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Ágrip 

 

Tilgangur rannsóknarinnar og þessa verkefnis er að varpa ljósi á viðhorf, reynslu og 

upplifun fjögurra nemenda í 10. bekk af því að sækja og stunda stærðfræðinám sitt við 

framhaldsskóla og hvernig það er samanborið við stærðfræðinám þeirra í 

grunnskólanum. Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt við heimildaöflun þar sem 

viðtöl voru tekin við fjóra nemendur 10. bekkjar grunnskóla sem jafnframt námi sínu í 

grunnskólanum stunda nám í stærðfræði á framhaldsskólastigi. Niðurstöður úr 

viðtölunum eru skoðaðar í ljósi tveggja námskenninga, atferlisstefnu og hugsmíðahyggju, 

og kennsluaðferða í anda þeirra sem og áhrifa námsumhverfis.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að í ljós kom að viðhorf nemendanna 

fjögurra til stærðfræði voru almennt á þá leið að engin sérstakur áhugi á faginu er til 

staðar hjá þeim. Reynsla nemendanna af stærðfræðináminu í framhaldsskólanum var að 

jafnaði jákvæð miðað við reynslu þeirra af stærðfræðináminu í grunnskólanum og þeir 

töldu sig geta mælt með því við aðra nemendur sem hafa til þess getu og áhuga, að fara 

þá leið að stunda nám á tveimur skólastigum. Aftur á móti var félagsleg upplifun þeirra í 

framhaldsskólanum frekar neikvæð og þeir höfðu lítil samskipti við aðra nemendur 

framhaldsskólans ef frá eru talin samskipti við aðra nemendur 10.bekkjar. 
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Þakkir 

 

Ég vil þakka leiðsögukennara mínum Guðbjörgu Pálsdóttur, lektor við Kennaraháskóla 

Íslands, fyrir óeigingjarnt starf í mína þágu við leiðsögn. Þá vil ég þakka Halldóri Páli 

Halldórssyni, skólameistara, fyrir góð ráð og ábendingar og Valgerði Sævarsdóttur fyrir 

yfirlestur. Þátttakendum í rannsókn minni og foreldrum þeirra þakka ég sérstaklega. 

Einnig vil ég þakka því starfsfólki grunnskólans sem ég gat leitað til og sem aðstoðaði 

mig eftir þörfum. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, 

skilning og hvatningu meðan á verkinu stóð. 
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1. Inngangur  

 

Umræða um menntamál er ávallt brýn enda er menntun ein meginstoð lýðræðis og 

undirstaða menningar þjóðar og velferðar hennar. Á undanförnum misserum hefur mikil 

umræða átt sér stað um einstaklingsmiðað nám og hvernig skuli koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. Einnig hefur m.a. verið töluvert rætt um samfellu náms 

milli skólastiga, nám á tveimur skólastigum og styttra nám í grunn- og framhaldsskólum. 

Á síðustu árum hefur það færst í vöxt að nemendur stundi nám á tveimur skólastigum 

samtímis og um þessar mundir eru uppi háværar raddir um það að bjóða í auknum mæli 

þeim nemendum, sem hafa til þess getu, að útskrifast úr grunnskóla í lok 9. bekkjar 

(Guðni Einarsson 2007). 

Samkvæmt gildandi lögum um grunnskóla nr. 66/1995, er grunnskóli 10 ára skóli og 

er hverju sveitarfélagi skylt að halda skóla fyrir öll börn á aldrinum 6-16 ára sem 

lögheimili eiga í sveitarfélaginu. Lögin heimila þó að í vissum tilvikum megi veita 

undanþágu frá þessum ákvæðum og segir m.a. að nemandi sem lokið hefur öllu námi 

grunnskóla með tilskildum árangri á skemmri tíma en tíu árum telst hafa lokið 

skyldunámi. 

Í drögum að nýrri aðalnámskrá grunnskóla sem tekur gildi haustið 2007, er 

sérstaklega fjallað um tengsl grunnskóla og framhaldsskóla. Tilraunir eru gerðar til að 

minnka skil milli skólastiga og auka flæði milli þeirra. Grunnskólanemendur, sem hafa til 

þess námsgetu og þess óska, eiga þess kost að ljúka samræmdu prófi í einstökum 

námsgreinum í 8. eða 9. bekk grunnskóla og geta þar með sótt um að útskrifast fyrr úr 

grunnskóla í þeirri grein. Í framhaldinu geta nemendur hafið nám í framhaldsskóla í 

viðkomandi grein samhliða námi í grunnskóla og stundað þar með nám á tveimur 

skólastigum samtímis (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2006:7, 24).  

Með því að bjóða nemendum upp á að stunda nám á tveimur skólastigum er tilraun 

gerð til að koma til móts við þarfir bráðgerra nemenda. Það er eitt af markmiðum og 

skyldum grunnskólans að stuðla að alhliða þroska hvers og eins með því að bjóða upp á 

metnaðarfull og krefjandi námstækifæri við allra hæfi. Þá er hlutverk grunnskólans, auk 

þess að sjá nemendum fyrir almennri fræðslu, að taka þátt í félagslegri mótun nemenda 
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og að búa þá undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti 2006:8). Af þessu má sjá að grunnskólinn er uppeldisstofnun þar sem 

leitast er við að kenna nemendum reglur, siði og hegðun sem viðurkennd eru í 

þjóðfélaginu. Hlutverk framhaldsskólans er hins vegar að búa nemendur undir virka 

þátttöku í þjóðfélaginu, að undirbúa þá undir störf í atvinnulífinu og frekara nám 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti 2004:8). Grunnskólanemendur sem sækja 

nám í framhaldsskóla á sama tíma og þeir stunda nám í grunnskólanum eyða 

óhjákvæmilega minni tíma í grunnskólanum. Það er því umhugsunarvert hvort 

grunnskólinn geti sinnt hlutverki sínu sem uppeldisstofnum svo vel sé, ef nemendur hafa 

ekki fasta viðveru í skólanum. 

En þrátt fyrir að auðvelda eigi nemendum að stunda nám á tveimur skólastigum 

samtímis þá eru grunnskólarnir einnig hvattir til þess að bjóða nemendum upp á að dýpka 

þekkingu sína innan skólans (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2006:24). Til að 

það sé hægt þurfa kennsluaðferðir og námsumhverfi að vera krefjandi og áhuga nemenda 

þarf að kveikja og viðhalda. Viðfangsefnin ættu að vera þannig úr garði gerð að þau séu 

áhugaverð, útvíkki þekkingu nemenda og krefjist dýpri hugsunar og tengsla við fyrri 

hugmyndir nemenda sem og raunverulegar aðstæður (Van de Walle 2004:100). 

Margar mismunandi leiðir hafa verið farnar í því að bjóða nemendum sem hafa til 

þess getu og áhuga að flýta skólagöngu sinni á einn eða annan hátt. Ekki virðist vera nein 

mótuð stefna um það hvernig þessum málum skuli vera háttað og svo virðist sem 

grunnskólarnir geti farið sínar eigin leiðir í því að koma til móts við afburðanemendur. 

Frá haustinu 2005 hefur verið í gangi tilraunaverkefni við Menntaskólann á Akureyri þar 

sem nemendur hafa getað stundað nám við skólann eftir lok 9. bekkjar. Fyrsta veturinn 

voru nemendurnir hafðir saman í bekk og námsefni 10. bekkjar grunnskólans og             

1. bekkjar menntaskólans tekið fyrir á einu ári. Í Garðaskóla hafa nemendur 9. bekkjar 

getað tekið námsefni 9. og 10. bekkjar á einu ári og eftir það haft möguleika á að taka 

framhaldsskólaáfanga í 10. bekk. Þeir nemendur sem ljúka framhaldsskólaáfanga í 

grunnskólanum geta fengið einingar metnar við upphaf náms í framhaldsskóla (Guðni 

Einarsson 2007). Þá hefur Menntaskólinn í Kópavogi verið í nánu samstarfi við 

grunnskóla bæjarfélagsins um kennslu nemenda og er nú svo komið að hundruðir 
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grunnskólanemenda sækja áfanga við menntaskólann jafnhliða grunnskólanáminu 

(Jóhanna Ingvarsdóttir 2007). 

Sá möguleiki, sem sumum nemendum 10. bekkjar býðst, að stunda hluta af námi sínu 

við framhaldsskóla og þar með að stunda nám á tveimur skólastigum samtímis vakti hjá 

mér sérstakan áhuga. Mig langaði til að kynna mér þennan kost betur og þá sérstaklega 

að heyra raddir nemendanna sjálfra sem velja það að fara þessa leið. Í framhaldinu ákvað 

ég að gera eigindlega rannsókn og kynna mér viðhorf, reynslu og upplifun nemenda af 

því að stunda nám á tveimur skólastigum. Í rannsókn minni eru viðtöl tekin við fjóra 

nemendur í 10. bekk sem sækja og stunda stærðfræðinám sitt í framhaldsskóla samhliða 

öðru grunnskólanámi. Nemendurnir skýra frá reynslu sinni af því að stunda nám á 

tveimur skólastigum og félagsleg upplifun þeirra er rædd. Þeir greina frá viðhorfum 

sínum til stærðfræðinnar og bera saman hefðbunda kennsluhætti í stærðfræðitímum á 

skólastigunum tveimur. Niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan ræddar og skoðaðar í ljósi 

kenninga um stærðfræðinám og  -kennslu sem og um námsumhverfi. 

Ritgerð þessi fjallar um rannsókn mína og rannsóknarspurningin er: Hver eru viðhorf, 

reynsla og upplifun fjögurra nemenda í 10.bekk af því að sækja og stunda stærðfræðinám 

sitt í framhaldsskóla og hvernig það er samanborið við stærðfræðinám þeirra í 

grunnskólanum?  
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2. Rannsóknaraðferðir  

 

Rannsókn er kerfisbundin aðferð við að safna og túlka upplýsingar og gera grein fyrir 

þeim. Þessar upplýsingar eru fengnar beint frá einstaklingum, hópum, úr skjölum eða 

skýrslum svo fátt eitt sé nefnt. Þannig er menntarannsókn kerfisbundin, fræðileg úttekt 

eða rannsókn á fræðslu- og/eða menntamálum (McMillan 2004:4).   

Þessi rannsókn mín er menntarannsókn með það að markmiði að varpa ljósi á 

viðhorf, reynslu og upplifun fjögurra nemenda í 10. bekk grunnskóla á því að sækja og 

stunda stærðfræðinám sitt í framhaldsskóla og hvernig það er samanborið við 

stærðfræðinám þeirra í grunnskólanum. Leitast er við að fá fram skoðanir og tilfinningar 

þeirra til náms og kennslu á þessum tveimur skólastigum sem og til félagslegra þátta og 

samskipta við aðra nemendur. 

 

2.1 Aðferðir og þátttakendur 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt við þessa rannsókn og er gagnaöflun byggð 

upp á viðtölum. Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á huglægu mati, skoðunum, 

viðhorfum og tilfinningum þátttakenda. Áhersla er lögð á að þróa frekari skilning, finna 

merkingu orða og gjörða og lýsa margþættum veruleika þátttakenda. Gögnin geta til 

dæmis verið í formi munnlegra/skriflegra lýsinga, vettvangsnótna, skýrslna, mynda, 

munnlegra heimilda og frásagna (McMillan 2004:9-11).   

Viðtal er ein aðferð við gagnaöflun þar sem rannsakandi spyr viðmælanda sinn 

munnlegra spurninga og gagnkvæm svörun er milli rannsakanda og viðmælanda.  

Samtalið er tekið upp á hljóðband og síðar er unnið úr því (McMillan 2004:167). Þar sem 

ég ætlaði að taka viðtöl við nemendur á unglingastigi taldi ég mig geta fengið meiri 

upplýsingar ef þeir fengju að svara spurningunum í tölvu. Í þessu hraða nútímaþjóðfélagi 

sem við búum í hafa breytingar orðið á samskiptamáta manna og unglingar jafnt sem 

fullorðnir eru vanir því að eiga samskipti í gegnum tölvu með þar til gerðum forritum. Ég 

ákvað því að láta viðmælendur mína hafa spurningar viðtalsins í hefti (sjá fylgiskjal 1) 

sem þeir gætu svo svarað í tölvu. Ég áleit að með þessari tilhögun væri hægt að draga úr 
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óþarfa kvíða þar sem viðmælendur mínir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af málfari sínu og 

að koma hugsunum sínum í munnleg orð. 

