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Útdráttur 
 

Markmið þessarar ritgerðar er að leita svara við eftirfarandi þrem 

rannsóknarspurningum: Hvaða börn teljast bráðger í fræðilegum heimildum og 

samkvæmt stefnu Reykjarvíkurborgar, hverjir eru helstu kostir og gallar þeirra úrræða 

sem í boði eru fyrir bráðger börn í fræðilegu ljósi og hver eru helstu úrræði sem skólar í 

Reykjavík bjóða bráðgerum börnum? 

Aðallega er byggt á erlendum heimildum, niðurstöðum úr könnunum og 

skýrslum sem hafa verið gerðar hér á landi um úrræði fyrir bráðger börn í skólum. 

Bráðger börn hafa greindarvísitöluna 130 eða yfir eða hafa afburðahæfileika á einhverju 

sérstöku sviði. Fræðslumiðstöð Reykjarvíkur hefur gefið út skilgreiningu yfir bráðger 

börn sem hagnýtt er að nota í greiningarferli á bráðgerum börnum samhliða námsmati 

og kennaramati og greindarprófum.  

Fræðin leggja aðallega til fimm leiðir í úrræðum fyrir bráðger börn. Þær eru: 

Flýting, námsaðgreining, einstaklingsmiðað nám, dýpkun og hraðferð. Áhrif þeirra eru 

misjöfn eftir úrræðum. Skólayfirvöld og foreldrar hafa haft áhyggjur af því að 

flýtingarúrræði fyrir bráðger börn í skólum valdi félagslegum og tilfinningalegum 

skaða. Þær áhyggjur eru ekki studdar með fræðilegum rannsóknum. Námsgetuskipting 

getur haft neikvæð áhrif á trú bráðgerra barna á egin námsgetu. Þó hefur hún einnig 

jákvæð áhrif því félagshæfni þeirra eykst. Einstaklingsmiðað nám hefur áhrif á 

hvatningu þeirra til náms. Ef dýpkun er veitt í námsefnið þá eykst námsgeta þeirra á 

prófum og hvatning þeirra til náms. Ef slíkt er ekki veitt getur það leitt til neikvæðra 

áhrifa líkt og skólaleiða. 

Í fáum grunnskólum hér á landi hefur verið mótuð sérstök stefna um úrræði fyrir 

bráðger börn. Hins vegar bjóða flestir skólar upp á einhver úrræði en þau eru breytileg 

eftir skólastigum. Reykjavíkurborg telur sig mæta þörfum bráðgera barna með stefnu 

sinni í fræðslumálum sem felst í einstaklingsmiðuðu námi.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð var unnin vorið 2009 sem BA verkefni mitt til 14 ECTS í Uppeldis – og 

menntunarfræði við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn við gerð 

ritgerðarinnar var Guðný Guðbjörnsdóttir, prófessor í uppeldis- og menntunarfræði og 

vil ég þakka henni innilega fyrir alla hjálpina við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég 

þakka Valdísi Stefánsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

kærasta mínum, foreldrum og systkinum fyrir alla hjálpina, þolinmæðina og alla þá 

hvatningu sem þau veittu mér. 
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1. Inngangur 

 

Margbreytileikinn er einkennandi fyrir samfélög í dag og eru börn ekki undanskilin frá 

því. Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg. Skólakerfið í dag þarf að bregðast við 

þessum margbreytileika sem ríkir í samfélaginu í dag samkvæmt lögum um grunnskóla 

(2008). Löggjöfin kveður á um skóla án aðgreiningar og að skólar skuli veita öllum 

nemendum sínum nám við hæfi hvers og eins. 

Til þess að grunnskólar geti veitt öllum nemendum sínum nám við hæfi, þurfa 

skólar að veita nemendum fjölþætta kennsluhætti og ýmis úrræði til náms. Tvennskonar 

jaðarhópa er að finna í skólakerfinu þegar litið er til námsárangurs og námsgetu. Þessir 

jaðarhópar eru þeir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna námserfiðleika og svo þeir 

sem eru afburða nemendur, sem kalla á auknar kröfur til náms og fleiri námstækifæri en 

almennt er gert ráð fyrir (Ármann Halldórsson, 2003). 

Úrræði til náms geta verið mjög mikilvæg í námi fyrir þá nemendur sem eru til 

dæmis með námsörðuleika, bráðger eða fötluð. Úrræði sem skólar bjóða upp á hafa að 

mestu leyti miðast við sérkennslu. En þau úrræði sem sérkennslan býður upp á snýr 

aðallega að nemendum með námserfiðleika. Því nýtast þau úrræði illa bráðgerum 

nemendum, sem hafa allar forsendur til náms og meira til. Skólakerfið hefur hingað til 

reynt að toga báða þessa jaðarhópa inn að miðju, því það gerir þeim kleift að bjóða 

nemendunum sömu eða svipuð viðfangsefni (Ármann Halldórsson, 2003). 

Hér á landi hefur ekki verið stefnt markvisst að áætlun sem felur í sér úrræði 

fyrir bráðger börn í skólum. Samt sem áður hefur þessum börnum verið veitt úrræði til 

náms að einhverju marki en þó mjög misjafnt eftir skólum og kennurum. Stefna 

Reykjarvíkurborgar í fræðslumálum er að vinna markvissa stefnu sem miðast við 

einstaklingsmiðað nám í grunnskólum borgarinnar. Einstaklingsmiðað nám hefur verið 

notað hér á landi sem úrræði til náms sem höfðar til allra nemanda, hvort sem það eru 

bráðgerir nemendur eða nemendur með námsörðugleika (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

Fræðsluráð Reykjavíkur skipaði starfshóp um málefni bráðgerra barna í 

grunnskólum árið 2003. Eitt af þeim hlutverkum sem starfshópnum var ætlað að vinna 

var að kanna hvaða úrræði þessi börn höfðu fengið sér til stuðnings og einnig að leggja 

fram tillögur um hvernig eigi að koma til móts við bráðger börn með úrræðum í 

grunnskólum. Helstu úrræði sem hafa verið notuð í grunnskólum í Reykjavík er 
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getuskipt nám, einstaklingsmiðað nám og áfangar á framhaldsskólastigi 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Útfærslur á úrræðum fyrir bráðger börn í 

grunnskólum í Reykjavík hafa ekki verið fjölbreytt. Þrátt fyrir það hafa fræðimenn 

greint frá fjölbreyttum útfærslum á úrræðum til náms fyrir bráðgera nemendur. Einnig 

hafa verið settar fram rannsóknaniðurstöður um áhrif þessara námsúrræða fyrir bráðger 

börn. Þessar niðurstöður ættu að gefa skólayfirvöldum tækifæri til þess að meta þau 

úrræði sem standa til boða bráðgerum nemendum og tækifæri til þess að nýta sér þau 

úrræði sem henta þeim margbreytilegu námshópum sem grunnskólar þurfa að sinna 

(Rogers, 2007). 

 

Að mati höfundar er umræðan um námsúrræði fyrir bráðger börn í grunnskólum mjög 

þörf og mikilvæg. Umræðan um úrræði í skólum hefur einkennst mikið af 

sérkennsluúrræðum fyrir nemendur sem eru með námsörðuleika eða aðra röskun sem 

heftir þá í námi. Einnig hefur áherslan á úrræði fyrir bráðger börn sárlega vantað í 

umræðuna í dag. Ég valdi mér að skrifa um þetta málefni því að ég þekki sjálf af eigin 

reynslu hina hliðina á þeim úrræðum sem eru í boði í skólum, þar sem ég er með 

lesblindu. Mig langaði þess vegna að kynna mér hina hliðina og fræða um leið aðra 

lesendur um þetta málefni.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða skilgreiningar á því hvaða börn teljast 

bráðger og gera grein fyrir helstu úrræðum sem eru í boði í skólum í Reykjavík fyrir 

bráðger börn í dag. Varpað verður ljósi á löggjöf og stefnu Reykjavíkurborgar í 

tengslum við úrræði fyrir bráðger börn í námi. Einnig að gera grein fyrir þeim áhrifum 

sem fylgja þeim úrræðum sem í boði eru fyrir bráðgera nemendur til náms, samkvæmt 

fyrir liggjandi fræðum og rannsóknum. 

Til að ná fram markmiðum ritgerðarinnar eru settar fram eftirfarandi þrjár 

rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða börn teljast bráðger í fræðilegum heimildum og samkvæmt stefnu 

Reykjarvíkurborgar? 

2. Hverjir eru helstu kostir og gallar þeirra úrræða sem í boði eru fyrir bráðger börn 

í fræðilegu ljósi? 

3. Hver eru helstu úrræði sem skólar í Reykjavík bjóða bráðgerum börnum? 
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2. Fræðilegt yfirlit 
 

 

2.1 Bráðger börn 

 

Hér verður gerð grein fyrir því hvernig rætt er um bráðger börn í fræðunum. Köflunum 

er skipt upp í sex hluta sem eru: Almennt, skilgreiningar, greining, kennarar og skóli, 

greindarpróf og fjölgreindir. 

 

 

Almennt  

Talið er að bráðger börn hafi þrjú megineinkenni, hvort sem hæfni þeirra liggur í tónlist, 

list eða almennu námi. Fyrsta einkenni þeirra er að þau eru bráðþroska börn og þau 

byrja að ná valdi á hæfnissviði sínu fyrr en jafningjar þeirra. Bráðgerir nemendur eiga 

mun auðveldara með að læra á hæfnissviði sínu en jafnaldrar þeirra. Einnig eru 

bráðgerir nemendur bráðþroska því að þeir hafa meðfædda hæfileika. Annað einkenni er 

að bráðger börn eru sjálfstæðir námsmenn og fara sínar eigin leiðir til þess að tileinka 

sér námsefnið. Bráðger börn þurfa einnig lágmarks hjálp frá fullorðnum einstaklingum 

við lærdóminn. Þriðja einkenni þeirra er djúpur áhugi á efninu, einbeiting og vilji til 

þess að ná valdi á hæfnissviðinu. Bráðger börn þurfa litla sem enga hvatningu frá 

foreldrum, því þau veita sér sjálf þá hvatningu sem þau þurfa til náms í gegnum þann 

áhuga sem þau hafa á námsefninu (Santrock, 2005). 

Önnur einkenni bráðgerra nemenda sem einnig má nefna, fyrir utan þessi þrjú 

megineinkenni eru að þeir læra sérstaklega hratt og þurfa krefjandi verkefni við hæfi 

(Santrock, 2005). Einnig þurfa bráðgerir nemendur að fá tækifæri til að þjálfa, þroska 

og skilja eigin sköpunarþörf og sérhæfileika. En þeir þurfa einnig að fá tækifæri til þess 

að umgangast jafningja sína (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Fræðimenn sem hafa skrifað um þetta efni hafa notað ýmis ensk orð yfir börn 

með mikla afburðahæfni, oftast er notast við orð eins og very able, high ability, gifted 

og talented. Einnig er orðið precocious notað sem er líklega næst merkingu orðsins 

bráðger, sem valið hefur verið til þess að nota hér í þessari umfjöllun yfir börn sem hafa 

afburðahæfni á námslega sviðinu. Þessi fjölbreytta orðanotkun yfir afburðahæfni barna í 
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fræðunum er eitt dæmi um hversu fjölbreyttar skilgreiningar yfir þennan hóp 

einstaklinga geta verið (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

 

 

Skilgreining 

Skilgreining á afburðahæfni er breytileg meðal fræðimanna (Bracken og Brown, 2008). 

