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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í henni er reynt 
að varpa ljósi á þau atriði er mestu skipta hvað varðar umræðu um bráðgera 
nemendur. 
 Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þær hugmyndir og 
skilgreiningar sem tengjast umfjöllun um bráðgera nemendur. Velt er upp atriðum 
eins og hvað felst í því að vera bráðger og hvernig hugmyndir um það hafa þróast í 
gegnum tíðina. Með aukinni þekkingu í sálfræði og fyrir tilstuðlan ýmissa rannsókna 
hafa skilgreiningar víkkað og mun stærri hópur barna getur verið skilgreindur sem 
bráðger.  

Einnig er fjallað örlítið um atriði er varða kennslu þessara nemenda, hvað þarf 
að hafa í huga og hvað ber að varast. Bráðgerir nemendur sýna frávik í þroska, það 
þýðir að þeir eru töluvert ólíkir meginþorra jafnaldra sinna hvað varðar getu á að 
minnsta kosti einu sviði. Frá því að skólar fóru að starfa sem stofnanir þá hefur 
bekkjarkerfi verið við lýði þar sem lengst af var miðað við getu og þarfir 
meðalnemandans. Frávikin, getulitlir jafnt sem getumiklir nemendur hafa því að 
miklu leyti verið afskiptir í hinu hefðbundna skólakerfi. Aukin einstaklingsmiðun í 
kennslu og gerð einstaklingsnámskráa eru talin ein helstu úrræði sem komið gæti 
þessum hópi nemenda til góða, jafnt sem öllum nemendum. 

Einnig var gerð rannsókn á viðhorfum kennara á yngsta stigi í grunnskólum á 
Akureyri. Var hún framkvæmd til að reyna varpa frekara ljósi á stöðu ungra bráðgerra 
barna í grunnskólanum. Kannað er hvaða viðhorf kennarar hafa til kennslu þessara 
nemenda og eigin þekkingar á þeim einkennum og þörfum sem þessi hópur nemenda 
hefur. Í seinni hluta ritgerðarinnar er rannsókninni lýst og þeim aðferðum sem við 
hana var beitt. Niðurstöður kynntar og gerð samantekt á þeim. Einnig er fjallað um 
hvaða ályktanir má draga út frá niðurstöðunum og hvaða úrbætur má gera í ljósi 
þeirra. 
 
Abstract 
This essay is a final project for the education department at Háskólinn á Akureyri. It is 
supposed to bring some light to matters that concern gifted children education. 
 In the first chapters the main issues are the concepts and ideas that are usually 
related to gifted children, what it means to be gifted and how people’s ideas about 
giftedness have changed through history. With extended knowledge through 
psychology and science, definitions of giftedness have broadened and enlarged the 
group of children that may be considered gifted. 
 There are also issues concerning methods of teaching and what teachers need 
to bear in mind about teaching gifted students. Gifted children are a variation from the 
average student that means they are considerably different from their peers in one or 
more areas. Ever since schools became organizations, a system that upholds grouping 
children by age, has dominated the field. In these groups children are usually expected 
to have the same capacity to learn, the same as the average student. The variations, as 
seen in the most and least capable students, have mostly been neglected in the 
traditional schooling system. By increasing differentiation, by looking at each student 
as an individual, its possible to meet the educational needs of these children, as it 
would do for every student. 
 In an effort to find out what ideas teachers have about gifted children, a study 
was made that targeted elementary teachers in Akureyri. In this study the aim was to 
have a peek at the teachers outlook on gifted children, and with it find out more about 
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the status of these children in today’s elementary schools. Did teachers have any 
schooling in gifted children, what are their ideas about their own capacity to identify 
and serve these students? In the latter section of this essay the study is explained and 
the methods used to acquire the data are described. The findings of the study are 
expanded, what can be learned from them and finally, inputs on improvement. 
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1. Inngangur  
Allt frá því að ákveðið var að skipta nemendum í stóra hópa undir umsjón eins 

kennara hafa verið umræður um þá nemendur sem eru annað hvort á undan eða eftir 

meginþorra nemenda. Bekkjarfyrirkomulaginu þar sem nemendum er raðað eftir aldri, 

það er nemendur á sama aldursári fylgjast að. Hefur sá ókostur fylgt að reynt hefur 

verið að kenna þessum hópi sem einni heild. Má hver maður sjá að innan jafnvel lítils 

hóps af jafnöldrum getur verið einstaklega mikill munur í þroska og getu. Því hafa 

þeir nemendur sem hafa myndað jaðra hópsins alltaf orðið að einhverju leyti út undan 

í skólakerfinu.  

 Á undanförnum árum hafa þó orðið mikil stakkaskipti í þessum málum. 

Fatlaðir nemendur og nemendur með ýmiss konar námsörðugleika, hafa verið að fá 

greiningar og viðeigandi stuðning í námi. Er það starf langt á veg komið og er hluti af 

stefnu um heildstæðan skóla. Takmarkið er að sem flest börn samfélagsins séu í 

almennum bekkjum grunnskólanna. En hver er staða bráðgerra nemenda? Hefur hún 

breyst eitthvað að ráði? Í nýjustu útgáfu aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 

segir 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að 
geta náð flestum markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Ljóst er 
þó að einhver hluti nemenda ræður vel við fleiri og flóknari 
markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið sérstaklega 
að þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að skoðast sem 
hámark né lágmark. Það er skylda hvers skóla að laga námið sem 
best að hverjum einstaklingi. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum 
sem henta námsgetu þeirra og hæfni.1

Má sjá svipuð markmið í fyrri námskrám og er þetta því engin nýlunda en samt sem 

áður virðist margt benda til þess að langt sé í land með að þeim sé náð. 

Í þessari ritgerð verður reynt að varpa frekara ljósi á hvaða merkingu það hefur 

að vera bráðger, hverjar þarfir bráðgerra nemenda eru, hvað einkennir þá og hvaða 

leiðir taldar eru vænlegastar til að koma til móts við þá í námi. Til að varpa enn 

frekara ljósi á stöðu bráðgerra barna í íslensku skólakerfi, var gerð rannsókn á 

viðhorfum kennara á yngsta stigi grunnskólans gagnvart þessum hópi nemenda. 

Hvaða fræðslu þeir hafa hlotið, hvaða þekkingu og reynslu þeir hafa og hvernig þeir 

álíta stöðu bráðgerra nemenda vera  í íslensku skólakerfi. Þær spurningar sem lagðar 

eru fyrir kennarana voru mótaðar út frá lestri höfundar á þeim ritum sem eru til 

grundvallar þessari ritgerð. 
 
1 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:11 
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Ritgerðin skiptist í þrjá hluta, fyrst kemur fræðileg umfjöllun um þau mál er 

varða bráðgera nemendur, því næst rannsóknin sjálf og niðurstöður hennar og að 

lokum umræður og tillögur höfundar til úrbóta. 
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2. Bráðgerir nemendur 

2.1 Hugtök sem tengjast bráðgerum nemendum 
Notkun hugtaka skiptir miklu í okkar máli. Erfitt getur reynst að ræða um ákveðin mál 

ef menn leggja ólíka merkingu í þau hugtök sem notuð eru. Í umræðu um þá 

nemendur sem eru á undan jafnöldrum í hæfni eða getu eru notuð mörg mismunandi 

hugtök svo sem; bráðger, afburðargreindur, greiðfær og gáfaður. Eins er það á ensku 

að ýmist er rætt um nemendur sem talented, gifted, intelligent eða jafnvel precocious.

Oft er erfitt að sjá mun á því hvaða merkingu má leggja í þessi hugtök og virðist það 

vera æði misjafnt. Sumir gera til að mynda engan greinarmun á talented og gifted en 

aðrir virðast álíta þau vera ólík hugtök yfir sitt hvort fyrirbrigðið. Í íslenskri orðabók 

er að finna þá skýringu á hugtakinu bráðger að það þýði að vera fljótur til þroska, 

líkamlegs og/eða andlegs. Er það að mestu samræmanlegt orðinu precocious í ensku. 

Verður orðið bráðger hér notað að mestu yfir umrædda nemendur en einnig munu 

koma fyrir orðin gáfaður og afburðargreindur þar sem höfundar sem vitnað er í hafa 

notað þau. Orðið bráðger hefur einnig verið einkennandi í umræðu um þennan 

nemendahóp undanfarin ár, virðist það því almennt vera orðið viðurkennt í þessari 

merkingu. 

Bráðgerir nemendur eru fljótir til þroska andlega fyrst og fremst þó að 

líkamlegur bráðþroski geti þar einnig skipt sköpum. Andlegur bráðþroski getur komið 

fram á ólíkum sviðum. Nemendur geta verið bráðþroska á einu sviði, nokkrum eða á 

mörgum og hafa verður það í huga þegar þessi ritgerð er lesin. Einnig er tekið fram að 

ekki er átt við þá sem vegna ytri þrýstings, svo sem frá foreldrum, eru á undan 

samnemendum sínum í námi eða eru einstaklega metnaðarfullir og vinnusamir, þó að 

það beri vissulega merki ákveðins þroska. Þessir nemendur eru oft að skila meiri 

vinnu en aðrir nemendur, þá þannig að þeir reyna að fara fram úr sér í getu og er því 

auðvelt að álykta sem um bráðgeran nemanda sé að ræða. En til þess að skilja frekar 

hvað átt er við með því að nemandi sé bráðger þarf að athuga fleiri atriði. 

2.1.1 Hvað er greind? 
Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að útskýra hvað greind sé og hafa menn í 

gegnum tíðina litið á greind út frá mismunandi sjónarhornum. Verður farið lauslega 

yfir nokkur þau helstu sem komið hafa fram á undanfarinni öld eða svo. Hugtakið 
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greind er óhjákvæmilega tengt allri umræðu um bráðgera nemendur og því er 

nauðsynlegt að vita hvaða skilning má leggja í þetta hugtak. 

Almennar hugmyndir manna um hvað felist í hugtakinu greind hafa líklega að 

miklu spunnist út frá þeirri „greind“ sem mæld er á greindarprófum. Alfred Binet 

(1857-1911), höfundur fyrsta greindarprófsins, leit þannig á að greindarpróf væri hægt 

að nota sem hagnýtan mælikvarða á þroskastig greindar. Hann taldi að hægt væri að 

bæta greind með þjálfun og því væri unnt að hjálpa þeim sem væru seinþroska.2 Próf 

Binet sýndi háa fylgni við námsgengi nemenda og var það fyrsta nothæfa prófið af því 

tagi. Þetta var um aldamótin 1900 og hafa urmull slíkra prófa verið búin til síðan þá. 

Þessi próf hafa verið kölluð greindarpróf en líkt og próf Binet mæla þau fyrst og 

fremst fylgni við frammistöðu í hefðbundnum skóla, þ.e. þar sem lögð er áhersla á 

málkunnáttu, stærðfræði og rökfræði.  

Til að greindarpróf geti talist áreiðanlegt verður niðurstaðan að vera óháð tíma 

og stað, þ.e. hún verður að sýna stöðugleika. Fyrstu rannsóknir á stöðugleika 

greindarprófa virtust sýna að greind héldist nokkurn vegin óbreytt hjá einstaklingum. 

Síðari tíma rannsóknir hafa þó sýnt að miklar sveiflur geta verið hjá einstaklingum þó 

að svo sé ekki hjá meginþorra manna.3

Greindarprófin áttu að mæla meðfædda hæfileika en ekki kunnáttu, 

staðreyndin er hins vegar að þau mæla þá þekkingu sem einstaklingar afla sér með 

þeim hæfileikum sem þeir hafa. Sú gagnrýni sem hefur komið fram á próf sem eiga að 

mæla greind hefur fyrst og fremst beinst að gildi prófanna sjálfra. Einnig er því haldið 

fram að próf sem þessi viðhaldi fordómum í samfélaginu með því að mismuna 

börnum. Greindarprófin eru hins vegar eins og áður sagði ágætis mælikvarði á 

námshæfi í hefðbundnum skólum.4

Lengi vel miðuðu skilgreiningar manna á afburðargreind við þá tölu sem 

einstaklingur fékk úr greindarprófi. Sú tala nefnist greindarvísitala (e. Intelligence 

quotient eða IQ) og fæst með því að deila greindaraldri próftakans með lífaldri hans. 

Meðalgreind ákveðins aldurs er fengin með því að prófa nægilega marga einstaklinga 

á þeim aldri og deila með fjölda. Greindaraldur einstaklings ræðst því af getu hans til 

að leysa viðfangsefni þess prófs sem ætlað er hans aldri. Meðalgreindarvísitalan er 

 
2 Aldís Guðmundsdóttir 1992:50-52 
3 Þuríður J. Kristjánsdóttir 1983:272 
4 Aldís Guðmundsdóttir 1992:161-172 
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100 og er allt fyrir ofan eða neðan þá tölu er talið frávik, því meira frávik eftir því sem 

talan fjarlægist meðaltalið.5

Greindarvísitalan á að sýna hæfni fólks til að læra og hvar það stendur miðað 

við jafnaldra sína. Því hefur hún verið notuð til að greina bráðgera nemendur og hefur 

ágreiningur staðið um hvar eigi að setja mörkin. Það að skilgreina hvað sé að vera 

bráðger eingöngu út frá þeim allra gáfuðustu svo sem þá sem hafa greindarvístöluna 

180 eða hærri er eins og að skilgreina þroskahefta út frá þeim allra þroskaheftustu eða 

með greindarvísitöluna 20 eða lægri og verður að teljast heldur hæpið.6 Væri 

augljóslega miðað við allt of þrönga skilgreiningu og í raun er erfitt að réttlæta 

nokkuð viðmið sem miðar eingöngu við talnaniðurstöðu. Galli skilgreiningar út frá 

tölukvarða felst meðal annars í því að erfitt er að réttlæta að sá teljist bráðger sem er 

með greindarvísitölu 130 en ekki sá sem hefur töluna 129.  

Matthías Jónasson (1902-1990) var með þeim fyrstu til að þýða og staðfæra 

greindarpróf á íslensku og gaf út bókina Greindarpróf og greindarþroski árið 1956. 

Þar lýsir hann starfi sínu og viðamiklum rannsóknum á greind íslenskra skólabarna. 

Matthías hafði mikla trú á gildi greindarprófa en hann var einnig meðvitaður um 

vankanta þeirra. Segir hann meðal annars að einungis sé hægt að mæla þá greind sem 

þróast hefur í ákveðnu umhverfi, það er í viðfangi við þau verkefni sem mannlegt 

samfélag, þjóðmenning, tíðarandi, stétt, efnahagur og áþreifanlegt umhverfi bjóða. 

Tölur úr greindarprófi gefa þess utan einungis til kynna einstaklingsþroska afstæðan 

við meðallag.7

Ýmsir þættir geta jafnframt haft áhrif á niðurstöður greindarprófa, svo sem 

áhugi próftakans, mikil feimni, óöryggi með eigin getu, veikindi og jafnvel andúð á 

prófandanum. Leiðir þetta til ákveðinna skekkja þegar verið er að skoða stóran hóp en 

jafnast að mestu þegar reiknað er út meðaltal, en það sama gildir ekki um 

einstaklinginn og því má ekki taka slíkar talnaniðurstöður í ströngum 

bókstafskilningi.8 Takmarkanir greindarprófa koma svo glögglega í ljós í þessum 

orðum Matthíasar: 

Greindin svokallaða er geysiflókið samstarf margra vitsmunaþátta. 
Ekki eru þeir allir jafn auðmældir, enda ekki jafn auðfengnir til 
virkrar þátttöku í prófinu. T.d. er miklu auðveldara að mæla öryggi 
minnis en hugkvæmni, auðveldara er að mæla dómgreind en 

 
5 Matthías Jónasson 1959:36-37 
6 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh.1988:46 
7 Matthías Jónasson 1956:40-41 
8 Matthías Jónasson 1956:32-33 
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ímyndunarafl... Hver maður sér að auðveldara er að mæla minni á 
orð, tölur, tóna, liti og form en  hugkvæmni í notkun þessara 
tjáningarmeðala.9

Segja þessi orð allt sem þarf um þær takmarkanir sem greindarprófum eru sett. Það 

þýðir þó ekki að hægt sé að nýta þess konar próf til að greina nemendur. Séu þau 

notuð verður að gera ráð fyrir þessum takmörkunum og styðjast einnig við aðrar 

aðferðir til að fá nákvæmari mynd af greind, getu og möguleikum einstakra nemenda. 

Með þekktari hugmyndum er varða greind sem komið hafa upp síðustu áratugi 

er líklegast fjölgreindakenning Howard Gardner (1983). Kenningu sína byggði hann 

meðal annars á rannsóknum á fólki sem vegna heilaskaða hafði orðið fyrir truflunum á 

ákveðnum sviðum hæfni en ekki öðrum. Einnig styður þessa kenningu sú staðreynd 

að einstaklingar með miklar þroskaraskanir geti haft mjög mikla hæfni og jafnvel 

snilligáfu á ákveðnum sviðum, svo sem í tónlist eða stærðfræði.10 

Til að byrja með var kenningin nánast eingöngu nýtt við kennslu bráðgerra 

nemenda en á 10. áratugnum breiddist hún fljótt út, bæði innan Bandaríkjanna sem og 

um allan heim.11 Gardner vefengdi þá hugmynd að hægt væri að skilgreina greind á 

þann þrönga hátt sem hafði verið gert í gegnum tíðina. Hann dró til að mynda í efa að 

mæla mætti greind einstaklings með því að láta hann leysa viðfangsefni sem væru 

einangruð. Viðfangsefni sem ólíkt væri að hann hefði glímt við áður eða myndi 

nokkurn tíma glíma við aftur. Hann taldi greind fremur „...snúast um hæfileika til að 

leysa vandamál og þrautir eða hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið. “12 

Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners er hægt að skipta greind 

einstaklinga í að minnsta kosti 8 flokka. Þeir flokkar eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Allir búa yfir þessum 

greindum, bara á misjöfnum stigum. Einnig er ákveðið samspil á milli þeirra sem er 

ólíkt frá einum einstaklingi til annars.13 

Gardner telur mikilvægt að viðurkenna og leggja rækt við hinar mismunandi 

greindir manneskjunnar og hinar ólíku samsetningar þeirra. Fjölbreytileiki manna 

felist að miklu leyti í þessum mismun samsetninga og ef hann er viðurkenndur aukast 
 
9 Matthías Jónasson 1956:35-36 
10 Bee, Helen og Denise Boyd 2004:206 
11 Arnstrong, Thomas 2001:9 
12 Arnstrong, Thomas 2001:13-14 
13 Arnstrong, Thomas 2001:33-41 
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líkur á að tekist sé á við vandamál sem upp koma á viðeigandi hátt og fólk mun 

almennt vera sáttara við sjálft sig.14Hann útilokar ekki að um fleiri tegundir greindar 

geti verið að ræða en hann leggur til ákveðin skilyrði sem þurfi að uppfylla til að 

fyrirbrigði megi kallast greind. Falla greindir hans átta allar inn í þau skilyrði og 

verður framtíðin að leiða í ljós hvort fleiri greindir eigi eftir að koma upp á yfirborðið.  