Viðtöl voru tekin við fjóra nemendur í 10. bekk ákveðins grunnskóla sem hafa frá 

upphafi 10. bekkjar, þ.e. frá haustinu 2006, sótt og stundað stærðfræðinám sitt við 

ákveðinn framhaldsskóla. Allir nemendurnir tóku samræmt próf í stærðfræði vorið 2006, 

í lok 9. bekkjar, og náðu tilskilinni lágmarkseinkunn sem var 7. Nemendurnir sækja þrjá 

stærðfræðitíma á viku í framhaldsskólanum, sem hver er 80 mínútur að lengd. 

 

2.2 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Eftir að hafa borið rannsóknarhugmynd mína á borð fyrir skólastjórnendur grunnskólans, 

fékk ég þeirra leyfi til að gera þess rannsókn. Ég setti mig í samband við einn 

stærðfræðikennara grunnskólans sem lét mig hafa lista með nöfnum þeirra nemenda     

10. bekkjar sem sækja og stunda stærðfræðinám sitt við framhaldsskólann, ásamt 

upplýsingum um foreldra, heimilisfang og símanúmer. Í framhaldi af því hringdi ég í 

foreldra þessara nemenda, kynnti mig og rannsókn mína og bað þá um leyfi til að ræða 

við barn þeirra, svo framarlega sem barnið sjálft væri tilbúið til viðtals. Að þessu loknu 

hitti ég nemendurna fjóra á bókasafni skólans þar sem ég kynnti fyrir þeim efni 

rannsóknarinnar og fékk þeirra samþykki til að fá að ræða við þá um þessi málefni.  

Einnig notuðum við tímann í óformlegt spjall til að kynnast aðeins og að lokum var 

tímasetning viðtalsins ákveðin. Meðfram þessari vinnu, útbjó ég ramma að viðtali og setti 

fram þær megin spurningar sem ég vildi að kæmu fram í því. 

Viðtölin fóru fram á bókasafni grunnskólans þann 8. mars og tóku um klukkutíma. 

Ég ræddi fyrst stuttlega við nemendur og útskýrði fyrir þeim fyrirkomulagið og benti 

þeim á að spyrja mig ef eitthvað væri óljóst eða ef einhverjar aðrar spurningar vöknuðu. 

Að því loknu fengu nemendur útprentað hefti með spurningunum (sjá fylgiskjal 1) sem 

þeir svöruðu í tölvu. Sex tölvur voru á bókasafninu, sem snéru á móti hverri annarri, þrjár 

og þrjár. Ein tölva var því á milli hvers nemanda. Þegar nemendur höfðu lokið við að 

svara spurningunum, prentuðu þeir svör sín út og afhentu mér.  

Eftir að viðtölum lauk, hófst ég strax handa við að vinna úr þeim upplýsingum sem 

þar komu fram. Ég byrjaði á því að draga fram megin niðurstöður í svörum hvers og eins 
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nemanda og það var svo á þeim grundvelli sem ég útbjó frásögn hvers nemanda (sjá 

fylgiskjal 2). Ég hafði samband við tvo nemendur aftur til að spyrja út í það sem mér 

þótti óljóst í svörum þeirra. Þegar allar frásagnirnar voru tilbúnar, gaf ég mig á tal við 

hvern nemanda og bar túlkun mína, á því sem hann setti fram, undir hann til samþykkis. 

Þá gaf ég sérhverjum nemanda tækifæri á  að bæta einhverju við ef svo bæri undir. 
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3. Námskenningar og kennsluaðferðir  

 

Í aldanna rás hafa ýmsir fræðimenn komið fram með kenningar sínar um það hvernig 

þekkingaröflun eigi sér stað og í hvaða samhengi skuli skoða þekkingu manna. Hér á 

eftir verður umfjöllun um tvær stefnur, atferlisstefnu og hugsmíðahyggju, sem mikil áhrif 

hafa haft á hugmyndir manna um nám og hvernig það fer fram. Fyrst verður fjallað um 

hugmyndafræði þessarra stefna og síðan um stærðfræðikennslu í anda þeirra. 

 

3.1 Atferlisstefna 

3.1.1 Hugmyndafræði atferlisstefnu 

Atferlisstefna (e. behaviorism) er stefna innan sálfræðinnar sem gjarnan er kennd við 

bandarísku sálfræðingana John B. Watson (1878 - 1958) og B.F. Skinner (1904 - 1990). 

Atferlisstefnan byggir á þeirri hugmynd að allar gjörðir lifandi vera, þ.m.t. hegðun, 

hugsun og tilfinningar, eigi að skoða út frá atferli og umhverfi en ekki út frá getgátum 

um ómeðvitaðar hvatir eða vitsmunaþroska (Shaffer 2002:45-46).  

Atferlissinnar trúa því að þekking sé algild, hlutlæg og óháð manneskjunni og að 

helsta markmið góðrar menntunar sé að móta nemendur þannig að þeir hljóti 

viðurkennda þekkingu og hæfileika. Nám byggist á sambandi milli áreitis og svörunar og 

frammistaða nemenda fer eftir því hvort þeir hafi lært þá svörun sem til var ætlast. Þá 

felst kennsla í því að miðla þekkingu og stjórna hegðun með styrkingum og/eða 

refsingum og rétt beiting þeirra getur flýtt fyrir námi. Notkun styrkinga eykur líkur á að 

hegðun endurtaki sig en notkun refsinga dregur aftur á móti úr þeim líkum. Kennslan fer 

þannig fram að kennari (eða texti) kynnir raunveruleikann fyrir nemendum með því að 

setja fram upplýsingar smám saman, vera með sýnikennslu og efla færni nemenda með 

því að láta þá gera æfingar. Kennarinn ber ábyrgð á að skipuleggja og stjórna námi 

nemenda sinna. Hann útvegar upplýsingar, útskýrir þær, leiðir nemendur í gegnum 

athafnir og verkefni, athugar skilning nemenda og dæmir um nákvæmni og réttleika 

niðurstaðna og svara nemenda. Hlutverk nemenda er að móttaka þær staðreyndir sem 
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kennarinn hefur miðlað til þeirra með því að hlusta eða lesa, leggja á minnið, endursegja 

og æfa sig. Þeir vinna oftar en ekki sjálfstætt og áhersla er lögð á að fá fram rétta 

niðurstöðu (Good 2003:413; Scheurman 1998:6-7).  

3.1.2 Stærðfræðikennsla í anda atferlisstefnu 

Sú stærðfræðikennsla sem hingað til hefur oft verið köllum hefðbundin 

stærðfræðikennsla, er kennsla í anda atferlisstefnu. Hún einkennist af því að 

stærðfræðikennarinn býr til námsáætlun með hliðsjón af aðalnámskrá og ákveður þannig 

hvað það er sem nemendur munu koma til með að læra. Námsáætlunin  greinir námsefnið 

niður í ákveðna námsþætti og útlistar hvenær hvað skuli lært. Hverjum námsþætti er svo 

aftur skipt niður í ákveðna efnisþætti. Í kennslustundum miðlar kennarinn 

stærðfræðilegum staðreyndum og kennir færni. Kennsla þeirra einkennist af útskýringum 

þar sem áhersla er lögð á að kynna fyrir nemendum reglur og aðferðir við lausnir 

stærðfræðilegra viðfangsefna og gefa sýnidæmi þar sem þessar reglur og aðferðir eru 

notaðar (Ediger 1999:6; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:6).  

Kennslustundirnar byrja gjarnan á því að kennarinn rifjar upp námsefni síðasta tíma 

og fer yfir heimavinnu nemenda. Síðan er kennarinn með innlögn um nýtt efni og 

útskýrir og sýnir nemendum hvernig hægt er að leysa æfingarnar og dæmin. Því næst 

gefst nemendum færi á að æfa sig í að nota sömu reglur og aðferðir og kennarinn hafði 

áður kynnt. Ef einhver nemandi á í vandræðum með að reikna dæmin, sýnir hann 

nemandanum aftur aðferðirnar við lausn þess. Námsbækurnar eru oftar en ekki 

skipulagðar þannig að nemendur byrja á því að lesa stuttan texta eða útskýringar, því 

næst eru sýnidæmi sem kynna aðferðir og leiðir til lausnar og að lokum koma verkefni og 

dæmi fyrir nemendur til að leysa. Eftir að nemendur hafa reiknað dæmin geta þeir 

athugað svörin, sem gjarnan eru aftast í bókinni. Ef svar við dæmi er rétt, eru nemendur 

verðlaunaðir, þ.e. þeir fá viðurkenningu á því sem þeir voru að gera (sbr. styrkingu). Ef 

svar er rangt, hafa nemendur nú komist að hinu réttu svari með því að fletta því upp aftast 

í bókinni og eru tilbúnir til að takast á við næsta efnisþátt sem er á dagskrá. Erfiðleikastig 

hvers efnisþáttar eykst smám saman og þessi uppbygging endurtekur sig í sífellu í 

umfjöllun bókarinnar um hvern efnisþátt (Ediger 1999:6-7; Van de Walle 2004:12). Sem 

dæmi um kennslubækur á grunnskólastigi sem byggja á þessum hugmyndum eru Almenn 
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stærðfræði I-III þar sem kaflarnir byrja gjarnan á fræðilegri umfjöllun sem fléttast saman 

við sýnidæmi og enda á mörgum svipuðum æfingadæmum sem nemendur eiga að kljást 

við. Reglulega eru svo sjálfspróf og kaflapróf til að kanna og meta þekkingu á efninu. 

 

3.2 Hugsmíðahyggja 

3.2.1 Hugmyndafræði hugsmíðahyggju 

Hugsmíðahyggja (e. constructivism) er námskenning sem aðallega byggist á hugmyndum 

tveggja fræðimanna. Annars vegar á hugmyndum svissneska náttúrufræðingsins og 

þroskasálfræðingsins Jean Piaget (1896 - 1980) um vitsmunaþroska og hins vegar á 

hugmyndum rússneska sálfræðingsins Lev Vygotsky (1896 - 1934). Piaget áleit að 

greind væri grundvallarstarfsemi sérhverrar lífveru sem hjálpaði henni að aðlagast 

umhverfi sínu. Öll vitræn starfsemi mannsins miðaði þannig að því að skapa vitrænt 

jafnvægi milli hugsana hans og umhverfisins. Vygotsky var að mörgu leiti sammála 

Piaget en taldi þó að félagslegt og menningarlegt umhverfi hefði sitt að segja um 

vitsmunaþroska mannsins. Hann taldi að félagsleg samskipti manna leggðu grunn að 

vitþroska þeirra og að vitþroskinn litaðist af skoðunum, gildismati og þeim aðferðum til 

þekkingaröflunar sem eru við lýði innan hverrar menningar. Þessi kenning Vygotsky 

hefur verið nefnd félagsleg hugsmíðahyggja (Shaffer 2002:50-51, 246-247).  

Þeir sem aðhyllast hugsmíðahyggju líta svo á að sérhver einstaklingur byggi upp 

þekkingu sína sjálfur í samræmi við þroska sinn og fyrri þekkingu og sé virkur í eigin 

námi. Þeir telja að börn séu forvitnar sálir frá náttúrunnar hendi sem læra best þegar þau 

fást beint við umhverfi sitt, kanna og skoða hluti og taka þátt í þeim aðstæðum sem gera 

þeim kleift að byggja upp nýja þekkingu. Því er nauðsynlegt að gefa þeim tækifæri til að 

snerta, meðhöndla og upplifa það sem þau eru að læra og tengja það hlutum og umhverfi 

sem þau þekkja fyrir. Þannig verður til n.k. þekkingarvefur tengdrar þekkingar (Shaffer 

2002:218, 239). 