Fræðimenn á þessu sviði hafa oft greint frá því hversu erfitt það sé að setja fram eina 

skilgreiningu og oft er vísað til þess að greind sé í raun eins flókin og margbreytileg og 

mennirnir eru margir (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Greind er skilgreind sem 

hugarfærni eða hæfni til að leysa verkefni og sá eiginleiki að geta aðlagast og lært af 

reynslu daglegs lífs. (Santrock, 2005).  

Samkvæmt ólíkum kenningum um gáfur og hæfileikaþróun, eru lýðfræðileg 

einkenni nemenda svo sem tungumál, menningalegur bakgrunnur og aðrir þættir, ekki 

taldir tengjast gáfum. En þessi þættir eru hins vegar taldir mjög mikilvægir í greiningu á 

afburðahæfni bráðgerra barna (Bracken og Brown, 2008). Þessar mismunandi 

skilgreiningar og skilningur á afburðahæfni hjá bráðgerum börnum hefur áhrif á hvaða 

viðmiðanir kennara og stjórnendur skóla nota við greiningu bráðgerra barna. Einnig 

hversu þungt þessar viðmiðanir vega í greiningarferli bráðgerra barna og þeirri 

menntunaráætlun sem boðið er upp á í hverjum skóla fyrir bráðger börn (Bracken og 

Brown, 2008). 

Fræðsluráð Reykjavíkur skipaði í október árið 2003 starfshóp um bráðger börn. 

Sá starfshópur setti fram skilgreiningu á bráðgerum börnum með þeim hætti að talin 

voru upp einkenni þeirra barna sem teljast bráðger. Sú skilgreining er aðgengileg og 

auðveld bæði fyrir kennara og foreldra. Skilgreiningin er viðmið sem hagnýtt er að 

styðjast við, jafnhliða námsmati og mati kennara. Skilgreiningin er nýtt með því að 

athuga hvort umrædd einkenni hér að neðan séu til staðar og slík athugun gefur góða 

hugmynd um hvort viðkomandi barn teljist bráðgert. Við gerð skilgreiningarinnar var 

stuðst við gátlista úr erlendum heimildum. Einnig var skilgreiningin borin undir 

einstaka skólastjórnendur hér á landi, kennara og kennsluráðgjafa til þess að sjá til þess 

að upptalningin næði sem best yfir skilgreiningu á bráðgerum börnum (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004). Skilgreiningin sem starfshópurinn setti fram er eftirfarandi:  
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Þau börn teljast bráðger sem sýna framúrskarandi hæfileika, 

hvort sem er á einu eða mörgum sviðum. Bráðger börn eru 

líklegri en önnur börn til að:  

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

− hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður af eigin 

náms- og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins  

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

innsæi á framandi aðstæður  

− hugsa óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa framandi og óvænt verkefni  

− fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati  

− vera næm á aðstæður, sýna hluttekningu eða samhygð (e. empathy) og hafa 

áhuga á samfélagsmálum  

− vera gagnrýnin og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni  

− vinna skipulega og kerfisbundið  

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

sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira  

− vera rökföst og hafa áhuga á orsakasamhengi  

− vera óvenju skapandi og hugmyndarík  

− eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir  

− sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur  

− sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum  

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 7). 

 

 

Greining 

Í fræðilegum heimildum um menntun bráðgerra barna er töluvert fjallað um greiningu á 

þeim. Þrátt fyrir það heldur greining á bráðgerum börnum áfram að vera eitt mesta 

vandamálið sem skólastjórnendur, menntamálaráðuneyti og aðrir sem sjá um stjórn 

áætlana og aðra þjónustu fyrir bráðger börn þurfa að takast á við (Bracken og Brown, 

2008). 

Samræmd próf hafa verið nýtt við greiningu bráðgerra nemenda, þar sem þau eru 

metin af námslegum gáfum, þar sem aðrir þættir eru ekki metnir sérstaklega. 

Stuðningsmenn annarra greiningarviðmiða en samræmdra prófa, viðurkenna að 

nemendur geta sýnt afburðahæfni á mörgum sviðum, því finnst þeim samræmd próf 

ekki nægja sem viðmið við greiningu bráðgerra barna. Þetta viðhorf kallar eftir annarri 

greiningaraðferð, margvíslegum og áreiðanlegum mælikvarða, frekar en að stóla 

eingöngu á samræmd próf við greiningu bráðgerra barna (Bracken og Brown, 2008). 

Margþætt greiningarferli, felur í sér að fylgjast með hegðun nemenda í 

námsumhverfi. Notkun á einstaklingsviðmiðum hefur aukist. Viðmiðanirnar felast í 

tilviksrannsóknum, tilnefningum jafningja og nemendanna sjálfra, sérhönnuðum 
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gátlista, afurð nemenda í námi og greining á vitsmunum eða greind og 

tungumálaskilningi þeirra. Margir skólar nota nú þetta margþætta viðmiðunarmat með í 

greiningu á bráðgerum börnum (Bracken og Brown, 2008). 

Einnig hafa rannsakendur bent á að til þess að auka jafnræði í viðmiðunarmati 

nemanda til námslegra þátta, ætti að fella niður samræmd próf sem byggjast á 

lesskilningi og taka í staðinn upp próf sem eru óyrt. Þau viðmið ættu sérstaklega betur 

við fyrir innflytjendur og aðra sem eiga erfitt með að ná tökum á tungumálinu en eru 

bráðgerðir nemendur á öðrum sviðum en á tungumálasviðinu (Bracken og Brown, 

2008).  

 

 

Kennarar og skóli  

Þrátt fyrir að skólastjórnendur, skólasálfræðingur og foreldrar spila að jafnaði mikilvægt 

hlutverk í greiningarferli bráðgerra barna þá er kennarahlutverkið mikilvægast í þessu 

ferli því að það eru þeir sem eru í daglegri umgengni við nemendur frá degi til dags 

(Moon og Brighton, 2008). Kennarar eru í mestum samskiptum og umgengni við 

nemendur, miðað við aðra starfsmenn skólans. Því þeir fylgjast með nemendum í víðu 

samhengi og fjölbreyttu umhverfi. Þess vegna er talið að kennarar skipti mjög miklu 

máli þegar kemur að greiningarferli bráðgerra barna (Bracken og Brown, 2008). 

En hins vegar eru líka neikvæðar hliðar á því að nota álit kennarans í 

greiningarferli bráðgerra barna. Eitt af áhyggjuefnum varðandi þátt kennara í 

greiningarferlinu er að kennarar eru óþarflega tengdir eða nánir nemendunum. Einnig 

gætu kennarar orðið fyrir geislabaugsáhrifunum, sem felast í því að láta persónulegt álit 

sitt af nemandanum hafa áhrif á greiningu eða mat sitt á honum (Bracken og Brown, 

2008). 

Fræðimenn benda á að tregi kennara, til þess að benda formlega á nemendur sem 

þeir telja bráðgera á fyrstu árum skólagöngunnar, kemur frá þeirri trú að mjög ungir 

nemendur eigi ekki að fá á sig stimpil eða þrýst á að ganga vel námslega í skóla. 

Kennarar eru flæktir í greiningarferli hjá bráðgerum nemendum og hæfileikaþróun 

bráðgerra barna. Sérstaklega á þetta við á fyrsta stigi grunnskólans, þar sem tæki eins og 

samræmd próf eru ekki tiltæk á þeim aldri til þess að skera úr um hverjir skara fram úr. 

Það er alfarið undir kennaranum komið, hvort að nemendur á fyrsta stigi grunnskólans 

fá stuðning til þess að þroska hæfileika sína og hvernig (Moon og Brighton, 2008).  
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Skólar, bæði í Bandaríkjunum og Ástralíu, reyna að draga það að nota flýtingu 

bráðgera barna sem úrræði fyrir þau í námi. Sú stefna er talin vera að megin hluta 

gölluð, út frá niðurstöðum tiltekinna rannsókna. Á fyrstu árum grunnskólans ættu skólar 

að finna þau börn sem geta talist til bráðgerra nemenda og þróað áætlanir fyrir flýtingu 

eða námsaðgreiningu til þess að veita þessum börnum þau úrræði sem þau þarfnast og 

eiga rétt á vegna námsgetu og þroska þeirra almennt (Gross, 2006). Þegar nemendur 

sem eru bráðgerir hljóta ekki þá greiningu á fyrstu árum skólagöngunnar sem þeir ættu 

að hafa fengið og fá ekki að þroska hæfileika sína hafa þau greiningarmistök verið tengd 

við neikvæða útkomu í vitsmuna- og félagslegum þroska og námsárangri. Fáar 

rannsóknir hafa samt sem áður verið gerðar á þeim hugmyndum sem kennarar hafa um 

ung bráðger börn (Moon og Brighton, 2008). 

Í rannsókn sem Sankar-DeLeeuw 1999 gerði í Bretlandi kom fram að aðeins 

helmingur grunnskólakennara greindi frá þeirri skoðun sinni að börn ættu að vera greind 

bráðger snemma á skólagöngunni. Þá voru 32% kennara sammála um að bráðgerir 

nemendur þyrftu að fá ólíkt námsefni á fyrsta stigi grunnskólans, en aðeins 7 % kennara 

greindu frá stuðningi sínum við að bráðgerir nemendur byrji fyrr í grunnskóla. Þessar 

niðurstöður eru í samræm við þá stefnu að greina bráðgera nemendur seinna á 

skólagöngunni formlega, oftast á miðstigi (í Moon og Brighton, 2008).  

Kennarar sem vilja útfæra kennsluform og úrræði sem eru byggð á rannsóknum 

á fræðisviðinu, verða að endurskoða sín eigin viðhorf og skuldbinda sig til þess að þróa 

kennsluform sem fær alla nemendur bekkjarins til að ná fullum árangri, einnig bráðgera 

nemendur. Til þess þarf að veita nemendum mismunandi námsleiðir og kennarinn 

verður að hugleiða hvernig hann getur stjórnað blönduðum og fjölbreyttum bekk. 

Kennarar verða líka að hugsa um það hvernig þeir vilja leyfa bráðgerum nemendum að 

halda áfram með námsefnið, þegar þeir hafa náð tökum á því námsefni sem á að leggja 

fyrir bekkinn í tímanum. Hver skóli ætti að skipuleggja ýmis námsúrræði sem hentar 

þeirra nemendum, viðhorfum kennara gagnvart bráðgerum nemendum og viðhorfum 

stjórnvalda og samfélagsins (Rogers, 2007). 
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Greindarpróf  

Greindarpróf hafa verið notuð til þess að greina bráðger börn í gegnum tíðina. Þau börn 

sem teljast bráðger hafa greindarvísitöluna 130 eða yfir eða hafa afburðahæfileika á 

einhverju sérstöku sviði (Santrock, 2005). 

Árið 1904 báðu fræðsluyfirvöld í París franska sálfræðinginn Alfred Binet og 

samstarfsmenn hans að þróa mælitæki til að úrskurða hvaða nemendur í fyrstu bekkjum 

grunnskólans ættu það á hættu að ná ekki tilætluðum árangri. Markmiðið með þessu 

mælitæki var upprunalega að veita þessum börnum stuðning. Árangur Binet og 

starfshóps hans var fyrsta greindarprófið. Binet hélt því fram að greind samanstæði af 

minni, ímyndun, skilningi og dómgreind og einnig taldi hann að greind barna ykist með 

aldrinum. Árið 1912, setti svo William Stern fram hugtakið greindarvísitala (IQ), 

og enn er notast við það hugtak (Santrock, 2005). 

