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Útdráttur

Þetta verkefni fjallar um svonefnd bráðger börn. Meginspurningar mínar eru eftirfarandi: Hvað þarf 

til að hæfileikar bráðgerra barna fái að blómstra? Hvaða þættir hafa mest áhrif? Hvaða úrræði eru til 

staðar í skólakerfinu og hvaða kennsluaðferðir henta þessum hópi sérstaklega?

Hópur bráðgerra barna er skilgreindur með hliðsjón af lista yfir einkenni bráðgerra barna sem 

starfshópur Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur setti fram í skýrslu árið 2004. Skoðuð eru úrræði í 

skólakerfinu og í framhaldi af því kennsluaðferðir eins og lausnaleitarnám og rannsóknarnálgun. 

Rætt er um einstaklingsmiðun sem úrræði fyrir bráðger börn og kosti þess að notast við opin 

verkefni (open ended tasks) til að laða fram hæfileika og gera kröfur.

Í framhaldi af þessu eru skoðaðir áhrifaþættir á velgengni hjá þessum börnum. Rætt er um 

mikilvægi jákvæðra væntinga, mentorhlutverk kennarans og hversu mikilvægt það er að geta séð 

hvað efnilegur nemandi gæti afrekað með réttum stuðningi.

Niðurstaðan er að þar sem jákvæð sjálfsmynd er svo mikilvæg fyrir velgengni bráðgerra barna 

skiptir hæfni kennarans mestu máli fyrir hvort og hvernig þessi börn fái að nýta hæfileika sína innan 

skólans.
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1. Inngangur

Börn með mikla hæfileika eru til staðar í öllum skólum. Þau skara fram úr á mismunadi sviðum á 

hverjum degi. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla  frá 2006 og Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

eiga allir nemendur rétt á námi við sitt hæfi. Ég hef hitt börn innan skólakerfisins sem segjast ekkert 

læra í skólanum. Þau segjast ekki fá kennslu um neitt sem þau vissu ekki fyrir. Ég hef líka hitt 

kennara sem halda því fram að nemendur þurfi að verðskulda að fá erfiðari verkefni (sem eru í 

rauninni oftast bara verkefni við þeirra hæfi) bæði með því að klára allt hitt námsefnið fyrst og með 

því að vera jákvæðir gagnvart náminu. Samt er námsleiði þekkt fyrirbæri hjá bráðgerum börnum 

(Mönks og Ypenburg, 2009;  Ziegler, 2010; Petterson, 2008). Þessi námsleiði er ekki skrýtinn ef 

kennarar eru þeirrar skoðunar að bráðger börn þurfi að vinna sér inn réttindi til erfiðari viðfangsefna 

en jafnaldrar þeirra með einhvers konar afplánun. Enginn nemandi á Íslandi ætti að þurfa að vera 

þakklátur fyrir að fá að stunda nám við sitt hæfi.

Ég ákvað því að lesa mér aðeins til og vinna lokaverkefni um málefni þessa hóps barna. Ég læt mig 

varða efnilega nemendur og námsstöðu þeirra, ekki aðeins þá nemendur sem þegar hefur gengið vel, 

þar sem mikið er um að bráðgerir nemendur verði neikvæðir gagnvart náminu og sýni ekki getu 

sína á prófum þegar efnið er of létt eða illa sett fram, heldur hef ég áhuga á þeim nemendum sem 

gætu skarað fram úr ef allt væri eðlilegt.

Hvað þarf til að nemendur með afburðagetu til náms fari alla leið og standi undir þeim væntingum 

sem aðrir bera til þeirra? Í tilraun minni til að svara þessu fjalla ég um í ritgerðinni fyrst hver þessi 

börn eru og hvernig er hægt að finna þau, svo heppilegar kennsluaðferðir fyrir nám bráðgerra barna 

og síðast aðra áhrifaþætti sem skipta máli til að þessi börn nýti hæfileika sína til fulls.

Ég hef einnig áhyggjur af nemendum sem ná ekki þeim árangri sem þeir ættu að geta, því nám við 

allra hæfi er nám þar sem allir þurfa að leggja sig fram. Þetta á jafnt við um sterka sem veika 

nemendur. Í námskenningum á borð við svonefnda hugsmíðishyggju er litið svo á að nemendur 

öðlist nýja þekkingu með því að byggja ofan á þá þekkingu sem þeir búa yfir fyrir. Samkvæmt 

slíkum kenningum er það sem nemandinn getur lært með aðstoð kennara eða annarra innan hans 

þroskasvæðis. Þar getur hugsanlegt nám farið fram. Tilfinning mín er sú að meintum slökum 

nemendum sé oft vorkennt og að þeir fái því of auðveld verkefni, á meðan sterkir nemendur eigi að 
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vera þakklátir og fái líka of auðveld verkefni. Ég tel með öðrum orðum að hvorugur hópurinn fái 

viðfangsefni á sínu þroskasvæði. En hvað er það þá sem skiptir máli? Hvaða kennsluhættir eru 

heppilegastir fyrir bráðger börn? Hvernig er hægt að ýta undir uppbyggingu sjálfstrausts sem virðist 

vera svo mikilvægt fyrir líðan og námsárangur þessara barna?

Ég held að munur sé á því hvernig erfiðleikar bráðgerra barna lýsa sér í skólastarfinu og að námið 

sé þeim auðveldara en ella þar sem það er einstaklingsmiðað og verkefni innihalda skapandi þætti 

sem nemendur geta unnið með eftir getu og áhugasviði. Ég held að það sé vænleg leið til að byggja 

upp sjálfstraust og áhugahvöt hjá bráðgerum börnum, sem stuðlar að velgengni í námi. Ég set fram 

þá tilgátu að þar sem námið felur í sér skapandi þátt sé einfaldlega auðveldara að vera góður. Þá er 

það ekki vandamál að geta meira en jafnaldrar. Oft er talað um að nemendur séu „á undan“ í 

ákveðnum námsgreinum, t.d. stærðfræði, en aldrei í verkgreinum sem eru í eðli sínu skapandi.

Ég komst að ýmsu við vinnu mína við verkefnið sem ég vissi ekki áður og var sérstaklega áhugavert 

að víkka sjóndeildarhringinn og lesa um hvernig er tekið á málefnum þessara barna á heimsvísu 

eins og kemur fram í alþjóðlegri skýrslu sem Joan Freeman tók saman ásamt fleirum (Freeman, 

Raffan og Warwick, 2010). Skýrslan inniheldur samantekt á stefnum og þróun á viðhorfi til 

bráðgerra barna. Margt kemur þar fram, en sérstaklega fannst mér umræðan um tengingar á milli 

skilgreininga á bráðgerum börnum (að finna þau), úrræði fyrir hópinn og árangur af þessum 

úrræðum gagnast mér við vinnuna við þetta verkefni. Þessa umræðu vildi ég kynna mér því ekki er 

eitt rétt svar við þessu heldur eru sjónarmiðin mörg og umræðan virk innan skólasamfélagsins.

Ég er að útskrifast af stærðfræðikjörsviði og hef aðallega reynslu af stærðfræðikennslu. Þess vegna 

fjallar mikið af ritgerðinni um stærðfræðikennslu og flest dæmi úr skólastofunni koma af sviði 

stærðfræði. Mér finnst það heppilegt, því að í stærðfræðitímum eru bráðger börn oft áberandi. Þau 

eru oft fljót að draga ályktanir og tileinka sér og vinna með ný hugtök. Því getur það verið veruleg 

áskorun fyrir stærðfræðikennara að sjá til þess að þessi börn fái nám við sitt hæfi. 

Í gegnum námið hef ég reynt að móta eins konar starfskenningu. Nú er ég að skila lokaverkefninu 

mínu og mótuninni er enn ekki lokið. Ég er samt sannfærð um að mikið er til í ýmsu af því sem 

fræðimenn halda fram um eðli náms og hvernig kennslu skuli háttað. En eitt er ég sannfærð um. 