Fylgismenn hugsmíðahyggju hafa gagnrýnt hina svokölluðu hefðbundnu kennslu sem 

þeir telja byggja of mikið á óvirkri munnlegri fræðslu af hálfu kennarans og leggja of 

mikla áherslu á utanbókarlærdóm. Þar sem börnum er eðlilegt að aðhafast eitthvað, 
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veldur það einungis togstreitu milli kennara og nemenda að kennari þvingi nemendur til 

að vera stillta og hljóða. Þeir telja að kennari nái mun meiri árangri í starfi með því að 

láta nemendur sína vera sem virkasta. Kennarinn á að láta nemendum sínum í té sem 

mest af hlutum sem þeir geta skoðað, snert og fært úr stað auk þess sem hann ætti að ýta 

undir samræður nemenda, þar sem félagsleg samskipti eru forsenda fyrir vitsmunalegum 

þroska. Í umræðum sem stuðla að skoðanaskiptum, útskýringum og framsetningu 

spurninga er kennarinn í hlutverki stjórnanda þar sem hann er um leið að leitast við að 

komast að hugsun nemenda, þ.e. hvernig þeir hugsa. Hann hvetur svo til þess að sú 

þekking sem nemendur hafa aflað sér sé nýtt við raunverulegar aðstæður og yfirfærð í 

stærra samhengi. Þessi aukna virkni nemenda verður til þess að ábyrgð á náminu er 

sameiginlega í höndum kennarans og nemendanna sjálfra. Eitt verður þó að hafa í huga 

og það er sú staðreynd að nemendur í bekk geta verið á mismunandi þroskastigi og þar af 

leiðandi ekki endilega tilbúnir til að læra sömu hlutina og því ætti námið að vera 

einstaklingsmiðað. Kennarinn verður að viðurkenna þroskamun nemenda sinna og 

skipuleggja athafnir fyrir einstaklinga eða smærri hópa m.t.t. þroska þeirra í stað þess að 

kenna öllum það sama á sama tíma (Charles 1989:28, 31; Good 2003:413; Shaffer 

2002:239,248).  

3.2.3 Stærðfræðikennsla í anda hugsmíðahyggju 

Á síðustu árum hafa kennsluaðferðir í anda hugsmíðahyggju víða verið að ryðja sér til 

rúms, m.a. hér á Íslandi.  Með tilkomu nýs námsefnis fyrir grunnskólastig hefur grunnur 

verið lagður að breyttum áherslum í stærðfræðikennslu og –námi. Þessar kennsluaðferðir 

einkennast af því að tillit er tekið til forþekkingar nemandans, þ.e. þeirrar þekkingar sem 

nemandinn býr þegar yfir. Nýtt efni er þannig kynnt nemandanum út frá því sem hann 

kann. Nemandinn byggir upp nýja þekkingu á gömlum grunni og þróar með sér aðferðir 

sem byggja á forþekkingu hans. Þannig stækkar þekkingarsvið nemandans smátt og smátt 

og til verður net hugmynda sem dýpkar skilning hans á viðfangsefninu (Van de Walle 

2004:22-23). 

Sú kennsla sem byggist á hugmyndum hugsmíðahyggju leggur áherslu á nám frekar 

en kennslu. Kenningar og reglur eru að sjálfsögðu mikilvægar þegar talað er um 

stærðfræði. Það er hins vegar ekki það sama að læra um hugtök og hvernig leysa eigi 
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dæmi annars vegar og að iðka stærðfræði hins vegar. Þótt útskýringar séu góðar, þá koma 

þær ekki í stað skilnings sem hver nemandi byggir upp sjálfur (Boaler og Humphreys 

2005:96; Van de Walle 2004:13). 

Með því að iðka stærðfræði þá er áhersla lögð á virkni nemandans fremur en á orð og 

útskýringar kennarans. Hlutverk kennarans felst fremur í því að styðja við nemendur, 

skapa aðstæður sem gefa nemendum tækifæri til að auka og dýpka skilning sinn og ýta 

undir stærðfræðilega hugsun þeirra. Þá stjórnar kennarinn gagnrýninni umræðu sem 

krefst þess af nemendum að þeir séu þátttakendur sem myndi sér skoðanir á 

viðfangsefninu og hlusti á hugmyndir annarra (Boaler og Humphreys 2005:11). 

Nemendur vinna saman í hópum, pörum eða einstaklingslega við það að rannsaka 

stærðfræðileg viðfangsefni, skipuleggja vinnu sína, alhæfa, koma fram og kynna 

niðurstöður sínar og aðferðir, færa rök fyrir aðferðum sínum og réttlæta þær. Einnig er 

nemendum gerð grein fyrir mikilvægi þess að kynna og setja fram lausnir sínar á ólíkan 

hátt, t.d. sem mynd, texta, töflu, líkan eða munnlega. Nemendur eru ólíkir og fara 

mismunandi leiðir til aukins skilnings. Þeir ættu að hafa aðgang að ólíkum 

hjálpargögnum til stærðfræðilegra rannsókna. Notkun hjálpargagna hjálpar nemendum 

við að byggja upp og þróa ný hugtök eða tengsl og mynda tengsl milli hugtaka og tákna. 

Ef nemendur fá að sökkva sér í stærðfræðilegar rannsóknir í stað þess að meðtaka 

upplýsingar er líklegra að áhugi þeirra á faginu kvikni (Van de Walle 2004:14, 30). 

Félagsleg samskipti nemenda gegna mikilvægu hlutverki í náminu og því er umræða 

stór hluti þess. Nemendur miðla þekkingu sinni og ræða málin í hópi félaga sinna. Þeir 

bera saman bækur sínar, segja frá hugsunum sínum og hugmyndum og útskýra hverjir 

fyrir öðrum. Að geta tjáð sig um stærðfræði krefst skilnings og að fá tækifæri til að sjá 

stærðfræðileg viðfangsefni frá mismunandi sjónarhornum hjálpar nemendum að skilja 

þau í stærra samhengi (Boaler og Humphreys 2005:11-12). 

Kennslubækur á grunnskólastigi sem byggja á þessari meginhugmyndafræði eru m.a. 

bókaflokkarnir Geisli og Átta – tíu þar sem viðfangsefnin fela m.a. í sér að nemendur 

rannsaki, ræði saman, túlki, vinni hlutbundið, skrái og leysi þrautir (Guðbjörg Pálsdóttir 

og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006:11). 
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4. Námsumhverfi 

 

Sú reynsla sem nemendur öðlast við það að fást við stærðfræði mótar hugmyndir þeirra 

um hvað felst í því að iðka stærðfræði. Það er í skólastofunni sem nemendur fá helst 

tækifæri til að kynnast stærðfræði og vinna að stærðfræðilegum verkefnum. 

Námsumhverfið í skólastofunni þarf því að vera þannig úr garði gert að það skapi og 

bjóði upp á þessi tækifæri (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006b:6,8). 

Að undanförnu hefur verið leitast eftir því að kalla fram breytingar á námsumhverfi 

og hverfa frá ríkjandi kennaramiðuðu umhverfi til nemendamiðaðs umhverfis. Í 

kennaramiðuðu umhverfi miðast vinnan í stærðfræðitímum við hugmyndir og 

útskýringar kennarans og að fá fram rétt svör. Aftur á móti í nemendamiðuðu umhverfi 

eru það gjörðir nemendanna, vinnuframlag þeirra og umræður sem eru í brennidepli í 

glímunni við stærðfræðileg viðfangsefni (Pang 2003:2).  

Til að svo megi verða þurfa miklar breytingar að eiga sér stað á kennaramiðuðu 

námsumhverfi. Beina þarf sjónum að því hvernig nemendur hugsa um stærðfræðileg 

viðfangsefni í stað þess að einblína á það að fá fram rétt svör. Hinu nýja námsumhverfi 

má líkja við stærðfræðisamfélag þar sem gagnrýnin samskipti einstaklinga byggja á 

stærðfræðilegri röksemdarfærslu. Þar eru stærðfræðileg gögn og málefnanleg rök notuð 

til að færa sönnur á mál sitt. Sérhver einstaklingur samfélagsins er vísindamaður sem 

setur fram sínar eigin tilgátur, finnur upp aðferðir og leysir vandamál á eigin spýtur og 

með hjálp annarra. Jafnvægi ríkir í samfélaginu þar sem hugtök, aðferðir og beiting 

þeirra mynda sterk bönd (Van de Walle 2004:6). Í námsumhverfi eins og hér var lýst hafa 

allir sitt hlutverk, jafnt kennarar sem nemendur og síðast en ekki síst umhverfið sjálft. 

 

4.1 Hlutverk kennara 

Stærðfræðikennarar bera ábyrgð á því að kenna öllum nemendum sínum stærðfræði, 

hvort heldur sem nemendurnir eru bráðgerir, af erlendu bergi brotnir, fatlaðir, eigi við 

náms- eða hegðunarörðugleika að stríða og svo mætti lengi telja.  Þá er það einnig 
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hlutverk kennara að skapa þannig andrúmsloft í kennslustofunni að það einkennist af 

áhuga, trausti og væntingum, því innan þess umhverfis er nemendum boðið upp á það að 

iðka stærðfræði. Eitt af því sem kennari þarf að hafa í huga er það að nám á sér gjarnan 

stað í lifandi félagslegu umhverfi og að tjáning ýtir undir nám og hugsun. Nemendur 

þurfa því að fá tækifæri til að tala saman og skiptast á skoðunum (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:7; Van de Walle 2004:14, 91). 

Umræður eru mjög mikilvægar í stærðfræðinámi og rannsóknir hafa sýnt að 

nemendum finnst gaman af stærðfræðilegri umræðu og þeir segjast læra mikið af henni 

(Boaler og Humphreys 2005:83-84). Spurningar kennara og val hans á viðfangsefnum til 

umræðu skipta því miklu máli í leiðsögn hans. Spurningarnar þurfa að ýta undir 

sjálfstæða hugsun nemenda sem og að styðja við rökhugsun þeirra. Spurningar kennarans 

beina nemendum inn á ákveðnar brautir og því mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um 

fjölbreyttar spurnaraðferðir. Líklegra er að meiri umræða skapist ef spurningarnar eru 

opnar, krefjandi og markvissar og ætlaðar til að styðja við nemendur í því að byggja upp 

skilning fremur en að þær séu yfirborðskenndar og lokaðar. Opnar spurningar gefa 

nemendum tækifæri til að tjá sig með sínum eigin orðum og koma fram með sínar 

hugmyndir. Þá er mikilvægt að umræðan sé þannig uppbyggð að allir geti tekið þátt og 

að hún sé krefjandi fyrir ólíka nemendur (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2006a:8-10; Boaler og Humphreys 2005:34-37). 

Það er kennarinn sem leiðir umræðuna og í umræðu um stærðfræðileg viðfangsefni 

geta ýmsar ranghugmyndir nemenda komið í ljós. Sumir halda því fram að ekki sé 

æskilegt að nemendur séu að ræða saman á grundvelli ranghugmynda og telja að 

nemendur komi til með að muna þær frekar en það sem er rétt. Rannsóknir hafa hins 

vegar sýnt fram á að nemendur læra mikið af því að velta fyrir sér ólíkum hugmyndum, 

jafnvel þótt sumar af þeim séu rangar. Að vinna með og velta fyrir sér ólíkum 

hugmyndum kallar á mikil vitræn og rökræn átök sem efla nemendur enn frekar í því að 

byggja upp og dýpka skilning. Kennarinn þarf að gefa ranghugmyndum gaum því þær 

varpa ljósi á það hvað það er sem nemendur vita og hvað það er sem þeir eru að 

misskilja. Þá getur hann notfært sér það í umræðu þegar slíkar hugmyndir koma upp á 

yfirborðið (Boaler og Humphreys 2005:34). 
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Það er nemendum mikilvægt að finna að kennarinn er til staðar fyrir þau og að þeir 

geti leitað til hans ef þörf þykir. Að ganga á milli borða í skólastofunni gefur kennaranum 

m.a. tækifæri á að fá innsýn í hugsun nemenda sem og að fylgjast með og greina vinnu 

þeirra og umræður. Jafnframt styrkir það áhugahvöt nemenda og styður við sjálfstætt 

nám þeirra. Nemendur telja sig fá fjölbreyttari samræður og sjónarmið á viðfangefnin ef 

kennarinn gengur um stofuna (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006a:10).  

