voru, kannski í svona hóp eins og gert er í 3. bekk núna.  

Varðandi framhaldið þá er Njarðvíkurskóli að sækja um styrk í 

Sprotasjóð til að vinna áfram með bráðgera nemendur. Hugmyndin er sú að 

reyna að innleiða þetta til fleiri kennara og upp á miðstigið. Halda 3. bekk 

sem innleiðinaghópi og svo vinna með 4. 5. og 6. bekk og jafnvel 7. bekk líka 

í nokkrum hópum. Skólastjórinn sagði þau áhugasöm að vinna áfram 

markvisst með bráðgera nemendur og það eru margir nemendur sem eiga 

erindi í svona verkefni. Varðandi reynsluna á þróunarverkefninu þá eru 
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stjórnendur ánægðir með það og Helena stýrir þessu mjög vel. Mikilvægt er 

að fá foreldra með í svona verkefni, þeirra þátttaka skiptir miklu máli. 

Skólastjórnendur (munnleg heimild, 14. mars 2014).  

 Niðurstöður úr könnunum og prófum 4.6

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum nemenda í lestri og 

lesskilningi. Í fyrstu verður gerð grein fyrir niðurstöðum nemenda í lesfimi 

og svo koma niðurstöður úr lesskilningsprófinu Orðarún. Niðurstöður 

bráðgeru nemendanna í þessum prófum er einnig hægt að sjá í samanburði 

við alla nemendur í 3. bekk.  

4.6.1 Niðurstöður úr lesfimi 

Hér má sjá niðurstöður úr lesfimi prófum nemenda. Nemendur voru 

lestrarprófaðir í hraða tvisvar í byrjun skólaáras, í september, í framhaldi 

fengu þeir markvissa þjálfun með ýmis konar íhlutun til að efla 

lestrarfærnina. Nemendur voru prófaðir þrisvar sinnum á 

íhlutunartímabilinu, í desember, febrúar og mars. Einkunn er gefin í lesnum 

atkvæðum á mínútu og er markmið fyrir nemendur að við lok 3. bekkjar að 

nemendur hafi náð að lesa 130-180 atkvæði á mínútu (sjá viðauka 11). Þessi 

viðmið eru að finna í lestrarstefnu Njarðvíkurskóla (Njarðvíkurskóli, e.d.-b).  

 

Mynd 4: Árangur Önnu í lesfimi skólaárið 2013-2014. 
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Eins og sjá má á mynd 4 þá var Anna með 298 og 304 atkvæði á mínútu 

þegar hún tók fyrstu lestrarprófin síðastliðið haust og var Anna vel yfir 

markmiði 3. bekkjar (sjá viðauka 11). Þegar Anna fékk meiri þjálfun í 

lestrinum hækkaði hún sig upp í 305 atkvæði og í lok annar las hún 355 

atkvæði á mínútu sem er afbragðs árangur nemenda í 3. bekk miðað við 

viðmið skólans.  Anna hefur lokið markmiðum 7. bekkjar sem eru 300 – 350 

atkvæði á mínútu og er komin í markmið 8. – 10. bekkjar en þar þurfa 

nemendur að lesa 350 atkvæði á mínútu eða meira (sjá viðauka 11).  

Niðurstöður Elínar má sjá á mynd 5. Í fyrstu tveimur lestrarprófunum las 

Elín 165 og 160 atkvæði á mínútu. Eftir þjálfunina hækkaði hún í 191 

atkvæði þegar hún var lestarprófuð í desember og í mars las Elín 211 

atkvæði á mínútu. Þetta er góður árangur hjá Elínu og er hún komin í 

markmið 4. bekkjar í lestri sem eru 180 – 230 atkvæði á mínútu (sjá viðauka 

11).  

 

Mynd 5:  Árangur Elínar í lesfimi skólaárið 2013-2014. 
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Mynd 6: Árangur Guðrúnar í lesfimi skólaárið 2013-2014. 

 Á mynd 6 má sjá niðurstöður Guðrúnar í lestrarprófum skólaársins. 

Fyrstu tvö prófin sem tekin voru í september sýndu mjög góðar niðurstöður 

eða 282 og 248 atkvæði á mínútu. Með íhlutun og frekari þjálfun í lestri las 

Guðrún 382 atkvæði á mín í lok annar. Þessi árangur er frammúrskarandi og 

hefur Guðrún aukið við sig 100 atkvæðum á þessu skólaári sem eru góðar 

framfarir. Guðrún er líkt og Anna komin í markmið nemenda á unglingastigi 

í lestri sem er 350 atkvæði á mínútu eða fleiri (sjá viðauka 11). 

Á mynd 7 eru niðurstöður Helgu í lestri. Í upphafi annar var Helga 

lestrarprófuð tvisvar og las hún 233 og 245 atkvæði á mínútu og þar með 

hafði hún lokið markmiðum fyrir 3. - 4. bekk í lestri sem eru 130 – 230 

atkvæði á mínútu (sjá viðauka 11). Helga var þjálfuð yfir önnina og 

lestrarprófuð þrisvar sinnum. Í lok annar las Helga 291 atkvæði á mínútu. 

sem er góður árangur. Helga er á góðri leið með að klára markmið fyri 5. – 

6. bekk sem er 230 – 300 atkvæði á mínútu (sjá viðauka 11).  
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Mynd 7: Árangur Helgu í lesfimi skólaárið 2013-2014. 

Mynd 8: Árangur Völu í lesfimi skólaárið 2013-2014. 