Færni kennaranns í að sjá nemendur sína og hæfileika þeirra í réttu ljósi skiptir miklu máli fyrir alla 

nemendur. Börn eru jafnfjölbreytileg og annað fólk því börn eru fólk, bara aðeins minni en fullorðið 

fólk. Og bráðger börn eru líka fólk.
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2. Bráðger börn, hver eru þau?

Upphaflega ætlaði ég mér að nota hugtakið afburðanemendur í ritgerðinni, mér fannst það hljóma 

vel, en hef eftir nánari athugun fallist á að nota hugtakið bráðger börn sem virðist hafa náð að 

festast í sessi hérlendis. Orðið afburðanemendi gefur til kynna að einstaklingurinn skari fram úr í 

námi sínu en meðal þess sem ég komst að í vinnunni við þetta verkefni er að það er ekki alltaf 

tilfellið með bráðger börn. Þess vegna hef ég ákveðið að nota frekar hugtakið bráðger börn. Ég nota 

einnig hugtökin sérstakir og einstakir hæfileikar þegar rætt er um nemendur með mikla hæfileika í 

einstökum námsgreinum eða sviðum.

Í ensku eru nokkur mismunandi orð notuð til að skilgreina og lýsa þessum börnum. Þar á meðal eru 

orð eins og gifted, very able, talented og precocious. Íslenska orðið bráðger er senniliega næst því 

að vera þýðing á precocious (Meyvant Þórólfsson, 2004). Í sænsku er oftast notað ordið begåvad, 

og í framhaldi af því begåvning. Begåvad hef ég í ritgerðinni þýtt sem bráðger, og begåvning sem 

miklir hæfileikar.  

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar þar sem könnuð hafa verið málefni bráðgerra barna. 

Meðal annars fann ég nýlega sænska rannsókn á börnum með einstaka hæfileika í stærðfræði sem 

ég fjalla ítarlegar um hér í næstu köflum (Petterson, 2008). Árið 2010 var gefin út skýrsla með 

samantekt á rannsóknum og úrræðum í skólakerfinu fyrir bráðger börn (Freeman o. fl., 2010). Þessi 

samantekt er alþjóðleg og tekur hún saman úrræði fyrir bráðger börn og viðhorf til þeirra á 

alþjóðavísu. Samt sem áður eru vestræn lönd í yfirgnæfandi meirihluta og ekki eru allir heimshlutar 

með fulltrúa í skýrslunni. Þetta er mjög fróðlegur lestur, ekki síst vegna þess hversu mikið 

rannsóknir og kenningar um nám og kennslu miðast við skólakerfi og aðstæður til náms og kennslu 

í vestrænum löndum. En einmitt vegna þessara atriða er erfitt að lesa niðurstöður skýrslunnar, þar 

sem ekki er hægt að ganga úr frá því að allir leggi sömu merkingu í það sem spurt var um. Kennarar 

úr mismunandi menningarheimum leggja mismunandi merkingu í hugtök eins og greind og 

námsárangur og túlka þar af leiðandi spurningar sem lagðar eru fyrir þá með ólíkum hætti (Freeman 

o. fl., 2010).

En Freeman og félagar komast samt að áhugaverðum niðurstöðum. Hluti þessarar sömu skýrslu  er 
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eins konar samantekt á stefnum í viðhorfi til menntunar bráðgerra barna. Höfundar komast að þeirri 

niðurstöðu að hreyfing sé á viðhorfi til bráðgerra barna og menntunar þeirra. Áður var litið svo á að 

lítill hluti nemenda væri afburðagreindur. Þeir hefðu fengið þessa greind við fæðingu og því þætti 

eðlilegt að flýta þeim í gegnum námið og/eða þeir ættu að fá að fara í sérstaka tíma fyrir gáfaða. Nú 

eru viðhorfin að færast í þá átt að líta á gáfur sem eitthvað sem hægt er að ná fram og rækta með því 

að gefa nemendanum tækifæri til náms. Margir geta verið efnilegir og þessi efnilegheit geta komið 

fram á mismunadi skólastigum, margir hæfileikar aðrir en í bóklegum námsgreinum geta vera 

sérstakir, bráðger börn geta þurft félagslegan og tilfinningalegan stuðning, ýtt er undir hæfileika 

með dýpkun og eintaklingmiðun í skólastofunni og bráðger börn eru í eðli sínu eins og öll önnur 

börn, en þau eru bara bráðger (Freeman o. fl. 2010, bls. 24). Þetta gefur góða mynd af því hversu 

erfitt það er að skilgreina þennan hóp vegna þess hversu margbreytilegur hann er.

Starfshópur á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur gaf út skýrslu árið 2004 um málefni 

bráðgerra barna í skólum Reykjavíkurborgar. Annars vegar var kannað hvaða úrræði væru til staðar 

og hins vegar  voru settar fram hugmyndir um úrbætur fyrir þennan nemendahóp. Í skýrslunni er 

hópurinn skilgreindur með þeim hætti að settur er fram listi yfir einkenni bráðgerra barna. Ef þessi 

einkenni eru til staðar með einum eða öðrum hætti telst barn bráðgert. En öll einkennin þurfa ekki 

að vera til staðar. Að mínu mati er þessi leið mjög hagnýt, þar sem hún gefur kennurum og öðrum 

aðilum eitthvað í hendurnar til að miða við, frekar en að fara út í umræður um hvernig á að 

skilgreina greind og gáfur. Þessi listi gagnast mér einnig í þessari vinnu, vegna þess að ég get nýtt 

mér hann í umræðu minni hér á eftir, í stað þess að leiðast sjálf út í að ræða og reyna að skilgreina 

þessi hugtök. Samkvæmt skýrslu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur teljast þau börn bráðger sem sýna 

framúrskarandi hæfileika á einu eða mörgum sviðum. Þannig séu bráðger börn líklegri en önnur 

börn til að:

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

• hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður af eigin náms- og 

rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins

• geta unnið úr framandi upplýsingum og geta yfirfært þekkingu, reynslu og innsæi á framandi 

aðstæður

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

• fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati

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

samfélagsmálum
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• 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 óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004)

Rannsóknir sýna að hluti bráðgerra barna afrekar ekki miðað við getu (Mönks og Ypenburg, 2009; 

Pettersson, 2008; Ziegler, 2010; Tomlinson o. fl., 2002; Freeman o. fl., 2010). Á ensku eru þessi 

börn kölluð underachievers, á sænsku underpresterare. Mér hefur reyndar ekki tekist að finna 

heppilegt íslenskt orð yfir þennan hóp og mun ég einfaldlega halda mig við að kalla hann 

„nemendur sem afreka undir getu sinni“. Með þessu á ég við að umræddir nemendur gætu afrekað 

mun meira í námi, jafnvel skarað fram úr, en hafa einhverra hluta vegna ekki náð því. Orsakir þess 

geta verið margvíslegar og kem ég til með að fjalla nánar um það í næstu köflum. Þegar fjallað er 

um þessa nemendur þarf að ræða flókið samspil vitsmunalegra og ekki-vitsmunalegra þátta sem 

teljast forsendur til náms. En ég vil undirstrika að athygli mín beinist að þessum hópi vegna þess að 

ég tel að þörfum hans sé ekki mætt í núverandi skólakerfi. Í raun má líta á hann sem vandamál sem 

skólakerfið þarf að leysa. Nemendur sem afreka undir getu sinni ætti ekki að fyrirfinnast að mínum 

dómi.
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3. Hvernig er bráðgerum börnum kennt?

Innan skólakerfisins eru til mismundandi leiðir sem hægt er að fara við kennslu bráðgerra barna. Í 

þessum kafla er fjallað um nokkrar þeirra og komið með tillögur um kennsluaðferðir sem geta verið 

heppilegar. Meðal hefðbundinna úrræða fyrir bráðgera nemendur er breikkun, dýpkun og að flýta 

nemendum í gegnum námið. Einstaklingsmiðun er leið til að reyna að veita öllum nám við sitt hæfi. 