 

4.2 Hlutverk nemenda 

Nám er fyrirhöfn og nemendur þurfa að vera meðvitaðir um þær væntingar sem til þeirra 

eru gerðar. Þeir þurfa að finna það að þeir eru hluti af heild – bekkjarheild. Í 

stærðfræðitímum er það þeirra verkefni að iðka stærðfræði. Þeir þurfa að bera virðingu 

fyrir kennaranum sem og öðrum nemendum, hlusta á aðra af athygli og taka þátt í 

fræðilegum samræðum sem byggjast á gagnkvæmri virðingu þrátt fyrir að ekki séu allir 

sammála (Van de Walle 2004:32). 

Að iðka stærðfræði tekur á og þarfnast frumkvæðis. Í stærðfræðilegu námsumhverfi 

ættu nemendur að vera ófeimnir við að taka áhættu, prófa hugmyndir sínar og útskýra 

þær, deila innsýn sinni, skora á aðra og leita ráða hjá öðrum nemendum eða kennara. 

Enginn nemandi á að komast upp með það að vera óvirkur þiggjandi. Það getur vakið 

ugg í brjósti nemenda að taka af skarið þegar enginn hefur sagt nákvæmlega hvað skuli 

gera og hvernig. Í öruggu námsumhverfi þurfa nemendur ekki að óttast það að taka 

áhættu og koma fram með sínar hugmyndir. Nemendur eru vissir um að virðing sé borin 

fyrir þeim og tilraunum þeirra við stærðfræðileg viðfangsefni í átt til aukins skilnings 

(Van de Walle 2004:14, 32).  

Nemendur þurfa einnig að skoða og vera meðvitaðir um hugsanir sínar, stjórna þeim 

og skipuleggja þær. Þeir nemendur, sem hafa náð góðum tökum á eigin hugsanaferli, vita 

og viðurkenna hvenær þeim gengur illa og hvenær skilningi er ábótavant. Þegar þeir 

mæta erfiðleikum taka þeir meðvitaðar ákvarðanir um að skipta um aðferðir, endurskoða 

vandamálið, kafa í þekkingarbrunn sinn í leit að skyldri þekkingu sér til hjálpar, eða 

einfaldlega byrja upp á nýtt. Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að læra og þróa með sér 
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þess háttar hugsanaferli og að nemendur sem lært hafa þessar aðferðir og beita þeim, 

sýna framfarir við lausnaleit (Van de Walle 2004:54-55). 

 

4.3 Skólastofan 

Það er í skólastofunni sem stærðfræðinámið fer að mestu leyti fram og það er því 

mikilvægt að námsumhverfi skólastofunnar sé gefandi. Það skiptir máli hvernig 

fyrirkomulagið í stofunni er, hvaða námsgögn eru þar til staðar, hvernig andrúmsloftið er 

og hvaða menning er ríkjandi. Í skólastofunni gilda ákveðnir siðir og reglur, væntingar, 

gjörðir og samskipti, viðhorf og gildi sem kennarar og nemendur hafa mótað (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:5). 

Skólastofan þarf að vera aðlaðandi og umhverfið hvetjandi. Hægt er að setja 

vandaðar úrlausnir nemenda á veggspjald og hengja til sýnis upp á vegg. Einnig eru 

fáanleg tilbúin veggspjöld um ákveðið efni sem hægt er að nota til að kveikja áhuga 

nemenda eða til að vekja þá til umhugsunar. Ýmis konar hlutbundin hjálpargögn sem 

nýst geta nemendum við námið ættu að standa þeim til boða og vera tiltæk í stofunni. Þá 

er líkönum einnig ætlað að hjálpa nemendum að byggja upp skilning sinn, hugsa um og 

íhuga nýjar hugmyndir. Fjölbreytilegt úrval hjálpargagna er því nauðsynlegt þar sem 

nemendur geta valið og notað að vild það sem hentar hverju sinni. Kennarinn ætti að 

hvetja nemendur til að nota hlutbundin gögn eða líkön við vinnu sína eða til frekari 

útskýringar á hugmyndum sínum. Það á hins vegar ekki að neyða nemendur til að nota 

einhver sérstök hjálpargögn heldur eiga þeir að geta valið það sem þeim þykir best.  Sem 

dæmi um hjálpargögn má nefna einingakubba, baunir, rör, pinnabretti, myndir, 

reiknilíkön, brotaskífur og tilbúna peningaseðla. Þá getur verið gaman ef nemendur og 

kennarar safna saman ólíkum þrautum, hlutum, spilum eða púslum sem hægt er að grípa í 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:6-7; Van de Walle 2004:30-

31).  
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5. Niðurstöður 

 

Hér á eftir verða niðurstöður úr viðtölum kynntar og ræddar í ljósi fyrri umfjöllunar um 

kennsluaðferðir og námsumhverfi. Áður en að því kemur er hins vegar ágætt að glöggva 

sig á því hvers vegna nemendurnir ákváðu að taka samræmda prófið í stærðfræði í lok   

9. bekkjar og fara þá leið að stunda stærðfræðinám sitt við framhaldsskóla á sama tíma 

og þeir stunda nám við grunnskólann. Einnig er gott að vita hver almenn viðhorf þeirra 

eru til stærðfræðinnar. 

Nemandi A hefur frá upphafi skólagöngu sinnar staðið betur að vígi í stærðfræði en 

flestir jafnaldrar sínir. Eftir að hafa tekið samræmda prófið fannst honum eðlilegt að 

halda áfram og stunda stærðfræðinám sitt við framhaldsskóla. Hann myndi þá líka losna 

við það að vinna í aukabókum í grunnskólanum. Það sem hafði áhrif á þessa ákvörðun 

hans var hvatning frá foreldum og gott gengi í stærðfræði. 

Nemanda B fannst gott að ná ákveðnu forskoti með því að taka samræmda prófið ári 

á undan og einnig að þurfa ekki að taka öll samræmdu prófin í 10. bekk. Það sem hafði 

áhrif á ákvörðun hans var að í 9. bekk var í boði valgrein sem hét stærðfræði – hraðferð. 

Hann valdi að fara í þá tíma sem og aðrir nemendur sem áhuga höfðu á því að taka 

samræmda prófið fyrr. Einnig hvöttu foreldrar hans, kennarar og vinir hann til að láta 

slag standa og taka samræmda prófið í stærðfræði í 9. bekk. 

Nemandi C ákvað að fara þessa leið til að fá einingar metnar og þar með að flýta fyrir 

námi sínu því hann stefnir á að fara í ákveðinn framhaldsskóla. Þegar þangað er komið 

losnar hann við að taka fyrstu tvo stærðfræðiáfangana þar.  

Nemanda D hefur hingað til gengið vel í stærðfræði og verið á undan samnemendum 

sínum og fannst því tilvalið að nýta sér það tækifæri að taka samræmda prófið í 9. bekk. 

Ef hann næði tiltekinni lágmarkseinkunn ætlaði hann að sækja stærðfræðitíma í 

framhaldsskólanum. 

Ríkjandi viðhorf nemendanna fjögurra til stærðfræði eru á þá leið að enginn sérstakur 

áhugi á faginu er fyrir hendi, en þrátt fyrir það segir C: „...ég get alveg gert hana án þess 

að fá þunglyndiskast.“ Nemendurnir nefna þó að ef þeir eru að fást við eitthvað sem þeir 

skilja og eiga auðvelt með að læra, þá finnst þeim hún skemmtilegri en ella. Þeir 
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viðurkenna það að hafa ekki mikið velt því fyrir sér hvers vegna þeir hafa þessa skoðun á 

stærðfræði og rökstyðja viðhorf sín ekkert frekar. Þeir hafa allir átt auðvelt með að læra 

stærðfræði og taka því sem að höndum ber. Hins vegar, þá segir B: „...ef ég sé eitthvað 

dæmi sem er ekki tengt skólanum þá ákveð ég ekkert að fara að reikna það af 

sjálfstæðum vilja, mér finnst ekki það gaman.“  

 

5.1 Reynsla nemendanna af stærðfræðinámi í grunnskólanum 

„...maður á bara að læra stanslaust í sinni bók...“ 

 (Nemandi A) 

Allir nemendurnir fjórir lýstu hefðbundnum stærðfræðitímum í grunnskólanum á 

svipaðan hátt. Í upphafi kennslustundar bað kennarinn nemendur um að halda áfram að 

vinna í kennslubókinni. Nemendur sátu allan tímann og áttu að reikna. Þeir segja að oftar 

en ekki hafi nemendur gefist upp, einn af öðrum, á því að sitja, þegja og reikna þar til á 

endanum hafi ekki verið vinnufriður í bekknum sökum hávaða. Nemandi A var ekki 

ánægður með það hvernig farið var yfir námsefnið og sagðist hafa lært endalaust í sömu 

bókinni. Nemandi C var hins vegar á öðru máli og fannst skipulagningin þægileg, þar 

sem nemendur fengu ákveðinn tíma til að reikna ákveðið mörg dæmi í kennslubókinni. 

Þar sem hann var vanur að vinna hratt og örugglega, gat hann ætt áfram í námsefninu, 

klárað það sem hann þurfti að gera og slakað á eftir það.    

 

„Maður fékk heldur eiginlega ekki neina kennslu í stærðfræðitímunum því þar var 

kennarinn bara að ussa á fólk og reka á eftir því.“ 

 (Nemandi B) 

Hvað varðar kennsluna sjálfa og kennsluaðferðir þá eru nemendurnir flestir sammála því 

að kennslan hafi verið af skornum skammti. Tími kennarans hafi farið í það að fá hljóð í 

bekkinn og að reka á eftir nemendum. Stundum hafi kennarinn verið með töflukennslu og 

útskýrt einstök atriði, en það hafi ekki komið þeim að notum þar sem þeir voru komnir 

langt á undan samnemendum sínum og búnir að reikna þau dæmi sem kennarinn var að 

útskýra. Þeim fannst vanta að kennarinn notaði meira töfluna til kennslu og að hann 

útskýrði dæmin meira upp á töflu og betur. Þeir upplifðu stærðfræðinámið sem mikið 
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sjálfsnám og þeim fannst þeir ekki læra nægilega mikið af kennaranum. Hvað varðar 

aðgengi að kennara segir C að hann hafi fengið hjálp ef hann hafi beðið um hana. 

Nemandi D er á sama máli og segir að það hafi komið fyrir að hann hafi rétt upp hönd og 

spurt ef eitthvað var sem vafðist fyrir honum.  Hann segist þó hafa lært námsefnið mest 

upp á eigin spýtur með því að lesa og skoða dæmin og útskýringarnar í bókinni. 

 

„...allir voru bara að kjafta og fylgdust ekkert með.“ 

 (Nemandi A) 

Af þessum fjórum nemendum, þá voru þrír þeirra sem nefndu sérstaklega óróleika og 

truflun frá öðrum nemendum í bekknum. Nemandi A nefnir það að nemendur hafi mikið 

talað saman og lítið fylgst með því sem kennarinn var að segja og skrifa.  B tekur í sama 

streng og talar um að flestir bekkjarfélagar sínir hafi lítinn áhuga haft á því sem verið var 

að gera og því hafi þeim orðið lítið úr verki. Þeir tala um að ekki hafi verið ákjósanlegur 

vinnufriður og segir D að oft á tíðum hafi verið erfitt að einbeita sér að náminu þar sem 

ekki hafi verið vinnufriður og því afrakstur tímans í samræmi við það. 

 

5.2 Reynsla nemendanna af stærðfræðinámi í framhaldsskólanum 

„Kennarinn setur fyrir heimanám, notar síðan mestallan tímann 

 til að fara yfir þetta heimanám, setur síðan fyrir meira,  

og notar síðan næsta tíma til að fara yfir...“ 

 (Nemandi C) 

Hefðbundnum stærðfræðitíma í framhaldsskólanum lýsa nemendurnir á svipaðan hátt. 