Robert Sternberg sem hefur sérhæft sig í rannsóknum á greind, setti fram 

kenningu árið 1988 sem nefnist á ensku The Triarchic Theory of Human Intelligence 

og mætti kalla þríþátta kenningu greindar á íslensku því samkvæmt henni hefur 

greind þrjár hliðar. Hina röklegu (e. analyctical), hina skapandi (e. creative) og hina 

hagnýtu (e. practical). Í skólastarfi þarf að reyna á allar þessar hliðar greindar, ekki 

einungis röklegu hliðina, sem Sternberg líkt og svo margir aðrir álíta að hafi verði 

lögð of mikil áhersla á. Hagnýta greind hans er til dæmis það sem maður myndi kalla 

að vera klár á lífið, eða „street“ smart á ensku. Það sem skiptir þó mestu í kenningu 

Sternbergs er að hann álítur eiginlega greind birtast í glímu mannsins við umhverfi sitt 

og aðstæður. Því skiptir máli að leyfa nemendum að kljást við viðfangsefni sem 

tengjast þeirra daglega lífi og eðlilegu umhverfi.15 Sternberg hefur jafnframt kannað 

sérstaklega nokkrar ólíkar gerðir hugsunarháttar (e. thinking styles) einstaklinga og 

hvernig sá háttur hefur áhrif á hvernig mönnum lætur best að læra.16 

Hér hefur fyrst og fremst verið fjallað um kenningar sem varða hvað greind sé 

en einnig hafa verið settar fram kenningar um hvernig greind þroskast. Líklegast eru 

útbreiddastar kenning Piaget um þroskaferli hugsunar og hugmyndir Vygotskys um 

„svæði mögulegs þroska“. 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur. Aðgreindi hann fjögur 

þroskastig greindar í kenningu sinni um greindarþroskann. Taldi hann eðlislægan mun 

vera á á hugsun á mismunandi stigum. Sum börn eru bráðþroska og fara hraðar yfir 

stigin en önnur þroskast hægar og eru lengur á hverju stigi. Hugsun mótast að miklu 

leyti af þroskastigi taugakerfisins sem þróast allt til 15 ára aldurs. Um sama leyti nær 

greindin fullum þroska og verða ekki eðlisbreytingar á henni eftir þann tíma.17 Hvert 

þroskastig ræður miklu um hvaða hugsanir og aðgerðir einstaklingur ræður við. Piaget 

 
14 Gardner, Howard 2006:24 
15 Ingvar Sigurgeirsson 1999A:27-28 
16 Sternberg, Robert J. 1997:3-26 
17 Aldís Guðmundsdóttir 1992:183 
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taldi þroskun hugsunar fyrst og fremst eiga rætur að rekja til athafna. Hefur þessi 

kenning haft mikil áhrif á hugmyndir skólamanna síðustu áratugi um nám barna.18 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur málvísindamaður og sálfræðingur. 

Hugmyndir hans eru ólíkar Piaget að því leyti að hann taldi börn taka út þroska fyrst 

og fremst fyrir tilstuðlan félagslegra áhrifa. Samkvæmt hans hugmyndum þarf barn að 

vera leitt áfram af  fullorðnum einstaklingi eða sér hæfara barni til að geta öðlast 

aukna þekkingu. Slíkur lærdómur á sér stað í því sem Vygotsky kallar svæði hins 

mögulega þroska (e. Zone of Proximal Development). Á hann við það tímabil sem 

barn er að glíma við verkefni sem það ræður ekki við án hjálpar og þar til það nær 

tökum á því. Eftir því sem þroskinn eykst þá fer svæði hins mögulega þroska sífellt 

stækkandi og barnið ræður við stöðugt erfiðari viðfangsefni.19 Hugmyndir Vygotsky 

hafa einnig haft mikil áhrif á skólastarf, sérstaklega hvað varðar samvinnu nemenda 

og getublöndun hópa. 

Hér má sjá að hugmyndir manna um greind eru ólíkar og er margt sem ber að 

hafa í huga. Mun fleiri þættir hafa verið teknir til skoðunar í gegnum tíðina og flestir 

gagnrýna það að greind felist ekki einungis í því að vera klár í bóklegu námi í skóla, 

það þarf greind til svo margra annarra hluta. 

 En er hægt að þróa eða á einhvern hátt auka greind? Þeir sem hafa rannsakað 

greindarþroska eru flestir sammála um að framfarir í greind eru mestar í bernsku og 

fram á unglingsár. Áhrif umhverfis á greind eru talin vera mest á fyrstu árum ævi 

barns. Eftir 11 ára aldurinn fara áhrif umhverfisins dvínandi en það getur hins vegar 

ennþá skipt sköpum um hvernig einstaklingurinn nýtur sín.20 

Hægt væri að telja upp margar fleiri hugmyndir um greind og þætti sem henni 

tengjast en það væri efni í sér ritgerð og því verður ekki farið meira inn á það hér. En 

eitt ætti að vera ljóst að ekki eru allri á eitt sáttir um hvað felist í hugtakinu greind og 

getur það miðað við allt ofantalið, haft býsna víða skírskotun. En þetta er eitt 

meginhugtakið í allri umræðu um bráðgera nemendur og því eru líka til margar ólíkar 

hugmyndir um hvað felist í því að vera bráðger. 

 

18 Aldís Guðmundsdóttir 1992:202-204 
19 Bee, Helen og Denise Boyd 2004:16-17 
20 Aldís Guðmundsdóttir 1992:175-176 
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2.2 Hvað felst í því að vera bráðger?  
Lengi hefur verið kvartað undan því að ekki sé til nein ein greinargóð skilgreining á 

því hvað það þýði að vera bráðger. Kemur það til vegna þess að skilningur okkar á því 

hvað greind og hæfileikar séu er stöðugt að breytast og stækka stöðugt þann hóp barna 

sem gæti fallist undir það að vera bráðger. Ekki er lengur álitið heillavænlegt að nota 

eingöngu greindarpróf, því þau mæli fáar tegundir greindar og ná því einungis að 

greina lítinn hlut bráðgerra nemenda.21 

Margir hafa þó reynt að koma með hnitmiðaðar skilgreiningar á hvað felist í 

því að vera bráðger. Sumir hafa reynt skilgreiningar sem miða að þörfum 

samfélagsins, það að vera bráðger þýði þá að einstaklingur hafi hæfileika eða getu á 

einhverju sviði sem hægt er að nýta samfélaginu til góða. Aðrir hafa hins vegar 

einblínt á það á hvaða stigi greindin er, t.d. hve há greindavísitalan er, þannig að við 

ákveðin talnamörk þá telst einstaklingur bráðger (e. gifted), mjög bráðger (e. very 

gifted), einstaklega bráðger (e. extremely gifted), og að lokum með snilligáfu (e. 

genius). Þar með verða til sífellt nýjar og ólíkar skilgreiningar og hugtök yfir bráðgera 

einstaklinga. Það er hins vegar ljóst að greind einstaklings getur mælst mismikil eftir 

því hvernig próf er lagt fyrir og því eru greiningar sem byggja eingöngu á 

greindarvísitöluprófum ekki fullnægjandi. Með því að viðurkenna að hugarferlar 

mannsins og eiginleikar hans eru margbrotnir þá ætti einnig að vera hægt að 

viðurkenna að sú sýn sem lengi hefur verið viðhöfð á greind manna hefur verið 

einfölduð um of. Greind og hæfileikar eru mun margbreytilegri og flóknari en svo að 

hægt sé að koma því fyrir í einni málsgrein hvað einkenni einstakling sem er 

einhverra hluta vegna búin sérstökum hæfileikum sem virðast framar eða á öðru stigi 

en annarra.22 

Bráðgerir nemendur eru ekki endilega gæddir ólíkri greind en aðrir, heldur 

virðast þeir vera færir um að nota hana á annan hátt. Vegna óvenjulegs hæfileika 

þeirra til að taka við og tileinka sér upplýsingar eru þeir færir um að meðtaka mikið 

hlutfall efnis á einungis broti af þeim tíma sem meðal nemendur þyrftu á að halda. 

Svo geta þeir með aðstoð nákvæms minnis, mótað með sér breitt svið þekkingar á 

mörgum mismunandi svæðum. Það svið sem bráðgerir hafa til að læra er mun dýpra 

 
21 Torrance, E. Paul og Dorothy A. Sisk. 1997:1-3 
22 Torrance, E. Paul og Dorothy A. Sisk. 1997:1-3 
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og víðara heldur en hjá meðalnemandanum. Oft er augljóst að bráðgerir nemendur 

vita hluti sem hinum eru algjörlega ókunnir.23 

Á sama hátt er hæfni til einstaklega skapandi hugsunar (e. creative thinking) af 

mörgum álitin vera það sem skilur bráðgera nemendur frá öðrum. Má sjá það á 

skilgreiningum sem þessari skilgreiningu „Gáfað barn býr yfir vitsmunalegri hæfni 

sem er greinilega meiri en hjá jafnöldrum þess. Þessir vitsmunalegu yfirburðir eru 

tengdir tilhneigingu til skapandi verka á einhverju sviði.“24 Á þennan hátt tengjast oft 

nútímaskilgreiningar á gáfnafari einnig sköpunargáfu, sköpunargáfa er þá talin ólík 

greind en jafnframt óaðskiljanlega tengd henni. Einstaklingur sem hefur yfir 

yfirburðagreind að ráða  þarf samkvæmt þessu einnig að hafa, í það minnsta, vott af 

sköpunargáfu til að teljast bráðger.  

Oftast er litið á sköpunargáfu sem eitthvað sem leiði af sér stórkostleg verk 

eins og framúrskarandi listaverk eða verðlaunaskáldsögu. Sköpunargáfu er þó hægt að 

líta í víðara samhengi, hún leiðir til öðruvísi hugsunarháttar og frumkvæðis. Skapandi 

manneskja getur framleitt frumlegar hugmyndir og komið auga á möguleika sem aðrir 

ekki sjá. Þó að sköpunargáfa sé að sjálfsögðu ekki einskorðuð við bráðgera 

einstaklinga þá er líklegt að hjá þeim einstaklingum sé hún þróuð. Greind og 

sköpunargáfa eru forsenda hagkvæmra lausna við vandamálum, Ekki er nóg að varpa 

fram mörgum hugmyndum, það þarf að vega og meta hverjar eru líklegar til að bera 

árangur og hafna þeim sem ekki eru heillavænlegar.25 

Eins og sjá má af lestri þessa kafla þá er ekki til nein ein greinargóð 

skilgreining á því hvað er að vera bráðger frekar en á því hvað greind sé. Því þarf að 

hafa mjög margt á bak við eyrað þegar verið er að íhuga hvað getur einkennt bráðger 

börn. 

2.3 Hver eru talin vera einkenni bráðgerra barna? 
Margar hugmyndir koma eflaust upp í hugann þegar minnst er á bráðger börn um 

bæði andlega og líkamlega eiginleika sem þau eru talin búa yfir. Margar 

hugmyndanna eru eflaust tengdar staðalímyndum sem fengnar eru t.d. úr sögum eða 

kvikmyndum en aðrar byggja á traustari grunni. Verða hér rakin helstu einkenni sem 

talið er að finna megi hjá bráðgerum börnum. 

 
23 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:37-38 
24 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:33 
25 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:34-36 
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Fyrst má nefna að bráðger börn geta komið úr öllum þjóðfélagshópum, 

stéttum, efnahag og kynþætti sem er. Líkamlegir burðir bráðgerra barna skera sig á 

engan hátt frá öðrum hópum. Hugmyndir um að bráðger börn hefðu auma líkamsburði 

hafa verið hraktar, einnig andstæða þess, að bráðger börn séu almennt stærri, sterkari 

og heilsuhraustari en aðrir. Eina líkamlega einkennið sem hugsanlega væri hægt að 

tengja við bráðgera væri hreyfiþörf. Mörg þeirra virðast hafa mikla hreyfiþörf og ef 

þau fá ekki viðfangsefni sem eru nægilega krefjandi og þýðingarmikil þá getur það 

brotist út í miklu eirðarleysi og jafnvel ofvirkni. Slík börn geta oft sokkið mjög í 

viðfangsefni sitt á þann hátt að það jaðri við áráttu og vinna að því jafnvel þar til þeir 

verða úrvinda af líkamlegri þreytu. Því mætti segja að helsta einkenni sem hægt væri 

að dæma út frá líkamlegum einkennum væri þessi mikli drifkraftur og einstök 

þolgæði.26 

Oft hefur því verið haldið fram að bráðger börn séu heft á félagslega sviðinu. 

Rannsóknir benda hins vegar til þess að bráðger börn átti sig fyrr á félagslegri stöðu 

sinni og annarra. Þau koma auga á hóphegðun og skilja samsetningu þeirra, eru næm á 

orðlaus samskipti og geta lesið aðra fyrr og átta sig fljótt á því ef eitthvað er ekki eins 

og það á að vera. Þau geta einnig búið yfir mikilli samhygð og innsæi á aðstæður. 

Bráðger börn missa sjaldan stjórn á skapi sínu, grínast sjaldan á kostnað annarra og 

taka að jafnaði síður þátt í andfélagslegum athöfnum heldur en jafnaldrar þeirra. 

Sjálfræði og sjálfstæði einkenna nánast alltaf bráðger börn. Á heildina litið eru 

bráðger börn ekki félagslega einangruð, þau velja sér oft vini sem eru eldri af 

augljósum ástæðum. Afar bráðger börn geta átt í erfiðleikum með að finna leikfélaga 

því þau kjósa helst leiki sem eru of flóknir eða krefjandi fyrir jafnaldra þeirra, á móti 

kemur að leikir jafnaldranna eru of einfaldir og tilgangslausir í augum þeirra.27 Í 

slíkum tilfellum geta bráðger börn upplifað félagslega einangrun því eldri börn eru 

ekki alltaf reiðubúin að hleypa mun yngri börnum í leiki sína.  

Bráðger börn eru ólíklegri til að líta á hluti sem einangraða eða aðskilda, þeir 

sjá fremur samhengi og tengsl og eru fljótir að koma auga á sameiginleg einkenni. 

Þessi hæfni gerir þeim kleift að geta tekið fyrr við óhlutbundnum hugtökum og notað 

þau á nýtilegan hátt. Gerir þetta þeim jafnframt kleift að koma auga á þau lögmál sem 

 
26 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:52-53 
27 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:46-47 
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grundvalla nám þeirra og eru fljótir að sjá hvernig beitingu þeirra er háttað. Þannig 

kjósa þeir frekar að reyna skilja af hverju, fremur en hvernig.28 

Víð áhugasvið bráðgerra barna verða til vegna mikillar löngunar til að læra og 

því meira sem þau læra, uppgötvast fleiri áhugaverð viðfangsefni. Bráðger börn ná 

snemma nokkuð góðum tökum á stórum orðaforða. Þau lesa frekar en meðalbörn 

bækur eins og atlasa, orðabækur og alfræðiorðabækur. Athuganir á bráðgerum 

börnum hafa leitt í ljós að þau hafa meiri áhuga á slíkum bókum strax á unga aldri 

heldur en flest fólk mun nokkurn tíma hafa. Þau ná fyrr vald á málinu og geta talað í 

heilum setningum og beitt fyrir sér orðatiltækjum. Ung bráðger börn geta komið með 

afar heimspekilegar spurningar og ef foreldrar, kennarar eða aðrir geta ekki svarað 

reyna þau að finna svör upp á eigin spýtur og finna oft afar frumleg og óhefðbundin 

svör við þeim. Þessi börn eru athugul og taka fremur og fyrr en jafnaldrar þeirra eftir 

því hvernig ástandið er í heiminum og vilja oft gera eitthvað til að bæta úr því. Þau 

fara mun fyrr en jafnaldrar þeirra að hugsa um trúmál, rétt og rangt, gott og illt og 

þess háttar.29 

Hafa verður í huga að hvert bráðgert barn er einstaklingur. Þó að komið sé 

með almennar ályktanir og jafnvel alhæfingar þá má reikna með miklum 

undantekningum frá þeim því að breytileikinn er mjög mikill.30 

Lítið hefur verið skrifað á íslensku um bráðgera nemendur, í það minnsta í 

útgefnum ritum. Þó hafa verið gerðar einstaka rannsóknir varðandi skólastarf og 

framkvæmd tilraunaverkefni sem beint hefur verið að þessum nemendum. Árið 2003 

var skipaður af fræðsluráði Reykjavíkur starfshópur til að móta tillögur til ráðsins um 

hvernig komið verði til móts við þarfir bráðgerra barna innan grunnskólans. Útbjó 

starfshópur þessi lista yfir þau einkenni sem hugsanlega má finna hjá bráðgerum 

nemendum. Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöður að bráðger teljist þau börn 

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. 

28Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:37-49 
29Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:37-49 
30Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:36 
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– 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 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 geta 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 óvenju mikla hæfileika í listum, hönnun eða 

íþróttum. 

Listinn var borinn undir nokkra skólastjóra, kennara og kennsluráðgjafa til að 

upptalningin næði sem best yfir það sem honum var ætlað. Telja má að hægt sé að 

miða að einhverju leyti við lista sem þennan til að koma auga á bráðgera nemendur. 

Margar lýsingar á hvað geti einkennt bráðgert barn, vegna þess að engin ein 

skilgreining er til staðar og verður greining því að byggjast á mati. Þessar 

skilgreiningar er því hægt að nota samhliða námsmati og mati kennara.31 Er þessari 

aðferð einnig beitt í mörgum af þeim handbókum fyrir kennara og öðrum ritum sem 

fjalla um bráðgera nemendur. 

31Bráðger börn í grunnskóla. Skýrsla starfshóps 2004:7 
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2.4 Hvernig og af hverju þarf að bera kennsl á bráðgera nemendur? 
Jafnvel í bekk þar sem ekki eru neinar „greindar“ sérþarfir þá er það goðsögn að allir 

nemendur geti verið að fást við sams konar verkefni í öllum námsgreinum eða 

námsþáttum. Skilningur hefur aukist á því að kennarar verði að hafa á valdi sínu leiðir 

til að mæta ólíkum námsþörfum margra nemenda á sama tíma. „Heildtækt skólastarf 

snýst um jöfnuð og réttlæti fyrir alla nemendur og þátttöku og aðild allra nemenda að 

námskrá og skólastarfi. “32 

Það væri ekki þörf á að ræða um menntun án aðgreiningar nema vegna þess að 

aðgreining á sér stað. Stefnt er að því að allir nemendur fái nám við sitt hæfi eins og 

segir í aðalnámskrá grunnskóla: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 
samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska 
hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig 
sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 
tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð 
börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, 
börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem 
skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum 
er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. 33 

Talið er að um 10% barna sýni veruleg frávik í þroska, er þá átt við bæði þau sem 

sýna sérlega hæfni og þau sem sýna mikla vanhæfni. Sérleg hæfni getur komið fram í 

formi greindar, sköpunargáfu eða í formi einhverrar sérgáfu.34 

Eitt það erfiðasta við að koma auga á nemanda sem er bráðger er að það er í 

raun ekki hægt að setja skýr og ákveðin mörk um hvenær einstaklingur telst vera 

orðinn bráðger. Er þetta líklegast mesta hitamálið í allri umræðu um kennslu 

bráðgerra barna því um þetta eru breytilegar skoðanir. Við hvaða gildi á að miða?  