Hægt er að einstaklingsmiða á mismunadi vegu, eins og fram kemur hér á eftir í köflunum um opin 

verkefni og lausnaleitarnám. En til að gefa nemandanum verkefni við hans hæfi þarf að vita hvað 

hann getur. Hvaða nemendur eru bráðgerir að mati kennara? 

 

3.1 Að koma auga á bráðger börn
Samkvæmt Freeman og félögum hefur viðhorf kennara til greindarhugtaksins mikil áhrif á 

námsframvindu bráðgerra barna, því oftast nær eru það þeir sem skilgreina eða „finna“ bráðgeru 

börnin (Freeman o. fl., 2010). Hins vegar, til að snúa aðeins útúr, eru það oftast afburða-

nemendurnir sem kennararnir finna. Kennarar finna nefnilega þá sem gengur vel á prófum og skara 

fram úr í núverandi námsaðstæðum. Mikilvægt er í þessu ljósi að átta sig á mun afburðanemenda og 

bráðgerra nemenda:

Að vægi einkunnar voru svo mikil (63%), gefur til kynna að “bráðgerleiki” í 

úrtakinu var oftast túlkaður út frá háum mælanlegum árangri fremur en miklum 

almennum hæfileikum. En að einblína á árangur er hæpið, þar sem það hefur 

óhjákvæmilega í för með sér að horft er framhjá mörgum bráðgerum börnum 

sem afreka ekki í samræmi við getu 
(Freeman o. fl., 2010, bls. 12)1

Í grein um sérkennslu í stærðfræði sem fjallar um leiðir til að greina námsmöguleika og styrkleika 

nemenda er því haldið fram að það eina sem hægt sé að vera alveg viss um með nemanda, sem 

gengur illa, er að hann hafi ekki lært nægilega mikið við þau námstækifæri sem hann hefur fengið 

(Dalvang og Lunde, 2006, bls. 58). Því borgar sig að skipta um kennsluhætti þegar illa gengur. Þessi 
1The importance given to marks in school (63%) indicates that giftedness in this sample was most 
frequently perceived in terms of high meassurable achievement rather than high potential. The 
problem is that focusing on achievement inevitably leads to losing potentially gifted underachievers of 
all kinds (Freeman og fl. 2010, bls. 12)
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rök eiga alveg eins við með nemendur sem vinna langt fyrir neðan getu sína. En þá þurfa kennarar 

að vita hvað nemendinn getur. Hvernig geta þeir vitað það?

Í sænskri rannsókn um stærðfræðikennslu og hvernig stærðfræðilegir hæfileikar lýsa sér og er unnið 

með kennslufræðilega, kemur einmitt fram hversu erfitt er fyrir kennarann að vita hvað nemendinn 

getur. Kennarar meta og verðlauna vinnuhraða og frammistöðu á prófum sem eitthvað æskilegt. 

Þetta verður mælitæki á stærðfræðilega hæfileika (s. matematiska förmågor) (Pettersson, 2008, bls. 

227). Pettersson vann blandaða rannsókn og fylgdi meðal annars tveim nemendum, stelpu og strák, 

í stærðfræði heilan vetur þar sem annar var í þeirri stöðu að vinna langt undir getu sinni og fékk 

engan veginn að njóta sín. Með breyttum kennsluaðferðum og krefjandi verkefnum og nýjum 

kennara skaraði hann fram úr. Þessi strákur var ekki tilbúinn að sitja þegjandi og reikna dæmi eftir 

dæmi af einhverju sem var engan veginn við hans hæfi. Hins vegar var hann farinn að missa úr og 

komst nýi kennarinn hans að því að sumt vantaði inn í þekkingu hans sem hann hefði átt að hafa 

lært fyrir löngu. Ástæðan var sú að hann var löngu hættur að fylgjast með og læra í tímum. Þessi 

strákur þurfti mikinn stuðning. Þegar strákurinn fékk hann sýndi hann einstaka hæfileika og fór 

mikið fram og hafði gaman af.

Stelpan í rannsókninni var hins vegar sátt við aðstöðu sína í stofunni og vann sig sjálfstætt í gegnum 

námsefnið dæmi fyrir dæmi. Að mati kennarans voru hennar hæfileikar í stærðfræði að miklu leyti 

„áunnir“. Hún sýndi þrautseigju og úthald bæði við að vinna og skrá verkefni sem henni fannst létt 

og við útskýra lausnaleiðir sínar í orðum og myndum. Báðir þessir nemendur sköruðu fram úr í 

stærðfræðikeppni þetta árið og var það meðal annars út af því sem rannsakandinn fann þá.

Pettersson segir að „hæfni kennarans sé mikilvægasti þátturinn fyrir þróun nemendans í 

stærðfræði“. og vitnar þar í fimm mismunandi rannsóknir sér til stuðnings (Pettersson, 2008, bls. 

35). Strákurinn í rannsókn hennar sem bjó yfir einstökum hæfileikum í stærðfræði breyttist mikið 

við að fá nýjan kennara sem gerði meiri kröfur til hans. Pettersson bendir á, að börn með einstaka 

hæfileika í stærðfræði eigi það eitt sameiginlegt að vera með einstaka hæfileika í stærðfræði. En 

þessi börn séu ekki einsleitur hópur (Pettersson, 2008, bls. 32). Suma þætti og eiginleika sem 

einkenna einstaka hæfileika eiga þau sameiginlega. Þetta benda Freeman og félagar einnig á í 

skýrslu sinni:

Þó að það geti verið freistandi að gera ráð fyrir að bráðgerir nemendur séu eins, eru 

þessir nemendur jafn fjölbreytilegir og allir aðrir nemendur. Því fylgir að kennarar þurfa 
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að sníða kennsluna að mismunandi þörfum nemenda.2

(Freeman o.fl., 2010)

3.2 Opin verkefni og rannsóknarnálgun
Ein leið til að einstaklingsmiða kennslu og veita námstækifæri við hæfi er að vinna með svokölluð 

opin verkefni (e. open-ended tasks). Opin verkefni í stærðfræði eru verkefni sem hægt er að nálgast 

á fleiri en einn veg. Þetta þurfa ekki að vera stærðfræðiþrautir sem hægt er að nálgast á marga vegu 

þótt svoleiðis verkefni séu að vísu góð og gild í þessu samhengi,heldur er átt við að verkefnið sé 

opið í þeim skilningi að það sé opið hvernig það endar og hversu mikið má læra af því. Svoleiðis 

verkefni geta mismunandi nemendur farið „mislangt með“, gert mismikið úr og lært mismunandi 

mikið um það samhengi sem er verið að vinna með. Með þessum hætti er hægt að einstaklingmiða 

án þess að nemendur vinni mismunandi verkefni. Mörg stærðfræðispil og leikir eru dæmi um opin 

verkefni. Sem dæmi má nefna stærðfræðispil fyrir tvo sem gengur út á að vera með 100-talna-töflu 

og velja sér tölu til skiptis sem gengur upp í eða er margfeldi af tölunni sem var valin á undan. Þetta 

verkefni æfir margt, og er gott til að læra og æfa samhengi margföldunar og deilingar en fyrir 

nemendur sem hafa góðan skilning á þessu og þekkingu á frumtölum þróast leikurinn smám saman í 

að reyna að lokka mótspilarann í töluna 1, fara svo í frumtölu yfir 50 og þá er viðkomandi búinn að 

vinna. Ekkert margfeldi af tölu yfir 50 er í 100-talna töflunni, og engin tala gengur upp í frumtölu 

nema hún sjálf og 1. Af svona verkefni geta mismunandi nemendur lært á mismundi stigi á sama 

tíma. Allir geta æft leikni í að finna margfeldi og þætti og aukið talnaskilning sinn með því að vinna 

verkefnið. En hver nemandi byggir á þeim skilningi sem hann býr yfir fyrir og bætir skilning sinn í 

samræmi við það.