Kennarinn byrjar á því að fara yfir heimanámið frá töflunni, sérstaklega þau dæmi sem 

nemendur áttu erfitt með að leysa. Að því loknu er kennarinn oftast með innlögn og 

nemendur glósa. Því næst setur kennarinn þeim fyrir ný dæmi og nemendur nota það sem 

eftir er tímans til að reikna þau. Ef nemendur ná ekki að reikna öll dæmin í tímanum, 

klára þeir þau heima. Í næsta tíma er svo farið yfir þessi dæmi, ný dæmi sett fyrir og svo 

koll af kolli. Nemendur A og B minnast sérstaklega á það að farið sé mun hraðar yfir 

námsefnið nú miðað við það sem þeir hafa áður kynnst. C er hins vegar á öðru máli og 

finnst þetta ekki nógu gott fyrirkomulag. Hann segir að kennarinn noti mest allan tímann 
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til að fara yfir heimanámið þannig að þeir sem ekki áttu í vandræðum með það þurfi að 

bíða eftir því að kennarinn sé búinn að fara yfir dæmin. C segist eiga erfitt með að halda 

áhuganum í tímanum og nenni ekki að fylgjast með, því það sé farið svo hægt í efnið. 

 

„Kennarinn kennir mikið frá töflunni og útskýrir mikið...“ 

 (Nemandi B) 

Nemanda D finnst kennsluaðferðirnar í framhaldsskólanum mjög ólíkar þeim sem hann á 

venjast úr grunnskóla. Hann segir að það sé mun meira um töflukennslu og A og B taka í 

sama streng. Þeim finnst kennarinn útskýra námsefnið vel og segjast læra mest af því 

þegar hann tekur dæmi upp á töflu. Öllum nemendunum finnst námsefnið þyngra en það 

var í grunnskólanum en þrátt fyrir það finnst þeim flestum það betur útskýrt og því 

auðlært. Að þeirra mati er aðgengi að kennara svipað og það var í grunnskóla. Ef 

nemandi leitar eftir hjálp, þá fær hann hjálp.  

 

„Það er alltaf mjög mikill vinnufriður og auðvelt að einbeita sér.“ 

 (Nemandi D) 

Á meðan að stærðfræðitímarnir í grunnskólanum fóru oft í mas og læti, þá ríkir 

vinnufriður í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum að mati nemendanna. B telur 

ástæðuna vera þá að í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum séu nemendur sem sjálfir 

hafa ákveðið að vera í þessum tímum og þess vegna reyni þeir að gera sitt besta til að 

fylgjast með og skilja námsefnið. Hann segir að auðvitað séu alltaf einhverjir nemendur 

sem lítinn áhuga hafa á því sem verið er að gera en þeir séu þó ekki að trufla kennsluna 

og hina nemendurna.  

 

5.3 Félagsleg upplifun nemendanna 

„Samskiptin við bekkjarfélagana í grunnskólanum hafa ekki mikið breyst 

en við erum samt með þeim í aðeins færri tímum...“ 

 (Nemandi D) 

Þrátt fyrir að stunda nám sitt að hluta til í framhaldsskóla, þá segja A og B að félagsleg 

samskipti þeirra við bekkjarfélaga sína og aðra nemendur í grunnskólanum hafi ekkert 
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breyst. D er sammála þeim og talar um að samskiptin við bekkjarfélaga sína í 

grunnskólanum hafi lítið breyst en tekur þó fram að hann sé með þeim í færri tímum 

þennan veturinn. C segir að þar sem hann er minna í grunnskólanum, þá sé hann 

óhjákvæmilega minna með vinum sínum og jafnöldrum í skólanum.  

 

„...eyði ekki meiri tíma þar en ég þarf...“ 

 (Nemandi C) 

Hvað varðar félagsleg samskipti nemendanna við aðra nemendur í framhaldsskólanum, 

þá hafa C og D aðallega samskipti við aðra grunnskólanemendur og vini sína sem eru í 

skólanum á sama tíma. C segir samskiptin „bara lala“ og að hann eyði ekki meiri tíma í 

skólanum en hann þarf. D tekur fram að hann sé aðeins í stærðfræðitímunum og þar tali 

nemendur ekki mikið saman. B segist ekki eiga mikil samskipti við aðra nemendur í 

framhaldsskólanum, honum finnst hann vera eitthvað svo „lítill“ í þessum stóra skóla. A 

er hins vegar á öndverðum meiði og finnst samskipti sín við aðra nemendur nokkuð góð, 

hvort heldur sem það eru aðrir nemendur 10.bekkjar sem stunda nám við 

framhaldsskólann eða þeir nemendur sem hann þekkir og eru í fullu námi þar. 

 

„Mér finnst ég nú ekkert vera nemandi í framhaldsskólanum,  

ég fer bara þarna í nokkra tíma. “ 

 (Nemandi B) 

B, C og D upplifa sig eingöngu sem fullgilda nemendur í grunnskólanum, en ekki í 

framhaldsskólanum. B segist samt vonast til þess að sú tilfinning eigi eftir að breytast 

þegar hann er kominn í fullt nám við skólann. Nú sækir hann einungis nokkra tíma á viku 

þangað og upplifir sig því ekki sem fullgildan nemanda. D er á sama máli, nefnir að hann 

sé svo lítið í skólanum – bara í einu fagi.  A er hins vegar eini nemandinn sem skynjar sig 

sem fullgildan nemanda í báðum skólunum 
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5.4 Nám á tveimur skólastigum 

„...missi alltaf af leikfimitímunum með bekknum sem er frekar fúlt.“ 

 (Nemandi B) 

Þrír nemendanna, þeir A, C og D, segja námið í framhaldsskólanum lítil áhrif hafa á 

annað nám í grunnskólanum. A og D missa af leikfimi þar sem einn stærðfræðitíminn í 

framhaldsskólanum er á sama tíma og tvöfaldur leikfimitími í grunnskólanum. C missir 

hins vegar einungis úr einn dönskutíma á viku og segir það ekki breyta miklu fyrir sig. 

Nemandi B er hins vegar á öðru máli og segir námið í framhaldsskólanum hafa áhrif á 

nám sitt í grunnskólanum. Eins og A og D, missir B alltaf af leikfimitímunum í 

grunnskólanum og finnst honum það miður að missa af þeim tímum með bekkjarfélögum 

sínum. Einnig ætlaði hann sér að velja dans en síðar kom í ljós að þeir tímar myndu 

stangast á við stærðfræðitímana, þannig að hann sleppti því. Þessi fög, þ.e. leikfimi og 

dans, eru einmitt í mestu uppáhaldi hjá B en hann segir þau kannski minnstu máli skipta 

með tilliti til samræmdra prófa. 

Þrátt fyrir að nemendurnir fjórir missi úr tíma í grunnskólanum þegar þeir eru í 

stærðfræðitímum í framhaldsskólanum, telja þeir sig allir hafa tekist ágætlega að sameina 

námið í skólunum tveimur. 

 

„...tilvalið fyrir þá sem standa sig vel í grunnskóla að fara í framhaldsskóla í 

einstaka fögum, þetta flýtir fyrir manni og er bara mjög sniðugt.“ 

 (Nemandi D) 

Að lokum voru nemendurnir fjórir beðnir um að lýsa kostum og göllum þess að stunda 

nám á tveimur skólastigum samtímis. Allir voru þeir sammála um það að helsti kostur 

þess væri að fá einingar metnar og flýta þannig fyrir námi. Þegar í fullt nám í 

framhaldsskólanum væri komið, þá væru tveir áfangar í stærðfræði að baki. Nemandi B 

nefndi það einnig sem kost að ef svo færi að nemandi félli á prófinu í 

framhaldsskólanum, þá yrði það ekki til þess að hann dragist aftur úr jafnöldrum sínum 

þar sem hann væri þá hvort eð er á undan þeim. 

Nemendurnir fjórir töldu allir að helsti ókostur þess að stunda nám á tveimur 

skólastigum væri sá að nemandi gæti misst úr tíma í grunnskólanum þar sem námið í 



 Grunnskólabraut  B.Ed. lokaverkefni 
 

 25 Birta Huld Halldórsdóttir 

framhaldsskólanum færi fram á sama tíma og námið í grunnskólanum. Þannig væri ekki 

hægt að sækja báða tímana og C nefndi það sérstaklega að fjarvera úr tímum gæti haft 

neikvæð áhrif á lokaeinkunn í því fagi sem nemandi mætir ekki í. D minntist einnig á að 

ef um væri að ræða marga tíma á viku sem nemandi myndi missa úr grunnskólanum 

vegna námsins í framhaldsskólanum, þá gæti það ef til vill bitnað meira á náminu heldur 

en það gerir í hans tilviki þar sem hann missir einungis af tveimur leikfimitímum. Þá taldi 

nemandi A að heimanámið væri meira í framhaldsskólanum og fannst það ókostur og C 

nefndi það sem ókost að sá tími sem verið væri með vinum og kunningjum í 

grunnskólanum væri minni en áður þar sem viðveran í skólanum sé ekki eins mikil. 

Þrátt fyrir ofangreinda ókosti segjast allir nemendurnir geta mælt með því við aðra að 

fara þá leið að stunda nám á tveimur skólastigum samtímis, þ.e. ef nemendur hafa tök á 

því og stendur það til boða. B segir að nemendur geti ekkert annað en hagnast á þessu og 

svo sé þetta ágætis tilbreyting frá grunnskólanum. C nefnir þó að það fari eftir því hvað 

nemandi vill gera. Ef hann vill klára framhaldsskólann fyrr þarf hann að leggja meira á 

sig í 9. bekk og það getur verið erfitt. 

Nemendur A, B og D hefðu ekki viljað hafa framkvæmd þessarar námsleiðar á annan 

hátt og segja fyrirkomulagið vera fínt eins og það er. Hins vegar myndi nemandi C vilja 

hafa kennsluáætlunina í stærðfræði í framhaldsskólanum frjálsari þannig að allir 

nemendurnir þyrftu ekki að vera staddir á sama stað í námsefninu á sama tíma. Þeir 

nemendur sem fyrri eru til að skilja námsefnið gætu þá haldið áfram í stað þess að þurfa 

að bíða eftir þeim sem seinni eru til. 
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6. Umræður 

 

Viðhorf sérhvers nemanda, skoðanir hans og afstaða til skólans og námsins, hljóta að 

mótast af reynslu hans og upplifunum. Þannig ætti jákvæð reynsla og upplifun nemenda 

af stærðfræðinámi og -kennslu að vera líklegri til að ýta undir jákvæð viðhorf til 

greinarinnar. Það er áhyggjuefni að þrír af þeim fjórum nemendum sem rætt var við 

höfðu engan sérstakan áhuga á stærðfræði og að þeir fengjust ekki við stærðfræðileg 

viðfangsefni sér til skemmtunar ef þau tengdust ekki námi þeirra. Stærðfræðikennsla í 

anda atferlisstefnu sem einkennist af því að nemendur hlusta á kennarann þylja upp 

stærðfræðilegar staðreyndir og æfa færni tímunum saman er ekki vænleg til þess að vekja 

hjá nemendum áhuga á stærðfræði. Ef nemendur fá hins vegar að vera virkir þátttakendur 

í námi sínu og iðka stærðfræði með því að sökkva sér í stærðfræðilega rannsóknavinnu 

og umræðu í stað þess að vera óvirkir þiggjendur upplýsinga, er líklegra að áhugi þeirra á 

faginu kvikni (Van de Walle 2004:14, 30). 

Þrátt fyrir ólíka upplifun nemendanna fjögurra af stærðfræðitímum grunnskólans 

annars vegar og stærðfræðitímum framhaldsskólans hins vegar, þá var námið og kennslan 

á báðum skólastigum í anda atferlisstefnu. Í stærðfræðitímunum í grunnskólanum áttu 

nemendurnir að sitja og reikna og þess á milli útskýrði kennarinn einstök atriði upp á 

töflu. Þeir upplifðu hins vegar mikla truflun frá öðrum nemendum bekkjarins og fannst 

kennslan þar af leiðandi vera af skornum skammti þar sem mestur tími kennarans fór í 

það að fá hljóð í bekkinn og reka á eftir nemendum. Það er alvarlegt mál þegar 

nemendum finnst þeir ekki fá kennslu við hæfi vegna þess að tími kennarans fer í allt 

annað en að huga að kennslunni. Það er einnig umhugsunarvert fyrir kennara ef 

nemendur upplifa stærðfræðinámið sem sjálfsnám þar sem þeir læra námsefnið mest upp 

á eigin spýtur með því að lesa og skoða kennslubókina. Samkvæmt hugmyndum 

hugsmíðahyggju er börnum eðlilegt að aðhafast eitthvað og ef kennari þvingar nemendur 

sína til að vera stillta og hljóða skapar það einungis togstreitu milli hans og nemendanna. 