Niðurstöður Völu í lestri má sjá á mynd 8. Í fyrstu tveimur prófunum las 

Vala 142 og 203 atkvæði á mínútu. Vala var þjálfuð og vann hin ýmsu 

lestrarverkefni, þegar Vala var prófuð á íhlutunartímabilinu las hún 203, 211 
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og í seinasta hraðaprófinu las Vala 229 atkvæði á mínútu. Góður árangur hjá 

Völu og miklar framfarir í lestri. Vala hefur lokið við markmið 4. bekkjar í 

lestri (sjá viðauka 11).  

Hér að neðan, á myndum 9, 10 og 11  eru niðurstöður allra nemenda í 3. 

bekk í lesfimi í september, desember og febrúar. Á myndunum er hægt að 

sjá hvernig bráðgeru nemendurnir koma út í lesfimi miðað við jafnaldra 

sína. Helga, Guðrún og Anna standa sig vel og eru alltaf efstar en Elín og 

Vala eru aðeins neðar. Framfarir Völu eru góðar miðað við hópinn þar sem 

hún er fyrir neðan miðju í september en er komin mjög ofarlega í febrúar. 

Framfarir Elínar í lesfimi er góðar hún fer frá því að vera rétt fyrir neðan 

meðallag í það að vera með þeim efstu á meðal jafnaldra.  

 

Mynd 9: Árangur nemenda í lesfimi hjá öllum nemendum í 3. bekk í september 
2013.  

Mynd 10: Árangur nemenda í lesfimi hjá öllum nemendum í 3. bekk í desember 
2013. 
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Mynd 11: Árangur nemenda í lesfimi hjá öllum nemendum í 3. bekk í febrúar 
2014. 

4.6.2 Niðurstöður úr lesskilningsprófinu Orðarún 1 og 2  

Í töflu 1 eru niðurstöður úr lesskilningsprófinu Orðarún sem var lagt tvisvar 

fyrir, Orðarún 1 í nóvember og Orðarún 2 í mars. Niðurstöðurnar sýna að 

nemendur standa sig vel í lesskilningi. Allir nemendur í bráðgera hópnum fá 

mjög góða niðurstöðu, Anna og Helga fengu 10 í báðum prófum, Elín fékk 9 

í báðum prófum, Guðrún fékk 9,5 í Orðarún 1 og hækkar svo í 10 í Orðarún 

2 og Vala fékk 10 í Orðarún 1 og lækkaði í 9,5 í Orðarún 2.  

Tafla 1. Niðurstöður úr lesskilningsprófinu Orðarún 1 og Orðarún 2 

Nemendur 
Orðarún 1 

nóvember 2013 

Orðarún 2 

mars 2014 

Anna 10 10 

Elín 9 9 

Guðrún 9,5 10 

Helga 10 10 

Vala 10 9 

  

Á mynd 12 og 13, hér að neðan,  er árangur allra nemenda í 3. bekk 

í Orðarún 1 og Orðarún 2. Á myndunum sést vel hvernig nemendurnir 

standa sig miðað við jafnaldra. Bráðgeru nemendurnir eru merktir með 

grænum súlum en samnemendur þeirra eru bláu súlurnar. Tvær línur eru 

þvert yfir súluritið. Þessar línur merkja það að ef nemendur eru undir gulu 

línunni sem er einkunnin 5.0 þá fá þeir einstaklingsáætlun til að þjálfa 

lesskilning og þeir nemendur sem lenda undir rauðu línunni sem er 
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einkunnin 3,0 fá einnig einstaklingsáætlun og mikla eftirfylgni. Á myndum 

12 og 13 má sjá að nemendurnir fimm sem eru í bráðgera hópnum standa 

sig vel í báðum prófunum þegar á allan hópinn er litið og skora þær hæst 

ásamt tveimur öðrum nemendum.  

Mynd 12: Árangur í lesskilningi (Orðarún 1) hjá öllum nemendum 3. bekkjar.   

Mynd 13: Árangur í lesskilningi (Orðarún 2) hjá öllum nemendum 3. bekkjar.  
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5 Samantekt 

Niðurstöðurnar sýna að mikil ánægja er með þróunarverkefnið meðal þeirra 

sem eiga hlutdeild í því þ.e. nemendur, kennari, foreldrar/forráðamenn og 

skólastjórnendur. Upphafið og kveikjan að þróunarverkefninu var að 

skólastjórnendur og kennarar vildu finna leið til þess að koma betur til móts 

við bráðgera nemendur með kennslu og námi við hæfi. Þeir vildu kanna 

hvort nemendur gætu meira en þeim var raunverulega boðið upp á í hinum 

almenna bekk. Skólastjórnendur og kennarar Njarðvíkurskóla hafa líka séð 

það í niðurstöðum ýmissa prófa og kannana á borð við PISA og samræmd 

próf, að það vantar fleiri nemendur sem skora hátt, það er ekki verið að 

koma nógu vel til móts við bráðgera nemendur.  

Markmið með þróunarverkefninu var að koma til móts við þarfir hvers 

nemanda á sínum forsendum. Nemendur tileinkuðu sér námsefnið hraðar 

en nemendahópurinn almennt gerði, köfuðu dýpra í verkefni sem verið var 

að vinna með og fengu að glíma við verkefni sem hvetja til upplýsingaleitar 

Aðaláherslan var að búa til skipulag til að koma til móts við hvern og einn 

nemanda með áherslu á aukinn lestur og að auka lestraránægju nemenda. 

Mikilvægt að nemendur höfðu ánægju af því sem þeir eru að gera í íslensku.  