Oft ganga opnu verkefnin út á að nemendur kanni og rannsaki sjálfir, og dragi svo ályktanir, sem 

leiða til þekkingar á ákveðnum meginhugmyndum innan stærðfræðinnar. Þetta er svokölluð 

rannsóknarnálgun. Nemendur vinna verkefnið til að byggja upp og dýpka skilning sinn á þessum 

hugmyndum. Þessar aðferðir fela oft í sér að nemendur vinni saman í litlum hópum og að allir bæti 

og dýpki skilning sinn þó svo að allir séu ekki á sama stað eða að læra það sama. Þessi verkefni eru 

gerð sérstaklega til að geta mætt þörfum allra nemenda. Vinna við slík verkefni getur verið áskorun 

fyrir bráðgera nemendur jafnt sem slaka. Þessi verkefni eru áberandi þar sem kenningar um 

stærðfræðinám sem uppbyggingu skilnings á stórum stærðfræðilegum meginhugmyndum eru hafðar 

að leiðarljósi. Í eldra námsefni þar sem aðaláherslan er á að kenna aðferðir eru verkefnin sjáldnast 
2„Although it may be tempting to assume that gifted learners are similar, these students are as diverse as the general 
pupil population. It follows that providers must tailor their provision to suit the very different needs of the individual 
learners.“ (Freeman og fl., 2010)
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opin. Með sama hætti geri ég ráð fyrir að mörg verkefni í öðrum námsgreinum geti verið opin. Að 

skrifa ritgerð getur verið opið verkefni þar sem hver og einn geti unnið eftir getu og áhugasviði.

Carol Ann Tomlinson og félagar (2002) skrifa í bókinni The parallel curriculum um kennsluhætti 

við einstaklingsmiðun sem tekur mið af bráðgerum börnum. Þar eru settar fram svonefndar 

„samsíða námskrár“ sem gera bráðgerum nemendum kleift að vinna innan skólastofunnar með 

bekkjarfélögunum án þess að „tapa“ neinu. Þau lýsa því hvernig hægt er að hækka vitsmunalegar 

kröfur til bráðgerra nemenda meðal annars með því „að hanna verkefni sem eru í eðli sínu opnari, 

hægt að túlka á mismunandi hátt og krefjast þess að nemendur æfi og noti meira sjálfstæði í hugsun 

og akademískri vinnu sem nemendur og framleiðendur þekkingar.“ 3 (Tomlinson o. fl., 2002). Þegar 

notast er við opin verkefni í kennslu þarf ekki að getuskipta. Í staðinn er sama verkefnið miserfitt og 

með því vonandi jafnerfitt fyrir flesta nemendur.

3.3 Lausnaleitarnám
Svokallað lausnaleitarnám miðar að því að gefa nemendum færi á að byggja sjálfir upp þekkingu. 

Nemendur vinna í hópum og fá verkefni sem krefjast þess að þeir nýti sér fyrri þekkingu og finni 

sjálfir lausnir sem leiða til áframhaldandi náms (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). Þessa aðferð má rekja 

til hugmynda John Dewey um nám í verki (e. learning by doing) þar sem virk þátttaka nemandans í 

námsferlinu skiptir meginmáli (Þórunn Óskarsdóttir 2005). En þessi kennsluaðferð er 

nemendamiðuð og krefst þar af leiðandi að kennarinn sé tilbúinn að stíga til hliðar og leyfa 

nemandanum að taka við og stjórna námsferlinu. Það er ekki alltaf sem að kennarar eru tilbúnir til 

þess (sama heimild). Hins vegar geta svona verkefni hentað mjög vel fyrir mismunandi nemendur 

sem geta tekist á við verkefnin á mismunandi hátt og unnið hver eftir sinni getu. Þar sem nemendur 

vinna í hópum eru einnig góðir möguleikar á að hægt sé að nýta styrkleika allra. Þetta er dæmi um 

verkefni sem eru tiltölulega opin og geta hentað bráðgerum börnum vel, því nemendur eru misgóðir 

á mismunadi sviðum eins og gátlisti Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur vísar til. Einnig hafa 

nemendur mismunandi námsstíl og finnst gott að takast á við námið á mismunandi hátt. Við 

rannsókn þar sem könnuð voru áhrif svipaðra kennsluaðferða og lausnaleitarnáms, þ.e. aðferða sem 

á ensku nefnast inquiry instruction, oft kallað leitarnám eða uppgötvunarnám á íslensku (á meðan 

lausnaleitarnám er þýðing á enska hugtakinu problem based learning) komust rannsakendur að því 

að eigin hvatning (e. motivation) nemenda til námsins jókst4. Rannsóknin var sérstaklega hönnuð til 
3„Designing tasks that are more open-ended og ambiguos in nature and/or that call on students to exercise greater levels 
of independence in thought and scholary behavior as learners and producers.“ (Tomlinson og fl., 2002).
4 „Findings indicated that after inquiry instruction students´ motivation increased significantly“ (Tuan, Chin, Tsai og 

Cheng, 2005)
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að athuga áhrif þessarrar kennsluaðferðar með tilliti til mismunandi námsstíls (e. learning styles). 

Þessi aukning á eigin hvatningu til náms mældist óháð námsstíl nemandans. Af því draga höfundar 

greinarinnar þá ályktun að þessi kennsluaðferð henti nemendum með mismunandi námsstíl (Tuan, 

Chin, Tsai og Cheng, 2005).      

3.4 Dýpka, breikka eða flýta fyrir?
Þrenns konar úrræði hafa aðallega verið notuð innan skólakerfisins til að koma til móts við þarfir 

bráðgerra barna. Í dýpkun felst að nemandinn fær að kafa dýpra í ákveðin viðfangsefni, og lærir 

með því hluti sem annars er sleppt eða stikað yfir. Margt innan stærðfræðinnar er til dæmis hægt að 

kanna frekar, rannsaka sambönd og uppgötva heilmargt. Ég þekki tilfelli þar sem þetta úrræði er 

notað í náttúrufræðikennslu þar sem nemandi fellur einmitt í þennan hóp samkvæmt lista starfshóps 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur að „heillast svo af ákveðnum sviðum náms og námsgreinum að 

þau geta ekki stillt sig um að kafa dýpra“ (Skýrsla starfshóps 2004). Þetta úrræði má flokka sem 

einstaklingmiðun, þ.e. það tekur mið að nemendanum sem um ræðir og ræðst af honum og áhuga 

hans á viðfangsefnum.

Breikkun snýst hins vegar um að nemandinn fái fleiri verkefni af sama tagi og það sem fengist er 

við. Ef verkefnin höfða sérstaklega til nemandans þarf þetta ekki að vera slæmur kostur en hins 

vegar eru bráðger börn oft fljótari en önnur börn að tileinka sér nýja efnisþætti og þurfa minni 

endurtekningu en meðalnemandinn (Freeman o. fl., 2010). Þess vegna má spyrja sig hversu mikið 

nám fer eiginlega fram þegar breikkun en notuð sem úrræði fyrir bráðger börn.

Að flýta nemendum í gegnum námið, í einstaka námsgreinum eða öllu náminu er úrræði sem er 

notað í miklum mæli víða um heim (Freeman o. fl., 2010). Rannsóknir virðist ekki mæla á móti því 

að nemendum sé flýtt en samt vara margir við því. Flýting getur verið leið í einstaklingsmiðun þar 

sem reynt er að koma til móts við þarfir nemendans og skapa honum góðar aðstæður til náms. Bæði 

Franz Mönks og Irene Ypenburg (2009) og Albert Ziegler (2010) mæla með að nemendum sé flýtt í 

gegnum námið. Að þeirra mati er það úrræðið sem samkvæmt rannsóknum á þessu sviði skilar 

mestu fyrir nemandann.

Niðurstöður rannsóknar Freemans og félaga benda til þess að flýting og dýpkun eru aðferðir sem 

virka vel saman og ekki þarf að velja aðra aðferðina frekar en hina, heldur kemur oft vel út að 

blanda þessum aðferðum/úrræðum saman og aðlaga svo að aðstæðum á hverjum stað (Freeman o. 
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fl. 2010).  