Mun árangursríkara er fyrir kennara að stuðla að virkri þátttöku nemenda sinna í 

stærðfræði og ýta undir virkni þeirra með því að bjóða upp á margvísleg tækifæri til að 

iðka stærðfræði. Námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og gefandi, námsefnið áhugavert 
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og vinnan krefjandi. Þá er einnig nauðsynlegt að kennarar hlusti á raddir nemenda sinna 

og ræði reglulega við þá um viðhorf þeirra til námsins og kennslunnar, því það er á 

ábyrgð stærðfræðikennarans að kenna öllum nemendum sínum stærðfræði og skapa 

andrúmsloft sem einkennist af áhuga, trausti og væntingum (Van de Walle 2004:14, 91). 

Í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum sátu nemendur einnig og reiknuðu en 

upplifun þeirra af kennaranum var að jafnaði mun jákvæðari. Hann byrjaði hvern tíma á 

að fara yfir heimanámið, lagði síðan inn nýtt efni fyrir nemendurna og sýndi þeim upp á 

töflu þær aðferðir sem þeir áttu að tileinka sér. Nemendunum fannst 

framhaldsskólakennarinn útskýra mun betur og nota töfluna meira. Þá fannst meirihluta 

nemendanna að vinnufriður ríkti í stærðfræðitímum framhaldsskólans, ólíkt því sem þeir 

upplifðu í stærðfræðitímum grunnskólans. Helstu skýringarnar eru þær að í fyrsta lagi þá 

velja nemendur sér ákveðnar brautir eftir áhugasviði sínu eða framtíðaráformum þegar í 

framhaldsskóla er komið. Í öðru lagi þá fara slakari nemendur í svokallaða 

hægferðaráfanga á meðan að námslega sterkir nemendur fara í hraðferðaráfanga. Í þriðja 

lagi þá er ákveðinn hópur grunnskólanemenda sem ekki fer í áframhaldandi nám. 

Nemandi B orðaði þetta einmitt á þann veg að í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum 

væru nemendur sem sjálfir hefðu ákveðið að vera þarna. En þrátt fyrir meiri vinnufrið og 

betri útskýringar í framhaldsskólanum fannst nemanda C skipulagið vera betra í 

grunnskólanum þar sem hann gat unnið á sínum hraða og þurfti ekki að bíða eftir hinum 

nemendunum eins og hann þarf að gera í framhaldsskólanum. Þetta sýnir hvað það er 

mikilvægt að nemendur fái að taka þátt í því að stjórna námi sínu því þeir eru eins 

mismunandi og þeir eru margir, bæði hvað varðar þroska og getu. Kennarinn þarf því að 

vera meðvitaður um það að skipuleggja nám og kennslu með tilliti til ólíkra þarfa 

nemenda sinna, í samvinnu við nemendurna sjálfa enda eru það þeir sem byggja upp sína 

eigin þekkingu og ættu því að fá að hafa eitthvað um málið að segja (Shaffer 2002:239, 

248). 

Félagsleg samskipti er stór þáttur í námi hvers nemanda og nám á sér gjarnan stað í 

félagslegu umhverfi. Tjáning ýtir undir nám og hugsun og stærðfræðinemendur þurfa að 

fá tækifæri til þess að taka þátt í umræðum um stærðfræðileg viðfangsefni, koma fram 

með hugmyndir sínar, rökstyðja þær og deila þeim með öðrum (Boaler og Humphreys 

2005:11-12; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:7). Þar sem 
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nemendurnir stunda nám í stærðfræði í framhaldsskólanum er það í stærðfræðitímunum 

sem helsta tækifæri nemendanna fjögurra til að mynda félagsleg tengsl við aðra 

nemendur skólans gefst. Það er hins vegar ekki boðið upp á það að nemendur hafi mikil 

samskipti sín á milli í stærðfræðitímunum þar sem umræða virðist ekki vera hluti af 

náminu. Nemandi D segir t.a.m. samskipti sín við aðra nemendur framhaldsskólans vera 

lítil þar sem hann sæki einungis stærðfræðitímana og þar tali nemendur ekki mikið 

saman. C eyðir ekki meiri tíma en hann þarf í skólanum og B finnst hann vera svo lítill í 

þessum stóra skóla. Af þessu má sjá að meirihluti nemendanna dregur ekki upp jákvæða 

mynd af félagslegri upplifun sinni í framhaldsskólanum og fæstir telja þeir sig þar vera 

fullgilda nemendur. Flestir nemendurnir eru hins vegar sammála því að félagsleg 

samskipti þeirra við bekkjarfélaga sína og vini í grunnskólanum hafi lítið sem ekkert 

breyst þrátt fyrir minni viðveru í skólanum. Í framhaldi af þessu má velta upp þeirri 

spurningu hvort frekar ætti að bjóða grunnskólanemendum upp á að stunda nám á 

framhaldsskólastigi í grunnskólanum þar sem nemendurnir eru innan um jafnaldra sína, 

vini og kunningja. Þá er einnig hægt að bjóða nemendum upp á stærðfræðinám og -

kennslu við hæfi þar sem stuðlað er að því að nemendur dýpki stærðfræðiþekkingu sína í 

stað hraðrar yfirferðar. 

Það kemur ekki á óvart að nemendurnir telji að helsti kostur þess að stunda nám á 

tveimur skólastigum samtímis sé sá að fá námið í framhaldsskólanum metið til eininga 

og þar með að flýta fyrir námi. Í þessu hraða nútímaþjóðfélagi vill það oft verða þannig 

að sjónum er beint að áþreifanlegum gróða, hvort heldur sem um er að ræða peninga eða 

tíma. Þá verður aðalatriðið að „græða“ sem mest á sem skemmstum tíma og því miður er 

oft minna hugað að gæðum „gróðans“. Er minni gróði fólginn í því fyrir nemendur ef 

þeim býðst að dýpka stærðfræðiþekkingu sína, með því að iðka stærðfræði í 

grunnskólanum, heldur en að reikna eins og hratt og auðið er og læra reglur og aðferðir 

utanað til að eiga möguleika á því að komast fyrr í framhaldsskóla? Þessari spurningu er 

ekki auðsvarað og seint verða allir sammála.  Aftur á móti er hægt að velta þessari 

spurningu fyrir sér með hliðsjón af því námsumhverfi sem nemendur búa við. Er 

námsumhverfið nemendamiðað, þar sem gjörðir nemendanna, vinnuframlag þeirra og 

umræður eru í brennidepli eða er um að ræða kennaramiðað námsumhverfi þar sem 

aðaláherslan er á að fá fram rétt svör (Pang 2003:2)? 
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Hjá þeim nemendum sem rætt var við hafði sú ákvörðun þeirra að stunda nám á 

tveimur skólastigum samtímis það í för með sér að þeir þurftu að velja og hafna 

ákveðnum fögum og forgangsraða í náminu hjá sér. Allir töldu þeir helsta ókostinn við 

það að sækja stærðfræðitíma í framhaldsskóla á sama tíma og námið í grunnskólanum fer 

fram, vera þann að þeir missa úr tíma í grunnskólanum. Sérstaka athygli vekur sú 

staðreynd að nemandi B sættir sig við það að missa af þeim tímum í grunnskólanum sem 

hann hefur mestan áhuga á, þ.e. leikfimi og dansi, vegna þess að þessi fög skipta engu 

máli þegar að samræmdum prófum kemur. Þetta sýnir hversu mikla áherslu nemendur 

leggja á bókleg fög og samræmd próf á kostnað annarra faga, s.s. verklegra. Til að koma 

í veg fyrir að nemendur missi af tímum í grunnskólanum, þarf að bjóða nemendum upp á 

nám við hæfi innan veggja grunnskólans. 
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7. Lokaorð  

 

Markmiðið með rannsókn minni var að varpa ljósi á viðhorf, reynslu og upplifun fjögurra 

nemenda í 10. bekk grunnskóla af því að sækja og stunda stærðfræðinám sitt í 

framhaldsskóla og hvernig það er samanborið við stærðfræðinám þeirra í 

grunnskólanum. Í ljós kom að viðhorf nemendanna til stærðfræði voru almennt á þá leið 

að engin sérstakur áhugi á faginu er til staðar hjá þeim. Reynsla nemendanna af 

stærðfræðináminu í framhaldsskólanum var að jafnaði jákvæð miðað við reynslu þeirra 

af stærðfræðináminu í grunnskólanum og þeir töldu sig geta mælt með því við aðra 

nemendur sem hafa til þess getu og áhuga, að fara þá leið að stunda nám á tveimur 

skólastigum. Aftur á móti var félagsleg upplifun þeirra í framhaldsskólanum frekar 

neikvæð og þeir höfðu lítil samskipti við aðra nemendur framhaldsskólans ef frá eru talin 

samskipti við aðra nemendur 10.bekkjar. 

Nemendur slá sjaldan hendinni á móti spennandi og freistandi tækifærum eða 

gylliboðum. Það er hins vegar ekki þar með sagt að þótt tækifærin séu spennandi, að þá 

sé það þess virði að grípa þau. Þegar ég horfi á niðurstöður þessarar rannsóknar í heild 

sinni, sannfærist ég enn frekar um það að með bættum kennsluaðferðum í 

stærðfræðikennslu og hvetjandi námsumhverfi á að vera hægt að koma til móts við 

mismunandi þarfir allra nemenda í grunnskólanum. Grunnskólinn á ekki að þurfa að ýta 

bráðgerum nemendum í burtu, þvert á móti á hann að gera allt sem í hans valdi stendur til 

að halda í námslega sterka nemendur. Ef þróunin verður sú að nemendur á unglingastigi 

grunnskólans fara í auknum mæli að stunda nám á framhaldsskólastigi meðfram námi 

sínu í grunnskólanum, þá er sjálfsagt að spyrja að því hvaða kröfur grunnskólinn sé að 

gera og hvort þær séu nógu krefjandi?  

Þrátt fyrir að þetta sé lítil rannsókn gefa niðurstöður hennar engu að síður nokkra 

hugmynd um það hvernig reynsla og upplifun nemenda af því að stunda nám á tveimur 

skólastigum samtímis getur verið. Því miður vill það nefnilega oft gleymast að hlusta á 

nemendur og spyrja þá álits þegar kemur að því að ræða um menntamál. Það er mjög 

mikilvægt fyrir íslenskt menntakerfi að gera rannsóknir í íslensku skólaumhverfi þar sem 

nemendur jafnt sem kennarar, skólastjórnendur og annað starfsfólk fá tækifæri til að tjá 
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sig. Menntarannsóknir verða til þess að koma af stað gagnrýninni umræðu um 

menntamál og vonandi verður það menntakerfinu til góðs að menntaumræðunni sé haldið 

vel á lofti.  
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Fylgiskjöl 

1. Spurningahefti til þátttakenda 

2. Sögur nemendanna 
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Fylgiskjal 1 – Spurningahefti til þátttakenda 

 

Kæri nemandi 

Ég vil byrja á að þakka þér fyrir að taka þátt í þessari rannsókn minni.  Mig 

langar til að spyrja þig um viðhorf þín til stærðfræði, upplifun þína og 

reynslu af stærðfræðinámi í (nafn framhaldsskólans) og hvernig það er að 

vera nemandi í tveimur skólum, á tveimur skólastigum, þ.e. í grunnskóla og 

framhaldsskóla.   

Komdu þér nú vel fyrir og ég vil biðja þig um að svara spurningunum 

heiðarlega og eftir bestu samvisku.  Nafn þitt mun hvergi koma fram og 

fulls trúnaðar mun verða gætt. 