Það sem foreldrum fannst hafa gagnast vel á þessu kennslufyrirkomulagi 

var að börnin fengu nám við hæfi, þau fengu krefjandi verkefni og voru 

alltaf að læra eitthvað nýtt. Einnig töluðu tveir foreldrar um að það sem 

gagnaðist vel var að áhuginn hjá barninu jókst. Helena taldi helsta 

ávinninginn af þróunarverkefninu vera sá að nemendur sýndu miklar 

framfarir, það eru framfarir námslega, aukið sjálfsöryggi, nemendur eru 

ánægðir, hlakka alltaf til að koma í tíma og þeim líður vel. Foreldrar voru 

sammála Helenu varðandi framfarirnar, allir foreldrar sjá miklar framfarir 

hjá barninu sínu bæði námslega og á þáttum eins og ánægju, áhuga og 

sjálfsöryggi. Það eru miklar framfarir hjá nemendum námslega og sumar 

framfarir eru mælanlegar með tölum og aðrar ekki. Í lestri eru allir 

nemendur komnir lang fram úr markmiðum 3. bekkjar og sumir hverjir 

komnir á markmið unglingastigs. Í niðurstöðum lesskilningsprófsins Orðarún 

sýna nemendurnir mjög góðan árangur og eru nemendurnir hæstir af öllum 

nemendahópnum ásamt tveimur öðrum nemendum. Nemendum hefur 

farið mikið fram í ritun og náð þeim markmiðum sem lagt var upp með í 

upphafi.  
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Skólastjórnendur komu inn á kosti og ókosti við að aðgreina bráðgera 

nemendur frá bekkjarfélögum. Kosti við að hafa bráðgera nemendur sér 

töldu stjórnendur vera að þá fá þessir nemendur krefjandi verkefni við hæfi, 

þá athygli sem þeir þurfa og vinnufrið sem þeir fá ekki endilega inni í 

bekknum. Helsti ókosturinn töldu stjórnendur vera sá að þá vantar 

fyrirmynd fyrir hina nemendurna í bekknum, og möguleikann á að toga aðra 

nemendur hærra námslega með sér.  

Allir foreldrar töldu að barnið sitt hefði áhuga á íslensku. Fjórir foreldrar 

töluðu um að áhuginn hafði breyst til batnaðar, að nemendur hefðu meiri 

áhuga á íslensku en áður en þeir byrjuðu í þessu kennslufyrirkomulagi. 

Foreldrar eins nemanda töluðu um að hann hafði alltaf haft mikinn áhuga á 

íslensku og jákvætt viðhorf til skólans og áhuginn væri enn mikill hjá 

honum. Nemendurnir fimm voru allar sammála um að íslenskan væri 

skemmtilegri en hún var áður. Nemendum fannst gaman í tímum og þeim 

leið öllum vel. Þetta upplifði Helena líka, hún sagði nemendur ánægða, 

spennta að mæta og fannst gaman. Þessu voru foreldrar sammála og töldu 

þeir allir að barninu sínu liði vel í íslenskutímum, Bráðgerra  nemenda. 

Upplifun foreldra og nemenda af heimavinnunni var góð og var 

heimavinnan hæfileg. Verkefnin voru skemmtileg, góð, krefjandi og gátu 

verið mikil áskorun fyrir nemendur.  

Að koma til móts við námslegar þarfir nemenda taldi Helena hafa gengið 

ágætlega. Þessu voru foreldrar sammála og töldu allir að barnið sitt hafi 

fengið nám við hæfi með krefjandi, fjölbreyttum og skemmtilegum 

verkefnum. Skólastjórnendur eru ánægðir með verkefnið en koma inn á að 

þeir vilja helst mæta þörfum bráðgera nemenda inni í bekk með 

einstaklingsmiðun en voru tilbúnir að prófa þetta kennslufyrirkomulag með 

bráðgera nemendur og sjá hver niðurstaðan yrði, hverju það skilaði.  

Allir foreldrar vilja að barnið sitt haldi áfram í þessu kennslufyrirkomulagi 

einnig vilja nemendur halda þessu áfram.  Skólastjórnendur og Helena, 

kennari hópsins, vilja vinna áfram markvisst með bráðgera nemendur og 

þróa þetta verkefni áfram í fleiri árganga skólans. 
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6 Umræða 

Markmið með þessu verkefni var að skoða hvort fyrirkomulag á kennslu 

bráðgerra nemenda í 3. bekk Njarðvíkurskóla bæri tilætlaðan árangur og 

hvert viðhorf þeirra reyndist vera sem komu að verkefninu. Þannig var 

leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

• Hvernig er námi og kennslu bráðgerra nemenda háttað í 3. bekk 

Njarðvíkurskóla? 

• Hver er árangurinn og ávinningurinn með kennslunni? 

• Hver er upplifun nemenda, foreldra/forráðamanna, kennara og 

stjórnenda skólans af þessu námsfyrirkomulagi? 

• Hvaða áhrif hafa breytingarnar haft á líðan og viðhorf nemenda? 

• Hvað í íslenskukennslunni hefur gagnast vel og skilað árangri? 

• Hafa komið upp einhverjar hindranir eða vandamál og hvernig hefur 

gengið að leysa þau? 

• Hvað styður það að þessi nálgun með bráðgera nemendur festist í 

sessi í Njarðvíkurskóla? 