En hvernig er unnið með þessa þekkingu hér á Íslandi? Hver af þessum úrræðum eru nýtt fyrir 

bráðger börn á Íslandi? Í skýrslu starfshóps Reykjavíkurborgar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004) 

kemur fram að í flestum skólum sé viðhöfð einhvers konar getuskipting, með hraðferð/hægferð eða 

getuskipta hópa í bóklegum greinum. Það virðist vera úrræði sem mikið er nýtt. Einnig kom fram að 

nemendur úr 80 % grunnskóla í Reykjavík tóku áfanga úr framhaldsskóla, sem er vísbending um að 

nemendum sé flýtt í gegnum námið í einstökum námsgreinum.
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4. Áhrifaþættir

Í þessum kafla verður fjallað um það sem hefur áhrif á hvernig bráðgerum börnum tekst að rækta 

hæfileika sína. Sérstaklega verður tekið fyrir sjálfstraust og aðrir ekki-vitsmunalegir þættir sem 

skipta máli fyrir nemandann.

 

4.1 Hvað þarf til að bráðger börn fái að njóta sín í skólastarfi og afreki eftir 

getu?
Í rannsókn Pettersson spurði hún 180 kennara meðal annars um hvernig hægt væri að finna 

nemendur með sérstaka hæfileika í stærðfræði. Meirihluti svara þessara kennara voru á þá leið að 

verðlauna hraða og prófárangur (Pettersson, 2008, bls. 107-108). Einhverjir kennarar bentu líka á að 

þessir nemendur sýndu hæfileika sem rökhugsun og einstaka hæfileika við lausnir þrauta 

(Pettersson, 2008, bls. 108). Sumir kennarar svara rannsókninni með athugsemdum um að bráðger 

börn sýni getu sína við umgengni við námsefnið bæði skriflega og munnlega, „eru virk“ og „hafa 

gaman af að ræða um stærðfræði“. Pettersson finnst þessi svör að sumu leyti einkennileg, vegna 

þess að þær kennsluaðferðir sem kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, nota mest fela í sér mjög 

litla munnlega tjáningu. Langalgengasta kennsluaðferðin er að nemendur vinni sjálfstætt í gegnum 

námsefnið og lítið virðist vera um umræður og „innlagnir“ í bekkjunum. Þannig spyr Pettersson sig 

hvernig sé hægt að finna þessa nemendur sem tjá sig svo vel og gáfulega munnlega um 

stærðfræðina. Einnig kemst hún að þeirri niðurstöðu að þegar nemendur vinna sjálfstætt í gegnum 

námsefnið fái þeir ekki þann stuðning sem þeir þurfa til að þroskast eftir getu. Að bráðger börn 

bjargi sér sjálf í gegnum námið er goðsögn, sem því miður lifir í sænskum skólum að mati 

Pettersson (2008, bls. 109). 

4.2 Bráðgerir nemendur sem afreka undir getu sinni
Þeir nemendur sem afreka undir getu sinni eru ekki að stunda nám við sitt hæfi. Rannsóknir hafa 

sýnt að þessir nemendur halda að hegðun þeirra sé aðallega ákveðin af utanaðkomaði þáttum. 

Bráðger börn sem ná góðum árangri í skólastarfi (afreka eftir getu), halda hins vegar að þau stjórni 

hegðuninni (Mönks og Ypenburg, 2009). Þetta kann að hljóma einkennilega en þýðir að þessir 

nemendur sem eru ekki að afreka eftir getu upplifi ekki að þeir séu við stjórnvölin í eigin lífi. Aðrir 
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áberandi þættir tengdir hegðun hjá þessum börnum sem Mönks og Ypenburg nefna eru léleg 

einbeiting, léleg sjálfsmynd í tengslum við skólann, lítill námhraði miðað við bekkjarfélaga, 

erfiðleikar við að tileinka sér skriflegt námefni og neikvætt viðhorf til kennara og skóla. Þessi börn 

hafa lélegt sjálfstraust og prófkvíða og kennarar segja oft að barnið afreki undir getu, sem hefur það 

í för með sér að foreldrar eru ósáttir. Þessi börn upplifa sig oft sem þau séu skilin útundan meðal 

bekkjarfélaga (Mönks og Ypenburg, 2009). Strákurinn í rannsókn Pettersson (2008) er dæmi um 

þetta.5 Honum tókst ekki að nýta hæfileika sína meðal annars vegna lélegs sjálfstrausts og sýndi 

mjög slakan námárangur. Hans vandi var margvíslegur en samt sem áður var hann með einstaka 

hæfileika í stærðfræði sem kennarinn hans vissi af (Pettersson, 2008). En þó svo að þessum börnum 

gangi erfiðlega í upphafi skólagöngu sinnar skara mörg þeirra fram úr á efri skólastigum (Mönks og 

Ypenburg, 2009).  

5 Sjá kafla 3.1, Að sjá bráðgeru börnin.
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5. Að rækta hæfileika, mikilvægi sjálfstrausts og aðrir ekki-

vitsmunalegir þættir

Ákveðnir ekki-vitmunalegir (e. non-cognitive) þættir skipta miklu máli fyrir hvernig bráðgerum 

börnum tekst að rækta hæfileika sína. Albert Ziegler (2010) skilgreinir bráðger börn sem þau börn 

sem hægt er að spá fyrir um framúrskarandi getu til afreka. Þessi skilgreining hefur í för með sér að 

dæmið verður aðeins flóknara.  Með því að skilgreina bráðger börn sem þau börn sem hægt sé að 

spá fyrir um framúrskarandi getu til afreka þarf að reikna með þeim stuðningi sem þessi börn fá. 

Hefðin fyrir því að horfa á það að finna/skilgreina barn sem bráðgert, og það að veita því stuðning, 

sem eitthvað aðskilið á þá ekki lengur við (Ziegler, 2010, bls.82). Það sem Ziegler er að segja er að 

ekki er hægt að horfa fram hjá mikilvægi þessa stuðnings. Foreldrar, kennarar, mentorar og 

jafningar eru mjög mikilvægir. Þeir skipuleggja námsferlið, setja markmið, gagnrýna, hvetja o.s. frv. 

(Ziegler, 2010, bls.83). Þessi börn myndu ekki „komast þetta“ nema þessi stuðningur væri til staðar 

og hægt er að spá fyrir um árangur þessara barna með því að taka tillit til þessa stuðnings. 

Marilyn P. Carlson (1999) framkvæmdi blandaða rannsókn þar sem hún kannaði meðal annars 

hvaða áhrifum sex framúrskarandi meistaranemar í stærðfræði höfðu orðið fyrir sem leiddi til þess 

að þeir héldu áfram í stærðfræðinámi. Meistaranemarnir í rannsókninni bjuggu yfir mikilli 

þrautseigju og miklu sjálfstrausti. Þeir gerðu ráð fyrir að verkefnin þyrftu mikinn tíma og höfðu 

gaman af verkefnum sem kröfðust röksemdafærslna. Þessar niðurstöður styðja þá tilgátu að þessi 

hegðun og þessar hugmyndir (e. beliefs) séu algengar meðal meistaranema og skipta máli fyrir 

ákvarðanir um áframhaldandi nám. Margir þættir hafa haft áhrif á velgengni þessarra nema. Meðal 

þeirra mikilvægustu voru að margir þeirra höfðu haft svokallaðan mentor (oft menntaskólakennara 

eða foreldri), sem hafði hjálpað viðkomandi að rækta hæfileika sína innan stærðfræðinnar með því 

að kveikja og rækta áhugann, kenna viðkomandi að spyrja viðeigandi spurninga og hvetja áfram. 