 

 

 

1. Hefur þú áhuga á stærðfræði?  Ef svo er, hvað finnst þér áhugavert við 

stærðfræði? 

 

2. Nú ert þú nemandi í 10.bekk en stundar stærðfræðinám þitt við (nafn 

framhaldsskólans).  Hvers vegna valdir þú að fara þessa leið?  Hvað hafði 

áhrif á ákvörðun þína? 
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3.  
a) Lýstu venjulegum stærðfræðitíma í grunnskólanum, þ.e.a.s eins og þeir 

voru þegar þú stundaðir þitt stærðfræðinám þar.   

b) Lýstu venjulegum stærðfræðitíma í framhaldsskólanum. 

c) Berðu nú saman stærðfræðitímana í grunnskólanum annars vegar og í 

framhaldsskólanum hins vegar og veltu fyrir þér hlutum eins og: 

� Hvernig farið er í námsefnið 

� Erfiðleikastigi námsefnis 

� Hjálp og aðgengi að kennara 

� Magni skilaverkefna og heimanáms  

� Samskiptum við aðra nemendur í tímum 

 

4. Hefur stærðfræðinám þitt í framhaldsskólanum einhver áhrif á nám þitt í 

grunnskólanum í öðrum greinum en stærðfræði?  Ef svo er, hvaða áhrif 

hefur það? 

 

5. Þar sem þú stundar nú nám í tveimur skólum, skynjar þú þig sem fullgildan 

nemanda í þeim báðum?  Hafa samskipti þín við bekkjarfélaga þína í 

grunnskólanum eitthvað breyst?   
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6. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við aðra nemendur í 

framhaldsskólanum. 

 

7. Hvernig hefur þér tekist að sameina nám þitt í þessum tveimur skólum?   

 

8. Myndir þú mæla með því við aðra, ef þeim stæði það til boða, að fara þessa 

leið?   

a) Nefndu kosti, ef einhverjir eru, þessarar námsleiðar, þ.e. að stunda nám að 

hluta til í framhaldsskólanum og að hluta til í grunnskólanum. 

b) Nefndu galla, ef einhverjir eru, þessarar námsleiðar. 

c) Hefðir þú viljað hafa framkvæmd þessarar námsleiðar á einhvern annan 

hátt? Ef svo er, hvernig?  

 

 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna,  

Birta Huld Halldórsdóttir 
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Fylgiskjal 2 – Frásagnir nemendanna 

 

 

Nemandi A 

 

Nemanda A finnst stærðfræðin skemmtileg, aðallega vegna þess að hann er góður í 

stærðfræði. Hann viðurkenndi að hafa lítið velt því fyrir sér hvers vegna honum þótti 

skemmtilegt í stærðfræði en nefndi þó að honum finndist það skemmtilegra sem hann 

ætti auðveldara með en það sem væri erfitt væri minna skemmtilegt.  Hann tók sem dæmi 

að honum finndist algebra leiðinlegust út af því að honum fannst hún erfiðust. Þar sem að 

hann hefur frá upphafi skólagöngu sinnar staðið betur að vígi í stærðfræði en flestir 

jafnaldrar sínir og oftast fengið 10 í einkunn á prófum, ákvað hann að taka samræmt próf 

í stærðfræði í lok 9.bekkjar. Þegar komið var í 10.bekk fannst honum það svo sjálfsagður 

hlutur að halda áfram og stunda stærðfræðinám sitt við framhaldsskólann. Með því 

myndi hann líka losna við það að vinna alltaf í aukabókum í stærðfræðitímum í 

grunnskólanum. Einnig hvöttu foreldrar hans hann til að taka samræmda prófið í 

stærðfræði ári á undan og hafði það, ásamt góðu gengi í stærðfræði, áhrif á þessa 

ákvörðun hans. 

Venjulegum stærðfræðitíma í grunnskólanum lýsir A þannig að hann hafi verið að 

vinna í sinni kennslubók og verið langt á undan öðrum í bekknum. Í 9.bekk varð reyndar 

aðeins breyting á þar sem honum bauðst að taka áfanga, samhliða hinum skyldubundnu 

stærðfræðitímum, sem kallaðist stærðfræði – hraðferð. Á þeim vetri kláraði hann 

semsagt tvær kennslubækur. 

A lýsir stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum þannig að kennarinn byrji á því að 

fara yfir heimanámið, sérstaklega þau dæmi sem nemendur áttu erfitt með að gera. Að 

því loknu er kennarinn oftast með innlögn og nemendur glósa. Því næst reikna nemendur 

og klára það heima sem þeir náðu ekki að klára í tíma. 

Þegar A fór að bera saman stærðfræðitímana í grunnskólanum annars vegar og í 

framhaldsskólanum hins vegar þá talaði hann um það að honum hafi fundist vera farið 
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asnalega yfir námsefnið í grunnskólanum, hann hefði lært stanslaust í einni bók og 

sjaldan hefði verið farið yfir námsefnið á töflu. Í þau skipti sem kennarinn hafi reynt að 

kenna af töflunni hafi það ekkert gengið þar sem nemendur voru að tala saman og ekkert 

að fylgjast með því sem kennarinn var að segja og skrifa. Annað er hins vegar uppi á 

teningnum í framhaldsskólanum. Þar er mjög mikið um töflukennslu og það hentar 

honum vel, hann skilur miklu betur það sem verið er að fara í. A finnst námið í 

framhaldsskólanum ekkert mikið erfiðara en eini ókosturinn er hversu hratt er farið yfir 

námsefnið. Honum finnst hann fá meiri hjálp frá kennaranum í framhaldsskólanum 

heldur en hann fékk frá kennaranum í grunnskólanum. Heimanám er mikið meira í 

framhaldsskólanum að hans sögn en samt færri skilaverkefni. Hann segir samskipti sín 

við nemendur í tímum góð í báðum skólunum.  

Nám A í framhaldsskólanum hefur lítil áhrif haft á annað nám í grunnskólanum, 

sérstaklega þar sem mörg „göt“ eru í stundatöflunni hans. Einn stærðfræðitíminn í 

framhaldsskólanum er þó á sama tíma og tvöfaldur leikfimitími í grunnskólanum og því 

missir hann af leikfimi. Þrátt fyrir þessa árekstra telur hann að honum hafi gengið 

ágætlega að sameina námið í skólunum tveimur. 

Þó svo að A stundi nám sitt að hluta til í framhaldsskóla, þá hafa samskipti hans við 

bekkjarfélaga sína í grunnskólanum ekkert breyst. Af þeim nemendum sem sækja 

stærðfræðitímana eru nokkrir aðrir nemendur 10.bekkjar sem hann þekkir ágætlega og 

einnig eru þarna nokkrir nemendur sem hann þekkir úr framhaldsskólanum. Samskipti 

hans við þessa nemendur eru nokkuð góð að hans mati. Hann skynjar sig sem fullgildan 

nemanda í báðum skólunum.   

A mælir með því að fara þessa leið, þ.e. ef nemendur hafa tök á því og stendur það til 

boða.  Kostirnir eru þeir að þegar fullt nám í framhaldsskólanum tekur við, þá eru tveir 

áfangar í stærðfræði að baki. Helstu ókostirnir eru þeir að tímarnir í framhaldsskólanum 

geta verið á sama tíma og einhverjir aðrir tímar í grunnskólanum og því ekki hægt að 

sækja báða tímana. Einnig telur hann það vera ókost að heimanámið er meira. Hann hefði 

ekki viljað hafa framkvæmd þessarar námsleiðar á annan hátt, honum finnst 

fyrirkomulagið fínt eins og það er. 
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Nemandi B 

 

Nemandi B hefur ekki beint áhuga á stærðfræði en finnst gaman í stærðfræðitímum ef 

hann er að fást við eitthvað sem hann skilur. Einnig á hann tiltölulega auðvelt með að 

læra stærðfræði og það verður frekar til þess að honum finnist hún skemmtileg. Hann 

reiknar hins vegar ekki af sjálfstæðum vilja ef það tengist ekki skólanum. B tók samræmt 

próf í stærðfræði í 9.bekk og fannst gott að fá þannig forskot í stærðfræði og þurfa ekki 

að taka öll samræmdu prófin í 10.bekk. Það sem hafði áhrif á þessa ákvörðun B var að í 

9.bekk var í boði valgrein sem hét stærðfræði – hraðferð. Hann valdi að fara í þessa tíma 

sem og aðrir nemendur sem áhuga höfðu á því að taka samræmda prófið í stærðfræði í 

9.bekk. Einnig hvöttu foreldrar hans, kennarar og vinir hann til að láta slag standa og taka 

samræmda prófið í stærðfræði í 9.bekk. 

Í stærðfræðitímunum í grunnskólanum voru alltaf mikil læti og enginn vinnufriður. 

Flestir bekkjarfélagar B höfðu lítinn áhuga á því sem verið var að gera og varð lítið úr 

verki. Hann segist litla kennslu hafa fengið í tímunum því tími kennarans hafi farið í það 

að fá hljóð í bekkinn og reka á eftir nemendum. B segist hafa lært mest í tímunum 

stærðfræði – hraðferð enda höfðu nemendurnir sem þangað mættu sama markmið, það 

var að klára bókina. 

Í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum er þessu öðruvísi farið. Þar eru nemendur 

sem sjálfir hafa ákveðið að vera í þessum tímum og þess vegna reyna þeir að gera sitt 

besta til að fylgjast með og skilja námsefnið. Auðvitað eru alltaf einhverjir nemendur 

sem lítinn áhuga hafa á því sem verið er að gera en þeir eru þó ekki að trufla kennsluna 

og hina nemendurna. Kennarinn kennir mikið af töflunni og útskýrir vel, eitthvað sem B 

finnst hafa vantað í grunnskólanum. 

Þegar B ber saman stærðfræðitímana í skólunum tveimur, þá finnst honum vera farið 

mun hraðar í námsefnið í framhaldsskólanum miðað við hvernig farið var í námsefnið í 

grunnskólanum og námsefnið vera erfiðara. Þrátt fyrir þessa hröðu yfirferð finnst honum 

kennarinn útskýra námsefnið mun betur í framhaldsskólanum með því að taka mörg 

dæmi upp á töflu þannig að sem flestir skilji þau. Í grunnskólanum byrjaði kennarinn 

hins vegar á því að biðja nemendur um að reikna sjálfir í bókinni en fljótlega gáfust 

nemendur einn af öðrum upp á því, þar til á endanum var ekki vinnufriður í bekknum 



 Grunnskólabraut  B.Ed. lokaverkefni 
 

 41 Birta Huld Halldórsdóttir 

sökum hávaða. Oftast var ekki hægt að kenna af töflunni því þá myndaðist óróleiki í 

bekknum og kliður fór um hann. Það endaði svo með því að einungis fáir nemendur voru 

enn að fylgjast með. Þó svo að hægar væri farið í námsefnið í grunnskólanum, þá voru 

þeir nemendur sem stefndu á að taka samræmt próf í 9.bekk, alltaf einni bók á undan 

bekkjarfélögum sínum og B finnst hann hafa fengið litla sem enga kennslu. Hvað varðar 

heimanámið, þá er svipað mikið heimanám í skólunum tveimur og B finnst það ekki vera 

mikið. Hann segir samskipti sín við aðra nemendur í stærðfræðitímum hafa verið meiri í 

grunnskólanum því þar hafi hann þekkt alla bekkjarfélaga sína. Í framhaldsskólanum 

þekkir hann frekar fáa og hefur aðallega samskipti við aðra nemendur 10.bekkjar sem eru 

með honum í tímum. 

B segir námið í framhaldsskólanum hafa áhrif á annað nám í grunnskólanum. Þannig 

er að einn stærðfræðitíminn í framhaldsskólanum er á sama tíma og leikfimitímarnir í 

grunnskólanum og honum finnst það miður að missa alltaf af þeim tímum með 

bekkjarfélögum sínum úr grunnskólanum. Einnig ætlaði hann sér líka að velja dans en 

svo voru þeir tímar einnig á sama tíma og einn stærðfræðitíminn þannig að hann sleppti 

því. Þessi fög, þ.e. leikfimi og dans, eru einmitt í mestu uppáhaldi hjá B en hann segir 

þau kannski minnstu máli skipta m.t.t. samræmdra prófa. Að öðru leiti hefur honum 

tekist vel að sameina námið í skólunum, sérstaklega þar sem stutt er á milli þeirra. 