Margir vilja miða út frá þeim þörfum og þeim gildum sem eru álitin 

mikilsverð í samfélaginu. Þá er reynt að koma auga á einstaklinga sem hafa hæfileika 

sem geti stuðlað að framförum í samfélaginu. Aðrir hafa viljað finna þessa nemendur 

með aðstoð greindarprófa en takmarkanir þeirra hafa komið í ljós eins og áður hefur 

verið lýst. Ekki má þó útiloka greindarpróf sem greiningartæki en það má ekki heldur 

styðjast eingöngu við slíkt próf. Bæta þarf fleiri aðferðum við að bera kennsl á 

bráðgera nemendur svo að sem flestir fái greiningu við hæfi.35 

32 Giangreco, Michael F. o.fl. 2001:7 
33 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8 
34 Aldís Guðmundsdóttir 1992:164 
35 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:86-91 
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Aðalmarkmið kennslu fyrir bráðgera nemendur ætti að sjálfsögðu að vera að 

hjálpa þeim að nýta möguleika sína til fulls. Því er nauðsynlegt að koma auga á þessa 

nemendur og greina hverjar þarfir þeirra eru og finna handa þeim nám við hæfi. 36 Á 

það að sjálfsögðu við um alla nemendur, en líklegra er að þeir sem eru nær 

meðallaginu fái þessu fullnægt að mestu leyti. Því lengra sem nemandi er frá hinu 

svokallaða meðallagi því síður fá þeir nám við hæfi og námslegum þörfum sínum 

fullnægt ef ekkert sérstakt er aðhafst. Á þetta að minnsta kosti við í hinu hefðbundna 

kennslufyrirkomulagi þar sem í bekk eru nemendur á sama aldri og kennt sama 

námsefni á sama tíma og miðað er að mestu við meðalnemandann. Margt bendir til 

þess að slíkir kennsluhættir séu enn mjög ríkjandi í íslensku skólakerfi þó að 

einhverjar breytingar hafi orðið, samanber niðurstöður rannsóknar Ingvars 

Sigurgeirssonar á kennsluaðferðum í grunnskólum landsins veturinn 1987-88.37 

Tuttugu ár eru þó liðin frá þeirri rannsókn og væri áhugavert að vita hvort miklar 

breytingar hafi orðið frá þeim tíma. 

Til að átta sig á stöðu nemenda í bekknum getur kennari skráð niður ýmsar 

athuganir. Geta þær verið óformlegar svo sem eins og gátlistar til að koma auga á 

ólíka hæfileika nemenda. Slíkar athuganir er hægt að nota ásamt öðrum gögnum svo 

sem einkunnum nemenda, skólaskýrslum, vinnu þeirra og verkum. Einnig er 

mikilvægt að fá upplýsingar frá öðrum kennurum svo sem verkgreinakennurum og að 

sjálfsögðu frá foreldrum nemenda og nemendunum. Með þessu móti er hægt að fá 

góða mynd af því hvar styrkleikar og veikleikar nemenda liggja og með hvaða móti 

þeir eiga best með að læra.38 Er þetta góð leið til að koma auga á þá nemendur sem 

eru bráðgerir eða hafa einhverja sérstaka hæfileika sem vert væri að skoða betur.  

Ljóst verður að vera hvers vegna og í hvaða tilgangi er verið að reyna koma 

auga á bráðgera nemendur. Er það af sömu ástæðu og reynt er að greina nemendur 

með námsörðugleika eða þroskaskerðingu af einhverju tagi? Það ætti að minnst kosti 

að vera þannig. Í aðalnámskrá grunnskóla segir 

Mjög duglegir nemendur, afburðanámsmenn og nemendur, sem búa 
yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga líka rétt á að fá 
námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska 
sérhæfileika sína og nýta tímann til hins ýtrasta með því að glíma 
við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám.39 

36 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:86 
37 Ingvar Sigurgeirsson 1999A:32 
38 Arnstrong, Thomas 2001:33-41 
39 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:11 
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Til að svo megi vera verður fyrst að koma auga á þessa nemendur. stóra spurningin er 

hins vegar hvort að almennt sé litið á þetta sem sjálfsögð réttindi þessara nemenda eða 

er þetta eitthvað sem mætir afgangi í flestum skólum landsins?  

Oftar en ekki eru kennarar ekki meðvitaðir um þá þætti sem einkenna bráðgera 

nemendur og horfa þeir því framhjá þeim. Staðreyndin er sú að mun oftar eru 

foreldrarnir hæfir um að segja til um hvort barn þeirra sé bráðgert heldur en kennari 

þess. Kennurum hætti oft til að nefna þá sem þeir eru ánægðir með eða að þeir hafi 

ákveðnar staðalímyndir í huga og fara eftir þeim. En það sem flestir virðast þó flaska 

á er að koma auga á bráðgera nemendur sem tilheyra minnihlutahópum s.s. með 

námsörðugleika eða fatlaða einstaklinga.40 

Er þá hægt að halda því fram að bráðgerir nemendur hafi sérþarfir? Miðað við 

núverandi skólakerfi og ríkjandi kennsluhætti þá er afar líklegt að svo sé. Til að 

nemendur þurfi ekki lengur merkimiða eins og sérþarfir þá þarf að aðlaga námskrá, 

námsefni, viðfangsefni nemenda og vinnubrögð kennara til að uppfylla 

einstaklingsbundnar þarfir í nemendahópnum.41 Langt er síðan áhersla var lögð á að 

mæta ætti þörfum mismunandi nemenda í kennslu, bæði hvað varðar löggjöf og 

aðalnámskrá en svo virðist sem það hafi einungis skilað sér að hluta til inn í 

raunverulegt starf skólanna. 

2.4.1 Bráðgerir nemendur sem eru fatlaðir eða með námsörðugleika  
Fötluð börn eru að engu leyti öðruvísi en önnur börn, utan þess að þau hafa einhvers 

konar röskun eða hömlun sem gerir þeim erfiðara fyrir að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Þessi börn geta haft sömu langanir og þrár, þau vilja vera meðtekin af 

öðrum og eignast vini og kunningja. Þau vilja vera hluti af heildinni og fá sömu 

tækifæri til þroska og menntunar. Fötluð börn hafa sérþarfir þegar komið er inn í 

skólastofuna, um það er enginn ágreiningur, en það má ekki gleyma því að þau hafa 

samt sem áður aðrar þarfir en „sérþarfirnar“.  

 Hægt er að fullyrða það að undanfarna áratugi hefur orðið mikil þróun í 

málefnum fatlaðra. Möguleikar þeirra til að taka virkan þátt í þjóðfélaginu og geta 

lifað líkt og ófatlaðir hafa aukist til muna. Hefur það gerst ekki síst fyrir tilstuðlan 

meiri og fullkomnari tækni meðal annars við gerð hjálpartækja, námsgagna og betra 

aðgengis að upplýsingum. Markmiðið er að sjálfsögðu það að sem minnstar hindranir 

 
40 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh. 1988:83-96 
41 Giangreco, Michael F. o.fl. 2001:30 
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verði á vegi þeirra sem búa við hömlun af einhverju tagi. Fatlaðir eiga að geta setið 

við sama borð og ófatlaðir, hvort sem um er að ræða í skólum landsins, heilbrigðis- 

eða félagsþjónustu.42 

Undanfarin ár og áratugi hefur einnig skilningur manna á hinum ýmsu 

námsörðugleikum aukist til muna, svo sem dyslexiu, ofvirkni og athyglisbresti. 

Heildtæk skólastefna snýst um að skólarnir eigi að vera sveigjanlegir og taka mið af 

mjög fjölbreyttum hópi nemenda. Ekki á að einblína á hvar eða hvernig sé hægt að 

kenna fötluðum nemanda heldur hvernig sé hægt að kenna öllum nemendum þannig 

að kennslan nýtist þeim sem best.43 Með þessu er verið að draga athyglina frá því að 

einhverjir ákveðnir nemendur þurfi sér-kennslu, allir nemendur þurfa sér-kennslu. 

Allir eiga rétt á að komið sé til móts við þarfir þeirra í námi þannig að þeir dafni sem 

best. Er þetta hluti hugmyndum manna um nám án aðgreiningar. 

 Þegar litið er á nemendur með sérþarfir vegna fötlunar eða námsörðugleika 

sem heildstæða einstaklinga þá skapast aðstæður til að finna þeim jákvæðar leiðir til 

að læra að takast á við örðugleika sína. Margir þekktir einstaklingar hafa í gegnum 

söguna lært að sneiða hjá þeim erfiðleikum sem raskanir af ýmsum toga hafa valdið 

þeim. Má þar nefna Beethoven sem var heyrnarskertur, Albert Einstein sem var talin 

eiga við námsörðugleika að stríða og marga fleiri. Nemendur sem eiga við erfiðleika 

að etja eru of oft látnir hafa sérverkefni þar sem fyrst og fremst er verið að eiga við 

veikleika þeirra. Þá er um leið verið að horfa fram hjá þróaðri greindum þeirra sem 

hægt væri að vinna með og styrkja enn frekar. Með meiri einstaklingsmiðun í kennslu 

má reikna með að þörfin fyrir sérkennsluúrræði myndi minnka, sérstaklega hvað 

varðar hegðunarvandamál og námsörðugleika.44 

Nemendur með námsörðugleika eða fatlaðir nemendur geta líkt og aðrir 

nemendur verið bráðgerir. Nemendur sem eru bráðgerir en jafnframt með einhverjar 

raskanir eða fatlanir eru þeir sem hættast er við að litið sé framhjá. Þessir nemendur 

sýna oft veikleika á einu eða fleiri sviðum náms og vitsmunaþroska og geta því ekki 

sýnt eins almenna greind eins og þeir sem ekki eiga við slíka örðugleika að stríða. 45 

Stundum nær það að skyggja á að um bráðgeran nemanda sé að ræða. Nýlegar 

rannsóknir í Bandaríkjunum hafa stutt að fjöldi þessara nemenda getur verið þó 

 
42 Margrét Margeirsdóttir 2001:256 
43 Ferguson, Dianne L. o.fl. 1999:2-3 
44 Armstrong, Thomas 2001:115-123 
45 Montgomery, Diane 2003:11-26 
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nokkur.46 Er því full ástæða fyrir kennara að vera vakandi fyrir þessum möguleika og 

almennt varast það að vanmeta nemendur sem eiga við námsörðugleika stríða eða eru 

fatlaðir. 

2.5 Hverjar eru þarfir bráðgerra barna? 
Fræðslukerfi okkar gerir háar kröfur til námsvilja og námsgetu barna og unglinga. 

Enda má telja eðlilegt og æskilegt að kröfurnar aukist eftir því sem að atvinnuhættir 

þjóðarinnar verða margbrotnari og gera meiri kröfur til þekkingar og leikni. Ef  

aðstæður hins vegar skortir til þess að fullnægja þessum kröfum þá missa þær marks. 

Þær skortir hjá mörgum nemendum af ýmsum ástæðum, oftast þó vegna misræmis 

milli námskrafna- og námsgetu.47 

Af hverju er þörf á að ræða sérstaklega um getu og áhugasvið bráðgerra 

nemenda? Geta þeir ekki verið í skóla og unnið sína vinnu eins og allir aðrir, eiga þeir 

ekki svo auðvelt með nám? Málið er hins vegar ekki svo auðvelt. Matthías orðar þetta 

svo vel eins og margt annað og því fá orð hans um þetta atriði að standa. 

Einstaklingsþroskinn er afar mismunandi og með honum 
námsgetan. Þessum mun verður kennarinn að gefa gaum. Því 
er honum nauðsynlegt að þekkja greindarþroska nemandans 
og geta gert sér ljóst, hvaða áreynslu í námi megi bjóða 
honum, svo að líkur séu á, að hver einstaklingur nái þeim 
bezta árangri, sem honum er auðið.48 

Flestir þekkja þá tilfinningu að hafa lokið góðu verki og þeirri vellíðan og ánægju sem 

það veitir. Ekki skemmir fyrir ef einhver annar tekur eftir því átaki og þeirri vinnu 

sem greinilega var lögð í verkið og metur það að verðleikum. Bráðgerir nemendur 

lenda oft í því að fá mikið hrós og háar einkunnir fyrir litla vinnu. Hefur þetta að 

sjálfsögðu áhrif á sjálfsmynd þeirra og þá vinnuhætti sem þeir tileinka sér. Hvaða 

skilaboð fær nemandi ef hann fær hámarkshrós fyrir lágmarksvinnu. Á sama tíma 

horfir hann upp á samnemanda sinn leggja svo mikið á sig og reyna allt hvað hann 

getur til að fá smá hrós og sæmilegar einkunnir. Er þetta það réttlæti og það jafnrétti 

sem menn vilja viðhafa í sínu skólastarfi? Spurning er hvor nemandinn komi betur út 

úr þessum aðstæðum. Sá sem tileinkaði sér það viðhorf að vinna vel og gera sitt besta 

þrátt fyrir mótbárur eða sá sem vann langt undir getu, komst upp með það og var 

meira að segja hrósað fyrir það? 

 
46 Karnes, Frances A. o.fl. 2004:18 
47 Matthías Jónasson 1956:6 
48 Matthías Jónasson 1956:95 
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Þeir sem hafa rannsakað starfsemi heilans á þessu sviði lýsa henni sem 

svipaðri og hugmynd Vygotskys um svæði mögulegs þroska, það þarf hæfilega 

áskorun eða mátulega hvatningu til þess að nám eigi sér stað. Því er lögð áhersla á 

þörfina fyrir áskorun og stuðning fyrir nemandann.49 

Afburðagreind nemenda kemur ekki endilega fram í framúrskarandi 

námsárangri. Hugðarefni afburðargreindra liggja að vísu oft á sviði námsins, en snerta 

oft aðeins ákveðna þætti þess og verða oft einhliða eða liggja utan skólanámsins. 

Viðfangsefni sem á annað borð vekur áhuga, verkar mun sterkar á afburðargreinda 

nemendur heldur en aðra og nægir viðfangsefni skólanámsins oft ekki þessum 

einstaklingum. Afburðargreind rúmast ekki innan þess líkt „og æðandi elfur í 

grunnum farvegi. Þungi straumvatnsins brýtur sér nýja leið, reynir á henni afl sitt, 

ryður úr vegi torfærum, og fyrr en varir streymir megináll árinnar um nýjan farveg, 

en hinn gamli grynnist og þornar.“50 Þessar útskýringar á hugsunarhætti 

afburðargreindra nemenda eru úr bók Matthíasar Jónassonar frá  1956 og lýsa vel 

þeirri togstreitu sem afburðargreindir eða bráðgerir nemendur geta átt í hvað varðar 

nám þeirra. Skólaskylda barna nær til 16. aldursárs og er því nokkuð stór hluti af 

uppvaxtarárum barna sem fer fram í skólum landsins. Því skiptir máli að reyna að 

koma til móts við þarfir þessara nemenda.  

Matthías Jónasson skrifaði um ábyrgð skólans og mikilvægi þess að menn 

leggi sig fram við að skilja þá þroskamöguleika sem barn hefur og gefa því tækifæri 

til að beita sér í verki. Hann telur það vera meginreglu að gefa þurfi gaum að þeim 

þroskamöguleikum sem barnið virðist eiga og finna þær uppeldisaðferðir sem henta. 

„Þróunarréttur barnsins verður að sitja í fyrirrúmi. “ 51 

Þeirri rökfærslu er oft brugðið fyrir að nauðsynlegt sé að bæta kennslu 

bráðgerra barna þannig að þau verði færari og geti komið samfélaginu til góða og 

þjónað því á hagkvæman hátt og hjálpað til við að leysa helstu vandamál samtímans.52 

Matthías talar hins vegar hér um þróunarrétt barnsins, barnið er einstaklingur og á rétt 

á því að fá að þróa hæfileika sína og getu sjálfs sín vegna en ekki vegna þarfa 

samfélagsins fyrir hugvit þess og þekkingu..

Í kaflanum um greind var aðeins sagt frá fjölgreindakenningu Gardners sem er 

kenning um hugræna starfsemi og er tilgátan sú að allir búi yfir einhverri færni í öllum 
 
49 Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:18 
50 Matthías Jónasson 1956:90 
51 Broddi Jóhannesson 1983:9 
52 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:48 
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greindum. Samspil greindanna getur verið mismunandi á milli einstaklinga. Sumir 

haft mjög þróaða færni í öllum eða flestum greindum á meðan aðrir s.s. mjög 

þroskaskertir einstaklingar hafa einungis yfir einföldustu grunnatriðum greindanna að 

ráða. Flestir eru þó einhvers staðar þarna á milli og hafa sumar greindir vel þróaðar, 

aðrar í meðallagi og einhverjar tiltölulega lítið þróaðar. Gardner telur að nánast hver 

maður hafi hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig fái hann örugga 

örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi.53 

Foreldrar, kennarar og aðrir í umhverfi barns haft mikil áhrif á hvernig greind 

þess þróast. Barn getur fengið annað hvort reynslu sem tendrar greind eða sem lamar 

greind. Slík reynsla getur skipt sköpum í þróun persónulegra hæfileika og má oftast 

rekja slíka reynslu til æsku þó hún geti að sjálfsögðu átt sér stað síðar á ævinni. 

Tendrandi reynsla er sá neisti sem kveikir greind og leiðir hana fyrstu skrefin í átt að 

fullum þroska. Gagnstætt henni þá lokar lamandi reynsla á greind og verður til þess að 

hún þróast ekki sem skyldi. Því gegnir kennari mjög veigamiklu hlutverki, hann getur 

ýmist kveikt áhuga eða slökkt á honum með framkomu sinni og samskiptum við 

nemendur. Kennari sem slökkvir náttúrlega forvitni nemanda með skömmum eða 

niðurlægingu getur á þann hátt valdið því að sá nemandi muni framvegis forðast það 

viðfangsefni sem vakti áhuga hans. Kennari sem aftur á móti fagnar framtaksemi hjá 

nemanda getur kveikt greind og með því að styðja hann enn frekar og örva, getur hann 

leitt nemandann áfram til aukins þroska í þeirri greind. Einnig skiptir máli að veita 

nemendum aðgengi að þeim efnivið og þeim leiðbeiningum sem þörf er á.54 

Ef bráðger nemandi álítur að hann eigi að skara fram úr á öllum sviðum en 

gerir það hins vegar ekki getur það haft miður góð áhrif á sjálfsmynd hans og hann 

upplifað sig sem misheppnaðan einstakling. Bráðgerir nemendur eru sjálfsgagnrýnir 

og gera sér grein fyrir hvað þeir vita og hvað ekki. Vitund um skort á þekkingu um 

upplýsingar getur leitt til nýrrar sýnar á áður ókönnuð mið, það ætti því að ýta undir 

þennan eiginleika. En jafnframt ætti að gera þessum nemendum ljóst að það er allt í 

lagi að vita EKKI eitthvað.55 

Bráðgerir nemendur eiga oft auðvelt með að vinna sjálfstætt að viðfangsefni. 

Slíkt frumkvæði er oft vísbending um sérstaka hugsun sem fylgir þeim áfram síðar 

meir í starfi. Þeir munu finna sig knúna til að orða og gera hlutina á sinn sérstaka hátt.  