Síðar var þróað greindarpróf sem kallaðist Stanford- Binet próf, sem samanstóð 

af fjórum prófþáttum: munnlegri rökhugsun, megindlegri rökhugsun, sjónrænni og 

hlutbundinni hugsun, skammtímaminni svo og heildareinkunn. Niðurstöður úr prófinu 

eru síðan normaldreifðar og meðalskor er 100 í greindarvísitölu. Stanford- Binet prófin 

eru mest notuðu einstaklingsgreindarprófin í dag um heim allan. Sá skali sem er álíka 

mikið notaður og Stanford- Binet prófið er Wechsler-skalinn sem var þróaður af David 

Wechsler árið 1939. Það er einnig einstaklingsmiðaður skali. Upprunalega var sá skali 

sérstaklega þróaður fyrir fullorðna, en einnig hefur verið þróaður skali fyrir börn frá 

aldrinum 4 – 6 ára og börn á aldrinum 6 – 16 ára (Santrock, 2005).  

Hér á landi hefur greindarpróf Wechslers fyrir börn verið eitt mikilvægasta 

greiningartæki skólasálfræðinga. Menntamálaráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gerðu samning við Námsmatsstofnun árið 2002 

um gerð íslenskra aldursviðmiða fyrir greindarpróf Wechslers sem ætlað er börnum á 

aldrinum 6-16 ára, auk þess að aðlaga prófið íslenskum aðstæðum. Wechsler prófið er 

mest notaða greindarprófið á Vesturlöndum. Greindarprófið er notað til þess að meta 

vitsmunaþroska og almenna námsgetu barna á grunnskólaaldri. Það er einnig mikið 

notað við greiningu ýmissa sjúkdóma og við mat á afleiðingum félagslegra aðstæðna 

(Menntamálaráðuneytið, 2002a). 
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Fjölgreindir  

Howard Gardner hélt því fram að skilgreiningin á greind væri of þröng. Með kenningu 

sinni um fjölgreindir reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega hæfileika út fyrir 

takmarkanir greindarvísitölunnar. Fjölgreindakenning Gardners miðast við að til séu 

átta grunngreindir. Tilgátan er að hver og einn hafi til að bera færni í öllum greindum. 

Greindirnar átta eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001). 

Málgreindin felur í sér hæfileika til að hafa áhrif bæði skriflega og munnlega 

með orðum. Rök- og stærðfræðigreindin felur í sér hæfileika til að nýta sér tölur á 

árangursríkan hátt. Rýmisgreindin felur í sér hæfileika til að skynja rúmfræðilega 

umhverfið og nýta sér það. Líkams- og hreyfigreindin felur í sér hæfileika til að tjá sig 

með líkamanum. Tónlistargreindin felur í sér hæfileika til að skapa, skynja og tjá tónlist. 

Samskiptagreindin felur í sér hæfileika til að skilja annað fólk og vera næmur á 

viðbrögð þess. Sjálfsþekkingargreindin felur í sér hæfileika til að lifa og starfa eftir 

eigin grunnþekkingu. Umhverfisgreindin felur í sér hæfileika að þekkja eigið umhverfi 

(Armstrong, 2001). 

Greindirnar starfa saman á sérhæfðan hátt hjá hverjum einstaklingi. Einnig er 

mögulegt að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Til dæmis getur ólæs 

einstaklingur haft góða málgreind, vegna mikils orðaforða eða góðs málfars. Í 

fjölgreindarkenningunni bendir Gardner á að hjá sumum einstaklingum megi einnig sjá 

eina greind á mjög háu stigi. Þessir einstaklingar eru bráðgerir og hafa mikla yfirburði í 

einni greind en aðrar greindir eru á lágu stigi. Slíkir einstaklingar virðast vera til innan 

allra greinda í fjölgreindarkenningunni. Á áttunda áratugnum var fjölgreindarkenningin 

fyrst og fremst notuð við kennslu bráðgerra barna og í einstaka skólum hjá einstaka 

kennurum í Bandaríkjunum. En á níunda áratugnum breiddust þessir kennsluhætti mjög 

ört út víða um heim og þessi kenning er ekki einungis notuð fyrir bráðgera nemendur í 

dag heldur einnig í almennri kennslu (Armstrong, 2001). 

Í grundvallaratriðum felur fjölgreindarkenningin í sér það sem góðir kennarar 

hafa gert, það er að fara út fyrir textann og töfluna til þess að kveikja áhuga á 

námsefninu hjá nemandanum. Í fjölgreindarkenningunni þarf kennarinn að skipta 

stöðugt um aðferðir til þess að örva hinar mismunandi átta greindir. Svo að allir 



15 

 

nemendur fái námsefni við hæfi. Einnig er lögð meiri áhersla á að greina styrkleikana 

heldur en að einbeita sér að því sem gengur illa (Armstrong, 2001) 

 

 

2.2 Helstu úrræði í skólum fyrir bráðger börn 

 

Fræðin leggja aðallega til fimm leiðir í úrræðum fyrir bráðger börn. Þær eru: flýting, 

námsaðgreining, einstaklingsmiðað nám, dýpkun og hraðferð. Þó leggja fræðin mestu 

áhersluna á flýtingu og námsaðgreiningu. Áhrif þessara úrræða fyrir bráðger börn hafa 

ýmist jákvæðar og neikvæðar hliðar. Þessi áhrif eru misjöfn eftir úrræðum. Þessum 

kafla er skipt í fimm hluta: Flýting, námsaðgreining, einstaklingsmiðað nám, dýpkun og 

hraðferð. 

 

 

Flýting 

Flýtingarúrræði má útfæra á mismunandi vegu. Þrjú algengustu form flýtingar í skólum 

eru: að hefja skólagöngu fyrr , að hefja nám í framhaldsskólum fyrr og að sleppa 

bekkjum (Neihart, 2007). Grunnskólalögin 2008 kveða á um að börn skuli hefja 

skyldunám á því almanaksári sem þau verða 6 ára og eru væntanlega sett til að tryggja 

jafna stöðu allra nemenda. Hins vegar kemur einnig fram í lögum að foreldrar barns geti 

sótt um og samþykkt að barn þeirra hefji skólagöngu fyrr en ætlað er. Skólastjóri getur 

veitt slíka heimild að fenginni umsögn sérfræðiþjónustu fyrir slíkri flýtingu. Flýting 

getur jafnframt falið í sér að ljúka grunnskóla á skemmri tíma en 10 árum, t.d. með því 

að taka 8. og 9. bekk saman eða taka lokapróf í 8. eða 9. bekk og taka einingar á 

framhaldsskólastigi samhliða grunnskólanum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er mögulegt fyrir grunnskólanemendur sem hafa góða 

og mikla námsgetu, að ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma en tíu árum, eins og ætlað 

er. Einnig kemur þar fram að auðvelda eigi þeim grunnskólanemendum að stunda nám 

bæði á framhaldsskólastigi og grunnskólastigi samtímis (Lög um grunnskóla, 91/2008).  

Flýtingarúrræði í grunnskólum eru byggð á tveim formum flýtingar. Þau eru 

námsgreinabundin flýting og bekkjabundin flýting. Námsgreinabundna flýtingu má 

útfæra á marga mismunandi vegu til dæmis að veita nemendum inngöngu fyrr í skóla á 

öllum skólastigum. Námsgreinaflýting felur í sér að kynna bráðgerum nemendum fyrir 
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námsefni á þeirra hæfileikasviði sem ætlað er eldri nemendum. Háskólatengd námskeið 

sem fela í sér dagsnámskeið eða tölvunámskeið fyrir bráðgera nemendur í efstu 

bekkjum grunnskólans og í framhaldsskóla sem haldin eru á háskólasvæðinu. Fjarnám 

eða nám í gegnum netið, felur í sér námsefni sem miðast við einstaklingsgetu. 

Námskeið í BA námi fyrir bráðgera nemendur í efstu bekkjum grunnskólans og 

framhaldsskólans sem veitir þeim viðurkenningu sem er veitt af háskólanum. 

Háskólanámskeið sem fara fram í framhaldsskólanum eða efstu bekkjum grunnskólans 

og veitir bráðgerum nemendum viðurkenningu frá háskólanum. Tvískipt innritun sem 

felur í sér að leyfa nemendum að skrá sig á námskeð einu skólastigi ofar en þau eru nú 

þegar á. Fóstrun eða ráðgjöf felur í sér að koma bráðgera nemandanum í samband við 

sérfræðing á þeirra hæfnisviði sem skipuleggur námsreynslu þeirra yfir ákveðið tímabil 

(Rogers, 2007). 

Flýtingarúrræði sem fela í sér að fækka árunum, sem nemendum er ætlað að vera 

í grunnskóla, kallast bekkjabundin flýting. Bekkjabundinni flýtingu má skipta í 

mismunandi úrræði til dæmis veita bráðgerum nemendum tækifæri að sleppa ákveðnum 

bekkjum. Samtvinna bekki sem felur í sér að nemendur ljúki við námsefni á tveim árum 

sem nemendum er ætlað að ljúka á fjórum árum. Fjölgreindarkennsla eða samkennsla 

sem felur í sér sveigjanleika í námsefni sem miðast af hæfni hvers og eins nemanda. 

Stöðupróf sem fela í sér að nemendum er boðið að sleppa námsskeiðum í náminu eftir 

að hafa lokið stöðuprófi í því námsefni og hlotið viðurkenningu fyrir það. Einnig að 

nemendum sé veitt innganga í framhaldskóla án þess að nemandi hafi lokið lokaprófum 

grunnskólans (Rogers, 2007). 

Skólastjórnendur sýna oft tregðu við að nota flýtingarúrræði í námi fyrir bráðger 

börn. Ástæðan sem oftast er gefin, eru áhyggjur skólastjórnenda um mögulegan 

félagslegan og tilfinningalegan skaða hjá bráðgerum nemendum. Foreldrar lýsa einnig 

áhyggjum sýnum um að flýting í skóla muni einangra börn þeirra eða verði of stressandi 

tifinningalega fyrir bráðgeru börnin. Kennarar og skólastjórnendur hika oft við flýtingu 

sem úrræði fyrir bráðger börn vegna áhyggja um aðlögunarvandamál sem geta komið 

fram seinna á skólagöngunni (Neihart M., 2007). Hins vegar er áhugavert að kennurum 

virðist minna ógnað af bráðgerum nemendum sem hefur verið flýtt í námi um meira en 

eitt ár. Því þá stendur þeirra námsgeta ekki eins mikið upp úr almennri námsgetu 
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bekkjarins. Einnig þurfa nemendur minna af viðbótarnámsefni og þess vegna verður 

auðveldara að kenna (Gross, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að skólum finnist erfiðara að flýta bráðgerum börnum sem 

hafa áhugamál sem erfitt er að samsama sig við. Þeir bráðgeru nemendur sem hafa 

áhugasvið sem aðrir nemendur og kennarar eiga auðvelt með að samsama sig við eiga 

auðveldara með að vera samþykktir af hópnum og líður þar af leiðandi betur í 

skólaumhverfinu. Mikil pressa er á bráðgera nemendur að vera með lélegri námsárangur 

en búist er við af þeim svo þau hljóti samþykki jafnaldra sinna. Þessi pressa er talin 

minnka verulega eða hverfa alveg fyrsta árið eftir flýtingu í námi hjá bráðgerum börnum 

(Gross, 2006).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á afleiðingum róttækrar flýtingar. Róttæk flýting er 

flýting bráðgerra barna í skóla um tvö eða fleiri ár. Niðurstöður rannsókna á þessu sviði 

fræðanna hafa sýnt að í öllum tilvikum róttækrar flýtingar, hafa nemendur getað 

myndað góð, djúp og endingargóð vinasambönd. Þar kemur fram að þeir sem finna fyrir 

félagslegri einangrun snemma á skólagöngunni, segja að félagslega einangrunin hafi 

horfið eftir að þeim hafði verið flýtt um bekk. Hins vegar hafa þau börn, sem beðið er 

með að flýta í skóla eða fá ekki flýtingu fyrr en í fjórða bekk grunnskólans eða seinna, 

það sameiginlegt að eiga erfitt með félagshæfni. Þessar niðurstöður hvetja því til þess að 

bráðger börn fái flýtingarúrræði snemma á skólagöngunni, áður en að þau upplifa 

félagslega höfnun frá skólafélögum sínum. Ástæðan er sú að hæfileikinn til þess að 

mynda vinasamband lærist á fyrstu árum grunnskólans og börnum sem er hafnað af 

jafningum sínum, eiga það á hættu að geta misst af því að læra þessa mikilvægu 

félagshæfni (Gross, 2006). 