Leiðin sem Njarðvíkurskóli valdi að fara til að mæta þörfum bráðgerra 

nemenda í 3. bekk í íslensku var að nemendur voru teknir úr skólastofunni 

tvær kennslustundir á viku. Þannig var hér um að ræða úrræði sem nefnist 

námsaðgreining sem felur það í sér að nemendur eru settir saman í 

námshópa eftir námsgetu (Neihart, 2007). Um var að ræða 

einstaklingsmiðað nám við hæfi hvers og eins með krefjandi verkefnum. Af 

niðurstöðum verkefnisins er ljóst að þróunarverkefnið hefur borið 

tilætlaðan árangur og að viðhorf þeirra sem komu að verkefninu er mjög 

jákvætt. Þegar kennari hópsins metur það hvort tekist hafi að 

einstaklingsmiða kennsluna og koma til móts við nemendur telur hún að 

það sé mikilvægt að skoða það með tilliti til nemenda. Ef nemendur eru 

ánægðir og metnaðarfullir gagnvart náminu og þeim líður vel þá má álykta 

að vel hafi til tekist. Það hefur komið fram í niðurstöðum hjá nemendum, í 

viðtali og viðhorfskönnun, að þeir eru ánægðir, þeim líður vel og verkefnin 

vekja hjá þeim ánægju og námsáhuga. Breytingarnar á kennslunni höfðu 

einnig góð áhrif á viðhorf nemendanna til íslenskunámsins þar sem þeim 

þykir íslenskan mun áhugaverðari nú en áður. Kennari hópsinns sér 

jákvæðar breytingar á nemendum frá því þeir byrjuðu og voru framfarirnar 
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góðar. Foreldrar voru ánægðir með kennslufyrirkomulagið og töldu 

margþættan ávinning vera af því, eins og nám við hæfi, sjálfstraust og 

miklar framfarir.  

Árangurinn námslega var góður og sýndu nemendur talsverðar framfarir 

í námi sem sést í niðurstöðum prófa í lesfimi og lesskilningi. Þegar 

nemendur voru lestrarprófaðir í september voru þeir allir búnir að ná 

markmiðum 3. bekkjar sem eru 130-180 atkvæði á mínútu (Njarðvíkurskóli, 

e.d.-b). Þrír þeirra lásu yfir 200 atkvæði á mínútu og tveir af þeim voru að 

nálgast 300 atkvæði á mínútu. Í lestrarprófinu sem var lagt fyrir í mars voru 

allir nemendur búnir að ná miklum framförum. Allir voru komnir langt yfir 

markmið 3. bekkjar í lestri og tveir komnir í markmið unglingastigs 

(Njarðvíkurskóli, e.d.-b). Miðað við jafnaldra standa bráðgeru nemendurnir 

sig mjög vel. Þrír af þeim eru alltaf hæstir, hinar tveir voru fyrir miðju en í 

lokin voru þeir komnir mjög ofarlega og sýndu þeir miklar framfarir. Í 

lesskilningi voru nemendur prófaðir í lesskilningsprófinu Orðarún 1 í 

nóvember og Orðarún 2 í mars. Allir nemendur náðu góðum árangri þar og 

miðað við aðra nemendur í 3. bekk koma þeir mjög vel út. Á meðan á 

þróunarverkefninu stóð fylgdist kennarinn með því hvernig aðrir nemendur 

í árganginum væru að standa sig í samanburði við bráðgerða hópinn á 

prófum í íslensku. Má þar nefna að tveir til þrír nemendur hefðu mátt vera 

teknir inn í þróunarverkefnið til viðbótar þar sem þeir hafa verið að sýna þá 

hæfni og getu nú að þeir ættu erindi í verkefnið. Það sem lá til grundavallar 

vali á nemendum í verkefnið var að skoðuð voru próf, skimanir og ýmis 

gögn tengd nemendum og á grundvelli þeirra gagna voru fimm stúlkur 

valdar í verkefnið. Það að eingöngu stúlkur voru teknar inn í verkefnið er í 

samræmi við það að hlutfall stúlkna er hærra en drengja þegar verið er að 

skoða þennan nemendahóp sem eru bráðgerir nemendur. Þær skýringar 

sem gefnar hafa verið á þessum kynjamun er að stúlkur hafi betri tækni til 

náms, sjái meiri tilgang með náminu, séu samviskusamri og fái meiri 

stuðning heima fyrir (Eccles, 2007; Freeman, 2003; Wang og Eccles, 2012). 

Það er umhugsunarefni fyrir skólasamfélagið hvernig laga megi skólastarfið 

þannig að fleiri drengir nái að sýna hámarksárangur og væri það efni í 

sérstaka rannsókn og aðra ritgerð.  

Niðurstöður þróunarverkefnisins eru í samræmi við rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á námsaðgreiningu. Rannsóknir Kulik og Kulik (1984, 1992) hafa 

til dæmis bent til þess að námsaðgreining hafi jákvæð áhrif hvort sem hún 

er heildstæð eða að hluta til. Því meiri námsaðgreining fyrir bráðgera 

nemendur því meiri jákvæð áhrif á þá félags- og tilfinningalega. Þessir 

nemendur eru jákvæðari í garð skólans (Rogers, 2007). Jákvæðustu áhrifin á 

námsárangur bráðgerra nemenda hefur getuskipt nám í sérkennslustofum 
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að mati Rogers. Rannsóknir hafa sýnt að með námsaðgreiningu geti 

nemendur sýnt minni trú á eigin getu (Neihart, 2007) en það var ekki raunin 

hjá okkur. Kennarinn og foreldrarnir sáu mun meira sjálfstraust og trú á 

eigin getu eftir að nemendur hófu nám í þessu kennslufyrirkomulagi sem 

námsaðgreiningin er. Nemendur fengu einstaklingsmiðað nám og hefur það 

jákvæð áhrif á nemendur sem fá aukið sjálfstraust, hæfni til að þekkja vel 

meginefni námsefnisins, meiri rökhugsun og skapandi hugsun. 