 
53 Arnstrong, Thomas 2001:20-29 
54 Arnstrong, Thomas 2001:30 
55 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:40 
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Oft velja bráðgerir nemendur sér meðvitað verkefni sem þeir vita að eru þeim ókunn 

eða erfið, bæði vegna þekkingarinnar sem þeir munu öðlast og vegna áskorunarinnar. 

Þar sem bráðgerir nemendur sækjast stöðugt eftir meiri menntun þá getur það að ljúka 

erfiðu og ögrandi verkefni verið verðlaun í sjálfu sér, mun frekar en ef lokið er við 

mörg smá verkefni.56 

Ekki má ætla út frá þessu að bráðgerir nemendur þurfi ekki kennslu, að þeir 

geti bara séð um lærdóm sinn sjálfir. Fjarri því, með réttri leiðsögn og umhverfi við 

hæfi er hægt að hjálpa þessum nemendum að nota sína óvenju miklu hæfni til góðra 

nota. Ein algengasta ranghugmyndin sem fólk hefur um bráðgera nemendur er einmitt 

sú að þeir þurfi ekki á örvun og hvatningu að halda, en bráðgerum nemendum hættir 

hins vegar til að vanmeta sjálfa sig. Þeir þurfa ekki einungis hvatningu til að halda 

áfram að vinna vel, heldur einnig að til að gera meira og fara enn lengra með það sem 

þeir hafa lokið við. Ef bráðger nemandi kemst upp með að gera minna en sitt besta þá 

getur hann þróað með sér ákveðið kæruleysi og áhugaleysi í framkomu. Í blönduðum 

bekkjum eru þessir nemendur hugsanlega að toppa alla aðra en eru samt sem áður að 

vinna langt undir getu. Ef þeir fá að gera það þá geta þeir mótað með sér venjur sem 

erfitt verður að vinna á síðar. Það er því minnst tvennt sem kennarar og foreldrar geta 

gert fyrir þessa nemendur, í fyrsta lagi að hjálpa þeim að komast að eigin verðleikum 

og hve mikið þeir geta afrekað og í öðru lagi að hjálpa þeim að átta sig á því að samt 

sem áður geti þeir ekki gert allt, og ekki allt fullkomlega.57 

Flestar rannsóknir benda til þess að bráðgerum sé ekki hættara en öðrum við 

andlegum óstöðugleika, frekar bendir allt til þess að þeir séu nokkuð stöðugir andlega 

bæði sem börn og sem fullorðnir. Þegar upp kemur andlegt ójafnvægi hjá bráðgerum 

börnum er það aðallega vegna  

– Misskilnings fullorðinna á aðstæðum þeirra. 

– Að þeir eru að framkvæma undir getu.  

– Ófullnægðra félagslegra eða persónulegra þarfa. 

– Þess að þeir eru ekki metnir að verðleikum.  

– Lélegs sjálfsálits.  

Almennt virðast þó bráðger börn hafa tilhneigingu til að vera glaðværari og ánægðari 

en meirihluti jafnaldra þeirra. 58 

56 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:39-40 
57 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:41-43 
58 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:43-45 
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En hvernig stendur á því að bráðgerum nemendum getur liðið illa ef þeir hafa 

svona mikla hæfileika og getu til að skara fram úr og standa sig vel í námi og lífinu 

almennt? Hugsanlega er hægt að rekja það til einhverra þeirra atriða sem talin voru 

upp hér á undan. Virðist það því tengjast að miklu leyti hvernig nemendurnir upplifa 

sjálfa sig í samræmi við þau skilaboð sem þeir fá frá öðrum, m.a. hvað varðar nám 

þeirra. Nemendur sem ekki fá nám við hæfi og fá stöðugt í hendur of auðveld eða 

einhæf verkefni geta brugðist við á ólíkan hátt. Þessir nemendur sýna oft hegðun og 

afköst sem flestir tengja ekki bráðgerum nemendum. Getur það meðal annars komið 

fram í því að nemandi: 

– Neitar að gera vinnuna sína eða gerir hana viljandi illa eða 

á kæruleysislegan hátt. 

– Verður pirraður á að þurfa bíða eftir bekknum. 

– Dreymir dagdrauma. 

– Horfir ekki á kennarann þegar kennarinn er að tala yfir 

bekkinn, er að krota eða gera eitthvað annað. 

– Neitar að taka leiðbeiningum eða skipunum. 

– Truflar bekkinn og er með læti. 

– Verður bekkjartrúðurinn.59 

Eru þetta einungis nokkur atriði sem bent geta til þess að nemanda leiðist í tímum og 

sé ekki að fá nám við hæfi. Bráðgerir nemendur geta líka sýnt önnur einkenni svo sem 

að: 

– Geta ekki beðið eftir að komi að sér þegar svara á 

spurningum, heldur kallar svörin upp (án þess að rétta upp 

hönd). 

– Vilja ólmur deila með öðrum, nemendum eða kennurum, 

því sem hann veit og talar því nánast viðstöðulaust. 

– Grípa oft fram í fyrir kennara eða samnemendum. 

– Vera með mjög mikla fullkomnunaráráttu, vera sífellt að 

spyrja kennara hvort eitthvað sé nógu gott hjá sér. 

– Vilja helst vinna einn að verkefnum og finna eigin leiðir að 

lausn. 

– Streitast gegn hópavinnu hvers konar. 

 
59 Winebrenner, Susan. 2001:9-11 



Háskólinn á Akureyri                                                                      Bráðgerir nemendur 

24

– Vera stjórnsamur við kennara og/eða bekkjarfélaga. 

– Vera mjög viðkvæmur gagnvart allri gagnrýni, er 

auðgrættur.60 

Bendir margt af ofantöldu til að hér sé um nemendur að ræða sem ekki fá nám við 

hæfi. Margir nemendur senda kennara sínum skilaboð, sem geta verið illskiljanleg eða 

dulin. Þá þarf kennari að vera með opin augun og reyna að komast að hvað plagar 

nemendur. Kennurum ber að gefa þeim tækifæri til þess að tengja sig við viðfangsefni 

skólans og hvetja þá til náms. Eitt mikilvægasta atriðið er þá að nemandinn finni að 

kennaranum sé annt um sig og sinn hag, ef það næst þá er hálfur sigurinn unninn.61 Ef 

kennarinn gerir sér far um að komast að því hvernig nemendum líður og hvernig þeir 

hugsa þá gæti allt eins komið í ljós að sá nemandi sem virtist stjórnsamur við 

kennarann eða bekkjarfélagana hafi sérstaka leiðtogahæfileika sem myndu blómstra ef 

þeir yrðu virkjaðir á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.  

En eins og áður sagði þá á það sem talið er upp hér alls ekki við um alla 

bráðgera  nemendur, sumir gætu sýnt öll sömu merki greindar en haft styttra 

einbeitingarsvið, aðrir gætu verið mjög ólíkir vegna einstaklega sterkrar sköpunargáfu 

o.s.frv. Bráðgerir nemendur sem hópur er eins fjölbreytilegur og allir aðrir hópar og 

hafa frávik frá meðaltalinu eins og aðrir. Því verður ávallt að líta á bráðgera 

nemandann sem einstakling með meðfylgjandi styrkleikum og veikleikum.62 

2.6 Algengustu úrræði fyrir bráðgera nemendur 
Í skýrslu starfhóps fræðsluráðs Reykjavíkur sem nefnd var hér áður segir að þrenns 

konar úrræði séu helst talin upp í skrifum fræðimanna fyrir bráðger börn. Þau eru 

skipulag skólastarfs sem tekur mið af einstaklingsmun, flýting einstakra nemenda í 

námi og svo dýpkun viðfangsefna. Verða hér talin upp helstu einkenni hvers úrræðis: 

– Skólastarf sem tekur mið af einstaklingsmun: með því er 

átt við að í heildarskipulagi hvers skóla sé innbyggður 

ákveðinn sveigjanleiki til þess að hægt sé að taka tillit til 

getu og þarfa einstakra nemenda, m.a. bráðgerra barna. Er 

það til dæmis gert með einstaklingsáætlunum, 

sveigjanleika í vali, vinnu og skilum verkefna. Fær þá 

 
60 Winebrenner, Susan 2001:9-11 
61 Elín G. Ólafsdóttir 2004:17-18 
62 Greenlaw, M. Jean og Margaret E. McIntosh 1988:40-41 
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áhugahvöt einstaklingsins að njóta sín og er þetta líklegast 

besta leiðin til þess að bráðger börn fái tækifæri til að 

kljást við viðfangsefni sem reyna á getu þeirra og leiða þau 

til aukinnar þekkingar og færni.  

– Flýting í námi: flýtingu getur verið hagað á nokkra 

mismunandi vegu. Algengasta úrræðið er að flýta barni um 

eitt ár í námi. Mikill munur getur þó verið á 

vitsmunalegum, félagslegum og tilfinningalegu og 

líkamlegum þroska barna sem eru fædd á sama ári. Flýting 

getur líka þýtt að nemandi fái að ljúka grunnskóla fyrr eða 

taka einingar í framhaldskóla samhliða grunnskólanámi. 

– Dýpkun viðfangsefna: þá er átt við það að bráðger börn 

kafi mun dýpra í afmörkuð viðfangsefni en meirihluti 

nemenda geri. Þetta getur verið útfært á margan hátt t.d. 

með þemanámi, verkefnavinnu, sem liður í stöðvavinnu 

eða hringekju. Breikkun er svipuð útfærsla en felur í sér að 

nemandinn taki að sér fleiri viðfangsefni af svipuðu tagi og 

meirihluti nemenda fæst við. Breikkun gerir þó líklega lítið 

gagn nema ef höfðað er sérstaklega til áhugasviðs 

nemanda. En hún gæti verið notuð ásamt dýpkun og 

skipulagi sem tekur mið af einstaklingsmun.63 

Erlendis og þá helst í bandaríkjunum hefur tíðkast um langt skeið að hafa sérstaka 

bekki eða námskeið fyrir þennan hóp nemenda. Því er í flestum skrifum um bráðgera 

nemendur verið að ræða leiðir til að greina þessa nemendur og finna til að koma þeim 

í þessar sérstöku aðstæður. Á Íslandi er hins vegar stefnt að heildtækum skólum sem 

þýðir að grunnskólar landsins taki við öllum börnum, hvernig svo sem atgervi þeirra 

er og mennta eftir bestu getu. Munu því fyrst og fremst verða rædd þau úrræði sem 

hægt er að nota innan venjulegs bekkjarkerfis. 

 
63Bráðger börn í grunnskóla. Skýrsla starfshóps 2004:9-10 



Háskólinn á Akureyri                                                                      Bráðgerir nemendur 

26

2.7 Kennsla bráðgerra nemenda 

2.7.1 Kennsluaðferðir 
Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og hafa þær mismunandi markmið að leiðarljósi. 

Hvernig kennari nær að beita kennsluaðferð skiptir þó mestu máli. Samskipti kennara 

og nemenda, aðstæður sem koma upp í kennslustofunni og fleira slíkt hefur að 

sjálfsögðu áhrif á hvernig kennsla tekst til. Framkoma kennarans og sú aðferð sem 

hann beitir verður að falla vel saman.64 Ef svo er ekki þá er óvíst hvernig árangurinn 

verður eins og Steingrímur Arason komst að orði fyrir meira en hálfri öld síðan: 

Ætti ekki að heimta, að neinn taki upp nýjung, sem hann hefur illan 
bifur á, því að oft reynist góð aðferð verr í höndum þess sem 
vantreystir henni, en slæm aðferð, sem hann trúir á. Oft er það að 
kennari hefur góða trú á vissri nýbreytni, en treystir sér ekki að taka 
hana upp, vegna þess að hann er öðru vanur.65 

Undirstaðan í starfi kennarans er sú þekking sem hann býr yfir, því þarf hann að geta 

myndað sér rökstuddar skoðanir á flestu því sem hann tekur sér fyrir í kennslunni. 

Hann þarf að vera tilbúinn að taka gagnrýni og einnig að endurskoða reglulega eigið 

starf til að gera úrbætur. Er þetta einn stærsti þátturinn í starfi kennarans sem 

fagmanns, þ.e. gagnrýnið sjálfsmat og íhugun, bæði sú sem hann beitir á vettvangi og 

einnig að loknu verki. Kennarar sjá um að skipuleggja það starf sem fer fram í 

skólunum því verða þeir að kunna nægilega til verka til að geta kennt nemendum á 

ýmsum aldri, ólíkum að getu, þroska og áhuga.66 Kennarinn verður því að geta þróað 

starf sitt til að geta mætt þörfum nemenda sinna sem best hverju sinni. 

Bilið á milli fræðilegra kenninga um kennslu og raunveruleikans í 

skólastofunni virðist vera töluvert. Svo virðist sem þeim aðferðum sem lýst er í 

bókum sé sjaldan beitt og lítið sé til skrifað um þær aðferðir notaðar eru í raun og 

veru. Til dæmis er lítið til skrifað um þá aðferð sem virðist vera mest beitt í skólum og 

felst hún í því að „fara yfir“ námsbækur, gera verkefnablöð eða fylla í eyður í 

verkefnabókum.67 

Niðurstöður úr PISA rannsókn sem gerð var á árangri 15 ára nemenda í lestri, 

stærðfræði og náttúrufræði benda til þess að í íslenskum skólum sé allstór hópur 

nemenda sem sé ekki að fá nægilega verðug verkefni eða nýta getu sína til fulls í 

 
64 Ingvar Sigurgeirsson  1999B:10 
65 Steingrímur Arason 1943:223 
66 Trausti Þorsteinsson 2003:191 
67 Ingvar Sigurgeirsson 1999B:42 
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námi. Í ljósi þessara niðurstaðna ákvað menntamálráðuneytið að gera könnun á 

úrræðum fyrir afburðarnemendur í grunnskólum. Leiddi sú könnun í ljós að í flestum 

tilfellum fælust úrræðin í því að láta nemendur fá sérstakt viðbótarnámsefni eða 

einstaklingsmiðað nám. Að mati skólastjóra skilar einstaklingsmiðað nám bestum 

árangri, þó telur rúmur helmingur þeirra að þau úrræði sem þeir bjóða 

afburðarnemendum skili einungis að nokkru leyti árangri. Einnig kom í ljós að 

sérstökum úrræðum er helst beitt í íslensku og stærðfræði en síður í náttúrufræði, 

samfélagsfræði eða öðrum greinum. Í langflestum tilfellum var haft samráð við 

foreldra og ríkti að mestu sátt um fyrirkomulagið.68 

Fáir skólanna sem tóku þátt höfðu mótað sérstaka stefnu um úrræði fyrir 

bráðgera nemendur en flestir höfðu einhver úrræði á takteinunum.69 Samkvæmt 

könnuninni eru þau úrræði sem helst eru notuð á yngsta stigi þessi: 

1. Sérstakt viðbótarnámsefni (49%). 

2. Einstaklingsmiðað nám (41%). 

3. Skipt í hópa innan bekkjar eftir getu (26%). 

4. Flutningur um bekk (10%). 

5. Nám utan skóla (3%). 

6. Raðað í bekki eftir námsárangri (1%).70 

Þessar niðurstöður segja að sjálfsögðu ekki nákvæmlega til um hvernig er kennslu 

þessara nemenda er raunverulega háttað. Til að mynda hvernig sérstakt 

viðbótarnámsefni er framreitt, er það eingöngu til að hafa ofan af fyrir nemendum eða 

er það notað til að efla nám þeirra frekar? Þó nokkuð virðist vera um að skipt sé í 

hópa eftir getu innan bekkjar og verður það atriði skoðað hér nánar. 

2.7.2 Hópaskipting, getuskipt eða getublandað? 
Matthías skrifar um kosti þess að nemendur með sambærilegan greindarþroska væru 

settir saman í námshóp eða bekk. Áleit hann að með því skipulagi væri hægt að 

réttlæta sameiginlegar námskröfur á hendur öllum eða með hans orðum „...svipaður 

greindarþroski einstaklinganna er hin eina örugga undirstaða hópkennslunnar, sem 

beitt er mest allra kennsluaðferða hér á landi.“71 

68 Úrræði grunnskóla fyrir afburðarnemendur  2002:5-12 
69 Úrræði grunnskóla fyrir afburðarnemendur  2002:6 
70 Úrræði grunnskóla fyrir afburðarnemendur  2002:7 
71 Matthías Jónasson 1956:96 
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Hvort og hvernig eigi að skipta nemendum í hópa hefur lengi verið rætt, 

hverjir séu kostir og gallar við hópaskiptingar og hvaða þættir skipti máli. Lengi hefur 

aðalágreiningurinn snúist um hvort eigi að getuskipta í hópa. Þeir sem eru á móti 

getuskiptingu halda því fram að slík skipting ýti undir félagslega aðgreiningu, vinni á 

móti markmiðum um jafnrétti til náms og setji takmörk á möguleika nemenda. Þeir 

sem hins vegar eru fylgjandi getuskiptingu hópa benda á að það geri kennaranum 

kleift að miða kennsluna við getu nemenda og að það hjálpi þeim hæfustu að ná sínum 

hæstu hæðum.72 

Það er... 
Mikilvægt að hafa í huga að þótt aldursmunur innan barnahóps sé 
innan við ár getur verið margra ára þroskamunur á einstaklingum í 
hópnum. Þá getur einnig verið verulegur munur á einstökum 
þroskaþáttum hvers barns. Við þetta þarf að miða þegar börnum eru 
valin verkefni. Mikill þroskamunur getur gert það nauðsynlegt að 
skipa nemendum á mismunandi aldri saman í litla og breytilega 
námshópa eða aðstoða einstaka nemendur.73 

Vinsældir getuskiptingar hafa farið í bylgjum undanfarna öld eða svo. Um miðja 

síðustu öld var getuskipting nokkuð viðurkennd og þótti gott úrræði í skólastarfi. 

Þegar fór svo að líða á seinni hluta aldarinnar eða upp úr 1980 fór að bera á 

gagnstæðu viðhorfi.74 Getuskipting þótti ekki gott úrræði eins og sést vel í 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 þar sem segir um skiptingu í bekkjardeildir að: 

Réttur nemenda til menntunar og þroska á öllum sviðum skal ávallt 
sitja í fyrirrúmi. Æskilegt er að ólíkir nemendur séu saman í 
bekkjardeildum. Því ber að forðast einhæfa röðun í bekki eða hópa 
til lengri tíma t.d. út frá getu, hæfileikum eða kynferði.75 

Af þessu má sjá að ekki hefur þótt heillavænlegt á þessum tíma að skipta nemendum 

eftir getu þeirra eða nokkrum öðrum þætti sem benti til einhvers konar aðgreiningar. 