Aðrar rannsóknir á þessu sviði sýna að nemendur sem fengu flýtingu um eitt ár í 

skólagöngu sinni, voru ekki eins fullnægðir í náminu og þeir nemendur sem var flýtt um 

tvö eða fleiri ár. Einnig greindu nemendur frá því sem höfðu fengið flýtingu um eitt ár, 

að þeir hefðu viljað fá meiri flýtingu en um eitt ár. Bráðgerir nemendur sem ekki fengu 

flýtingu áttu það frekar til að hætta í skóla og þeim fannst námsefnið í skólanum ekki 

nógu krefjandi og hvetjandi. Þeim fannst þau vera félagslega einangruð í skólanum og 

sum þeirra greindust með þunglyndi. Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður 

Hollingworth 1942 og hægt er að finna sambærilegar niðurstöður hjá Burks, Jensen, og 

Terman 1930 (í Gross, 2006). 
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Það að hefja nám fyrr en almennt er ætlað hefur jákvæð áhrif fyrir bráðger börn, 

vegna þess að þau börn hafa sýnt mikla námsgetu, góða félagslega aðlögun og 

stöðuleika á eigin sjálfsmati. Margar rannsóknir sýna að þessi börn halda í við 

bekkjarfélaga sína og eiga það jafnframt til að fara samt sem áður framúr þeim 

námslega. Samanburðar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu úrræði og þær hafa hins 

vegar sýnt að þegar bráðger börn hefja nám fyrr í skólum en ætlast er til hefur það engin 

áhrif á námsþroska, námsgetu, hegðun eða félagslega samþættingu. Það gefur til kynna 

að félagsleg og tilfinningaleg aðlögun verður ekki fyrir áhrifum þegar börn hefja nám 

fyrr í skóla (Rogers, 2007). 

Mörg námsgreinabundin flýtingarúrræði sýna mjög jákvæð áhrif á námsárangri í 

einstökum námsgreinum. Sama má segja um önnur flýtingarúrræði líkt og háskólatengd 

námskeið, fóstrun og tvöfalda innritun. En þessi úrræði hafa einnig sýnt verulega 

jákvæð áhrif í félagshæfni svo sem samskipti við jafningja, að taka sér leiðtogahlutverk, 

skipuleggja þátttöku í viðburðum eða verkefnum. Sama má segja um tilfinningahæfni 

svo sem námslegt sjálfsmat, hvatningu til þess að halda áfram að læra á því sviði sem 

hæfileikar þeirra liggja, áhuga á áhugasviði þeirra og þrautseigju. Nemendur sem fá 

flýtingu í ákveðnum námsgreinum, sérstaklega í vísindum eða stærðfræði, sýna mikla 

framför í námsárangri meðal bráðgerðra nemenda í grunnskólunum (Rogers, 2007). 

Nemendur sem fá að hlaupa yfir eldri bekki í grunnskóla eða hluta þeirra, til þess 

að fara í framhaldsskóla í fullt nám er megin rannsóknarefni margra rannsókna á þessu 

sviði. Þessar rannsóknir hafa komist að mjög svipuðum niðurstöðum, það er að segja að 

þeir nemendur sem eru vandlega valdir til flýtingar, eiga það til að ganga mjög vel 

námslega, félagslega og tilfinningalega (Neihart, 2007).  

Langtímarannsóknir hafa verið gerðar á flýtingu bráðgerra nemenda erlendis, 

svo sem í Ástralíu og Bandaríkjunum. Helstu niðurstöður þeirra eru að nemendur 

högnuðust félagslega og tilfinningalega til lengri tíma litið. Miraca M. Gross rannsakaði 

til dæmis sextíu ástralska nemendur sem voru með greindarvísitölu yfir 160. Hún bar 

saman nemendur sem fengu flýtingu og þá nemendur sem ekki fengu flýtingu. 

Niðurstöður hennar sýndu að það var ekki eitt dæmi um neikvæð áhrif hjá þeim 

nemendum sem höfðu fengu róttæka flýtingu. En hins vegar kom fram í niðurstöðum 

hennar að meiri hluti þeirra nemanda sem ekki fengu flýtingu, upplifðu verulega 

langtímaerfiðleika í því að mynda eða halda vina samböndum. Niðurstöður hennar 
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sýndu að misbrestur í flýtingu tengdist verulegum aðlögunarvandamálum. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar sambærilegar rannsóknir á fræðasviðinu, til dæmis 

má nefna rannsókn Lubinski 2004, Robinson 2004, Rogers 1992 og fleiri (í Neihart, 

2007). 

Áhyggjurnar sem skólayfirvöld og foreldrar bráðgerra barna hafa haft um að 

flýting í námi leiði til félagslegs og tilfinningalegs skaða hjá bráðgerum nemendum, eru 

ekki studdar fræðilegum niðurstöðum. Það liggja ekki fyrir rannsóknir sem styðja að 

flýting bráðgerra nemenda muni valda þeim vandræðum við að eignast vini, lynda við 

aðra eða að þau muni verða kvíðin, þunglynd eða í hugleiðingum um að fyrirfara sér. Þó 

verður að hafa í huga að þrátt fyrir að endurteknar niðurstöður rannsókna hafi sýnt fram 

á jákvæð félagsleg áhrif af flýtingu nemenda, þá er mikilvægt að taka það fram að 

neikvæð áhrif koma stundum fram hjá einstöku einstaklingum. Sum bráðger börn sýna 

vandamál í tengslum við hegðun og skap. Meðal hundrað rannsókna á flýtingu í skóla 

hafa aðeins þrjár rannsóknir greint frá neikvæðum áhrifum flýtingar á tilfinningahæfni 

nemenda. Þessi neikvæðu áhrif eru: minni trú á eigin námsgetu, fall einkunna og hærri 

tíðni streitu. Þess vegna er ekki hægt að segja að allir bráðgerir nemendur ættu að sleppa 

bekkjum eða byrja fyrr í leikskóla, grunnskóla eða framhaldsskóla (Neihart, 2007). 

 

 

Námsaðgreining 

Námsaðgreining er skilgreind í fræðunum sem fyrirkomulag sem reynir að setja 

nemendur með svipaðan námsárangur saman í kennsluhópa (Neihart, 2007). 

Námsaðgreiningu má flokka í nokkur form: heildstæð námsgetuskipting sem felur í sér 

kennslu í sérskólum eða heildstæð námskeið fyrir bráðger börn. Námsgetuskipting 

innan árganga sem felur í sér að nemendum í hverjum árgangi er skipt í bekki eftir 

námsgetu í ákveðnu námsefni eða greinum. Námsgetuskipting innan bekkjar sem felst í 

því að kennari hvers bekkjar skiptir nemendum sínum í hópa innan bekkjarins eftir 

námsgetu þeirra í því námsefni sem er lagt er fyrir hverju sinni. Jafningjakennsla sem 

felst í því að nemendur sem hafa mikla námsgetu eru paraðir með nemendum með lága 

námsgetu í samvinnunám í ákveðnum verkefnum eða samvinnunám nemenda með 

sambærilega námsgetu. Námsaðgreining eftir námsgetu er úrræði sem felur í sér að 

hópa saman fimm til átta bráðgera nemendur í hverjum árgangi í blandaðan bekk þannig 
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að þau myndi eins konar hóp, talið er að þannig sé auðveldara fyrir kennara að finna 

tíma til þess að sinna þeim. Einnig má nefna námsaðgreiningu sem felur í sér að 

bráðgerir nemendur eru teknir úr almennum bekk á skólatíma og farið er með þá í 

sérstofu þar sem þeim er veitt meiri dýpt í námsefnið (Rogers, 2007). 

Brautaskipting er úrræði sem einnig flokkast undir námsaðgreiningu sem er 

harðlega umdeilt úrræði, út frá jafnréttissjónarmiði. Brautaskipting í námi er samt sem 

áður eitt útbreiddasta form námsgetuskiptingar á efsta stigi grunnskólanna og í 

framhaldsskólum. Þar eru nemendur settir á ákveðna braut út frá getu í ákveðnum 

fögum. Þessi brautaskipting í námi felur yfirleitt í sér skiptingu í þrjár námsbrautir, 

undirbúning fyrir háskólanám, verknámsbrautir og almenna braut. Brautaskipting er 

varanleg flokkun nemenda út frá getu þeirra sem er mæld út frá einkunnum á prófum 

(Neihart, 2007).  

Algengasta form námsaðgreiningar er námsgetuskipting innan árganga, sem er 

oft notað á miðstigi og efsta stigi grunnskóla. En form eins og námsgetuskipting innan 

bekkja er líka algengt en þó aðallega á yngra stigi grunnskólans. Þar eru nemendur oft 

settir í hópa eftir námsgetu innan bekkjarins í lestri og stærðfræði (Neihart, 2007). 

Bekkir skiptir eftir námsgetu hafa sýnt jákvæð áhrif á námið þegar það er notað í lestri 

og stærðfræði. (Rogers, 2007). 

Rannsóknir á námsaðgreiningu fyrir bráðger börn eru víðtækar og hafa sýnt 

veruleg jákvæð áhrif (Rogers, 2007). Þegar bekkjum er námsgetuskipt veldur það oft 

félagslegum samanburði hjá nemendum. Mikill hluti fræðilegra rannsókna hafa sýnt að 

félagslegur samanburður nemanda eigi sér stað yfirleitt við tvenns konar aðstæður. Í 

fysta lagi þegar óvissa ríkir um eigin eiginleika í samanburði við hópinn og í öðru lagi 

við samkeppnisaðstæður. Niðurstöður rannsókna á þessu sviði eiga það sameiginlegt að 

sýna fram á að nemendur í námslegu umhverfi vilja frekar bera sig saman við eigið kyn. 

Jafnvel í aðstæðum þar sem kyn virðist ekki skipta miklu máli fyrir félagslegan 

samanburð. Félagslegur samanburður innan kynja á sér stað innan grunnskólans jafnt 

sem framhaldssólans (Preckel og Brull, 2008). 

Nemendur bera sig frekar saman við nemendur í sama námsgetuhópi en við 

nemendur í öðrum námsgetuhópum. Nemendur greindu frá því að það væri mun 

auðveldara að bera sig saman við nemendur í sínum eigin námsgetubekk. Ástæðan var 

aðallega sú að þau gerðu sér fulla grein fyrir því að bekkirnir væru misjafnlega langt 
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komnir í námsefninu. En nemendur báru sig einnig frekar saman við aðra nemendur 

sem voru með aðeins meiri námsgetu en þeir sjálfir í námslegri frammistöðu (Chiu, 

Beru, Watley og Wubu, 2008). 

Meðal rannsókna sem hafa verið gerðar á námsaðgreiningu og áhrifum hennar á 

trú á eigin námsgetu hafa niðurstöður sýnt minni á trú á eigin. Hins vegar hafa aðrar 

rannsóknir sýnt fram á að trú á eigin getu hefur aukist og enn aðrar sýnt fram á enga 

breytingu. Algengasta niðurstaðan er þó minni trú á eigin getu hjá nemendum með háa 

námsgetu sem settir voru í hóp með öðrum bráðgerum börnum. Einnig hefur verið 

greint frá hærra hlutfalli af kvíða hjá þeim nemendum (Neihart, 2007). 