Einstaklingsmiðun hefur áhrif á hvatningu til þess að læra og hefur það áhrif 

á námsárangur (Rogers, 2007). Sternberg kemur inn á mikilvægi þess að 

einstaklingsmiða námsefnið fyrir bráðgera nemendur svo þeir geti aukið við 

þekkingu sína. Ef þessir nemendur þurfa að vinna sama námsefnið 

síendurtekið getur það haft neikvæðar afleiðingar á borð við leiða, truflandi 

hegðun og slakan námsárangur (Rogers, 2007). Þetta er í takt við 

niðurstöður verkefnisins.  

Nú erum við á tímum þar sem skóli án aðgreiningar er í lögum. Skóli án 

aðgreiningar þýðir það að skólastarfið sé endurskipulagt með það í huga að 

koma til móts við margbreytileika nemenda. Má nefna nemendur með ólíka 

menningu, bakgrunn, fjölskyldumunstur, fatlanir og hæfileika. Í 

skólastofunni á að bjóða upp á hvetjandi námsumhverfi svo allir nemendur 

finni sér leið til að vera virkir þáttakandur í skólastarfinu (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). Það er að mörgu að hyggja þegar unnið er eftir skóla án 

aðgreiningar, það þarf að hafa fjölbreytt námstilboð fyrir alla nemendur. 

Kennarar reyna auðvitað eftir bestu getu að koma til móts við þarfir allra 

nemenda en nemendahópurinn er fjölbreyttur, eins og skólastjóri 

Njarðvíkurskóla benti á, að það er orðin spurning hvort kennarar nái að 

koma til móts við alla nemendur. Þá velti ég því fyrir mér hverjir það eru 

sem kennarar ná ekki að sinna nógu vel. Það hefur verið mikil áhersla á þá 

nemendur sem eiga í námserfiðleikum og meðalnemandann. Eftir minni 

reynslu sem grunnskólakennari og umræðum í skólasamfélaginu þá tel ég 

það vera bráðgeru nemendurnir sem ekki fá þá kennslu, námsefni og athygli 

við hæfi sem þeir eiga rétt á því vinnan og viðfangsefnin miðast út frá 

meðalnemandanum. Þetta höfum við líka fengið vísbendingar um með 

könnunum á borð við PISA sem er samanburðarrannsókn við önnur lönd. 

Við höfum ekki verið að sinna þessum nemendahópi og sést það á því að 

breiddin á frammistöðu íslenskra nemenda er minni en gerist annars staðar 

og vantar okkur fleiri nemendur sem skora hátt (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012).  

Námsaðgreining með bráðgera nemendur í Njarðvíkurskóla er 

þróunarverkefni og vildu stjórnendur og kennarar skólans kanna hvort 

nemendur gætu unnið með meira krefjandi verkefni en skólinn var að bjóða 
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þeim upp á. Hvort nemendur sýni meiri framfarir ef þeir eru settir saman í 

hóp, fá námsefni og kennslu við hæfi og þá athygli sem þeir þurfa. 

Niðurstaðan er sú að nemendurnir sýndu miklar framfarir í námi og voru 

ánægðir með kennslufyrirkomulagið. Rannsóknir hafa sýnt að getuskipting 

nemenda í hópa hefur jákvæðustu áhrifin á námsárangur hjá bráðgerum 

nemendum (Preckel og Brull, 2008). Þar sem námsaðgreining er að skila 

góðum árangri þá er spurning hvort við viljum koma til móts við bráðgera 

nemendur með því að hópa þá saman í litlum hópum eða viljum við skóla 

án aðgreiningar þar sem bráðgerir nemendur vinna verkefni inn í bekk. 

Í viðtali við skólastjórnendur komu þeir inn á mikilvægi þess að hafa 

bráðgeru nemendurna með bekknum sínum og að kennarinn vinni með alla 

nemendur með einstaklingsmiðun í huga. Þá er spurning hvort eftir nokkur 

ár verði hægt að færa þessa vinnu með bráðgera nemendur meira inn í 

bekkinn. Ávinningur með því að færa skipulagið í bekkinn er að þá fá fleiri 

nemendur að taka þátt og geta notið góðs af verkefninu. Ókostir geta verið 

að bráðgeru nemendurnir fái ekki þá athygli sem þeir þurfa, stuðning og 

það nám við hæfi sem þeir fá með námsaðgreiningu og fái þar af leiðandi 

áfram viðfangsefni sem hæfa meðalnemandanum eins og reynslan hefur 

sýnt. 

Þegar svona fáir bráðgerir nemendur eru settir saman í hóp þarf að huga 

að ýmsum sálfræðiþáttum sem hafa áhrif á nemendur. Nemendurnir eru 

fáir í hóp, fá verkefni og kennslu við hæfi, fá ótakmarkaða athygli með miklu 

hrósi og jákvæðum athugasemdum, auðvitað hefur það líka jákvæð áhrif á 

líðan nemenda og viðhorfi þeirra til kennslufyrirkomulagsins. Hópurinn 

hafði gott sjálfstraust og góð vinatengsl, en þar sem hópurinn er ekki stór þá 

getur það haft áhrif á niðurstöðurnar og ekki gert þær nógu marktækar. Það 

hefði styrkt verkefnið ef fleiri nemendur hefðu verið þátttakendur og einnig 

fengið viðhorf frá öðrum kennurum sem koma að kennslu bráðgeru 

nemendanna og sjá m.a. hvort áhrif þróunaraverkefnisins hafi áhrif inn í 

fleiri námsgreinar. Rannsakandi hefði mátt leitast betur eftir því að fá 

skýrari svör frá viðmælendum í rannsókninni um þær hindranir og vandamál 

sem gætu hafa komið upp. Með því hefði rannsakandi náð að svara betur 

spurningunni um þá þætti og fengið jafnvel meiri gagnrýni á verkefnið. 