Þó hefur slíkum aðferðum verið beitt í gegnum tíðina og hefur að mestu verið í 

höndum hvers skóla fyrir sig að ákvarða slíkt og segir í aðalnámskrá grunnskóla 1999 

að námskráin „..segir ekki fyrir um röðun eða blöndun í bekki. Bekkjaskipting og 

röðun í bekki er ákvörðun hvers skóla.“76 

Getublöndun í bekki fór að þykja betri kostur þegar breytingar urðu á þeim 

gildum sem voru til grundvallar menntunar. Upp úr 1960 fóru kröfur um jafnrétti til 

 
72 Ireson, Judith og Susan Hallam 2001:1 
73 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:13 
74 Ireson, Judith og Susan Hallam 2001:2 
75 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:9 
76 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:26 
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náms að verða hærri og þótti getublöndun í bekki fremur stuðla að markmiðum um 

jafnrétti en getuskipting. Þar af leiðandi hurfu smám saman getuskiptir bekkir og í 

dag er algengast að nemendur séu í getublönduðum bekkjum og er stöðugt verið að 

vinna að markmiðum um jafnrétti til náms eins og sjá má í aðalnámskrá þar segir að 

grunnskólinn skuli: 

...leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli 
og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. 
Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur 
um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt 
ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, 
afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr 
afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig 
úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt 
að mennta öll börn á árangursríkan hátt.77 

Getuskipting getur þó haft ýmsa kosti sé henni beitt við réttar aðstæður og í réttum 

tilgangi t.d. ef nemendur eiga að vinna að verkefnum sem krefjast svipaðrar getu og 

forkunnáttu. Ekki ætti að skipta nemendum eftir því hvernig þeim gengur almennt í 

námi, heldur miða við tiltekið viðfangsefni eða námsgrein.78 Þannig gæti skipting 

hópa innan sömu bekkjardeildar verið mjög ólík þó getuskiptingu sé að einhverju 

leyti beitt, tekur þetta fyrirkomulag tillit til þess að nemendur geta verið sterkir á 

mismunandi sviðum eða í mismunandi greinum. Skólinn verður að forðast að sýna 

viðhorf sem hylli helst undir hæfustu nemendurna, það getur leitt til þess að aðrir 

nemendur finni til minnimáttarkenndar og getur haft áhrif á sjálfsmynd þeirra, 

sjálfstraust og námsárangur. Því ber að forðast að gera meira úr afrakstri getumeiri 

hópa heldur en þeirra sem getuminni eru, einnig verður að gæta þess að viðfangsefni 

hvers hóps eða nálgun á viðfangsefni hæfi þeim hópi sem með það á að vinna.79 

Almennt er talið í dag að ágætt sé að beita báðum aðferðum, gott sé fyrir 

nemendur að fá kost á að vinna með jafnokum sínum á stundum og stundum með 

þeim sem eru ólíkir þeim að getu og hæfileikum. Einhæfni í hópaskiptingu er ekki 

vænleg til árangurs. 

2.7.3 Einstaklingsmiðað nám 
Samfélög eru stöðugt að breytast, starfshættir og hugsunarhættir fólks einnig. Margt 

hvetur til uppstokkunar og endurskoðunar á starfsháttum og inntaki skólanáms. 

Stöðugt meira er vitað um ólíka getu einstaklinga til að læra en samt sem áður höfum 

 
77 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8 
78 Ireson, Judith og Susan Hallam 2001:177 
79 Ireson, Judith og Susan Hallam 2001:178 
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við blandað ólíkum nemendum saman í hópa án þess að laga kennsluhættina að 

þessum ólíku þörfum. Skólanum ber að starfa í takt við tímann og taka upp jákvæða 

áhersluþætti samtímans.80 Í almennum hluta nýrrar aðalnámskrár segir um hlutverk 

skólans: 

Til að standa undir þeim skyldum sem markmiðsgrein 
grunnskólalaga (2. gr.) setur, þ.e. að búa nemendur undir líf og starf 
í lýðræðissamfélagi, verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull 
námstækifæri við hæfi allra nemenda. Í því felst m.a. að skólar 
verða að leggja áherslu á að byggja sérhvern nemanda upp sem 
heilsteyptan einstakling með trausta menntun og þjálfun til að takast 
á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi, 
fjölskyldulífi og félagslífi. Í þessu skyni verður skólinn að bjóða 
margvísleg en jafngild námstækifæri þannig að komið sé til móts 
við sérstöðu einstaklinga. Hver nemandi á að geta fundið nám við 
sitt hæfi sem eflir hann og þroskar.81 

Einstaklingsmiðað nám og fjölbreytni í kennsluháttum og verkefnavali eru viðbrögð 

við margbreytileika hópsins, mismunandi námsfýsi barna og hvernig þeim lætur best 

að læra. Fjölgreindakenning Gardners færir sterk rök fyrir einstaklingsmiðuðu námi. 

Með henni er sýnt fram á hve hinum fjölmörgu gáfum nemenda er misboðið með 

einhæfri kennslu. Styður kenningin þannig þörfina á fjölbreyttum kennsluháttum og 

vinnubrögðum ásamt beinni reynslu barna í gegnum upplifun af hinum ýmsu 

miðlum.82 Eða eins og Thomas Armstrong orðar í bók sinni um kenningu Gardners 

„Fjölgreindakenningin hefur búið til tungumál til að tala um mismunandi innri gáfur barna.“
83 Hlutverk kennarans er að nýta þetta tungumál í sinni kennslu. 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám hafa komið víða að og má rekja 

hugmyndir um kennslu þar sem barnið er í brennidepli langt aftur í uppeldissögunni. 

Það sem er kannski áhugaverðast er að hugmyndir þessar geta byggt á gjörólíkri 

hugmyndafræði. Algengast virðist þó vera að sækja rök fyrir einstaklingsmiðuðu námi 

til hugsmíðahyggjunnar, en hún byggir ekki síst á kenningum John Dewey, Jean 

Piaget og Jerome Bruner (sem þýddi og skrifaði um hugmyndir Vygotsky). Kjarni 

hugsmíðahyggjunnar er sá að nemandinn sé sívirkur í þekkingarleit sinni og að hver 

og einn byggi upp sinn skilning á heiminum.84 

Carol Ann Tomlinson hefur skrifað mikið um einstaklingsmiðað nám. Hún 
skilgreinir einstaklingsmiðað nám (e. differentiation) sem virk viðbrögð kennara við 
þörfum nemanda.  

 
80 Elín G. Ólafsdóttir 2004:9 
81 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:9  
82 Elín G. Ólafsdóttir 2004:9-16 
83 Arrnstrong, Thomas 2001:9 
84 Ingvar Sigurgeirsson 2005:14-15 
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Einstaklingsmiðun er einfaldlega viðleitni kennarans til að bregðast 
við einstaklingsbundnum þörfum tiltekins nemanda eða 
nemendahóps fremur en að fara eins og oft er gert að kenna heilum 
bekk eins og allir nemendur séu í grundvallaratriðum eins. Markmið 
einstaklingsmiðaðra kennsluhátta er hámarks þroski og árangur 
sérhvers nemanda.85 

Allar stefnur um einstaklingsmiðað nám eiga ýmsa meginþætti sameiginlega, svo sem 

áherslu á fjölbreytt og námshvetjandi umhverfi, ábyrgð nemenda í eigin námi og að 

nemendur hafi talsvert val í náminu og er skapandi starfi iðulega skipaður stór sess. 

Einnig er þverfagleg samvinna kennara og teymiskennsla talin af hinu góða. Þær 

kennsluaðferðir sem ber að viðhafa eru sjálfstæð viðfangsefni nemenda, 

samvinnunám, samþætting námsgreina og þemanám, skapandi starf og upplýsingaleit. 

Vinnusvæði og námsstöðvar fyrir nemendur skipta einnig máli. Námsmat byggir öðru 

fremur á að meta nám nemenda með alhliða og stöðugum hætti.86 Má reikna með því 

að þar sem bekkjarkerfi er við lýði þar sem nemendur eiga að fylgjast að og ljúka 

ákveðnu efni fyrir hvert ár að innan þess bekkjar munu vera nemendur sem geta lokið 

fyrr við eða kunna þegar það efni sem taka á fyrir. Þessir nemendur fá oft hæstu 

einkunn án þess að það sé endilega merki um framfarir í námi. Í einstaklingsmiðuðu 

námi notar kennarinn staðlaðar samanburðarhæfar viðmiðanir á námsárangri til að 

meta framfarir. Árangur einstaklinga er þá metinn út frá framförum hans miðað við 

hann sjálfan.87 

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) á kennsluháttum í grunnskólum 

benti til þess að oftast leggðu kennarar sömu viðfangsefni fyrir alla nemendur og 

gerðu svipaðar kröfur til allra.88 Í kaflanum um greind var komið aðeins inn á 

kenningu Piaget varðandi þroskaferli greindar hjá börnum. Þessi kenning gerir ráð 

fyrir því að barn geti verið bráðgert og farið fyrr yfir á næsta stig heldur en meginþorri 

barna gerir. Jafnframt styður kenningin og þau atriði sem hér eru talin að ofan undir 

það að bráðger börn hafa þörf fyrir að þeim sé mætt á grundvelli þess að þau eru 

komin lengra í þroska en jafnaldrar þeirra. Þau þurfa verkefni sem ýta undir aukinn 

þroska og gera það að verkum að þau eru virk í námi sínu. Eða eins og Steingrímur 

Arason orðaði það: 

 
85 Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:4 
86 Ingvar Sigurgeirsson 2005:24-25 
87 Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:6 
88 Ingvar Sigurgeirsson 1999A:32 
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Námsefnið þarf að vera sniðið eftir þroskastigi nemenda, hvorki of 
erfitt né of auðvelt. Þar þurfa að vera þrautir, sem heimta hugsun og 
starf, en sem kleift er að yfirstíga. Sé það svo auðvelt, að það reyni 
ekki á kraftana, missir nemandinn virðingu fyrir því og finnst sér 
það ósamboðið.89 

Í einstaklingsnámi er minni hætta á að nemandi lendi í þessu því hann lýkur þá slíkum 

verkefnum fljótt og kemst í þau sem hæfa honum betur. Þá er líka minni hætt á að 

námið fari að reynast honum of erfitt því að enginn fær að byrja á einhverju nýju fyrr 

en undirstöðum þess hafa verið gerð góð skil. „Verður því hvert nýtt atriði eins og 

eðlilegur ávöxtur og framhald hins undangengna- og grundvöllur, til þess að byggja á 

hið ókomna.“90 

Einnig má finna röksemdafærslur fyrir einstaklingsmiðun sem ekki endilega 

byggja á fræðilegum rannsóknum heldur byggja á almennri skynsemi og þekkingu á 

lífinu. Elín G. Ólafsdóttir orðar það svo vel og jafnframt svo einfaldlega í bók sinni 

Nemandinn í nærmynd: 
Engin tvö börn eru eins og engin tvö börn gráta eins eða hlæja eins 
engar hendur tveggja barna eru eins og engin tvö börn hugsa eða 
læra eins. Öll börn eiga þó eitt og annað sameiginlegt. Börnum er 
það sameiginlegt að þurfa hagstæð uppeldisskilyrði til að dafna vel. 
Hvernig barnið er að heiman búið og hvernig hvatningu og stuðning 
það fær í umhverfi sínu, heima og í skóla, getur skipt sköpum.91 

Þannig að þó að ólík hugmyndafræði liggi að baki þeim stefnum sem hafa komið fram 

með hugmyndir um einstaklingsmiðað nám, þá eru þær afar svipaðar hvað varðar 

kennslufræðilegar áherslur. Íslenskar útfærslur af hugmyndinni um einstaklingsmiðað 

nám eru tengdar fjölgreindakenningunum en einnig stefnumörkun hér á landi, t.d. 

löggjöfinni, hugmyndafræði þeirri sem kennd er við skóla fyrir alla og 

fjölmenningarkennslu. Einnig hefur verið lögð sérstök áhersla á notkun 

upplýsingatækni og tölva til að mæta fleiri nemendum.92 

Hafa verður í huga að einstaklingsmiðun er meira en aðferð eða safn aðferða, í 

henni felst grundvallarviðhorf til kennslu og náms. Til að kennarar tileinki sér þau 

viðhorf er ekki nóg að kynna fyrir þeim þyngdarskipt námsefni, sjálfstætt nám og 

fjölbreyttar aðferðir við námsmat. Heldur snýst einstaklingsmiðun um að vita hvað 

skiptir máli fyrir kennslu, hvernig nemendur læra, að nám gerist innra með okkur en 

er ekki eitthvað sem kemur fyrir okkur. Að það þarf að íhuga sérstöðu hvers og eins 
 
89 Steingrímur Arason 1943:223-224 
90 Steingrímur Arason 1943:224 
91 Elín G. Ólafsdóttir 2004: 83 
92 Ingvar Sigurgeirsson 2005:24 
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innan nemendahópsins, hvað nemendur eiga sameiginlegt og hvað ekki. Kennarar 

verða einnig að vera opnir fyrir því að fagmennska í starfi felst í því að vera í stöðugri 

þróun og taka eigið starf til endurskoðunar.93 

Fjölbreytni í viðfangsefnum og kennsluháttum og skapandi verkefni hafa það 

eitt að markmiði að ýta undir vellíðan nemenda í námi sínu og fjölga skemmtilegum 

og innihaldsríkum stundum í skóla. Skólanám sem er menntandi eykur fróðleiksfýsn 

og hæfileika til að skapa og njóta, það veitir nemendum yfirsýn sem þarf til að öðlast 

mannskilning, umburðarlyndi, dómgreind og styrk til að vinna í þágu góðra lífsgilda 

og veita lífsfyllingu.94 Bráðgerir nemendur hafa augljósan hag af því að 

einstaklingsmiðaðir kennsluhættir séu teknir upp en það á einnig við um alla 

nemendur. 

2.7.3.1 Einstaklingsáætlanir  
Í einstaklingsmiðuðu námi vinna nemendur samkvæmt einstaklingsáætlun sem samin 

hefur verið í samvinnu, nemanda, foreldra og kennara. Má að vissu leyti líkja þeim 

við starfssamning þar sem nemandi setur sér markmið til styttri eða lengri tíma. Í 

yngri deildum eru markmið oft sett til stutts tíma í senn enda ná þeir nemendur ekki 

sömu yfirsýn yfir námið og hinir eldri. Í einfaldari áætlunum getur nemandi sett sér 

markmið, skrifað þau sjálfur, merkt við áfanga og árangur og að lokum metið sjálfan 

sig. Í kjölfarið útbýr hann nýja áætlun þar sem tekið er mið af hinni fyrri um úrbætur 

ef þess er þörf. Kennari og/eða foreldri gera sínar athugasemdir við áætlanir eftir því 

sem við á. Áætlunin gerir nemandanum kleift að halda sig innan ákveðins ramma, en 

þó með stuðningi kennara og foreldra. Mikilvægt er að hafa samráð við foreldra svo 

þeir geti fylgst reglulega með námi barns síns og hafi yfirsýn yfir framgang þess.95 

Langt er síðan mönnum voru ljósir kostir einstaklingsáætlana, í grein frá 1943 

eftir Steingrím Arason segir:  

Ýmsir kostir fylgja því að leggja heils mánaðar námsáætlun 
fyrirfram í hendur nemandans. Kennaranum er gagnlegt að semja 
hana. Við það lærist honum að skipuleggja námið og að setja sér og 
nemendum markmið til þess að keppa að. Þá er það ljóst hvers er 
vænzt. Námsefnið liggur allt fyrir, ljóst og greinilega sundurliðað. 
Nemandinn fær þá þegar heildaryfirlit.96 

93 Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason 2004:13 
94 Elín G. Ólafsdóttir 2004:138-139 
95 Elín G. Ólafsdóttir 2004:45-46 
96 Steingrímur Arason 1943:224-225 
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Hér er þó fyrst og fremst kennarinn sem sér um gerð áætlunarinnar en nemandi er þó 

virkur í framkvæmd hennar og meðvitaður um þau markmið sem honum eru ætluð og 

er honum ætlað að sýna ákveðna ábyrgð í að framfylgja henni. Nú á dögum er oftast 

álitið æskilegt að nemandinn og helst foreldrar taki þátt í gerð einstaklingsáætlana. 

Með því að nemandinn fái að taka þátt í ákvörðunum sem varða nám hans er verið að 

auka líkur á ánægju nemandans en einnig að hann læri að bera ábyrgð á eigin námi. 

Þátttaka nemanda í ákvörðunum sem varða nám hans fer að sjálfsögðu eftir aldri hans 

og þroska og verða kennari og foreldrar að taka ákvarðanir um þau mál.97 

97 Rósa Eggertsdóttir og Gretar Marínósson 2002:62 
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2.8 Samantekt  
Hugmyndir okkar um bráðgera nemendur miðast fyrst og fremst við hugmyndir okkar 

um greind. Eins og hefur verið rakið þá eru hugmyndir manna um greind sífellt að 

breytast og víkkar sá sjóndeildarhringur stöðugt með aukinni þekkingu. Í kjölfarið 

stækkar stöðugt sá hópur barna sem getur talist bráðger. Bráðgerir nemendur geta 

þannig verið afar ólíkir og haft ólíkar þarfir, getu og áhugasvið. Það sem þeir eiga hins 

vegar sameiginlegt er að þeir eru  framar en samnemendur þeirra í þroska á einhverju 

sviði. Sumir nemendur geta sýnt yfirburði á flestum ef ekki öllum sviðum á meðan 

aðrir eru einungis framúrskarandi hæfileikaríkir á einu sviði, en slakari á öðrum. 

Bráðgerir nemendur geta átt við námsörðugleika að stríða, þeir geta verið fatlaðir, af 

hvoru kyni sem er, af öllum stærðum og gerðum, af hvaða þjóðfélagsstétt sem er og 

svo mætti lengi telja.  

 Samt sem áður telst þessi hópur til minnihluta nemenda, og sumir þeirra geta 

tilheyrt tveimur minnihlutahópum eða fleiri. Eins og með alla minnihlutahópa þá 

virðist vera þörf á því að vekja sérstaka athygli á þeim til að kveða niður ákveðnar 

hugmyndir sem virðast vera að mestu vera sprottnar af vanþekkingu og hleypidómum 

manna um þennan hóp nemenda. Í gegnum tíðina hafa menn þó verið að reyna finna 

réttlætingar fyrir því að huga þurfi sérstaklega að þessum hópi því að hann hefur alla 

jafna þótt vera sjálfum sér nægur og að mestu sjálfbjarga. Hins vegar hafa rannsóknir 

sýnt fram á að margir nemendur eru að vinna langt undir getu og eru fjarri því að nýta 

hæfileika sína til fulls. Það getur virst skrýtið, en það virðist þurfa að taka það 

sérstaklega fram að þessir nemendur eigi að fá námstækifæri við hæfi í skólum 

landsins, en það er ástæða fyrir því að þess er þörf. Svo virðist sem þetta þyki ekki 

sjálfsögð réttindi þessa hóps, margir hafa reynt að réttlæta sérstök úrræði fyrir þessa 

nemendur með því að vitna til hæfileika þeirra og hugsanlegra afreka og hagnaðar 

samfélagsins ef þeir fengju að njóta sín í námi og kanna hvers þeir eru megnugir. 

Þessir nemendur eiga hins vegar rétt á þessu líkt og allir aðrir nemendur, vegna þess 

að það kemur þeim sjálfum til góða og hjálpar þeim við að þroskast og komast að 

eigin verðleikum. 