Þó sumar rannsóknir á þessu sviði sýni fram á minni trú á eigin getu sem 

alvarlegt áhyggjuefni, skynja aðrar rannsóknir þessa minnkun á trú á eigin getu 

einfaldlega vegna aðlögunar að raunverulegum skilningi á eigin getu eða misræmi milli 

getu og afreka (Neihart, 2007). Það verða ekki allir námslega sterkir nemendur og 

bráðgerir nemendur fyrir neikvæðum áhrifum á trú á eigin námsgetu vegna 

námsaðgreiningar eða námsgetuskiptingar. Það er bæði einstaklings- og hópamunur á 

því hve mikið nemendur verða fyrir áhrifum á trú sinni á eigin námsgetu. Áhrifin eru 

sterkust hjá nemendum með lítið sjálfstraust og lítil félagstengsl (Preckel og Brull, 

2008). 

Þrátt fyrir þessi neikvæðu áhrif hefur það komið skýrt fram í fræðilegri umræðu 

að námsgetuskipting eða námsaðgreining hefur jákvæð áhrif á námsárangur hjá 

bráðgerum nemendum (Neihart, 2007). Getuskipt nám í sérkennslustofum hefur 

jákvæðustu áhrifin á námsárangur hjá námslega sterkum nemendum. Það sama á við 

bráðgera nemendur. Hins vegar hefur komið fram að bráðgerir nemendur hafa minni trú 

á eigin námsgetu þegar þeir eru settir í sérvalda bekki eða skóla. Að vera valinn í 

sérbekki fyrir bráðgera nemendur er hins vegar einnig líklegt til þess að auka stolt hjá 

þeim og þannig auka trú þeirra á eigin námsgetu. Námsgetu skipting getur þar af 

leiðandi haft jákvæð áhrif á afburðanemendur. Rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt að 

eigið mat þeirra á félagshæfni jókst til muna við það að vera valin í sérbekki. Ástæðan 

fyrir þessu er að þessir nemendur upplifa að þeir tilheyri meirihluta og séu ekki öðruvísi 

og eiga þar af leiðandi minni hættu á að vera hafnað af jafningjum vegna mikillar 

velgengni í námi (Preckel og Brull, 2008). 
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Rannsóknir hafa sýnt að þeir bráðgeru nemendur sem eru teknir út úr 

kennslustofunni eru jákvæðari gagnvart skólanum, hæfni sinni og gáfum og gagnvart 

þeirri námsáætlun sem þeim er ætlað í skólanum en þeir bráðgerru nemendur sem ekki 

eru teknir úr kennslustofunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að námsaðgreining hefur 

jákvæð áhrif hvort sem hún er að hluta til eða heildstæð. Margir fræðimenn hafa komist 

að þessari niðurstöðu í rannsóknum sínum og má þar nefna Shields 2002, Zeidner og 

Schleyer 1999, Lim 1994)og fleiri (í Rogers, 2007). 

 

 

Einstaklingsmiðað nám 

Rannsóknir á þessu sviði hafa lagt til að skólar ættu að veita bráðgerum börnum 

reglulega tækifæri til þess að vinna einslega á því sviði sem þeirra hæfni liggur. Áhrif 

einstaklingskennslu á bráðgera nemendur virðist vera dálítið breytileg. Helstu áhrif 

einstaklingsmiðaðs náms í neðri bekkjum grunnskóla eru jákvæð. Þessi jákvæðu áhrif 

eru, vöxtur á sjálfstrausti, hæfni til þess að þekkja skýrt meginefni námsefnisins, aukin 

rökhugsun, skapandi hugsun og hugtakaumræða. Rannsóknir á áhrifum 

einstaklingsmiðaðs náms á miðstigi og efstastigi grunnskólans, hafa sýnt fram á framför 

í almennri námsgetu og meiri hvatningu til þess að læra (Rogers, 2007). 

Bráðgerir nemendur er líklegri en aðrir nemendur til að kjósa frekar 

einstaklingsmiðað nám, einstaklingsverkefni og sjálfskennsluefni. Bent hefur verið á að 

nemendur verða að hafa vilja fyrir því að vera í einstaklingsmiðuðu námi til þess að það 

hafi einhver áhrif. Einstaklingsmiðað nám hefur áhrif á hvatningu til þess að læra og 

það er mögulegt að sú hæfni sem lærist í einstaklingsnámi geti nýst nemendum á öðrum 

námssviðum og þannig mun það hafa áhrif á námsárangur almennt (Rogers, 2007).  

Sternberg 1986 telur að það verði að veita bráðgerum nemendum tækifæri til 

þess að þroska hæfileika sína og auka þekkingu sína. Sternberg telur að ef bráðger börn 

séu látin endurtaka sama námsefnið aftur og aftur, þó svo að þau hafi tileinkað sér þá 

færni, getur það valdið ýmsum neikvæðum afleiðingum eins og félagslegum og 

tilfinningalegum aðlögunarörðugleikum (í Rogers, 2007). 
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Dýpkun 

Dýpkun felur í sér að bráðger börn kafa mun dýpra í afmörkuð viðfangsefni en hinn 

almenni nemandi gerir (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Bráðger börn þurfa 

námsefni við hæfi daglega þar sem þau fá tækifæri til þess að dýpka þekkingu sína. 

Slíkt ætti að vera í boði hjá öllum skólum á öllum skólastigum fyrir bráðger börn. 

(Rogers, 2007). Útfærslur dýpkunar geta verið með mismunandi hætti, meðal annars 

með þemanámi eða verkefnavinnu. Einnig getur dýpkun verið liður í stöðvavinnu eða 

hringekju með því að setja upp verkefni sem höfða sérstaklega til þessa nemendahóps. 

Þegar sérgreinar eru kenndar í lotum, list- og verkgreinar, samfélagsgreinar, 

náttúrufræði eða lífsleikni geta einnig skapast tækifæri til að kafa dýpra í viðfangsefnin 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

The Renzulli Schoolwide Enrichment Triad Model (SEM) er dýpkunarúrræði 

sem er frekar þekkt meðal fræðimanna og hefur til dæmis verið notað í skólum í 

Bretlandi. Í þessari áætlun er bráðgerum nemendum veitt tækifæri til þess að dýpka 

þekkingu sína á ákveðnum viðfangsefnum gegnum þrjár mismunandi leiðir: almennra 

fyrirlestra, aðferðafræði eða með þátttöku í rannsóknum (VanTassel-Baska og Brown, 

2007). 

Breikkun er önnur útfærsla á sama hugtaki. Hún felur í sér að nemandinn tekur 

fleiri viðfangsefni af svipuðu tagi og almennur nemandi glímir við. Þessi viðfangsefni 

geta verið viðbótardæmi í námsefni sem lagt er fyrir. Breikkun ein og sér gerir líklega 

nemendum lítið nema höfðað sé til áhugasviðs þeirra sérstaklega (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004). 

Að koma dýpkunarúrræðum á í skólastarfinu sem felst í daglegri þjálfun í 

hæfninni, þarfnast einhverskonar forms af hópun eða flokkun nemenda. Hvort sem það 

er fyrir heilan bekk af bráðgerum börnum, námsgetuskiptan hóp, hóp nemenda með 

svipaða námsgetu eða nemendur með sömu námsgetu í samvinnuhópum (Rogers, 

2007).  

Sýnt hefur verið fram á að ef bráðgerum börnum er stöðugt veitt krefjandi 

námsefni þá eykst námsgeta þeirra á prófum og aukning verður á eigin getu og 

hvatningu þeirra til náms. (Rogers, 2007). Þegar bráðgerir nemendur í stærðfræði fá 

ekki námsefni við hæfi, minnkar hvatningin til náms og vilji nemenda til þess að læra 

og með tímanum missa þeir áhuga á skólanum alfarið (McAllister og Plourde, 2008).  
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Rannsókn sem Bloom 1985 gerði á bráðgerum unglingum sýndi fram á aukið 

þunglyndi, kvíða og leiða almennt, þegar unglingarnir fengu ekki að halda áfram með 

námsefnið. Það er þegar þeir fengu hvorki tækifæri til þess að þjálfa eigin hæfni ein og 

sér né í hóp með öðrum bráðgerum börnum með sömu hæfni. Önnur sambærileg 

rannsókn á áströlskum bráðgerum unglingum leiddi í ljós verulega hærri tíðni á streitu 

hjá þeim sem ekki fengu krefjandi námsefni. Einnig sýndi sú rannsókn að streitan 

minkaði þegar þau fengu námsefni við hæfi. Hins vegar benda þessar rannsóknir til þess 

að mikill þroski eigi sér stað þegar sameiginleg viðleitni hefur verið gerð bæði í 

skólanum og heima fyrir til þess að veita bráðgera barninu aukna þekkingu og styrkja 

hæfni þess með dýpkun í námsefni þess (Rogers, 2007). 

 

 

Hraðferð 

Eitt úrræði fyrir bráðger börn í skólum er hraðferð í námi. Samkvæmt fræðilegri 

umræðu er talið vænlegast að kennsluform í einstökum námsgreinum verði að hafa 

mismunandi hraða í skipulagi og miðsmunandi framsetningu á innihaldi námsefnisins 

(Rogers, 2007). Bráðgerir nemendur tileinka sér námsefni hraðar en aðrir og þurfa ekki 

sömu endurtekningar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Barn með greindarvísitölu 

130 eða hærri, lærir að meðaltali átta sinnum hraðar en barn með greindarvísitöluna 70. 

Þess vegna þurfa bráðger börn aukinn hraða þegar farið er yfir námsefnið, annars leiðir 

það til þess að þeim fer að leiðast og fram geta komið einkenni þunglyndis. Þessa leið er 

hægt að framkvæma til dæmis með námsgetuskiptingu eða námsaðgreiningu (Rogers, 

2007).  
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3. Stefna Reykjavíkurborgar um bráðgera nemendur  
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stefnu Reykjavíkurborgar í úrræðum fyrir bráðger 

börn í skólum. Kaflinn skiptist í þrjá hluta: Stefnu Reykjavíkurborgar í fræðslumálum, 

einstaklingsmiðað nám hérlendis og stefnu fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu. 

 

 

Stefna Reykjavíkurborgar í fræðslumálum  

 

Stefnumörkun Reykjavíkurborgar í fræðslumálum hefur einkum tengst umræðu um 

einstaklingsmiðað nám. Reykjavíkurborg hefur markað þá stefnu að á næstu árum verði 

markvist unnið að því að þróa einstaklingsmiðað nám í skólum borgarinnar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005). Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík birtist stefnumótun fyrir 

starf grunnskóla í Reykjavík, almenn markmið og langtímasýn, þar sem eitt helsta 

markmiðið var einstaklingsmiðað nám og samvinna nemenda. Lögð er áhersla á að 

mæta mismunandi þörfum nemenda með einstaklingsnámi sem felst í krefjandi 

verkefnum við hæfi hvers og eins. Einnig eru nemendur látnir bera ábyrgð á námi sínu 

og stunda nám sitt eftir einstaklingsáætlunum sem unnar eru í samvinnu við kennara og 

foreldra (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Fleiri sveitarfélög en Reykjarvíkurborg 

hafa áætlanir sem miða að einstaklingsmiðuðu námi. Þar má nefna Árborg og Garðabæ, 

á báðum stöðum hafa verið reistir sérskólar sem gera ráð fyrir einstaklingsmiðuðum 

kennsluháttum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Starfshópur sem var skipaður af Fræðsluráði Reykjavíkur árið 2003 um bráðger 

börn í grunnskóla lagði fram skýrslu árið 2004, þar sem lögð var mikil áhersla á að 

úrræði fyrir bráðger börn falli að þessum meginmarkmiðum stefnu Reykjarvíkurborgar í 

fræðslumálum. Starfshópurinn áleit að auka þyrfti þekkingu meðal skólafólks á 

bráðgerum börnum og koma þyrfti markvissar til móts við þann hóp í námi. 