Rannsakandi er grunnskólakennari við skólann og þekkir því vel til innviða 

og skipulags í skólanum en reyndi eftir fremsta megni að vera hlutlaus í 

greiningu gagna og túlkun niðurstaðna. Eflaust getur það hafa haft áhrif á 

túlkun niðurstaðna varðandi hindranir og vandamál, sem hefðu geta komið 

upp, að rannsakandi þekkti mjög vel til skólastarfsins. Til að hafa samanburð 

og meta betur árangur verkefnisins hefði einnig verið árangursríkt að leggja 

fyrir nemendur könnun og taka viðtal við þá áður en þeir hófu nám í 
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kennslufyrirkomulaginu bráðgerir nemendur. Það hefði gefið rannsakanda 

betri sýn á viðhorfi nemenda til íslensku og hvort og hvernig það hefði 

breyst meðan á vinnu á þróunarverkefninu stóð.  

Mikil þörf var hjá kennurum og stjórnendum Njarðvíkurskóla að koma 

markvisst til móts við bráðgera nemendur, að þróa leið til að koma sem best 

til móts við þá, og uppfylla kröfur Aðalnámskrá grunnskóla um nám við hæfi 

hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Bæði foreldrar 

og nemendur vilja halda áfram í þessu kennslufyrirkomulagi og það er 

einnig vilji skólastjórnenda og kennara hópsins að þróa verkefnið áfram og í 

fleiri árganga  k l   .  ey  l          ð þ ð  eku  l       ím   ð fe       

v   ub ö ð í  e     vo þ u ve ð    mof      le        f em   k l    ( ú    

   þ    o ,  ö ku  H   e , J     l v   H   e  o ,  l fu  H. J h     o , 

     E  e          o  Mel  e  , 1999). Þróunarverkef  ð v  ð    h f  f   ð 

vel  f    ð o  m ð ð v ð   ðu   öðu  þá  el é   ð þ ð mu    á  ð öðl    

f       e   í  k l     f   j  ðvíku  k l . 

Niðurstöður verkefnis benda til að sú leið sem farin er í Njarðvíkurskóla 

til að koma markvisst til móts við bráðgera nemendur sé vænleg til árangurs 

og mikilvægt er að þróa áfram vinnu með bráðgera nemendur í skólanum 

sem gæti byggt á þeim grunni sem þetta þróunarverkefni er. Með 

þróunarverkefninu er kappkostað við að koma enn betur til móts við 

nemendur og leita leiða til að mæta þörfum þeirra í námi bæði hvað varðar 

innihald og kennsluhætti. 
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7 Lokaorð  

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort fyrirkomulag á kennslu 

bráðgerra nemenda í 3. bekk Njarðvíkurskóla bæri tilætlaðan árangur og 

hvert viðhorf þeirra var sem komu að verkefninu.  

Niðurstöður verkefnisins styðja þá hugmynd að námsaðgreining er 

vænleg til árangurs þegar verið er að vinna með bráðgera nemendur en eins 

og komið hefur fram í verkefninu eru ýmsar leiðir færar þegar verið er að 

skipuleggja kennslu til að koma til móts við þennan nemendahóp. Út frá 

þessum niðurstöðum tel ég árangursríkt að vinna áfram á sama hátt með 

bráðgera nemendur í Njarðvíkurskóla. Ég tel mikilvægt að mótuð sé stefna 

innan skólans varðandi vinnu með bráðgera nemendur og vona ég að þetta 

verkefni styðji stjórnendur skólans og kennara í þeirri vinnu.  

Það er undir kennurum og stjórnendum Njarðvíkurskóla komið að skapa 
það námsumhverfi sem þarf til að verkefnið nái að halda áfram að þróast og 
festast í sessi. Fróðlegt verður að fylgjast með f  mv   u 
þ  u   ve kef       o  hve       l  ek    ð v     með þ ð áfram í fleiri 
árgöngum skólans. Þ ð e  vo  mí   ð   ðu    ð  verkefnisins        
ke  u um o    j   e  um  j  ðvíku  k l    l áframhaldandi vinnu með 
bráðgera nemendur og styrki starfsfólk skólans enn frekar til að gera gott 
skólastarf enn betra. 
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Viðauki 1 – Gátlisti 
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Viðauki 2  – Sýnishorn af heimavinnuáætlun nemanda 
fyrir eina viku 

 

Bráðgerir nemendur 
tímabilið 25. október -  1. nóvember 2013 

Nafn:____________________________________________ 
Leiðbeiningar: Þú slærð inn slóðina http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm . Þú velur annað 

hvort fellihurðina eða rúllugardínuna og stillir hraðann eins og þér finnst best að lesa 

textann og ýtir svo á örina sem vísar til hægri og byrjar að lesa. 

-fellihurð (hurð sígur niður þannig að ólesnar línur birtast)  

 -rúllugardína (gardínan fer yfir texta sem búið er að lesa) 

 

Dagur 

 

Heimavinna 

 

Kvittun: 

    

föstudagur 

      25. október  

Lesa: Kári litli og Lappi bls. 56-60 

 

Veldu slóðina 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

Lesa: Gagga, Ari og gotterí 

http://vefir.nams.is/ordaleikir/ 

Veldu verkefni 2: Hér áttu að finna orðin sem 

eru falin. 