Aðrir þættir sem höfðu áhrif voru vitneskja um að verkefni taka tíma, sjálfstraust til að reyna að 

finna út hluti sjálfir, og trú á að þeir ættu eftir að komast að niðurstöðu. Niðurstöður rannsókninnar 

sýndu líka að meðal sterkustu áhrifaþátta var sá að hafa mentor (Carlson, 1999). Lóa Hrönn 

Harðardóttir framkvæmdi eigindlega rannsókn á afburðanemendum í háskólanámi á Íslandi. Tekin 
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voru opin viðtöl við þátttakendur og kom meðal annars fram að þeir töldu grunnskólann ekki hafa 

komið nægilega til móts við námsþarfir þeirra (Lóa Hrönn Harðardóttir, 2010). Þessir 

háskólanemendur höfðu mikinn áhuga á sínu sérsviði, ásamt metnaði, aga, þrautseigju og vilja til að 

ná afburðaárangri.

Í þessum rannsóknum, bæði bandarísku og íslensku, er fjallað um háskólanemendur sem hafa þegar 

skarað fram úr. Þessir einstaklingar voru án efa bráðger börn í grunnskóla og í þessu samhengi er 

áhugavert að skoða hvað það er sem hefur gert það að verkum að þessir nemendur hafi farið svona 

langt og afrekað svo mikið.

Það er mun erfiðara að meta hversu efnilegur nemandi er, þ.e. hvað hann getur lært, en að meta 

árangur hans við fyrra nám. Það gerir kröfur til kennarans um fagmennsku og hæfni að meta hvað 

er við hæfi fyrir hvern og einn nemanda. Samt er það þetta sem þarf að meta til að geta lagt fyrir 

verðug viðfangsefni. Verðug viðfangsefni eru verkefni sem reyna mátulega mikið á nemendur. Slík 

verkefni stuðla að trú á eigin getu, því að takast á við eitthvað sem maður þarf að leggja sig fram 

við byggir upp sjálfstraust. Hæfni kennaranns skiptir því miklu máli.

Í Danmörku var unnin skýrsla um stærðfræðinám og kennslu þar í landi árið 2002 

(Undervisningsministeriet, 2002). Í grein um þessa skýrslu skrifar Krístin Bjarnadóttir:  

Í umfjöllun um hæfni á sviði stærðfræðilegrar hugsunar segir í skýrslunni að kennarar á öllum stigum 

þurfi að hafa grundvallarinnsýn í hvers konar spurningar og svör eigi við í stærðfræðikennslu á 

viðkomandi stigi. Enn fremur er mikilvægt að geta laðað fram slíka hæfni hjá nemendum sínum og 

hafa tilfinningu fyrir hvers konar svara megi vænta af nemendum á viðkomandi stigi (Kristín 

Bjarnadóttir, 2003).

Þetta kann að virka sjálfgefið en stundum þarf að benda manni á það augljósa. Er þessi þekking til 

staðar hjá öllum kennurum? Varla, því það kemur líka fram í skýrslunni að þetta sé eitt af því sem 

þurfi að bæta (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Þetta á væntanlega við á Íslandi líka. Það reynir mikið á 

kennarann að hafa þekkingu til að meta hvað er við hæfi og hvers konar spurningar eiga við, og 

þessi hæfni hjá kennurum skiptir miklu máli, einnig til að stuðla að sjálfstrausti hjá nemendum. 

Vantar þekkingu og öryggi hjá kennurum til að kenna svo að nemendur byggi upp sjálfstraust? 

Vantar sjálfstraust hjá kennurum og kemur það í veg fyrir að þeim takist að byggja upp sjálfstraust 

hjá nemendum?
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Í þessu samhengi vil ég aftur benda á niðurstöður rannsóknar Marilyn P. Carlson þar sem kom fram 

að flestir sem héldu áfram alla leið í meistaranámi í stærðfræði höfðu haft  mentor sem hafði hvatt 

þá á margvíslegan hátt áfram í gegnum námið. Þegar fram kemur í dönsku skýrslunni sem vitnað 

var til hér á undan að það „er mikilvægt að geta laðað fram slíka hæfni hjá nemendum sínum“ túlka 

ég það sem svo að það sé einmitt verið að sækjast eftir þessum eiginleikum hjá kennurum sem 

einkenna mentora. Þessir mentorar í rannsókn Carlson voru aðilar sem lögðu fyrir krefjandi 

verkefni og kenndu nemendum að spyrja viðeigandi spurninga, samhliða því að veita stuðning og 

sýna miklar væntingar til viðkomandi. 

Getur munurinn á milli bráðgers barns með lélegt sjálfstraust sem afrekar undir getu sinni og barns 

sem skarar fram úr verið að annar hafi fengið þennan stuðning, þennan bakhjarl sem gætir 

vitsmunalegra hagsmuna barnsins? Það að njóta stuðnings frá mentor virðist skipta miklu máli fyrir 

þessi börn. Ziegler tekur undir mikilvægi mentora sem fyrirmynda er hvetja áfram og veita stuðning 

(Ziegler, 2010).

Joan Freeman bendir einnig á  þennan stuðning í skýrslunni “Educating the Very Able” (Freeman, 

1998). Hún skrifar að meðal annars, er líklegra að þeir sem afreka undir getu sinni eigi við 

tilfinningalegan vanda að stríða og hafi lélegt sjálfstraust. Þeir eiga mjög erfitt með að breyta 

hegðun sinni upp á eigin spýtur. (Freeman, 1998). 

Sums staðar eru námskerfi þar sem börn með sérstaka hæfileika hitta kennara af efra skólastigi 

reglulega til að fá hvatningu og geta spurt viðeigandi spurninga. Í rannsókn Pettersson lýsir hún 

strák sem strax á yngsta stigi grunnskóla fær að hitta stærðfræðikennara úr menntaskóla reglulega 

til að geta fengið kennslu við sitt hæfi (Pettersson 2008).

Í kenningum Lev Vygotskys sem þekkjast best undir merkjum félagslegrar hugsmíðihyggju er oft 

notuð myndlíking um vinnupalla sem kennarinn reisir fyrir nemandann svo hann geti náð að læra 

eins mikið og hann hugsast getur með aðstoð (Meyvant Þórólfsson, 2003). Nemandinn er að byggja 

þekkinguna (húsið) en kennarinn skapar góðar aðstæður til náms setur upp vinnupalla og viðeigandi 

búnað svo byggingin gangi sem greiðlegast fyrir sig og nemandanum takist sem best við verkið. 

Það sem nemandinn getur lært með þessari aðstoð er innan hans þroskasvæðis (e. zone of proximal  

development). Nemandi getur lært miklu meira með aðstoð heldur en einn. Þess vegna skiptir það 

svo miklu máli að nemandinn fái kennslu eða réttara sagt stuðning, samskipti og hvatningu hvort 
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sem er frá kennara, eins konar mentor eða jafnvel jafningjum. Bráðger börn þurfa vinnupalla líka. 

Þau geta líka lært miklu meira með aðstoð heldur en ein. Bráðger nemandi sem er að stunda nám 

við sitt hæfi með því að fá viðeigandi kennslu og takast á við verðug viðfangsefni er að nýta sitt 

þroskasvæði til fulls.
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6. Umræða

Bráðger börn sýna styrkleika sína á mismunandi sviðum. Sum börn eru góð í öllu, og eru ljósár „á 

undan“ bekkjarfélögunum í færni við að takast á við námið og tileinka sér námsefnið. Ég hef aldrei 

heyrt á það minnst að nemendur fari „á undan“ í verkgreinum og tel ég það alveg eðlilegt. Verkefni 

í verkgreinum er flest hægt að takast á við eftir getu og áhuga. Það er sjaldan hægt að vera „of 

góður“.  Ég er ekki að meina að ekki séu til snillingar í handverki, en þeir eru ekki álitnir vandamál. 