Skólasamfélagið ber ábyrgð á því að bjóða upp á nám án aðgreiningar, sem þó 

tekur mið af einstaklingsþörfum nemenda. Ein helsta kenningin í kennslufræði hefur í 

gegnum söguna og enn þann dag í dag verið einstaklingsmiðuð kennsla. Samt sem 

áður er langur vegur frá að slíkir kennsluhættir séu ráðandi í íslenskum skólum. 
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Einstaklingsmiðað nám í sinni réttu mynd, ætti að geta komið til móts við bráðgera 

nemendur jafnt og aðra, þar sem tekið er mið af fjölbreytileika nemendahópsins.  

Með rannsókn þeirri sem hér fylgir var ætlun höfundar að kanna viðhorf og 

þekkingu kennara á yngsta stigi grunnskólans á bráðgerum nemendum. Markmiðið 

var að skoða hve meðvitaðir kennarar eru um bráðgera nemendur, einkenni þeirra og 

þarfir og hvaða atriði þeir telja mikilvæg til þess að koma til móts við þessa nemendur 

í námi þeirra. Í ljósi niðurstaðna er svo reynt að koma auga á þá þætti sem eru 

jákvæðir í garð bráðgerra nemenda og jafnframt þá sem eru þeim í óhag, að áliti 

höfundar má betur ef duga skal. 
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3. Rannsókn 
Verður hér fjallað um rannsókn sem höfundur þessarar ritgerðar gerði á viðhorfum 

kennara til kennslu bráðgerra nemenda á yngsta stigi og þekkingu þeirra á þeim. 

Verður sagt frá þeim aðferðum sem var beitt, framkvæmd rannsóknarinnar, ásamt 

niðurstöðum og að lokum umfjöllun um niðurstöður. 

 Ætlunin með þessari rannsókn var að athuga hvort kennarar á yngsta stigi séu 

meðvitaðir um þær sérstöku námsþarfir sem bráðgerir nemendur hafa og einnig hvort 

að kennarar teldu sig hafa næga þekkingu á einkennum þessara nemenda og þeim 

úrræðum sem þeim henta. Rannsóknin fór eingöngu fram í skólum á Akureyri, þeim 

skólum sem eru í kaupstaðnum sjálfum.  

 Sett er fram tilgáta og með þeirri könnun sem send var í skólana er ætlunin að 

varpa ljósi á hvort sú tilgáta sé á rökum byggð eður ei. Spurningarnar voru samdar út 

frá sumum af þeim atriðum sem nánar var greint frá í köflunum hér að framan. 

 

Tilgáta höfundar: Kennarar hafa takmarkaða eða litla þekkingu á þeim einkennum og 

þeim úrræðum sem álitin eru henta bráðgerum nemendum. 

 

Til frekari skilgreiningar á því eftir hverju er verið að sækjast má skoða 

eftirfarandi spurningar. Sýna þær þau atriði sem verið er að leita eftir: 

o Telja kennarar sig vera meðvitaða um hvað einkennir 

bráðgera nemendur? 

o Telja kennarar sig hafa næga þekkingu og reynslu til að 

koma auga á þessa nemendur? 

o Fengu kennarar fræðslu um bráðgera nemendur og 

kennslu þeirra í sínu námi? 

o Eru kennarar meðvitaðir um öll þá frávik frá hinni 

hefðbundnu hugmynd um hvað bráðger nemandi sé, s.s. 

vegna hegðunar-vandamála, námsörðugleika og fatlana? 

o Telja kennarar að þörfum bráðgerra nemenda sé mætt 

fyllilega í þeirra kennslu? 

o Hvaða sérúrræði telja kennarar að séu hentug fyrir 

þennan hóp nemenda? 



Háskólinn á Akureyri                                                                      Bráðgerir nemendur 

38

o Hverja telja kennarar vera stöðu bráðgerra nemenda í 

íslensku skólakerfi miðað við núgildandi kerfi?  

o Hvað telja kennarar æskilegt að hafa í huga þegar verið er 

að kenna þessum nemendum? 

3.1 Aðferð við rannsókn 
Við þessa rannsókn var notuð megindleg aðferð, í því felst að rannsakandi byrjar á því 

að setja fram tilgátu sem hann reynir að sanna eða afsanna með rannsókn sinni. Það 

getur hann gert með því að leggja könnun fyrir viðfangsefni sín, hann býr til breytur 

um þau atriði sem kanna þarf. Síðan er unnið úr könnun með því að setja niðurstöður 

hennar fram á tölfræðilegan hátt, t.d. með því að setja upp myndrit. Útfrá þessum 

niðurstöðum ákveður rannsakandi hvort tilgáta hans hefur reynst rétt eða röng.98 

Viðfangsefni rannsóknar voru kennarar á yngsta stigi grunnskólans. Ákveðið 

var að leggja spurningalista eingöngu fyrir umsjónarkennara 1. og 4. bekkja í skólum 

á Akureyri. Var það gert  til að afmarka þann hóp sem rannsóknin átti að taka til. Var 

um svokallað kvótaúrtak að ræða þar sem að aðalmarkmiðið var að ná fram 

viðhorfum kennara sem vinna við kennslu á yngsta stigi. Þetta þýðir að fulltrúar 

úrtaksins voru ekki valdir af handahófi heldur var verið að leita eftir einstaklingum 

sem hafa sameiginleg einkenni, s.s. eru umsjónarkennarar á yngsta stigi. 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur og voru flestar spurningar þannig 

að hægt var að merkja við fyrirfram ákveðna svarmöguleika. Í lok könnunarinnar 

fengu kennarar svo að svara opinni spurningu og koma með eigin athugasemdir. 

 Var þessi aðferð valin vegna þess að hún gaf færi á að kanna viðhorf ákveðins 

hóps kennara á snöggan og einfaldan hátt. Einnig þótti hún henta því hún var ekki 

tímafrek fyrir kennarana sjálfa og þeir þurftu því ekki að sjá af miklum tíma fyrir 

þessa rannsókn. 

3.2 Framkvæmd 
Spurningalistinn var unnin út frá fræðilegum kafla þessarar ritgerðar. Að því búnu var 

haft samband við formann skólanefndar. Fengin var heimild frá formanni 

skólanefndar Akureyrarbæjar, Gunnari Gíslasyni, til þess að framkvæma rannsókn í 

skólum bæjarins. Fór höfundur þessarar ritgerðar persónulega á fund skólastjóra hvers 

skóla og útskýrði tilgang rannsóknar og bað um leyfi og aðstoð til framkvæmdar við 

 
98 Björn Bergsson 2002:39 
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viðkomandi skóla. Fékkst samþykki og var samstarf þeirra allt mjög gott. Skólastjórar 

sáu um að koma spurningalistum á réttan stað til umsjónarkennara 1. og 4. bekkja við 

sinn skóla og tóku einnig við þeim aftur þar sem þeirra var svo vitjað að loknum 

ákveðnum tíma. Eingöngu var verið að kanna viðhorf kennara og ekki verið að athuga 

mál einstakra nemenda eða annarra aðila þannig að ekki var þörf á leyfi frá 

persónuvernd. 

 Með þessum hætti var rannsóknin lögð fyrir í sex grunnskólum á Akureyri. 

Spurningalistinn var eingöngu fyrir umsjónarkennara 1. og 4. bekkja. Voru fengnir 

tveir úr hvorri bekkjardeild þar sem því var við komið, í einum skóla er einungis ein 

bekkjardeild fyrir hvern árgang þannig að þangað fóru einungis tveir. Alls voru sendir 

22 spurningalistar og var 21 svarað. Ástæða þess að einum lista var ekki svarað var 

vegna langvarandi fjarveru þess kennara sem átti að fá hann í hendur. Því var 

svarhlutfall rúm 95% sem verður að teljast ágætt. 
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3.3 Niðurstöður 
Í þessum kafla verða skoðaða niðurstöður rannsóknarinnar, það er þær niðurstöður 

sem spurningalistarnir gáfu. Við flestum spurningum var 100% svarhlutfall en sumum 

minna og er það þá sérstaklega tekið fram. Engin spurning fékk þó minna svarhlutfall 

en 74% og á það einungis við um eina spurningu. Allar aðrar hafa svarhlutfall á bilinu 

90-100%. Prósentutölur eru rúnnaðar af þannig að þær miða við næstu heilu tölu. 

 

Mynd 3.1

Hve lengi hafa kennararnir kennt á yngsta stigi?
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43% þeirra kennara sem spurðir voru hafa verið að kenna á yngsta stigi í einungis 0–4 

ár, rétt tæpur þriðjungur hefur kennt þessu stigi í 5-9 ár og annar þriðjungur í 10 ár 

eða meira. 

 

Mynd 3.2

Kennarar voru einnig spurðir um það hvort þeir vissu um hvort skólinn sem þeir 

störfuðu við hefði mótað einhverja ákveðna stefnu varðandi bráðgera nemendur.  
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Eins og sjá má telur meirihluti kennaranna að ekki hafi verið mótuð stefna fyrir 

bráðgera nemendur á yngsta stigi eða 67%, tæpur fjórðungur veit ekki hvort svo sé og 

10% segja skólann hafa mótað ákveðna stefnu. 

Mynd 3.3

Þarf að hafa bráðgera nemendur sérstaklega í huga 
þegar kennsla er skipulögð?
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Kennarar eru allir á því að það þurfi að hafa bráðgera nemendur sérstaklega í huga 

þegar kennsla er skipulögð. Svarhlutfall var 100% og er niðurstaðan afgerandi. 

 

Mynd 3.4

Hve mikla fræðslu um bráðgera nemendur fengu 
kennarar í námi sínu?
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Meirihluti kennara minnist þess ekki að hafa fengið fræðslu um bráðgera nemendur í 

námi sínu eða 57%, 43% segjast hafa fengið einhverja fræðslu en enginn telur sig hafa 

fengið mikla fræðslu. 
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Mynd 3.5

Hvaða mat leggja kennarar á eigin þekkingu á einkennum  
bráðgerra barna og hæfni til að greina þau?
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52% kennara telja sig hafa góða þekkingu á hver einkenni bráðgerra barna séu og 

hæfni til þess að greina þau, 43% telja sig hafa góða þekkingu og einungis 5% telja 

hana slaka. 

Mynd 3.6

Kennarar voru látnir fylla út lista þar sem spurt var um hvað þeir teldu að einkenndi 

bráðgeran nemanda. Gefnir voru 15 liðir sem hægt var að svara með hugsanlega 

bráðger, ekki bráðger eða er ekki viss. Svarhlutfall var 93% og svöruðu flestir öllum 

liðum en sumir slepptu einstöku lið úr eins og sjá má á myndinni. 
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Kennarar svöruðu spurningum um hvaða einkenni mætti sjá hjá bráðgeru barni. Allir, 

eða 100% svöruðu að afburðargott minni og lítil þörf á endurtekningum einkenndi 

nemanda sem hugsanlega væri bráðger. 95% kennara töldu það einkenna bráðgert 

barn að það væri fljótt að tileinka sér nýja þekkingu, spyrði krefjandi spurninga og 

hefði gott vald á málinu miðað við aldur, 5% svöruðu ekki fyrri tveimur 

spurningunum. 57% telja að barn sem er leiðandi í bekkjarumræðum geti verið 

bráðgert, 38% voru ekki vissir og 5% svöruðu ekki. 

 Kennarar svöruðu að það sem benti til þess að barn væri ekki bráðgert væri að 

það dreymdi dagdrauma eða virtist utan við sig (62%), væri bekkjartrúðurinn (57%), 

væri með fullkomnunaráráttu (43%) eða neitaði að vinna eða gerði það kæruleysislega 

(38%).  

Kennarar voru í meirihluta sem voru ekki vissir um hvort að barn sem streittist 

gegn hópavinnu gæti verið bráðgert (48%), neitaði að taka við 

leiðbeiningum/skipunum (44%) eða ef hann væri stjórnsamur við samnemendur sína 

eða kennarann (43%).  

Hvað aðra þætti varðar þá voru kennarar mjög skiptir, 24% telja að það að 

barn horfi ekki á kennarann á meðan kennslu stendur geti verið bráðger, 24% telja það 

ekki geta verið bráðgert og 33% þeirra eru ekki vissir. 38% telja að ef barn kallar 

iðulega upp svör óumbeðið geti bent til þess að það sé bráðgert, 38% eru ekki vissir, 

14% telja að það barn geti ekki verið bráðgert og 10% svöruðu ekki. 38% telja að barn 

sem truflar iðulega bekkinn geti verið bráðgert, 38% eru ekki vissir og 19% telja það 

benda til þess að það sé ekki bráðgert.  

 

Mynd 3.7

Telja kennarar sig hafa haft bráðgeran nemanda undir sinni 
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67% kennaranna telja sig hafa bráðgeran nemanda núna undir sinni umsjá, 62% telja 

sig hafa haft áður, 10% telja sig ekki hafa haft bráðgeran nemanda í sínum 

umsjónarbekk og 5% eru ekki vissir. Við þessari spurningu gátu kennarar krossað við 

fleiri en einn valmöguleika, og 43% merktu bæði við já ég hef núna og já ég hef haft.

Mynd 3.8

Kennarar mátu þann nemanda sem þeir hafa/höfðu umsjón 
með sem
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Flestir töldu sig hafa haft nemanda sem var nokkuð bráðger (63%), 11% telja sig hafa 

haft mjög bráðgeran nemanda og 5% nemanda sem var á mörkum þess að vera 

bráðger. 32% kennarana telja sig hafa reynslu af öllu sem talið var upp. Þeir sem álitu 

sig ekki hafa haft bráðgeran nemanda í sinni umsjá svöruðu ekki þessari spurningu og 

eru því ekki teknir með í þessum útreikningum. 
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Mynd 3.9

Kennarar voru spurðir að því hvernig þeir kæmu til móts við bráðgeran nemanda í 

sinni kennslu? Þeir sem ekki töldu sig hafa haft reynslu af bráðgerum nemendum voru 

beðnir um að svara hvernig þeir myndu hugsa sér að haga slíkri kennslu. Í fyrsta lagi 

var spurt hvernig komið væri til móts við nemandann hvað varðaði viðfangsefni. 

Kennari kemur/kæmi til móts við bráðgeran nemanda 
með því að láta hann hafa
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Kennarar telja að heppilegt sé að láta bráðgera nemendur oft hafa sérverkefni sem 

reyna á aðra þætti en stefna að sömu námsmarkmiðum og hinir nemendurnir 52%, 

48% segja stundum. 52% kennara vilja láta nemendur stundum eiga við sérverkefni 

sem stefna að öðrum markmiðum en hinir nemendurnir stefna að og 48% vilja nota 

slík verkefni oft. 14% myndu sjaldan láta nemendur hafa aukaverkefni að loknum 

þeim venjulegu, 48% stundum og 38% oft. 

 



Háskólinn á Akureyri                                                                      Bráðgerir nemendur 

46

Mynd 3.10

Kennararnir voru spurðir hvernig þeir myndu haga pörun bráðgerra nemenda við aðra 

nemendur. Svarhlutfall hér var 97%, spurningin er í 3 liðum og var einum lið ekki 

svarað af öllum. 

Kennari kemur/kæmi til móts við bráðgeran nemanda með 
því að 
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Hér er áberandi að 86% telja að gott sé að para bráðgerum nemanda stundum með 

nemanda með svipaða getu, 14% segja að þeir myndu oft haga pörun þannig. Einungis 

5% myndu para bráðgerum nemanda oft með nemanda sem á við námsörðugleika að 

stríða, 71% segja stundum og 24% sjaldan. 19% myndu para þennan nemanda oft með 

meðalnemanda, 71% stundum og 10% svöruðu ekki þessum lið. 
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Mynd 3.11 

Hér voru kennarar beðnir að segja til um hvernig þeir haga hópaskiptingu. 

Kennari kemur/kæmi til móts við bráðgeran nemanda 
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Meirihlutinn myndi koma bráðgerum stundum fyrir í getublönduðum hópi (71%), 

jafnmargir segja að þeir myndu stundum koma honum fyrir í getuskiptum hópi (71%). 

29% myndu koma honum oft fyrir í getuskiptum hópi, enginn segist mundi gera það 

sjaldan. 14% myndu koma honum oft fyrir í getublönduðum hópi og jafn margir eða 

14% myndu gera það sjaldan. 

 

Mynd 3.12

Að lokum voru kennarar spurðir hvort og hvernig þeir myndu haga 

einstaklingsnámskrárgerð fyrir bráðgeran nemanda þ.e. hverjir tækju þátt í gerð 

hennar. Svarhlutfall hér var óvenjulítið eða um 76% og má sennilega að hluta rekja til 

óskýrrar uppsetningar í spurningalista. 
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5% myndu kennara myndu eingöngu sjá um gerð einstaklingsnámskrár, 33% myndu 

semja hana í samstarfi við nemanda og foreldra hans. 38% sögðu að ekki væri samin 

einstaklingsnámskrá fyrir þennan nemanda. 24% svöruðu ekki. Tveir aðrir liðir voru í 

þessari spurningu en þar sem ekkert svar kom við þeim voru þeir ekki látnir með 

hér99.

Mynd 3.13

Hér voru kennarar beðnir um að lýsa því hvernig þeim fannst til takast að koma til 

móts við námslegar þarfir nemandans/nemendanna. 

 

21% telja að þeim hafi tekist mjög vel að koma til móts við þá bráðgeru nemendur 

sem þeir hafa haft undir sinni umsjá, 79% sæmilega. Þeir sem ekki höfðu reynslu 

svöruðu ekki þessari spurningu og eru þeir um 14% af heildarfjölda kennaranna.  

Mynd 3.14

Hve mikla þörf telja kennarar vera á að bráðger nemendi eigi 
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99 Sjá viðauka, fylgiskjal 3 
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Svarhlutfall við þessum hluta var rúmlega 98%. 67% kennaranna telja mikla þörf á að 

bráðger nemandi eigi kost á að fá einstaklingsnámskrá, 19% telja þörf á því litla og 

10% telja enga þörf vera á því. 5% svöruðu ekki þessum lið.  

Enginn kennari álítur að mikil þörf sé fyrir bráðgeran nemanda að eiga kost á 

stuðningsfulltrúa, 43% segja litla og 38% segja að bráðger nemandi hafi ekki þörf 

fyrir þann kost. Einungis 10% segja mikla þörf fyrir að bráðger nemandi eigi kost á að 

vera hækkaður um bekk, 43% segja þörfina litla og 48% segja að enginn þörf sé fyrir 

hann að eiga kost á því.    

 

Mynd 3.15

Hvernig er staða bráðgerra barna á yngsta stigi í skólakerfinu 
að mati kennara?
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57% kennara telja stöðu bráðgerra barna í skólakerfinu vera miðlungs, 33% álíta hana 

slaka og að það mætti gera miklar úrbætur og 10% segjast ekki gera sér grein fyrir 

því. Enginn kennari telur að staða bráðgerra barna sé mjög góð. 

3.4 Svör við opinni spurningu 
Þar sem að spurningalistar voru notaðir til að afla gagna fyrir þessa rannsókn þá er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir að fyrirfram ákvarðaðir svarmöguleikar, þýða í 

raun að fólk getur ekki tjáð sig að vild og er takmarkað af þeim svarmöguleikum sem 

eru gefnir. Sá svarmöguleiki sem það velur getur því verið skásti kosturinn en þarf 

ekki endilega að lýsa tilfinningum eða viðhorfi þeirra nægjanlega vel.100 Vegna þessa 

var einnig höfð opin spurning í lok spurningalistans auk þess sem gefnar voru nokkrar 

línur til að kennarar gætu komið með aðrar athugasemdir.  