Þú velur slóðina 

http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm og 

velur: 

Verkefni númer 17: Hér ætlar þú að æfa 

langan og stuttan  sérhljóða (k -kk) 

 

   

Mánudagur 

28. október 

 

Lesa: Kári litli og Lappi bls. 61-66 

Veldu slóðina 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/ordaleikir/
http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm
http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
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 Lesa: Mamma og pabbi 

http://vefir.nams.is/ordaleikir/ 

Veldu verkefni 3: Leystu krossgátuna. 

Þú velur slóðina 

http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm og 

velur: 

Verkefni númer 18: Hér ætlar þú að æfa 

langan og stuttan  sérhljóða (p – pp) 

   

Þriðjudagur 

       29. október  

 

Lesa: Kári litli og Lappi bls, 67-74 

Veldu slóðina 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

Lesa: Gagga og Ari eru þver 

Veldu slóðina http://vefir.nams.is/ordaleikir/ 

Veldu verkefni 4: Hér vinnur þú með kyn 

nafnorða. 

 

   

Miðvikudagur 

30. október 

  

Lesa: Kári litli og Lappi bls. 75-78 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

Lesa: Gagga og Ari vilja fá dýr 

Veldu slóðina http://vefir.nams.is/ordaleikir/ 

Veldu verkefni 5: Hér æfir þú þig í tölu 

nafnorða (eintölu og fleirtölu). 

 

 

 

  

Fimmtudagur 

31. október 

Lesa: Kári litli og Lappi bls. 79-88 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

Lesa: Börnin fá kanínu 

Þú velur slóðina 

http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm og 

velur: 

Verkefni númer 2: Hér ætlar þú að æfa þig að 

 

http://vefir.nams.is/ordaleikir/
http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm
http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/ordaleikir/
http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/ordaleikir/
http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm
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skrifa stóran staf í upphafi málsgreinar og 

skrifa stóran staf í sérnöfnum. 

Verkefni: Lýsingarorð 

   

Föstudagur 

1. nóvember 

Lesa: Kári litli og Lappi bls. 89-92 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm síðan 

velur þú bókina Gagga og Ari 

Lesa: Pabbi smíðar kanínuhús 

Þú velur slóðina 

http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm og 

velur:  

Verkefni númer 3: Hér ætlar þú að æfa þig að 

skrifa stóran staf í upphafi málsgreinar og 

skrifa stóran staf í sérnöfnum. 

Verkefni:  Samsett orð og málshættir 

 

 

 

http://vefir.nams.is/lesthjalfi/index.htm
http://vefir.nams.is/ritumrett/index.htm
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Viðauki 3 – Matsblað í framsögn 
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Viðauki 4  –  Spurningalisti fyrir viðtal við kennara 

 Hvenær hófst umræða um að fara að vinna markvisst með bráðgera 

nemendur í Njarðvíkurskóla?  

 Af hverju? Hver var kveikjan? Hvernig kviknaði hugmyndin?  

 Hvert er markmiðið með verkefninu ?  

 Hvernig hefur þetta gengið? Hvern telur þú vera helsta ávinninginn, 

hvað hefur gagnast vel og skilað árangri ? 

 Hafa komið upp einhverjar hindranir eða vandamál, hvernig gengur 

að leysa þau ? 

 Hvernig upplifir þú að nemendum líði ? 

 Hvernig gengur að koma til móts við námslegar þarfi þessara 

nemenda ? 

 Sérð þú framfarir hjá nemendunum? Hvað er helst til marks um 

það? 

 Hvernig var þetta kynnt foreldrum og teluru það hafa skilað sér ? 

 Hversu mikilvægt finnst þér að eiga gott samstarf við foreldra?  

 Hvaða væntingar gerir þú til foreldra nemenda þinna? 

 Hvernig verður framhaldið? Er þetta fyrirkomulag komið til að vera, 

mun það festast í sessi ? 
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Viðauki 5 – Spurningalisti fyrir viðtal við 
foreldra/forráðamenn 

 Hver er ykkar þekking á verkefninu með bráðger börn ? 

 Hvernig er viðhorf ykkar til þess skipulags á námi og kennslu í 

íslensku við Njarðvíkurskóla sem nú er viðhaft ? 

 Teljið þið að barnið ykkar hafi mikinn áhuga á íslensku ? 

 Teljið þið að barnið ykkar fái nám við hæfi í íslensku? 

 Hvernir upplifið þið að barninu ykkar líði í íslennskutímunum ? 

 Finnst ykkur viðhorf barnsins ykkar til íslenskunnar og eða skólans 

hafa breyst eftir þessa önn ? 

 Lýsið upplifun ykkar af heimavinnu í íslensku ? 

 Hver er ykkar sýn á upplýsingastreymi og samskipti milli skólans og 

heimilisins um nám og kennslu í íslensku? 

 Hvaða þætti teljið þiðað hafi gagnast vel í íslenskukennslu við 

Njarðvíkurskóla ? 

 Er einhvað sem þið mynduð vilja sjá gert öðruvísi eða einhvað gert 

sem við erum ekki að gera?  

 Eru þættir sem þið teljið að betur mættu fara ? 

 Sjáið þið framfarir hjá barninu ? 

 Mynduð þið vilja að barnið ykkar héldi áfram í þessu 

kennslufyrirkomlagi ? 
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Viðauki 6  – Spurningalisti fyrir viðtal við 
skólastjórnendur 

 Hvenær hófst umræða um að fara að vinna markvisst með bráðgera 

nemendur í Njarðvíkurskóla?  