Starfshópurinn gerði það að megintillögu sinni að allir grunnskólar í Reykjavík yrðu 

hvattir til þess að setja sér áætlun um hvernig komið er til móts við bráðger börn og 

gerðu grein fyrir henni í skólanámskrá sinni (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

 



26 

 

Lagt var til að áætlunin fæli meðal annars í sér að:  

a) Skólastarf sem tekur mið af margbreytnileika og einstaklingsmun sé markvisst 

kynnt í skólanum, bæði í almennri umræðu og í skólanámskrá.  

b) Í öllum skólum verður ákveðnum aðila falinn ábyrgð á því að sinna 

bráðgerum börnum sérstaklega. Þessi aðili sér um að þróa úrræði innan hvers 

skóla sem taka mið af vitsmunalegum hæfileikum nemenda jafnt og listhneigð, 

verkfærni eða líkamlegri færni þeirra. 

c) Verkefninu sé ætlaður staður í skólanum og tími til þess að þróa starfsáætlun. 

d) Börnin geti leitað á þennan ákveðna stað til fagaðila sem aðstoðar þau í 

sjálfstæðri verkefnavinnu og upplýsingaleit, til þess að dýpka þekkingu sína.  

e) Búnir verða til hópar innan skólans þar sem bráðger börn hittast og vinna með 

jafningjum á mismunandi aldri.  

f) Bráðgerum nemendum verði gert auðveldara en nú er, að fá flýtingu í námi 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

 

Nú eru fimm ár síðan þessi tillaga var sett fram um gerð áætlana í skólum, um það 

hvernig skólar ætli að koma til móts við bráðger börn í náminu. Ekki er enn vitað til 

þess að neinn skóli hafi gert slíka áætlun sem henti þeim skóla og birt hana í 

skólanámskrá sinni eins og starfshópurinn leggur til. Greinilegt er að þrátt fyrir að góðar 

hugmyndir séu settar fram, er ekki þar með sagt að þeim sé fylgt eftir. Slíkar áætlanir 

gætu auðveldað skólayfirvöldum og skólastjórnendum að veita bráðgerum börnum þau 

úrræði sem þau þarfnast í sínu námi og eiga rétt á. 

 

 

Einstaklingsmiðað nám  

 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám hafa þróast eftir mörgum ólíkum brautum. 

Hugmyndir um kennslu þar sem einstaklingurinn eða barnið er í brennidepli má rekja 

langt aftur í uppeldissögunni til dæmis Maria Montessory, John Dewey, Jean Piaget og 

fleiri (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Einstaklingsmiðað nám er skólastarf sem tekur mið 

af einstaklingsmun og hefur innbyggðan sveigjaleika í heildarskipulagi hvers skóla. 

Sveigjaleikinn í skólastarfinu felst aðallega í vali, vinnu og skilum á verkefnum þar sem 

áhugahvöt einstaklings fær að njóta sín. Einnig býður það upp á möguleika á 
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einstaklingsáætlunum í námi sem taka tillit til getu og þarfa einstakra nemenda, ekki síst 

bráðgerra barna (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám í hinni íslensku útfærslu eru tengdar fjölgreindarkenningunum, 

en þó einkum stefnumörkun hér á landi, svo sem löggjöf, hugmyndafræði sem kennd er 

við skóla fyrir alla og fjölmenningarkennslu. Gæðastjórnunaráherslan virðist vera 

sérstök fyrir íslensku úrfærsluna á einstaklingsmiðuðu námi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005). 

Hin íslenska útfærsla á einstaklingsmiðuðu námi er skólastarf sem leggur áherslu 

á sveigjanlegt skólastarf, fjölbreytt umhverfi, frumkvæði og sterka sjálfsmynd nemenda. 

Skólastarfið felur í sér að efla sjálfstæð vinnubrögð, þekkingarleit nemenda, ábyrgð 

nemenda á eigin námi og auka val þeirra. Einstaklingsmiðaða námið byggist á 

heildstæðum viðfangsefnum, samþættingu námsgreina, þemanámi, samvinnunámi, 

jafningjafræðslu, samkennslu árganga, sveigjanlegum námshópum og skapandi starfi af 

ýmsum toga. Einstaklingsmiðað nám gerir ráð fyrir því að hinar hefðbundnu skólastofur 

víki að mestu fyrir sveigjanlegum vinnurýmum, vinnusvæðum og verkstæðum. Lögð er 

áhersla á að nemendur vinni eftir eigin námsáætlunum og námssamningum. Skólastarfið 

nýtir sér útikennslu, návist við grenndarsamfélagið og vettvangsferðir. Kennslan er 

byggð á teymisvinnu, samvinnu kennara og þeirri áherslu að kennarinn sé leiðbeinandi. 

Lögð er áhersla á árangursmat, sem byggt er á mælanlegum einstaklingsmiðuðum 

markmiðum og viðmiðum. Slíkt nám býður einnig upp á einstaklingsmiðað fjarnám 

fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Í kjölfar stefnumótunar Reykjarvíkurborgar um einstaklingsmiðað nám hefur 

samkennsla farið mjög vaxandi og í nokkrum fjölmennum skólum er nú lögð áhersla á 

að þróa skólastarf í þeim anda. Má þar nefna Hamraskóla, Ingunnarskóla. Korpuskóla 

og Víkurskóla. Þegar stefnt er að einstaklingsmiðuðu námi hefur því verið haldið fram 

að aldursblöndun sé heppileg skipan, meðal annars vegna þess að hún þrýstir 

sérstaklega á að kennarar endurskoði kennslu sína. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á 

að samkennsla blandaðra aldurshópa hafi jákvæð áhrif á félagsleg samskipti og viðhorfs 

til náms (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 
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Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 

 

Tvennskonar jaðarhópa er að finna í skólakerfinu þegar litið er til námsárangurs og 

námsgetu. Þessir jaðarhópar eru þeir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna 

námserfiðleika og svo þeir sem eru afburða nemendur, sem kalla á auknar kröfur til 

náms og fleiri námstækifæri en almennt er gert ráð fyrir. Úrræði til náms geta verið 

mjög mikilvæg í námi fyrir þá nemendur sem eru til dæmis með námsörðuleika, bráðger 

eða fötluð (Ármann Halldórsson, 2003). Börnum stendur til boða aðstoð við nám í 

öllum grunnskólum Reykjavíkur ef þau eiga erfitt með nám vegna námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika eða vegna fötlunar. Sérkennsla sem 

nemendum býðst ræðst af aðstæðum og erfiðleikum nemandans í námi 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

Samkvæmt þessari skilgreiningu eiga bráðger börn ekki greiðan aðgang að 

sérkennslu, því þau eiga ekki erfitt með nám vegna námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika eða vegna fötlunar (Fræðslumiðstöð, 2004). En þau úrræði sem 

skólar bjóða upp á hafa að mestu leyti miðast við sérkennslu. Þar af leiðandi falla 

bráðger börn fyrir utan þá námsþjónustu og úrræði sem grunnskólar eiga að veita 

samkvæmt grunnskólalögum og stefnu Reykjavíkurborgar um sérkennslu (lög um 

grunnskóla, 2008 og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). Skólakerfið hefur hingað til 

reynt að toga báða þessa tvo jaðarhópa inn að miðju, því það gerir þeim kleift að bjóða 

nemendunum sömu eða svipuð viðfangsefni (Ármann Halldórsson, 2003). 

Slík úrræði eiga einnig að standa til boða fyrir bráðgera nemendur sem eiga 

auðvelt með nám samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla (2006). Í 

almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla er kveðið á um að mjög duglegir nemendur 

og bráðgerir nemendur, eigi rétt á að fá námstækifæri og námsefni við sitt hæfi. Þessir 

nemendur eiga að fá tækifæri til þess að þroska hæfileika sína og sitt hæfnisvið. Í námi 

eigi bráðgerir nemendur að geta nýtt tímann sinn með því að glíma við fleiri og flóknari 

markmið en almennt er kveðið á um (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

Samkvæmt grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla er hverjum skóla ætlað að 

aðlaga kennsluhætti skólans að öllum nemendum sínum. Lög um grunnskóla (2008) 

kveða á um að nemendur eigi rétt á því að skólinn komi til móts við námsþarfir þeirra í 
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almennum grunnskóla án aðgreiningar. Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla 

(1999) kemur fram að eitt af grundvallarviðmiðum í skólastarfi er jafnrétti til náms, sem 

felur í sér að bjóða nemendum nám og kennsluhætti við hæfi hvers og eins. Einnig að 

skólar eigi að veita nemendum viðfangsefni að eigin vali sem hæfir þeim. Skólar og 

skólayfirvöld þurfa því að finna leiðir til þess að koma til móts við ólíka námsgetu og 

ólík áhugamál nemenda, til þess að geta veita nemendum menntun við hæfi. 

Grunnskólinn á samkvæmt aðalnámskránni að stuðla að menntun hvers og eins eftir 

hans þörfum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Kennaranum er því ætlað það veigamikla verkefni að aðlaga kennsluhætti sína 

að nemendahópnum og þarf því að beita mismunandi kennsluaðferðum og bjóða upp á 

mismunandi viðfangsefni fyrir nemendur sína. Kennarinn þarf að vera fær um að skipta 

nemendum sínum í mismunandi hópa og gæta þess að þeir fái verkefni og leiðsögn sem 

hæfir áhuga þeirra og styrkir þá í námi. Eftir því sem sveigjanleiki eykst í 

kennsluháttum, minnkar þörf fyrir sérkennslu. Mikilvægt er því að sérkennsla sé tengd 

almennri kennslu, nánar en hún er nú, vegna þess hve áherslan er orðin mikil á að nám 

hæfir öllum nemendum. Samstarf kennara og sérkennara er því mikilvægt. Stefna 

Reykjavíkurborgar er að auka tveggja kennara kerfi innan bekkja í grunnskólum 

Reykjavíkur, til þess að mæta kröfum um nám sem hæfir öllum nemendum. Tveggja 

kennara kerfi dregur úr þeirri tilhneigingu að taka nemendur út úr bekk í sérkennslu og 

þeirri hættu að sérkennarinn einangrist í starfi. Þetta kennslukerfi á aðallega við um 

yngstu bekki grunnskólans. Í rannsókn sem gerð var á sérkennslu í Reykjavík kom fram 

að um 20% nemenda fengu sérkennslu eða fengu sérúrræði. Þetta hlutfall er ekki nema 

um 15% á öðrum Norðurlöndum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). 