Í skapandi námsgreinum er það ekkert vandamál að vera „ofurgóður.“ Því betra því betra, má 

kannski segja. Verkefnin sem nemendur vinna að eru skapandi og getur hver og einn nemandi unnið 

þau eftir sinni getu. Þannig er engin þörf fyrir að fara „á undan,“ og að sama skapi er enginn „á 

eftir.“ 

Hins vegar er tiltölulega algengt að nemendur taki menntaskólaáfanga í bóklegum greinum í efri 

bekkjum grunnskólans. Í skólum Reykjavíkur var árið 2004 algengast að taka framhaldsskóla-

stærðfræði og ensku (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Þýðir það að nemendur séu að sækja 

nám til framhaldsskóla á meðan þeir eru enn í grunnskóla að grunnskólinn geti ekki sinnt þessum 

hópi? Eða þýðir það að hann sé einmitt að því? Stundum er það eflaust tákn um fagmennska að vísa 

áfram á rétta aðila. Margir mæla með að flýta bráðgerum börnum í námi til að veita þeim tækifæri 

til að læra eins mikið og mögulega er hægt. Hins vegar er ekkert sem andmælir því að 

einstaklingsmiðun og flýting sé notað samhliða.

Í skýrslu Freeman og félaga (2010) þar sem var rannsakað meðal annars viðhorf kennara til kennslu 

bráðgerra barna í mörgum löndum kemur fram að 65% þátttakenda líta svo á að einstaklingsmiðun 

sé lykillin að velgengi við kennslu bráðgerra barna. En kennarar viðurkenna vandann við að 

framkvæma þetta: „Jafnvægi á milli hraða, breiddar og dýptar í skólastofunni getur verið vandasamt 

þegar á að skora á og styðja þau sem geta meira“6, því þetta er eflaust púsluspil sem reynir mikið á 

hæfi kennarans. Og: „hæfni kennarans er mikilvægasti þátturinn fyrir þróun nemendans,“ segja 

margir sem hafa stundað rannsóknir á þessu sviði (Pettersson, 2008, bls. 35).

Með opnum verkefnum er hægt að skapa námsaðstæður þar sem nemendur fá færi á að skapa 

6„Classroom balance between pace, breadth and depth can be a critical issue in challenging and supporting the more 
able“ (Freeman og fl., 2010)
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þekkingu á eigin forsendum. Samkvæmt hugmyndum hugsmíðihyggju er oft notast við 

samlíkinguna um vinnupalla. Að reyna að byggja upp sjálfstraust nemenda í anda 

hugsmíðihyggjunnar væri því eins og að reyna að reisa vinnupalla, vinnupalla af sjálfstrausti. Þeir 

gera nemendum kleift að takast á við erfiðara verkefni en áður og læra meira vegna þess að 

þroskasvæðið stækki (e. zone of proximal development). Þar er miðað við það sem nemandi geti lært 

með aðstoð, og undirstrikað að það sé meira en nemandi geti lært einn. Með þeim „gleraugum“ sér 

maður því að þegar nemendur eru látnir bjarga sér sjálfir á undan bekkjarfélögunum eru þeir ekki að 

stunda nám við sitt hæfi. Hins vegar getur passlega erfitt verkefni vissulega verið nám við hæfi en 

enginn á að þurfa að vinna alfarið upp á eigin spýtur í grunnskóla.

Nemendum gengur betur ef kennarinn hefur trú á þeim. Væntingar skipta máli, sem og að þær séu 

sýnilegar. Kennarar þurfa því að sýna væntingar og gera kröfur til nemenda og er það meðal annars 

gert með því að leggja fyrir verðug viðfangsefni. Nemendur finna fyrir þeim væntingum sem eru 

gerðar til þeirra og hefur það áhrif á frammistöðu þeirra í áttina að þessum væntingum. Ef kennari 

sýnir að hann hafi miklar væntingar til nemenda getur það virkað sem hvatning til að byggja upp 

sjálfstraust. Þetta á jafnt við um slaka sem sterka nemendur og virkar í báðar áttir, þar af leiðandi 

getur kennari dregið úr frammistöðu nemanda með því að sýna litlar væntingar til hans (Rhem, 

1999). Því á kennari að meta hæfileika eða  „efnilegheit“ (e. potential) nemenda sinna fremur en 

fyrri árangur, gera viðeigandi kröfur og leggja fyrir verkefni við hæfi. Það eru margar leiðir til þess 

og er ein þeirra að notast við rannsóknarnálgun og/eða lausnaleitarnám þar sem nemendur finna 

sambönd og byggja upp þekkingu sem skilar sér í auknu sjálfstrausti og þrautseigju við að takast á 

við ný og ókunn viðfangsefni.

Rannsóknir hafa sýnt að lausnarleitarnám og uppgötvunarnám hafa áhrif á viðhorf nemenda til 

náms og sjálfstraust þeirra. Tuan og félagar komust að því að uppgötvunarnám við 

náttúrufræðikennslu jók eigin hvatningu  (e. motivation) nemenda, sem og trú þeirra á eigin getu (e. 

self-efficacy). Nemendur voru virkari og lærðu að meta gildi vísindalegra vinnubragða. Þau lærðu 

og afrekuðu meira, náðu lengra og höfðu meiri áhrif á námsumhverfið (Tuan o. fl. 2005, bls. 559). 

„Þegar nemendur bæta trú á eigin getu og verða virkari í náminu, er hægt að spá fyrir um að 

uppbygging vísindahugtaka verði líka betri“ (Tuan o. fl. 2005, bls. 560) 7.

7„We also find that inquiry lessons can increase students´ learning motivation, in their students´ self-efficacy, 
active learning strategies, science learning value, not adressing on performance goal, achievement goal and 
learning environment stimulation. When student increase their self-efficacy and active learning strategies we can 
predict their science concept construction will also become better.“ (Tuan o. fl. 2005, bls. 559-560).
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Þessar niðurstöður segja sitt um að námið sjálft hafi einnig áhrif á aðra þroskaþætti hjá nemendum 

en vitsmunalega. En verkefni þarf að vera við hæfi og það reynir á fagmennsku kennarans að meta 

það. Það að verkefnin séu við hæfi er lykilatriði. Það er gaman þegar eitthvað tekst vel til. Þegar 

nemendur venjast því að finna lausnir sjálfir með „viðeigandi mikilli“ fyrirhöfn venjast þeir því 

væntanlega að takast á við það sem þeir eru að gera. Þannig er hægt að byggja upp sjálfstraust og 

trú á eigin getu hjá nemendum. Þeir temja sér það að vænta þess að þetta eigi eftir að takast hjá 

þeim. Það hlýtur að efla sjálfstraust. Ef maður heldur að maður geti eitthvað nennir maður líka að 

klára verkefnið, og hættir ekki fyrr en á leiðarenda.

Skiptar skoðanir eru um hversu mikilvæg áhrif umhverfisins eru á það hvort barn reynist 

afburðagreint eða bráðgert. En það að umhverfið gegni hlutverki við mótum greindar í nánast öllum 

merkingum orðsins er nokkuð ljóst. Að umhverfið hafi áhrif á hvort og hvernig þessi greind verði 

notuð til að mynda framúrskarandi námsmann segir sig nánast sjálft.

Ég get skilið að kennarar upplifi það sem ögrun eða jafnvel móðgun, að sumir nemendur standi sig 

illa í skóla vegna þess hversu bráðgerir þeir eru, en það er samt eitthvað sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á. Ég hef rekist á kennara sem halda því fram að bráðgerir nemendur þurfi að verðskulda að fá 

að halda áfram með erfiðara verkefni bæði með því að klára allt hitt námsefnið fyrst og með því 

vera jákvæðir gagnvart náminu. Spurning mín er hvort það er ekki skólinn sem er að standa sig illa 

frekar en þessir nemendur ef námsárangur þeirra er ekki betri í skólakerfi þar sem allir, samkvæmt 

lögum og ákvæðum aðalnámskrár, eiga rétt á að fá nám við sitt hæfi? Sum þessara barna eru greind 

ofvirk, með athyglisbrest og fleira vegna þess að þau starfa svo hratt og þeim leiðist svo mikið og 

hegða sér jafnvel ögrandi gagnvart kennaranum. Þetta getur leitt til þess að skólinn upplifi vandann 

sem allt annan en hann er í raun (Mönks og Ypenburg, 2010).