 
100 Björn Bergsson 2002:74 
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Spurt var um hvað kennarar teldu vera mikilvægast að hafa í huga varðandi 

kennslu bráðgerra barna? Meirihluti þeirra sem svöruðu þessari spurningu nefna að 

það þurfi að mæta þörfum þessara nemenda. Er í flestum tilvikum bent á mikilvægi 

þess að þessir nemendur fái námsefni við hæfi. Helst er þá nefnt að bráðgerir 

nemendur þarfnist þess „að verkefni séu ögrandi og reyni á þau“ eins og einn 

kennarinn orðaði það. Annar svarar að það sem mikilvægast er að hafa í huga sé að 

„Gæta þess að þeir gleymist ekki í skólastarfinu. Kennari þarf að vera meðvitaður um 

að bráðger nemandi hefur annan hugsunarhátt heldur en önnur börn.“  

Einnig kemur fram að mikilvægt sé að „Þeir fái notið sín í námi og starfi. 

Verkefni séu honum til eflingar en ekki „biðverkefni“ eftir að hinir klári. Ekki refsa 

dugnaðarfólkinu með fleiri verkefnum, nema í gegnum hvatakerfi.“ Er hér væntanlega 

átt við það þegar bráðgerir nemendur eru látnir hafa aukaverkefni, sem í raun eru ekki 

að dýpka eða bæta við námið á neinn hátt. Virðist markmið slíkra verkefna oftar en 

ekki vera að hafa ofan af fyrir nemandanum á meðan hinir ljúka við sína vinnu. 

Kemur þetta einnig fram hjá öðrum kennara sem segir mikilvægt að nemandinn „ ...fái 

verkefni við hæfi þannig að honum fari nú ekki að leiðast út af of léttum verkefnum. 

Gera kröfur til hans eins og annarra, ekki bara dæla verkefnum í nemandann.“ 

Önnur sjónarmið sem koma fram eru að það eigi að reyna að koma til móts við 

þessa nemendur eins og hægt er innan bekkjarins en ekki vera taka þá út úr tíma. Það 

þurfi að vera „...möguleiki og svigrúm til að þjónusta þá í skólanum... mikilvægt að 

þeir eigi sem eðlilegast skólaumhverfi, að þeir séu ekki teknir mikið út úr bekknum 

sínum.“ 

 Varðandi flutning nemenda upp um bekki sagði einn kennarinn „...tel ég að 

það geti verið góður kostur. Það þarf að undirbúa þá færslu vel, svo barnið verði ekki 

eins og geimvera í hópnum. Það veltur mikið á kennurum og foreldrum hvernig tekst 

til. Samvinna foreldra og skóla þarf að vera góð. Ef líkamsburðir eru mikið á eftir 

félögunum er hætt við árekstrum og einelti.“ 

Hjá sumum kemur fram að gæta þurfi þess sérstaklega að þessir nemendur 

gleymist ekki og að þeim sé líklega almennt minna sinnt heldur en þeim sem eiga við 

hegðunar eða námsörðugleika að stríða. Mörg svarana voru svipuð og hér koma 

nokkur dæmi. „Ég held að bráðger börn fái miklu minni athygli en þau sem eiga við 

náms- og hegðunarvandamál að stríða. Þurfum að vanda okkur meira að sinna 

þessum hópi.“ Aðrir benda réttilega á það að bráðgerir nemendur geti sýnt ýmis 

hegðunareinkenni, sem túlka mætti sem hegðunarvandamál, þ.e. ef þeir fá ekki 
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verkefni við hæfi „Bráðgert barn sem fær ekki verkefni við hæfi getur farið að sýna 

slæma hegðun/áhugaleysi/sinna einhverju öðru.“ Jafnframt er bent á að það megi 

ekki koma fram við þessa nemendur eins og „litla fullorðna“ og að það verði að gæta 

þess að hrósa þeim og verðlauna, það „gleymist stundum því þessi börn eru svo dugleg 

og vinnusöm. “

Einnig ber að taka fram athugasemd á framsetningu spurninga könnunarinnar, 

kennari segir „Mér finnst þessi könnun skringileg sérstaklega liður 5. ef maður er 

með í huga barn sem maður telur bráðgert og reynir að fylla út töfluna, þá verða 

þetta mjög mörg ekki viss.“ Má vera að uppsetning sé ekki nægilega skýr en ætlast var 

til þess að kennarar svöruðu því hvað almennt gæti einkennt bráðgert barn, ekki hver 

þessara einkenna pössuðu við eitthvert eitt barn sem kennari hafði í huga. Ætlunin 

með þessari spurningu, spurningu 5, var að skyggnast aðeins inn í hvernig almennt 

væri ályktað um bráðgera nemendur og hvort kennarar væru meðvitaðir um þau 

einkenni sem bráðgera nemendur geta sýnt ef þeir eru ekki að fá verkefni við hæfi. 

Annar kennari sem virtist upplýstur um þessi mál sagði: 

„Hvað varðar spurningu 5 þá setti ég krossinn í hugsanlega 
bráðger, nemendur, margir hverjir, sem fá ekki verkefni við 
hæfi gætu margir hverjir sýnt tilgreinda hegðun. Það er 
mikilvægt að fræða um bráðgera nemendur. Hvað varðar 
námskrá; þá á að miða nám við þarfir hvers og eins nemanda 
og þegar kemur að því að mæta þörfum bráðgerra nemenda er 
mikilvægt að það sé í samvinnu við foreldra/forráðamenn, 
heimilið. Kennari hefur forgöngu um það.“ 
 

Staðreyndin er einmitt sú að margir bráðgerir nemendur geta sýnt einhver þeirra 

einkenna sem nefnd voru101, þessi kennari hittir því naglann á höfuðið. Þetta kemur 

einnig fram hjá öðrum eins og sjá má á athugasemdum þar segir einn m.a. „Einnig 

þarf oft að passa/hafa í huga vinnubrögð þessara nemenda. Þau vilja oft verða 

hroðvirknisleg.“ 

101 Sjá kafla 2.5, Hverjar eru þarfir bráðgerra barna? 
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3.5 Samantekt        
Þeir kennarar sem tóku þátt eru að kenna á yngsta stigi grunnskólans. Þeir hafa 

mislanga starfsreynslu og kemur fram í mynd 1 hve lengi þeir hafa starfað á yngsta 

stigi. Ekki kemur þó fram hvort þeir hafi einnig reynslu af öðrum námsstigum 

grunnskólans.  

Rúmlega helmingur kennaranna telur sig ekki hafa fengið neina fræðslu um 

bráðgera nemendur í sínu kennaranámi. Þrátt fyrir það telja þeir sig flestir hafa 

sæmilega þekkingu á bráðgerum börnum og þeim einkennum sem hjá þeim má sjá. 

Töluverður fjöldi lýsir þekkingu sinni sem góðri. Virðist ekki vera samræmi á milli 

þeirrar fræðslu sem kennarar telja sig hafa fengið í námi og þeirrar þekkingar sem þeir 

telja sig hafa á bráðgerum nemendum. Þó geta kennarar hafa fræðst um bráðgera 

nemendur eftir að eiginlegu kennaranámi lauk og hafa lært af reynslu sinni af 

bráðgerum nemendum í starfi sínu. 

Ekki virðist hafa verið mótuð sérstök stefna í skólum hvað varðar bráðgera 

nemendur á yngsta stigi, eða í það minnsta eru kennarar ekki meðvitaðir um það. 

Einungis tveir sögðu að sinn skóli hefði mótað ákveðna stefnu í þessum málum. Samt 

sem áður segja allir kennarar að það sé nauðsynlegt að hafa bráðgera nemendur 

sérstaklega í huga þegar kennsla er skipulögð. Spurningin er bara með hvaða hætti 

það er gert?  

Bráðgerir nemendur virðast í augum kennara fyrst og fremst hafa þau einkenni 

sem lengst hafa verið tengd við þennan hóp barna. Það eru þau einkenni sem sýna 

mikla getu til náms í hefðbundnum skóla. Þau einkenni sem flestir kennaranna tengdu 

við bráðgera nemendur voru að þeir hefðu afburðargott minni og litla þörf á 

endurtekningum, þeir væru fljótir að tileinka sér nýja þekkingu, spyrja krefjandi 

spurninga og hafa gott vald á málinu. Einnig taldi meirihlutinn að nemandi sem væri 

iðulega leiðandi í bekkjarumræðum gæti verið bráðger.  

Kennarar virðast allajafna ekki tengja einkenni við bráðgera nemendur sem 

þykja fremur óæskileg fyrir hegðun og nám nemenda. Til að mynda töldu flestir að 

það að nemandi dreymdi dagdrauma og virtist utan við sig væri sterkt einkenni þess 

að nemandi væri ekki bráðger. Hins vegar er margt sem bendir til þess að slíkur 

nemandi væri bráðger, honum gæti  leiðst hið einfalda nám sem boðið er upp á og 

finnur sér aðra afþreyingu. Aðrir þættir svo sem það að nemandi væri 

bekkjartrúðurinn, neitaði að taka skipunum eða gera þá vinnu sem ætlast var til,  voru 
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einnig tengd því að nemandi væri ekki bráðger, einnig ef nemandi væri með mikla 

fullkomnunaráráttu. Þessir nemendur voru álitnir af meirihluta þeirra kennara sem 

svöruðu, ekki geta verið „hugsanlega bráðgerir, þó margir hafi ekki verið vissir. 

Bendir þetta til þess að í einhverjum tilfellum gætu kennarar verið að líta framhjá 

bráðgerum nemendum vegna fræðsluleysis eða fyrirfram ákveðinna hugmynda um 

hvernig slíkir nemendur eigi að vera. Kennarar sem fagmenn verða hins vegar að vera 

meðvitaðir um þá eiginleika sem bráðgerir nemendur búa yfir og hvernig það kemur 

fram þegar þeir njóta sín í náminu en einnig hvernig það brýst fram ef svo er ekki.  

Flestir kennarar álíta sig hafa haft bráðgeran nemanda í sinni umsjá. Þó vekur 

athygli að nokkrir telja sig ekki hafa haft slíkan nemanda. Gæti það að hluta til 

útskýrst af því að kennari væri nýr í starfi og hafi því litla sem enga reynslu enn sem 

komið er. En þó er einn sem svarar því að hann hafi ekki haft bráðgeran nemanda, og 

hefur þó starfað lengur en 5 ár á yngsta stigi. Má telja það ólíklegt að hann hafi ekki 

komist í kynni við bráðgeran nemenda þar sem talið er að þeir séu allt að 5–10% 

nemendafjöldans, jafnvel meira ef miðað er við víðustu skilgreiningar. Hugsanlegt er 

að sumir kennarar styðjist enn við þrengri skilgreiningar á hugtakinu bráðger, þar sem 

eingöngu er miðað við þá allra gáfuðustu s.b.r. við greindarvísitölu 180 og yfir.102 

Varðandi sérúrræði fyrir bráðgera nemendur töldu langflestir kennaranna 

mikla þörf á því að bráðger nemandi eigi kost á að fá einstaklingsnámskrá, jafnframt 

að hann hefði síst þörf á stuðningsfulltrúa. Skiptar skoðanir eru um þörf á sérkennslu 

og hækkun um bekk, þó voru ívið fleiri sem töldu mikla þörf á sérkennslustundum 

fyrir bráðgera nemendur heldur en að nemandi væri hækkaður um bekk. Tæpur 

helmingur kennarana telur enga þörf á því að bráðger nemandi eigi kost á því að vera 

hækkaður um bekk. Nefna sumir í athugasemd við þennan svarmöguleika að bráðgerir 

nemendur hafi helst þörf fyrir námsefni við hæfi. Einnig er bent á ef hækka á 

nemanda upp um bekk verði að taka tillit til félagsþroska og líkamsburðar barns til að 

slíkt gangi vel fyrir sig. Er það mjög í samræmi við hugmyndir fræðimanna um hvað 

henti best fyrir þennan hóp nemenda, aukin einstaklingsmiðun í námi, gerð 

einstaklingsnámsskráa er að sjálfsögðu liður í þeirri stefnu. 

Hvað varðar viðfangsefni þá virðast kennararnir álíta að gott sé fyrir bráðgera 

nemendur að fá verkefni sem taki hugsanlega á fleiri þáttum og ýmist stefni að öðrum 

námsmarkmiðum eða sömu og samnemendur þeirra. Samt benda niðurstöður einnig til 

 
102 Sjá kafla, Greind bls. 4-5 



Háskólinn á Akureyri                                                                      Bráðgerir nemendur 

54

þess að margir láti þessa nemendur oft hafa aukaverkefni að loknum þeim venjulegu. 

Sem oftast eru einungis að taka á sömu þáttum og fyrra verkefni eða hreinlega til að 

hafa ofan af fyrir nemandanum meðan aðrir klára. Það verður hins vegar að varast að 

nota slík verkefni oft því þau geta leitt til leiða hjá nemendum nema þau höfðu 

sérstaklega til áhugasviðs þeirra. 

Kennarar virðast flestir vera á þeirri skoðun að gott sé að hafa ákveðna 

fjölbreytni, bæði hvað varðar pörun bráðgerra nemenda við aðra og hvað varðar 

getublöndun eða getuskiptingu í hópastarfi. Margir álíta að það mæti þörfum bráðgers 

nemanda að koma honum oft fyrir í getuskiptum hópi sem bendir til þess að þeir séu 

meðvitaðir um það að þeir verði að fá tækifæri til að vinna með nemendum sem eru á 

svipuðu róli og þeir sjálfir. Bráðgerir nemendur hafa að sjálfsögðu gott af því að þurfa 

að útskýra fyrir getuminni nemendum og leiðbeina þeim, en þeir verða einnig að fá 

tækifæri til þess að vinna með nemendum sem eru jafnfærir eða færari en þeir svo þeir 

geti híft þá áfram. Samkvæmt kenningu Vygotsky um svæði mögulegs þroska þá er 

nám félagsleg athöfn og nemendur þurfa einhvern sem er færari en þeir til að þróa 

hæfileika sína og ná frekari þroska.103 

Í niðurstöðum fyrir opnu spurninguna kemur í ljós að það sem kennarar telja 

skipta mestu máli í kennslu bráðgerra barna er að þeir fái námsefni og verkefni við 

hæfi, að gerðar séu hæfilegar kröfur til þeirra og að ekki gleymist að sinna þeim. Ekki 

megi bara dæla verkefnum í nemanda og láta hann hafa svokölluð „biðverkefni“ 

eingöngu til að hafa ofan af fyrir honum. Spurningin er hins vegar sú, ef kennarar 

virðast almennt ekki vera meðvitaðir um þá neikvæðu hegðun sem bráðgerir 

nemendur geti sýnt ef þeir fá ekki viðfangsefni við hæfi? Munu þeir þá geta veitt 

þessum nemendum viðfangsefni við hæfi? 

4. Umræða 
 Bráðgerir nemendur sem sýna merki um óæskilega hegðun eða eru utan við sig og 

dreymnir þurfa aðstoð og kennslu við hæfi til að njóta sín og nýta hæfileika sína til 

fulls. Þeir þurfa hæfilega ögrandi viðfangsefni sem ná að fanga athygli þeirra og halda 

þeim við efnið. Þeir þurfa kennara sem skilja þarfir þeirra og reyna að koma til móts 

við þær í kennslunni. 
Í heildina litið virðast kennarar á yngsta stigi vera meðvitaðir um þarfir 

bráðgerra nemenda og telja að það þurfi að hafa þá nemendur sérstaklega í huga þegar 
 
103 Bee, Helen og Denise Boyd 2004:16-17 
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kennsla er skipulögð. Hins vegar virðist skorta á fræðslu um þennan hóp nemenda og 

þau einkenni og þær hugmyndir sem hafa verið uppi undanfarna áratugi. Sumir álíta 

að til þess að bæta úr slíkum vanköntum þurfi fyrst og fremst að breyta löggjöf og 

huga að þessum atriðum í gerð aðalnámskrár. Staðreyndin er hins vegar sú að langt er 

síðan það var gert, í námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1960 segir „Námskráin er meðalvegur. Gera 

verður ráð fyrir frávikum, bæði viðbót við námsefni fyrir duglegustu nemendur og 

styttingu námsefnis fyrir þá nemendur, sem seinfærastir eru í námi.“104 Í

grunnskólalögum frá 1995 segir að „Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi 

persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviðum nemenda. “105 

Námskráin miðar að því að hafa barnið í brennidepli og ræðst hún af þörfum 

barnsins en ekki af þörfum þjóðfélagsins eða ákveðinnar fræðigreinar. Þá er litið á 

barnið sem einstakling sem getur vaxið og þroskast. Vöxtur og þroski eru því kjörorð 

þeirra sem miða námskrár við barnið í brennidepli.106 

Kenningar hafa verið upp um langa hríð um einstaklingsmiðað nám og þörfina 

fyrir að komið sé til móts við ólíkar þarfir og getu barna. En hefur það skilað sér í 

almennt skólastarf að einhverju ráði? Til þess að skólastarf geti tekið mið af ólíkri 

getu og hæfni nemenda verða kennararnir sem vinna með þeim daglega að vera færir 

um að koma auga á hver geta þeirra og raunveruleg hæfni er. Þeir verða einnig að geta 

greint þá þætti í fari nemandans sem bendi til þess að námið sé ekki að hæfa honum, 

að hann sé ekki að nýta hæfileika sína og verði jafnvel afhuga námi þrátt fyrir mikla 

getu. 

4.1 Hvaða svör veita niðurstöðurnar? 
Þær niðurstöður sem rannsóknin býður upp á benda til þess að kennarar hafi almennt 

nokkuð gott viðhorf í garð bráðgerra og eru allir af vilja gerðir til þess að reyna koma 

til móts við þá..  Kennarar virðast almennt vera meðvitaðir um að þessir nemendur eru 

öðruvísi en hinn almenni nemandi, en hafa fæstir skilning á því að bráðgerir 

nemendur geta sýnt ýmsa óæskilega hegðun. Aukin fræðsla ætti að gera kennurum 

frekar kleift að koma til móts við þessa nemendur svo að vel sé að staðið. 

Svo virðist sem kennarar telji sig sjálfir hafa nokkuð góða þekkingu og 

skilning á hvað einkenni bráðgera nemendur. Þeir hafa þó fæstir fengið sérstaka 
 
104 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:5 
105 Lög um grunnskóla 1995 nr.66 
106 Andri Ísaksson 1983:34 
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fræðslu um þessa nemendur og má ætla að hætta sé á að litið sé fram hjá þeim sem 

ekki falla undir hinn „hefðbundna“ skilning á því hvað það sé að vera bráðger. Þeir 

bráðgeru nemendur sem á annað borð una sér í því sem verið er að gera í skólanum og 

áhugasvið þeirra fellur vel að viðfangsefnunum, eru þeir sem augljósastir eru og 

mestar líkur á að kennarar greini sem bráðgera. 