Stefna Reykjavíkurborgar í fræðslumálum er einstaklingsmiðað nám og samvinna 

nemenda. Reykjavíkurborg telur einstaklingsmiðað nám vera bestu leiðina til þess að 

mæta mismunandi þörfum nemenda. Hins vegar miðar sérkennslustefna 

Reykjavíkurborgar aðallega við úrræði fyrir börn með einhverskonar námsörðuleika og 

þau úrræði gagnast bráðgerum börnum mjög takmarkað. En skólum ber að veita 

námstækifæri og námsefni við hæfi hvers og eins nemanda og þar með bráðgerum 

börnum. Reykjavíkurborg telur sig vera að mæta þörfum bráðgerra barna með því að 

veita þeim tækifæri til þess að kljást við viðfangsefni sem reyna á getu þeirra og leiða 

þau áfram til aukinnar þekkingar og færni með einstaklingsmiðuðu námi. Hins vegar 
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leggur fræðilega umræðan til að bráðgerum börnum standi til boða fjölbreytt úrræði til 

náms. Fjölbreytt úrræði fyrir bráðger börn eru líklegri til þess að ná betur til þeirra 

mismunandi þarfa sem nemendur hafa. Allir nemendur í íslensku samfélagi eiga rétt á 

því að þörfum þeirra sé mætt í skólum. 
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4. Tegundir úrræða fyrir bráðger börn í Reykjavík 
 

Hér verður greint frá því hvaða úrræði hafa verið notuð fyrir bráðger börn í 

grunnskólum Reykjavíkurborgar og í hvaða mæli þau hafa verið notuð. Grunnskólar í 

Reykjavík hafa verið að veita bráðgerum börnum úrræði á við flýtingu í námi, 

námsgetuskiptingu, dýpkun, einstaklingsmiðað nám og sérverkefni. Kaflanum er skipt 

upp í tvo hluta: Úrræði fyrir bráðger börn í Reykjavík í tölum og íslensk sérverkefni 

fyrir bráðger börn. 

 

 

Úrræði fyrir bráðger börn í Reykjavík í tölum 

 

Starfshópur sem skipaður var af Fræðsluráði Reykjavíkur árið 2003 átti að kynna sér 

málefni bráðgerra barna. Sá starfshópur lagði spurningalista fyrir alla skólastjóra í 

grunnskólum Reykjavíkur í febrúar árið 2004. Alls bárust svör frá 35 af 39 

grunnskólum í Reykjavík. Þar var spurt um það hvernig skólar kæmu til móts við 

bráðgera nemendur. Í 75% tilfella töldu skólar sig koma til móts við bráðger börn með 

einhverjum hætti og um 32% skóla gerðu grein fyrir þeim úrræðum sem notast var við í 

skólanámskrá sinni. Hins vegar voru 20% skóla sem ekki höfðu skilgreint bráðger börn 

né úrræði fyrir þau. Sérstaklega kom fram hjá nokkrum skólum að þeir kæmu til móts 

við þennan hóp með einstaklingsmiðuðu námi (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Niðurstöður sýndu að úrræði á yngsta stigi og miðstigi grunnskólans væru mjög 

svipuð. Námsgetuskiptir hópar, þemaverkefni og sjálfstæð verkefnavinna var í boði hjá 

rúmlega 40% skóla. Einstaklingsáætlanir voru í 29% skóla og aldursblandaðir hópar 

voru í 22% skóla. Á unglingastigi býðst bráðgerum nemendum að taka áfanga á 

framhaldsskólastigi í 80% skóla og um 40% skólanna voru með námsgetuskiptingu 

innan árganga (Fræðsluráð Reykjavíkur, 2004). 

Á yngsta stigi grunnskólanna voru 38% skóla sem röðuðu í námshópa eftir 

námsgetu og þá helst í íslensku og stærðfræði. Aldursblandaðir hópar voru í sjö skólum 

og í þrettán skólum fengu nemendur sjálfstæð verkefni einkum í íslensku og stærðfræði. 

Einstaklingsáætlun, fengu bráðgerir nemendur í níu skólum einkum helst í íslensku og 
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stærðfræði. Í tólf skólum voru þemaverkefni og dreifðust þau jafnt á námsgreinar. 

Aðeins í einum skóla var boðið upp á fjarkennslu fyrir þennan aldurshóp sem var í 

stærðfræði (Fræðsluráð Reykjavíkur, 2004).  

Á miðstigi grunnskólanna voru 33% skóla sem röðuðu í námshópa eftir 

námsgetu og aðallega í íslensku og stærðfræði. Eins og á yngsta stigi voru 

aldursblandaðir hópar í sjö skólum bæði í bóklegum og verklegum greinum. Í sautján 

skólum fengu nemendur sjálfstæð verkefni og aðallega í íslensku og stærðfræði. 

Bráðgerir nemendur fengu einstaklingsáætlun í níu skólum einkum helst í íslensku og 

stærðfræði. Í tíu skólum voru þemaverkefni notuð og dreifðust þau frekar jafnt á 

námsgreinar. Engin skóli tók það fram að boðið væri upp á fjarkennslu fyrir þennan 

aldurshóp (Fræðsluráð Reykjavíkur, 2004).  

Á unglingastigi grunnskólanna voru 42% skóla sem röðuðu í námshópa eftir 

námsgetu og einkum í íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku. Í tíu skólum voru 

aldursblandaðir hópar bæði í bóklegum og verklegum greinum. Í tólf skólum fengu 

nemendur sjálfstæð verkefni, aðallega í íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku. 

Bráðgerir nemendur fengu einstaklingsáætlun í fjórum skólum aðallega í íslensku, 

stærðfræði, dönsku og ensku. Í níu skólum voru þemaverkefni notuð og dreifðust þau 

frekar jafnt á námsgreinar. Í ellefu skólum eða nær þriðjungi skólanna var boðið upp á 

fjarkennslu í ýmsum námsgreinum. Í um þriðjungi skólanna var boðið upp á 

námsgetuskiptingu innan árganga í bóklegum greinum. Í 80% skóla á unglingastigi tóku 

nemendur áfanga í framhaldsskóla, aðallega í stærðfræði og ensku (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004). 

Í könnun sem gerð var fyrir menntamálaráðuneytið árið 2002 um úrræði skóla í 

Reykjavík fyrir bráðger börn, kemur fram að flestir skólastjórar grunnskóla sem eru 

með úrræði fyrir bráðgera nemendur telja að einstaklingsmiðað nám skili mestum 

árangri fyrir bráðgera nemendur. Einnig telja skólastjórar það skila góðum árangri að 

bjóða upp á sérstakt viðbótarnámsefni og skipta nemendum í hópa eftir námsárangri 

innan bekkjarins. Skólastjórar telja að úrræði í námi utan skóla annað en í 

framhaldsskóla sé ekki mikið notað hér á landi (Menntamálaráðuneytið, 2002 b). 

Í flestum skólum er boðið upp á sérstök úrræði fyrir bráðgera nemendur í 

íslensku og stærðfræði. Hins vegar eru tiltölulega fáir skólar sem bjóða upp á úrræði í 

öðrum fögum á við náttúru- og samfélagsfræði. Tiltölulega breytilegt er eftir bekkjum í 
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hvaða námsgreinum boðið er upp á úrræði fyrir bráðger börn. Flestir skólar bjóða upp á 

úrræði í íslensku í 1. – 4. bekk grunnskólans en í 5. – 10. bekk bjóða flestir skólar upp á 

úrræði í stærðfræði. Flestir skólar bjóða upp á úrræði fyrir bráðgera nemendur í eldri 

bekkjum grunnskólans. Í sumum grunnskólum er einnig boðið upp á úrræði í öðrum 

námsgreinum eins og upplýsinga- og tæknimennt, þýsku, sænsku og myndlist svo 

eitthvað sé nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2002 b). 

Flestir skólastjórar telja að úrræðin fyrir bráðger börn hafi skilað árangri að 

nokkru leyti eða um 60% þeirra og 36% telja þau hafa skilað árangri að mestu leyti. En 

hins vega telja aðeins 3% skólastjórnenda að úrræðin hafi skilað árangri að mestu leyti 

og aðeins 1% að litlu leyti. Um 88% þeirra skólastjóra sem voru með úrræði fyrir 

bráðgera nemendur höfðu samráð við foreldra þeirra um úrræði fyrir þau 

(Menntamálaráðuneytið, 2002 b). 

 

 

Íslensk sérverkefni fyrir bráðger börn 

 

Á árunum 2001 – 2004 stóð Háskóli Íslands, Heimili og skóli og Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur fyrir tilraunaverkefni sem þá hét Bráðger börn - verkefni við hæfi (Ad 

Astra ehf., e.d.b). Tilraunaverkefnið var ætlað bráðgerum börnum á aldrinum ellefu til 

þrettán ára, sem sjaldan höfðu fengið námsefni við sitt hæfi í grunnskólunum. Kennslan 

var í höndum kennara úr Háskóla Íslands, ásamt nemendum í meistaranámi þar og fór 

kennslan fram að langmestu leyti í húsnæði hans. Markmið tilraunaverkefnisins Bráðger 

börn - verkefni við hæfi var að örva áhuga bráðgerrra nemenda á námi sem felur í sér 

skapandi hugsun og rökhugsun sem felst í háskólanámi. Þar var börnum boðið sem voru 

sérstaklega fljót að tileinka sér óhlutbundna hugsun tækifæri til þess að dýpka þekkingu 

sína, skilning og færni með viðbótarviðfangsefnum sem hæfði þeirra námsgetu. 

Bráðgerum börnum var gefið tækifæri til þess að kynnast hlutverki vísinda í 

samfélaginu og störfum vísindamanna. Einnig var reynt að stuðla að bættri sjálfsmynd 

og félagslegum þroska bráðgerra barna með því að fá þau saman og vinna saman að 

verkefnum við hæfi (Háskóli Íslands, e.d). 

Í júní 2007 var fyrirtækið Ad Astra ehf. stofnað með það að markmiði að koma 

af stað einhverju sambærilegu og tilraunaverkefninu Bráðger börn - verkefni við hæfi. 
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Stofnendur Ad Astra ehf. komu allir að tilraunaverkefninu Bráðger börn - verkefni við 

hæfi á einhvern hátt, langflestir þó sem nemendur (Ad Astra ehf., e.d.b). Ad Astra ehf. 

hefur það að markmiði að skipuleggja og veita bráðgerum börnum verkefni við hæfi. 

Fyrirtækið er hins vegar ekki fjármagnað af hinu opinbera heldur rekið á styrkjum úr 

atvinnulífinu ásamt þátttökugjöldum nemenda sinna. Strax í upphafi bárust fyrirtækinu 

70 umsóknir frá 60 einstaklingum, en hver einstaklingur getur sótt tvö námskeið á 

hverri önn. Í upphafi voru kennd níu námskeið en í dag eru námskeiðin orðin tólf. 

Umsóknum hefur fjölgað um 80% og nemendum um 83% (Ad Astra ehf., e.d.a). Ad 

Astra ehf. hefur frá haustinu 2008 haft fjóra samstarfsskóla, en þeir eru Melaskóli, 

Kópavogsskóli, Árbæjarskóli og Rimaskóli (Ad Astra ehf., e.d.c). 
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5. Niðurlag 
 

Í þessum lokakafla ritgerðar verða helstu niðurstöður dregnar saman og 

rannsóknarspurningum svarað, sem settar voru fram í inngangi ritgerðarinnar.  

Þrátt fyrir alla þá athygli sem greining bráðgerra barna hefur hlotið í 

rannsóknum í uppeldis- og menntunarfræðum er hún enn eitt af því mest útbreidda 

vandamáli meðal skólastjórnenda, menntamálaráðuneyta og annarra sem sjá um 

stjórnunaráætlanir og aðra þjónustu fyrir bráðger börn. Í dag hefur notkun á margþættu 

greiningarferli aukist, sem felur í sér að fylgjast með hegðun nemenda í námsumhverfi. 