Ef  kennarar sjá bara þau börn sem ganga vel á prófum og í öðru námsmati, fá sum bráðger börn 

aldrei að njóta sín í skólastarfinu vegna þess að enginn tekur einfaldlega eftir því að þau eru bráðger 

(Freeman 1998). 

Dalvang og Lunde (2006) benda á að form og innihald kennslunnar eigi að fá jafnmikla athygli og 

forsendur nemendans til náms. „Það eina sem við vitum með vissu um nemanda sem á í erfiðleikum 

með stærðfræði er að nemandinn hefur ekki lært nóg af þeirri kennslu sem honum hefur verið 

veitt,“8 segja höfundar greinarinnar (Dalvang og Lunde, 2006, bls. 58). Þetta er alveg rökrétt. Það er 

8„Det eneste vi með sikkerhed vet om en elev i matematikkvansker er at eleven ikke har lært tillfredstillende ut fra den 
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það eina sem er hægt að vera viss um. Við getum ekki breytt nemandanum en þar sem við getum 

breytt kennslunni, og með því hugsanlega námstækifærum og hegðun nemendans, væri sennilega 

mál að reyna það.

Opin verkefni eru skapandi. Hægt er að fara með þau mislangt og í ólíkar áttir. Ritgerð unnin í 

íslenskutíma getur verið opið verkefni. Ég hef skrifað mest um stærðfræðikennslu vegna þess að ég 

hef langmesta reynslu af slíkri kennslu. En ljóst er að áherslur á vísindalæsi, röksemdafærslur (sem 

eru reyndar mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi) og nýsköpunarmenntfara vaxandi í skólakerfinu. 

Verkefni sem gera kröfur um að nemandinn finni sjálfur leiðina að lausn er því viðeigandi í 

nútímaskóla. Því ætti að vera nóg pláss fyrir bráðger börn til að spreyta sig þar.

Ég myndi vilja ganga svo langt að segja að nota mætti skapandi þáttinn í náminu sem mælikvarða á 

rými fyrir afburðanemendur innan kennslunnar. Einnig sem leið til að finna þessa nemendur. Þegar 

færi gefst til að skara fram úr gera þessir nemendur það. Það snýst heldur ekki um að vera á undan. 

Það snýst um að fá að nýta hæfileika sína. Ég álykta sem svo að meira beri á bráðgerum börnum í 

námsgreinum eins og stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði vegna þess að kennslan í þessum 

fögum gefi vanalega svo lítið svigrúm fyrir skapandi þætti. Ef allir eiga að glósa það sama í 

náttúrufræði og svara sömu spurningum er lítið svigrúm fyrir þá sem skilja strax og klára fljótt. Þeir 

gera ekkert meira með það sem verið er að vinna með, en halda yfirleitt áfram í námsbókinni, og 

eiga á hættu að einangrast, eða bíða og láta sér leiðast. Þess vegna skipta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og opið hugarfar svo miklu máli þegar kemur að þessum börnum. Skynsamur 

kennari með opinn huga getur veitt bráðgerum nemanda stuðning og úrræði við hans hæfi eftir 

aðstæðum hverju sinni.

Eins og áður hefur komið fram eru þessi börn ekki einsleitur hópur.   

Rannsóknaniðurstöður um bráðgera nemendur sýna hvað eftir annað að jákvæð sjálfsmynd er aflið 

sem knýr og ákveður hvort tekst að gera mikla hæfileika raunverulega.9 

(Mönks og Ypenburg bls. 81)

Þó svo að hópurinn sem um ræðir sé ekki einsleitur, er jákvæð sjálfsmynd sterkt afl til þess að 

hæfileikar nái að blómstra. Þegar sjálfsmyndin er svo mikilvæg, er ekki hægt að horfa fram hjá því 

undervisningen han blitt tilbudt“ (Dalvang og Lunde, 2006, bls. 58).
9Forskningsresultat beträffande högt begåvade elever klargör gång på gång att en positiv självbild är den drivande och 
bestämmande kraften när det gäller att förverkliga hög begåvning (Mönks og Ypenburg bls. 81)
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sem Ziegler heldur fram (2010), að einungis sé hægt að spá fyrir um velgengni þessara barna með 

því að taka tillit til þess stuðnings sem þau fá. Hluti þessa stuðnings kemur úr skólanum. Hæfni 

kennarans er það sem skiptir mestu máli til að börn með sérstaka hæfileika fái að njóta sín í 

skólastarfi. Er það vegna þess að hæfum kennurum tekst að laða fram hæfileika og hjálpa 

nemendum að byggja upp jákvæða sjálfsmynd? Ég held það.

Hæfur kennari kemur auga á hæfileika og „efnilegheit“ hjá nemendum sínum og reynir að styðja 

við styrkleika. Það á vel við í nútímaskóla að vinna með styrkleika nemenda. Hæfur kennari kann 

að spyrja og kenna nemendum að spyrja viðeigandi spurninga (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Í 

samanburði við mentorana í rannsókn Carlson (1999) eru þetta einmitt eiginleikar sem mentorar 

höfðu. Þeir komu auga á slík „efnilegheit“ (e. potential) sem voru til staðar. Þeir veittu athygli og 

gerðu kröfur, kenndu að spyrja spurninga og gáfust ekki upp. Hæfur kennari er því mentor nemenda 

sinna.

Stundum eru bráðgerð börn álitin vandamáli vegna þess hversu kröfuhörð þau eru á kennarann sinn. 

Í bók Pettersson (2008) nefnir hún dæmi um strák sem heimtaði að fá að vita hvað kvarðatrót var í 

fyrsta bekk. Þetta hefði ekki verið vandamál hefði kennarinn vitað þetta. Dæmið er lýsandi fyrir 

hvers konar vandræði kennarar geta lent í með bráðgerum börnum. Hæfur kennari getur samt fundið 

leið úr svona vanda. Þessi strákur fékk að hitta menntaskólakennara sem gat svarað spurningum 

hans. Hæfni felst oft í að leita sér sérfræðiaðstoðar og vísa á rétta aðila. Önnur möguleg leið í svona 

stöðu er að leyfa slíkum afburðanemanda að afla upplýsinga um viðfangsefnið, og koma svo og 

kynna eða segja frá í bekknum. Annað útilokar heldur ekki hitt í þessu tilfelli, heldur getur það 

ábyggilega verið gott að fá að fræða bekkjarfélagana stöku sinnum um það sem maður lærir hjá 

sérfræðingum, á sama hátt og er gott að leyfa öllum nemendum að segja frá því sem þeir hafa áhuga 

á.
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7. Lokaorð

Meginniðurstaða mín er þessi. Til þess að börn með einstaka hæfileika fái að blómstra og nýta 

hæfileika sína til fulls þarf hæfa kennara, sem eru raunverulegir mentorar og byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd hjá nemendum sínum. Þetta má gera með því að veita bráðgerum nemendum nám við 

hæfi. Hægt er að fara margar leiðir að því og hef ég minnst á nokkrar þeirra í ritgerðinni. En sama 

hvort notast er við dýpkun sem úrræði eða nemendum séu flýtt í gegnum námið virðist það ljóst að 

einstaklingmiðun er lykill að árangri í þessum efnum (Tomlinson o. fl., 2002, Freeman o. fl. 2010, 

Freeman, 1998). Líta þarf á hvern nemanda fyrir sig og veita honum námstækifæri útfrá hans 

forsendum. Bráðger börn er ekki einleitur hópur, heldur jafn fjölbreytileg og önnur börn. Ekki má 

gleymast að þegar nemanda gengur ílla eða sýnir námsleiða getur það verið vísbending um að 

viðkomandi hljóti ekki nám við sitt hæfi. Það getur verið að viðkomandi nemandi sé bráðger, og 

finnst verkefnin fyrir neðan sína virðingu. Þegar uppi er staðið virðist þetta snúast um hæfni 

kennarans til að sjá nemandann og meta hans efnilegheit, og í framhaldi af því að bjóða honum að 

vinna með verðug viðfangsefni.    
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