 Af hverju? Hver var kveikjan? Hvernig kviknaði hugmyndin? 

 Hver er ykkar sýn á nám bráðgerra nemenda? 

 Hvernig finnst ykkur að almennt ætti að mæta þörfum bráðgerra 

nemenda ? 

 Hverjir eru að ykkar mati helstu kostir og/eða ókostir við að hafa 

bráðgera nemendur sér eins og gert er nú í 3. bekk Njarðvíkurskóla?  

 Hvað finnst ykkur með kennslu bráðgerra nemenda á unglingastigi, 

hvernig væri heppilegast að mæta þörfum þeirra? 

 Hvernig verður framhaldið? Er þetta fyrirkomulag komið til að vera, 

mun það festast í sessi ? 

 Eitthvað sem þið vilduð bæta við um reynsluna af þessu 

þróunarverkefni eða viðhorf til þess? 
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Viðauki 7  – Spurningar fyrir rýnihópaviðtal við 
nemendur 

 Hvernig finnst ykkur að vera í hópnum Bráðgerir nemendur? 

 Hvernig hefur verið í tímum í Bráðgerum nemendum? 

 Hvernig hefur ykkur líðið í tímunum? 

 Hefur viðhorf ykkar til íslensku breyst eftir að þið byrjuðuð í 

Bráðgerum nemendum?  

 Hvað mynduð þið vilja læra meira og gera oftar? 

 Mynduð þið vilja breyta einhverju og þá hverju? 

 Hvað finnst ykkur erfiðast? 

 Hvað finnst ykkur léttast? 

 Hvernig hefur heimavinnan gengið? Hvernig hefur gengið að vinna 

verkefnin heima?  

 Mynduð þið vilja halda áfram í svona hóp í 4. bekk? 
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Viðauki 8  – Viðhorfskönnun sem var lögð fyrir 
nemendur 

1. Finnst þér gaman í íslensku? Gerðu hring um þitt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finnst þér námsefnið sem unnið er með skemmtilegt? 

 

 

 

 

 

 

3. Hvernig finnst þér að vinna heimavinnuna ? 

 

 

 

 

 

 

4. Finnst þér það sem þú ert að læra í íslensku auðvelt? 
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5. Hvað finnst þér skemmtilegt í íslensku? 

 

  

 

 

 

6. Hvað finnst þér erfiðast í íslensku? 

 

 

 

 

 

7. Hvað finnst þér léttast í íslensku? 
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Viðauki 9  – Bréf til foreldra 

 

Reykjanesbæ, 4. september 2013 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Skólaárið 2013-2014 fer Njarðvíkurskóli af stað með verkefni sem við 

kjósum að kalla bráðgerir/námsfúsir nemendur. Helena Rafnsdóttir 

grunnskólakennari og deildarstjóri heldur utan um verkefnið.  

Að vera bráðger eða á undan samnemendum sínum er oft erfitt ef ekki er 

komið til móts við nemandann. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem 

henta námsgetu þeirra og hæfni. Verkefnið okkar byggir á helstu 

kennsluaðferðum sem henta til kennslu bráðgerra/námsfúsra nemenda í 

þriðja bekk í íslensku. Sérstök áhersla verður á einstaklingsmiðað nám og 

felur það meðal annars í sér áætlun fyrir hvern nemanda, námsefni sem 

hentar hverjum og einum og námsmat í samræmi við það.  Skimunarprófin 

Leið til læsi, Læsi og skólapróf voru nýtt til að koma auga á þessa nemendur 

og greina hverjar þarfir þeirra eru.  

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægt varðandi framvindu verkefnisins.  

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

- fái tækifæri til að kafa dýpra í verkefni sem verið er að vinna með 

nemendahópnum. 

- fái verkefni sem hvetji til upplýsingaleitar.  

- fái tækifæri til að vinna með áhugamál sín. 

- fái tækifæri til að aðstoða/deila með öðrum. 

 

Ebba Lára Júlíusdóttir grunnskólakennari við Njarðvíkurskóla er að vinna 

lokaverkefni til M.Ed. gráðu og er hugmynd okkar að tengja lokaverkefnið 

við kennsluna í skólanum með því að meta þróunarverkefnið.  

Njarðvíkurskóli hefur fengið styrk frá Manngildissjóði Reykjanesbæjar í 

þeim tilgangi að styðja við þetta verkefni sem fellur vel við framtíðarsýn 

skólans. 
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__________________________________ er einn af fimm nemendum sem 

við höfum valið (samkvæmt því sem fram kemur hér að ofan) í hópinn 

Bráðgerir nemendur í Njarðvíkurskóla og óskum við eftir samþykki ykkar 

með undirskrift um þátttöku hans/hennar í verkefninu. Í framhaldi af því 

verðið þið boðuð til fundar með nánari kynningu.  

 

________________________  __________________________ 

Foreldri/forráðamaður        Foreldri/forráðamaður 

 

Með góðri kveðju, Helena og Ebba Lára 

 



 

97 

Viðauki 10 – Sýnishorn af verkferli/kennsluáætlun kennara 
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Viðauki 11  – Viðmið fyrir hvern bekk á atkvæðafjölda í lestri á 
lesfimiprófi 

Bekkur Atkvæði á mínútu 

1. 30 – 80 

2. 80 – 130 

3. 130 – 180 

4. 180 –230 

5. 230 –300 

6. 250 – 300 

7. 300 – 350 

8.-10. 

bekkur 

350+ 

 

 