Aðrir nemendur, hugsanlega mjög bráðgerir, geta verið að vinna langt undir 

getu. Þeir nemendur fá hugsanlega háar einkunnir en það er vegna þess að þeir kunna 

þegar það sem námsefnið tekur á. Ef þessum nemendum er ekki sinnt sérstaklega þá 

getur það leitt til ýmissa hegðunarvandamála eða þess að nemandi missi allan áhuga á 

námi, þeir verða leiðir, láta sig dreyma eða skemmta sér á annan hátt, t.d. með því að 

trufla kennsluna. Þeir geta jafnframt tileinkað sér vinnubrögð og viðhorf til náms sem 

verða honum mjög til trafala þegar líða tekur á skólagönguna s.s. í framhaldsnámi. 

 

Kennarar virðast fæstir vera meðvitaðir um að bráðgerir nemendur sem fá ekki 

að njóta sín í námi og nýta hæfileika sína geta sýnt ýmsa neikvæða eða óæskilega 

hegðun og er það líklega vegna fræðsluleysis kennarans. Ef kennari hins vegar er 

mjög fær í að koma til móts við nemendur sína er ólíklegra að slíkt gerist. Samt sem 

áður verður að álykta sem svo að ef kennarar eiga að vera færir um að greina þessa 

nemendur þá verða þeir að vita hver einkenni bráðgerra nemenda eru, bæði þeirra sem 

una sér vel og einnig þeirra sem ekki una sér í skólanum. 

4.2 Tillögur að úrbótum 
Í dag eru gerðar miklar kröfur til skóla og kennara að mæta þörfum hvers nemanda. 

Nemendur eiga sér mjög ólíkan bakgrunn og eiga við ólíkar aðstæður að glíma.  Þeir 

hafa þarfir sem eru margháttaðar, tilfinningalegar, félagslegar og námslegar. Kennarar 

þurfa því að beita fagmennsku og vera tilbúnir að nota þekkingu sína og dómgreind til 

að taka vel ígrundaðar ákvarðanir sem eru í samræmi við þarfir hvers og eins 

nemanda. Kennarar eru ábyrgir fyrir því að velja nemendum sínum hæfileg 

viðfangsefni sem styðja þá til frekari þroska þann tíma sem skólaskyldan varir.107 

En hvað telst vera fagmennska? Undanfarna áratugi hefur orðið breyting á 

hvað sé álitið fagmennska. Áður var litið á fagmanninn sem sjálfstæða einingu sem 

hafi frelsi til að taka ákvarðanir byggðar á sérfræðiþekkingu sinni án utanaðkomandi 

þrýstings s.s. frá skjólstæðingi, stofnun eða utanaðkomandi aðilum. Í dag eru gerðar 

 
107 Trausti Þorsteinsson 2003:190-191 
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ólíkar kröfur til fagmannsins, síaukinn þekking almennings og réttur fólks til að hafa 

aðgengi að upplýsingum hefur sett fagstéttir í nýja stöðu gagnvart skjólstæðingum 

sínum. Kröfurnar ganga út á það að auka samvirkni milli fagmanns og skjólstæðings 

og einnig við samstarfsmenn innan sömu stofnunar. Þannig er hvatt til þess að litið sé 

á aðstæður skjólstæðings heildrænt, að fram fari samræður við hann og að teknar séu 

ákvarðanir í samráði við skjólstæðinginn um hvernig þörfum hans sé best mætt. 

Fagmaðurinn verður að gera sér far um að skilja aðstæður skjólstæðings út frá hans 

sjónarhóli. Jafnframt verður að gæta þess að ákveðin sjálfsgagnrýni eigi sér stað til 

þess að koma í veg fyrir að stöðlun eigi sér stað hvað varðar mat og viðbrögð við 

skjólstæðingum.108 

Það virðist ekki vanta upp á vilja og jákvætt viðhorf kennara til kennslu 

bráðgerra nemenda. Flestir telja að best sé komið til móts við þá innan bekkjar með 

því að láta þá fá verkefni við hæfi.  Einstaklingsnámskrár virðast vera það sérúrræði 

sem flestir kennarar telji að henti þessum nemendum og er vel hægt að fallast á það 

viðhorf.  

Skólar þyrftu að hafa ákveðnari stefnur hvað varðar bráðgera nemendur, oftast 

kemur fram í skólanámskrám að það þurfi að koma til móts við nemendur sem víkja 

frá meðalgetunni, en flestir tengja það eflaust þeim nemendum sem eru getulitlir. Ef 

skólar setja skýr markmið um að koma eigi til móts við bráðgera nemendur og hafa 

markvissa fræðslu t.d. í formi námskeiða fyrir starfandi kennara myndi staðan batna 

til muna. Kennarar yrðu meðvitaðri um þennan hóp nemenda og væru betur í stakk 

búnir til að bera kennsl á þá og koma til móts við þá í námi. Ekki væri verra ef hver 

skóli hefði aðgang að sérfræðingi í málefnum bráðgerra nemenda til að leita ráða hjá 

ef vafi er á einhverjum atriðum. 

 Einnig þarf að auka verulega fræðslu í kennaranáminu sem beinist að þessum 

hópi nemenda. Það þarf að kynna fyrir verðandi kennurum hvað talið er einkenna 

bráðgera nemendur, hverjar þarfir þeirra eru og hvernig þau geta brugðist við ef ekki 

er komi til móts við þær þarfir í kennslunni.   

 Einstaklingsmiðun í námi myndi ekki veikja þörfina fyrir því að kennarar séu 

meðvitaðir um þarfir þessara nemenda, hins vegar yrði mun líklegra að með slíku 

kennslufyrirkomulagi myndi þörfum þessara nemenda vera mætt.  

 
108 Trausti Þorsteinsson 2003:188-190 
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Eins og áður sagði þá snýst fagmennska kennara um að reyna að skoða 

aðstæður nemenda heildrænt. Því er nauðsynlegt fyrir kennara að vera í góðu 

samstarfi við heimilin. Kennarar verða að leita ráða og upplýsinga frá þeim sem eiga 

að þekkja börnin best, foreldrum, forráðamönnum eða öðrum sem eru í miklum 

samvistum við þau. Með því móti fá kennarar mun betri heildarmynd af getu og 

hæfileikum nemanda heldur en hann upplifir í kennslustofunni. Einnig má ekki 

gleyma að nemandinn sjálfur getur veitt bestar upplýsingar um eigin líðan og getur 

eflaust veitt kennara hugmyndir um hvernig hægt væri að gera námið meira aðlaðandi. 
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5. Lokaorð 
Bráðgerir nemendur eru hópur sem hefur verið tilefni margra rannsókna og umræðna 

um nám og kennslu. Hefur sérstaða jaðarhópanna þvingað kennara og fræðimenn til 

að endurskoða þá kennsluhætti og þau viðmið sem viðhöfð eru í flestum 

hefðbundnum skólum..  

Bráðger nemandi hefur sérþarfir, þó auðvitað sé hægt að líta sem svo á að öll 

börn hafi sérþarfir. Sérþarfir bráðgerra nemenda eru hins vegar af annarri gerð, þær 

koma til vegna þess að þeir eru töluvert á undan þeim hópi sem þeir eru í samvistum 

við alla daga, hvað varðar þroska og getu. Að öllu jöfnu er viðurkennt að ekki sé hægt 

að gera kröfur til fatlaðra nemenda eða þroskaskertra til að halda í við jafnaldra sína, 

að sama skapi er ekki viðurkennt að bráðgerir nemendur hafi þörf fyrir sérstakar 

nálganir. Þeir eiga að fylgja meðallaginu því að þeir geta það, þróunarréttur109 

nemandans er ekki hafður í fyrirrúmi. Bráðgerir nemendur eiga að fá tækifæri eins og 

aðrir til að þroskast frekar og þróa hæfileika sína. Ef þeir gleymast eða ef litið er fram 

hjá þeim þá er verið að brjóta á þessum rétti. Langt er síðan löggjöf sagði til um að 

það ætti að koma til móts við þessa nemendur, nú er kominn tími til að framfylgja 

þessum lögum og gera miklar úrbætur , fyrir bráðgera nemendur jafnt og aðra. Æska 

landsins hefur að geyma framtíð þjóðarinnar og verður að sinna henni sem best til að 

auka líkur á velgengni einstaklinganna sem aftur skilar sér til farsæls þjóðfélags.  

Til er sú eign, sem er æðri 
en allt, sem í bönkum er geymt, 
já, dýrari lands og ægis auð – 
þeim auði er stundum gleymt. 
 
Sá auður er æska landsins, 
það efni í konur og menn, 
sem enn eru í smíðum okkur hjá 
og útskrifast þaðan senn. 
 
En hvað er heimtað af honum 
og henni, sem vinna það starf, 
sem vandamest er í veröld til, 
að vaxta vorn manndóms arf? 
 
Já, hálfu er meira heimtað 
af hendi hvers garðyrkjumanns 
en hinum, sem eiga að fóstra fræ 
að framtíðarþjóð vors lands. 
Höf:  Steingrímur Arason 

 
109 Hér er verið að vísa í orð Matthíasar Jónassonar, sjá bls. 19 
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7. Viðauki 
 

Fylgiskjal 1. Bréf til skólastjóra 

Fylgiskjal 2. Bréf til umsjónarkennara 

Fylgiskjal 3. Spurningalisti fyrir umsjónarkennara 



Fylgiskjal 1 

 

Akureyri mars 2007 

 

Bráðgerir nemendur á yngsta stigi  

 

Ágæti skólastjóri 

Ég leita eftir þátttöku þinni við framkvæmd á rannsókn minni sem varðar viðhorf kennara til 

kennslu bráðgerra nemenda á yngsta stigi grunnskólans. Bráðger börn eru þau börn sem eru 

töluvert á undan jafnöldrum sínum á einhverju sviði þroska. Ætla má að fjöldi þessara 

einstaklinga sé álíka mikill og þeirra sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða. Hins 

vegar virðist sem lítil áhersla hafi verið lögð á þennan hóp nemenda í íslensku menntakerfi 

hingað til. Einhverjar breytingar hafa þó orðið þar á og þá helst hvað varðar mið- og efsta stig 

grunnskólans. Ætlun mín með þessari rannsókn er fyrst og fremst að kanna viðhorf kennara á 

yngsta stigi grunnskólans hvað varðar þessi mál, ekki verður fjallað um einstaka nemendur 

eða hagi þeirra.  

 

Framkvæmd rannsóknar 

Nafnlaus spurningalisti verður lagður fyrir umsjónarkennara 1. og 4. bekkja í grunnskólum á 

Akureyri. Spurningalistanum er ætlað að varpa ljósi á hvaða viðhorf kennarar hafa gagnvart 

kennslu bráðgerra barna á yngsta stigi grunnskóla. Rannsókn þessi er hluti af lokaritgerð 

minni við kennaradeild Háskólans á Akureyri og munu niðurstöður hennar koma þar fram.  

 

Meðferð gagna og niðurstöður 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og verður gögnum eytt að lokinni 

úrvinnslu. Svarblaðið verður nafnlaust og ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

aðila. Flestum spurningunum verður hægt að svara með einföldum krossi (x) en í lokin hafa 

kennarar færi á að koma almennum skoðunum á framfæri. Spurningalistarnir eru stuttir og 

ætti ekki að fara langur tími í að fylla þá út. 

Vil ég biðja þig, ágæti skólastjóri að fá umsjónarkennara 1. og 4. bekkja til samstarfs um að 

svara þessum spurningarlistum. Tvo kennara úr hvorum bekk ef því verður við komið. Einnig 

vil ég biðja þig að halda utan um gögn þíns skóla og mun ég nálgast þau þann 10. apríl n.k.  

 
Með fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna 

 
Margrét Hrund Kristjánsdóttir 

3. árs nemi við kennaradeild HA
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Akureyri mars 2007 

Bráðgerir nemendur á yngsta stigi  

 

Ágæti umsjónarkennari 

Ég leita eftir þátttöku þinni við framkvæmd á rannsókn minni sem varðar viðhorf kennara til 

kennslu bráðgerra nemenda á yngsta stigi grunnskólans. Bráðger börn eru þau börn sem eru 

töluvert á undan jafnöldrum sínum á einhverju sviði þroska. Ætla má að fjöldi þessara 

einstaklinga sé álíka mikill og þeirra sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða. Hins 

vegar virðist sem lítil áhersla hafi verið lögð á þennan hóp nemenda í íslensku menntakerfi 

hingað til. Einhverjar breytingar hafa þó orðið þar á og þá helst hvað varðar mið- og efsta stig 

grunnskólans. Ætlun mín með þessari rannsókn er fyrst og fremst að kanna viðhorf kennara á 

yngsta stigi grunnskólans hvað varðar þessi mál, ekki verður fjallað um einstaka nemendur 

eða hagi þeirra.  

 

Framkvæmd rannsóknar 

Nafnlaus spurningalisti verður lagður fyrir umsjónarkennara 1. og 4. bekkja í grunnskólum á 

Akureyri. Spurningalistanum er ætlað að varpa ljósi á hvaða viðhorf kennarar hafa gagnvart 

kennslu bráðgerra barna á yngsta stigi grunnskóla. Rannsókn þessi er hluti af lokaritgerð 

minni við kennaradeild Háskólans á Akureyri og munu niðurstöður hennar koma þar fram.  

 

Meðferð gagna og niðurstöður 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og verður gögnum eytt að lokinni 

úrvinnslu. Svarblaðið verður nafnlaust og ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

aðila. Flestum spurningunum verður hægt að svara með einföldum krossi (x) en í lokin 

hefurðu færi á að koma skoðunum þínum á framfæri. Spurningalistarnir eru stuttir og ætti ekki 

að fara langur tími í að fylla þá út. 

Vil ég biðja þig, ágæti umsjónarkennari að fylla út þennan spurningalista og koma honum svo 

til skólastjóra fyrir 10. apríl n.k.  

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna 

 

Margrét Hrund Kristjánsdóttir 

3. árs nemi við kennaradeild HA
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Ég er umsjónarkennari í: ____ 1. bekk  ____ 4. bekk 
 

Ég hef starfað sem kennari á yngsta stigi í  
0 - 4 ár

5 - 9 ár

10 ár eða meira

1. Hefur skólinn sem þú starfar við mótað ákveðna stefnu hvað varðar bráðgera 
nemendur á yngsta stigi? 

 Já

Nei

Veit ekki

2. Telur þú að það þurfi að hafa bráðgera nemendur sérstaklega í huga þegar 
verið er að skipuleggja kennslu? 

 Já

Nei

3. Hve mikla fræðslu fékkst þú í þínu námi um bráðgera nemendur og  kennslu 
þeirra? 

 Mikla 

Einhverja, aðeins farið inn á það

Enga svo ég muni

4. Hvernig myndir þú lýsa þekkingu þinni á þeim einkennum sem hægt er að sjá 
hjá bráðgerum börnum og hæfni til þess að greina þau? 

 Góð

Sæmileg

Slök
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5. Hvað einkennir bráðgeran nemanda? Hugsanlega 
bráðger 

Ekki 
bráðger 

Er ekki 
viss 

a) Er mjög fljótur að tileinka sér nýja 
þekkingu 

b) Horfir ekki á kennarann þegar kennsla 
stendur yfir, er t.d. að teikna eða krota  

c) Spyr krefjandi spurninga, s.s. hvers vegna 
hlutirnir eru gerðir á einhvern ákveðinn 
hátt 

d) Truflar bekkinn iðulega og er með læti 
e) Hefur mjög gott vald á málinu miðað við 

aldur 
f) Neitar að taka leiðbeiningum eða skipunum
g) Er leiðandi í bekkjarumræðum  
h) Streitist gegn hópavinnu hvers konar  
i) Hefur afburðargott minni, þarfnast ekki 

endurtekninga 
 

j) Neitar að vinna eða gerir það illa og á 
kæruleysislegan hátt 

 

k) Spyr kennara iðulega hvort eitthvað sé 
nógu vel gert hjá sér, er með mikla 
fullkomnunaráráttu 

 

l) Dreymir dagdrauma, virðist vera utan við 
sig, horfir upp í loftið langtímum saman 

 

m) Er stjórnsamur við samnemendur og/eða 
kennarann 

 

n) Er bekkjartrúðurinn  
o) Getur iðulega ekki beðið eftir að röðin 

komi að sér þegar svara á spurningum, 
kallar upp svörin óumbeðinn (án þess að 
rétta upp hönd) 

 

Reynsla þín af bráðgerum nemanda 
/nemendum (ATH. Hægt er að krossa 
i tvo fyrstu reitina ef það á við) 

Já, hef 
núna 

Já, hef 
haft 

Nei Er ekki 
viss 

6. Hefur þú haft bráðgeran 
nemanda í þinni umsjá? 

 

Athugið! Ef svar við spurningu 6  er nei þá þarftu ekki að svara liðum a, b, c og d og 
ekki spurningu 8. 

Nemandi var/ er  (settu kross við það sem á við)  
a) Á mörkum þess að vera bráðger  
b) Nokkuð bráðger  
c) Mjög bráðger  
d) Hef reynslu af öllu ofantöldu  
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7. Ég kem/kom/kæmi til móts við bráðgeran 
nemanda með því að 

Oft Stundum Sjaldan 
/aldrei 

Varðandi viðfangsefni  
a) láta hann hafa aukaverkefni að loknum þeim 

venjulegu  
 

b) láta hann hafa sérverkefni sem reyndu á fleiri eða 
aðra þætti en tækju á sömu námsmarkmiðum og hjá 
hinum nemendunum 

 

c) láta hann hafa sérverkefni sem reyndu á fleiri eða 
aðra þætti og tækju á öðrum námsmarkmiðum en hjá 
hinum nemendunum 

 

Varðandi pörun við aðra nemendur  
a) para með nemanda sem á við námsörðugleika að 

stríða 
 

b) para með meðalnemanda    
c) para með nemanda sem hefur sömu eða svipaða getu 

og hann 
 

Varðandi hópaskiptingu  
a) koma honum fyrir í getublönduðum hópi 

(getumikill, meðal og getulítill) 
 

b) koma honum fyrir í getuskiptum hópi (með 
nemendum með svipaða námsgetu) 

 

Varðandi einstaklingsnámskrá  
a) samin eingöngu af mér    
b) samin í samstarfi við foreldra nemanda    
c) samin í samstarfi við nemanda    
d) samin í samstarfi við nemanda og foreldra hans    
e) Ekkert ofantalið    

8. Hvernig tókst til að þínu mati að koma til móts við námslegar þarfir þessa 
nemanda/þessara nemenda? 

 Mjög vel

Sæmilega

Gekk mjög erfiðlega

9. Hve mikla þörf telur þú vera á því að bráðger 
nemandi eigi kost á  

Mikla Litla Enga 

a) að hafa stuðningsfulltrúa 
b) að fá sérkennslustundir 
c) að fá einstaklingsnámskrá 
d) að vera hækkaður um bekk 
e) Annað:____________________________________________________________ 
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10. Hvernig telur þú stöðu bráðgerra barna á yngsta stigi vera í íslensku 
skólakerfi í dag? 

 Mjög góð (varla hægt að gera betur)

Miðlungs (sæmileg en hægt að bæta um betur)

Slök (þarf að gera miklar úrbætur)

Veit ekki (geri mér ekki grein fyrir því)

11. Hvað telur þú vera mikilvægast að hafa í huga þegar um kennslu bráðgerra 

nemenda er að ræða? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Annað sem þú vilt koma á framfæri 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