Viðmiðin eru einstaklingsmiðuð eins og tilfellisrannsóknir, tilnefningar jafningja og 

nemendanna sjálfra, sérhannaður gátlisti, afurð nemenda í námi og greining á vitsmuna- 

og tungumálaskilningi þeirra. Kennarar gegna einnig mikilvægu hlutverki þegar kemur 

að greiningarferli bráðgerra barna, sérstaklega á fyrstu árum grunnskólanna. En það eru 

einnig neikvæðar hliðar á því að nota álit kennarans í greiningarferli bráðgerra barna, 

þar sem kennarar eru taldir óþarflega nánir nemendunum og þessi nánd getur haft áhrif á 

greininguna.  

Fyrsta greindarprófið var þróað árið 1904 af Alfred Binet. Greindarpróf hafa 

verið notuð til þess að greina bráðger börn í gegnum tíðina. Hér á landi hefur 

Greindarpróf Wechslers fyrir börn verið eitt mikilvægasta greiningartæki 

skólasálfræðinga. Árið 2002 íslenskaði Námsmatsstofnun aldursviðmið fyrir 

greindarpróf Wechslers sem er ætlað 6 – 16 ára börnum og aðlagaði prófið að íslenskum 

aðstæðum. Howard Gardner reyndi með fjölgreindarkenningu sinni að víkka sýnina á 

mannlega hæfileika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Fjölgreindarkenningin 

felur í sér átta grunngreindir og hver og einn einstaklingur hefur færni í öllum þessum 

greindum en mismikið. Á áttunda áratugnum var fjölgreindarkenningin fyrst og fremst 

notuð við kennslu bráðgerra barna og í einstaka skólum hjá einstaka kennurum í 

Bandaríkjunum. Hins vegar breiddust þessir kennsluhættir mjög ört út víða um heim á 

níunda áratugnum og þessir kennsluhættir eru enn notaðir í dag. 

Skilgreining á afburðarhæfni bráðgerra barna er breytileg meðal fræðimanna. 

Fræðsluráð Reykjavíkur skipaði í október árið 2003 starfshóp um bráðger börn sem setti 

fram skilgreiningu á bráðgerum börnum, þar sem öll helstu einkenni þeirra voru talin 
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upp. Skilgreiningin er viðmið sem hagnýtt er að styðjast við, samhliða námsmati og 

mati kennara. Skilgreiningin á bráðgerum börnum leggur áherslu á börn sem sýna 

framúrskarandi hæfileika, á einu eða mörgum sviðum. Þá setur skilgreiningin fram 

nokkur viðmið sem bráðger börn eru líklegri en önnur börn að hafa. Börn sem teljast 

bráðger hafa greindarvísitöluna 130 eða yfir eða hafa afburðahæfileika á einhverju 

sérstöku sviði. Talið er að bráðger börn hafi þrjú megin einkenni. Bráðger börn eru 

bráðþroska, sjálfstæðir námsmenn og hafa djúpan áhuga á þeirra hæfnisviði. 

Í fræðilegri umræðu er aðallega greint frá fimm leiðum í úrræðum fyrir bráðger 

börn: Flýtingu, námsaðgreiningu, einstaklingsmiðuðu námi, dýpkun og hraðferð. Þó 

leggja fræðin mestu áhersluna á flýtingu og námsaðgreiningu. Áhrif þessara úrræða 

fyrir bráðger börn hafa ýmsar jákvæðar og neikvæðar hliðar og eru misjöfn eftir 

úrræðum. Ástæðan fyrir því að skólayfirvöld vilja ekki nota flýtingu í skóla sem úrræði 

fyrir bráðger börn, er vegna áhyggja þeirra um mögulegan félagslegan og 

tilfinningalegan skaða hjá bráðgerum nemendum. Foreldrar lýsa einnig áhyggjum sínum 

um að flýting í skóla muni einangra börn þeirra eða valda þeim of mikilli 

tilfinningalegri streitu. Þær áhyggjur sem skólayfirvöld og foreldrar bráðgerra barna 

hafa haft, eru ekki studdar með fræðilegum rannsóknum. Þó verður einnig að hafa í 

huga að þrátt fyrir að endurteknar niðurstöður rannsókna hafi sýnt fram á góð félagsleg 

áhrif af flýtingu bráðgerra nemenda sem hóps, þá er mikilvægt að taka það fram að 

neikvæð áhrif koma stundum fram hjá einstökum börnum.  

Áhrif námsaðgreiningar eða námsgetuskiptingar eru mjög mismunandi fyrir 

bráðgera nemendur. Þegar bekkjum er skipt eftir getu veldur það oft félagslegum 

samanburði hjá nemendum. Rannsóknir á námsgetuskiptingu hafa sýnt fram á minnkun 

á eigin trú á námsgetu. En það verði ekki allir bráðgerir nemendur fyrir þessum 

neikvæðu áhrifum. Það er bæði einstaklings- og hópamunur á því hve mikið nemendur 

verða fyrir þessum áhrifum. Námsgetuskipting hefur einnig jákvæð áhrif á námsárangur 

fyrir bráðgera nemendur. Rannsóknir hafa sýnt að eigið mat þeirra á félagshæfni eykst 

til muna með námsaðgreiningu því þessir nemendur upplifa að þeir tilheyri meirihluta 

og eiga þar af leiðandi minni hættu á að verða hafnað af jafningjum.  

Áhrif einstaklingsmiðaðs náms á bráðgera nemendur virðast vera dálítið 

breytileg. Helstu áhrif einstaklingsmiðaðs náms verða á fyrsta stigi grunnskólans og eru 

þau jákvæð. Bráðgerir nemendur er líklegri til þess að kjósa frekar einstaklingsmiðað 



37 

 

nám, einstaklingsverkefni og kennsluefni fyrir sjálfsnám. Einstaklingsmiðað nám hefur 

áhrif á hvatningu þeirra til náms og sú hæfni sem lærist í einstaklingsnámi getur nýst 

bráðgerum nemendum á öðrum námssviðum.  

Talið er að ef bráðger börn fái ekki námsefni við hæfi geti það valdið 

neikvæðum áhrifum. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að ef bráðgerum börnum er 

stöðugt veitt dýpkun í námsefnið þá eykst námsgeta þeirra á prófum, mat á eigin getu og 

hvatning þeirra til náms. Bráðgerir nemendur tileinka sér námsefni hraðar og þurfa því 

ekki sömu endurtekningar eins og aðrir nemendur. Barn með greindavísitölu 130 eða 

hærri, lærir að meðaltali átta sinnum hraðar en barn með greindavísitöluna 70. Þess 

vegna þurfa bráðger börn aukinn hraða þegar farið er yfir námsefnið, annars getur það 

leitt til neikvæðra áhrifa líkt og skólaleiða. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla 2008 og aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 

2006 eiga skólar að veita kennslu við hæfi hvers og eins. Til þess að geta veitt öllum 

nemendum grunnskólans nám við sitt hæfi, þurfa skólar að bjóða upp á fjölþætta 

kennsluhætti og ýmis úrræði til náms. Einnig þeim sem skara fram úr í námi og kalla á 

fleiri námstækifæri og meira krefjandi nám en almenn markmið náms gera ráð fyrir. Þau 

úrræði sem skólar bjóða upp á miðast að mestu leyti við sérkennslu og þau úrræði eru 

ekki alltaf til þess fallin að veita bráðgerum börnum þann námstuðning sem þeim hentar 

og eiga rétt á. Skólakerfið hefur reynt að leysa þetta vandamál með því að toga báða 

jaðarhópana, bráðger börn og nemendur með námsörðuleika, inn að miðju og bjóða 

þeim sömu úrræði. Stefna Reykjavíkurborgar í fræðslumálum er einstaklingsmiðað nám 

og samvinna nemenda. Reykjavíkurborg telur einstaklingsmiðað nám ver besta leiðin til 

þess að mæta mismunandi þörfum nemenda og því er unnið markvisst að því að þróa 

einstaklingsmiðað nám í skólum borgarinnar. Reykjavíkurborg telur sig vera að mæta 

þörfum bráðgerra barna með því að veita þeim tækifæri til þess að kljást við 

viðfangsefni sem reyna á getu þeirra og leiða þau áfram til aukinnar þekkingar og færni 

með einstaklingsmiðuðu námi. 

Starfshópur sem var skipaður af Fræðsluráði Reykjavíkur árið 2003 um bráðger 

börn í grunnskóla lagði fram skýrslu árið 2004. Þar var lögð mikil áhersla á að úrræði 

fyrir bráðger börn falli að stefnu Reykjavíkurborgar í fræðslumálum sem miðast við 

einstaklingsmiðað nám. Starfshópurinn áleit að auka þyrfti þekkingu meðal skólafólks á 

bráðgerum börnum og koma markvisst til móts við þann hóp í námi. Starfshópurinn 
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gerir það að megintillögu sinni að allir grunnskólar í Reykjavík verði hvattir til þess að 

setja sér áætlun um hvernig komið er til móts við bráðger börn og geri grein fyrir henni í 

skólanámskrá sinni. Ekki er vitað til þess að skólar í Reykjavík hafi fylgt eftir þessum 

tillögum starfshópsins. 

Hér á landi hafa skólar verið að bjóða upp á nokkrar tegundir úrræða fyrir 

bráðger börn. Má þá nefna flýtingu í námi, námsaðgreiningu, dýpkun, 

einstaklingsmiðað nám og sérverkefni. Flýtingu í námi og námsgetuskiptingu má flokka 

í nokkur útfærsluform. Fjölbreytni er ekki eins mikil á formum þessara úrræða í 

grunnskólum í Reykjavík eins og fræðilegar rannsóknir mæla með. Niðurstöður 

kannana sem hafa verið gerðar hér á landi um úrræði fyrir bráðger börn í grunnskólum 

benda til þess að í fáum grunnskólum hafi verið mótuð sérstök stefna um úrræði fyrir 

afburðanemendur. Hins vegar bjóða flestir skólar upp á einhver úrræði fyrir bráðger 

börn. Í flestum tilvikum felast úrræðin í sérstöku viðbótarnámsefni eða 

einstaklingsmiðuðu námi. Úrræðin sem eru notuð fyrir bráðger börn eru breytileg eftir 

skólastigum. Flestir skólastjórar telja að einstaklingsmiðað nám skili bestum árangri og 

sérstakt viðbótarnámsefni hefur einnig skilað góðum árangri að þeirra mati. Sérstökum 

úrræðum fyrir afburðanemendur er helst beitt í íslensku og stærðfræði en síður í náttúru- 

og samfélagsfræði. Eftirtektarvert er að rúmlega helmingur grunnskóla í Reykjavík telja 

að úrræðin sem þeir bjóða afburðanemendum upp á skili einungis að nokkru leyti 

tilætluðum árangri.  

Greinilegt er að skólar í Reykjavík stefna að því að nýta sér stefnu 

Reykjavíkurborgar um einstaklingsmiðað nám til þess að veita bráðgerum nemendum 

þau úrræði sem þeir þurfa. Hins vegar finnst mér að skólar þurfi að bjóða upp á 

fjölbreyttari úrræði, ekki einblína á eitt úrræði því það úrræði hentar yfirleitt ekki öllum. 

Ég tel að með því að nýta sér þá fjölbreytni í úrræðum sem fræðilegar rannsóknir mæla 

með, muni skólayfirvöldum takast að koma til móts við bráðger börn í grunnskólum. 

Einnig tel ég að áætlanir um úrræði fyrir bráðgera nemendur, samanber tillögu 

starfshóps Fræðsluráðs Reykjavíkur, myndu gagnast skólayfirvöldum mjög mikið með 

því að vinna markvisst að úrræðum fyrir bráðger börn. Hugarfarsbreytingu þarf til að 

skólar og kennarar komi markvissar til móts við bráðger börn í grunnskólum. Halda þarf 

markvisst á lofti almennri umræðu um bráðger börn og úrræði fyrir þau í námi. 
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