Þó svo að B stundi nú hluta af námi sínu við annan skóla, hafa samskipti hans við 

bekkjarfélaga sína í grunnskólanum ekkert breyst. Samskipti hans við aðra nemendur í 

framhaldsskólanum eru hins vegar ekki mikil. Honum finnst hann vera eitthvað svo 

„lítill“ í þessum stóra skóla og svo er hann líka feiminn. Einnig finnst honum hann ekkert 

vera nemandi í framhaldsskólanum, hann fari bara í skólann í nokkra tíma á viku. Hann 

vonast samt til að það breytist þegar hann er kominn í fullt nám í framhaldsskólanum. 

B segist myndi mæla með því við aðra að fara þessa leið ef þeim stæði það til boða, 

þeir geti ekkert annað en hagnast á þessu og svo sé þetta ágætis tilbreyting frá 

grunnskólanum. Hann nefnir það sem kost við þessa námsleið að ef svo kynni að 

nemandi falli á prófi, þá verði það ekki til þess að hann dragist aftur úr jafnöldrum sínum 

þar sem hann er hvort eð er á undan þeim. Gallana telur hann ekki vera marga, aðallega 

þá að nemandi getur misst af þeim tímum í grunnskólanum sem eru á sama tíma og 

stærðfræðitímarnir í framhaldsskólanum og það geta verið skemmtilegir tímar. B myndi 
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ekki vilja hafa framkvæmd þessarar námsleiðar öðruvísi, hann segir þetta fyrirkomulag 

fínt eins og það er. 

 

 

Nemandi C 

 

Nemandi C hefur engan sérstakan áhuga á stærðfræði og finnst hún ekki skemmtileg 

en getur „gert hana án þess að fá þunglyndiskast“. Hann tók samræmt próf í stærðfræði í 

lok 9.bekkjar og stundar nú stærðfræðinám sitt við framhaldsskóla. Hann ákvað að fara 

þessa leið til að fá einingar metnar og þar með að flýta fyrir námi sínu því hann stefnir á 

að fara í ákveðinn framhaldsskóla og þegar þangað er komið losnar hann við að taka 

fyrstu tvo stærðfræðiáfangana þar.  

Í stærðfræðitímunum í grunnskólanum var venjan að nemendur fengu ákveðinn tíma 

til að reikna ákveðið mörg dæmi í kennslubókinni. C var vanur því að vinna hratt og 

örugglega og kláraði því dæmin fyrr en margur annar. Þegar hann var búinn að reikna öll 

dæmin gat hann slakað á. 

Í framhaldsskólanum eru stærðfræðitímarnir þannig að kennarinn notar mest allan 

tímann til að fara yfir það heimanám sem nemendum var sett fyrir. Að því loknu er meira 

heimanám sett fyrir og næsti tími notaður til að fara yfir það og svo koll af kolli. 

Þegar C fer að bera stærðfræðitímana í framhaldsskólanum við þá í grunnskólanum 

finnst honum skipulagningin í grunnskólanum mun þægilegri. Í grunnskólanum gat hann 

ætt áfram í námsefninu en í framhaldsskólanum eru allir nemendur á sama stað og að 

hans mati er farið hægt í námsefnið. Kennarinn notar mest allan tímann til að fara yfir 

heimanámið þannig að þeir sem ekki áttu í vandræðum með það þurfa að bíða eftir því að 

kennarinn sé búinn að fara yfir þau dæmi. C segist eiga erfitt með að halda áhuganum í 

tímanum og nenni ekki að fylgjast með því það sé farið svo hægt í efnið. Það kemur sér 

svo aftur á móti illa þegar próf eru lögð fyrir. Honum fannst stærðfræðinámið þyngra í 

9.bekk, aðallega þar sem að þá var hann að taka bæði námsefni 9. og 10.bekkjar. Nú er 

mikið minna efni að fara yfir, þrátt fyrir að það verði erfiðara með hverju ári. C segir 

heimanám vera svipað í skólunum tveimur en að í framhaldsskólanum sleppi hann 

stundum að vinna heimanámið þar sem kennarinn fer hvort eð er yfir það í næsta tíma. 
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Hann segir að hjálp og aðgengi að kennara sé svipað í báðum skólunum, hann fái hjálp ef 

hann biður um hana.      

Nám C í framhaldsskólanum hefur lítil áhrif á nám hans í grunnskólanum, hann 

missir úr einn dönskutíma á viku en segir að það breyti ekki miklu fyrir sig. Honum 

gengur ágætlega að sameina námið í þessum tveimur skólum, hann er ekki að dragast 

aftur úr í neinu og gengur vel. 

Þar sem að C stundar nám sitt að hluta til í framhaldsskóla, er hann minna í 

grunnskólanum en flestir jafnaldrar hans og þar af leiðandi er hann minna með vinum 

sínum þar. Í framhaldsskólanum eru samskipti hans við aðra nemendur „bara lala“. Hann 

hefur aðallega samskipti við aðra grunnskólanemendur sem eru þar á sama tíma og eyðir 

ekki meiri tíma í skólanum en hann þarf. Hann telur sig eingöngu vera fullgildan 

nemanda í grunnskólanum en ekki í framhaldsskólanum. 

C mælir með þessari námsleið en þó fari það eftir því hvað nemandi vill gera. Ef 

hann vill klára framhaldsskólann fyrr þarf hann að leggja meira á sig í 9.bekk og það 

getur verið erfitt. Helstu kosti þessarar námsleiðar telur C vera að fá einingar metnar og 

þannig sé hægt að útskrifast fyrr. Á móti kemur að með því að stunda nám í 

framhaldsskólanum á sama tíma og nám grunnskólans fer fram, er hætta á því að missa 

úr tíma í grunnskólanum. Fjarveran getur svo haft neikvæð áhrif á lokaeinkunn í tilteknu 

fagi og það galli þessarar námsleiðar að mati C. Einnig minnkar sá tími sem verið er með 

vinum og kunningjum í grunnskólanum þar sem viðveran í honum er minni. C myndi 

vilja hafa kennsluáætlunina í stærðfræði í framhaldsskólanum frjálsari þannig að allir 

nemendurnir þyrftu ekki að vera staddir á sama stað í námsefninu á sama tíma. Þeir sem 

fyrr eru til að skilja námsefnið gætu þá haldið áfram í stað þess að þurfa að bíða eftir 

þeim sem seinni eru til. 

 

 

Nemandi D 

 

Nemandi D hefur ekkert sérstaklega mikinn áhuga á stærðfræði en hefur yfirleitt 

gengið vel í stærðfræði í skólanum og hefur átt tiltölulega auðvelt með að læra hana. Að 

hans mati getur stærðfræðin verið skemmtileg, sérstaklega þegar vel gengur og þegar 
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hann skilur vel það sem hann er að gera, en stundum getur hún líka verið leiðinleg. Þar 

sem honum hafði yfirleitt gengið vel í stærðfræði og verið á undan samnemendum sínum, 

fannst honum tilvalið að nýta sér það tækifæri að taka samræmt próf í stærðfræði í 

9.bekk. Hann stefndi því á það að taka prófið og sækja svo stærðfræðitíma í 

framhaldsskóla að því loknu, þ.e. í 10.bekk, ef hann myndi ná tilsettum skilyrði sem var 

að fá sjö eða yfir í einkunn. 

D lýsir hefðbundnum stærðfræðitíma í grunnskólanum þannig að nemendur sátu og 

reiknuðu dæmin í bókum sínum. Stundum hafi kennarinn útskýrt dæmi uppá töflu, en þá 

aðallega fyrir aðra nemendur þar sem hann var kominn langt á undan og löngu búinn að 

reikna þau dæmi sem kennarinn var að útskýra. Það kom fyrir að hann rétti upp hönd og 

spurði ef eitthvað var sem vafðist fyrir honum en hann segist samt hafa lært námsefnið 

mest upp á eigin spýtur með því að lesa og skoða dæmin og útskýringarnar í bókinni.  D 

segir að oft á tíðum hafi verið erfitt að einbeita sér að náminu þar sem oft hafi ekki verið 

vinnufriður og því afrakstur tímans í samræmi við það. 

Í stærðfræðitímunum í framhaldsskólanum er mikið um töflukennslu. Kennarinn 

útskýrir mikið á töflunni og tekur dæmi og D lærir mest á því. Síðan setur hann fyrir 

nokkur dæmi og nemendur reikna. Ef nemandi þarf á hjálp að halda réttir hann upp hönd 

og þá tekur kennarinn oft á það ráð að reikna það dæmi á töfluna. Í tímunum ríkir mjög 

mikill vinnufriður og auðvelt að einbeita sér að náminu. 

D finnst kennsluaðferðirnar í skólunum tveimur mjög ólíkar. Í framhaldsskólanum er 

mun meira um beina töflukennslu, kennarinn setur fyrir þau dæmi sem á að reikna og 

færri dæmi eru reiknuð. Í grunnskólanum var mikið minna um töflukennslu og nemendur 

þurftu að reikna næstum öll dæmin í kennslubókinni. Námsefnið í framhaldsskólanum er 

mun erfiðara en það sem var í grunnskólanum, þar er meira um jöfnur og minna um 

orðadæmi. En þrátt fyrir að það sé erfiðara þá er það vel útskýrt og því auðvelt að læra 

það. Hvað varðar aðgengi að kennara, þá finnst D það vera svipað í báðum skólunum en 

hins vegar finnst honum framhaldsskólakennarinn betri í að útskýra og honum finnst 

hann læra meira af framhaldsskólakennaranum en grunnskólakennaranum. Heimanámið 

er meira í framhaldsskólanum en í grunnskólanum en í hvorugum skólanum er mikið um 

skilaverkefni. Í framhaldsskólanum er mun meiri vinnufriður og lítið um truflun á meðan 

að í grunnskólanum fóru tímarnir oft í mas og læti. 
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Stærðfræðinám D í framhaldsskólanum hefur ekki mikil áhrif á námið í 

grunnskólanum en hann missir þó af leikfimitímunum vegna þess að stærðfræðitímarnir 

eru á sama tíma og leikfimin. Honum hefur tekist vel að sameina námið í þessum tveimur 

skólum og missir ekki af öðrum tímum en leikfiminni. 

Samskipti D við bekkjarfélaga sína í grunnskólanum hafa ekki mikið breyst en hann 

er samt með þeim í færri tímum þennan veturinn þar sem hann er ekki í stærðfræði í 

grunnskólanum og ekki í leikfimi. Hann hefur ekki mikil samskipti við aðra nemendur í 

framhaldsskólanum þar sem hann er aðeins í þessum stærðfræðitímum og þar tali 

nemendur ekki mikið saman. Hann þekkir nánast enga í þessum tímum fyrir utan besta 

vin sinn sem einnig er í 10.bekk. D finnst hann ekki vera fullgildur nemandi í 

framhaldsskólanum því hann sé svo lítið í honum, bara í einu fagi. 

D finnst tilvalið fyrir nemendur sem standa sig vel í ákveðnu fagi í grunnskóla að 

geta stundað nám á framhaldsskólastigi í því fagi. Það flýtir fyrir námi og honum finnst 

mjög sniðugt að bjóða upp á þetta. Helstu ókostirnir eru aðallega þeir að nemandi getur 

misst úr tíma í grunnskólanum þar sem námið í framhaldsskólanum fer fram á sama tíma 

og í grunnskólanum. Þó svo að í hans tilviki missi hann einungis af tímunum í leikfimi, 

þá getur það orðið þannig að um fleiri tíma sé að ræða sem nemandi missir úr og þá gæti 

það ef til vill bitnað meira á náminu. Einnig nefnir hann það sem galla ef að nemendur úr 

10.bekk séu að fara í framhaldsskólann einungis vegna þess að það er „töff“ en gengur 

svo illa og falla á prófum. D hefði ekkert viljað hafa framkvæmd þessarar leiðar á annan 

hátt og er nokkuð sáttur við þetta eins og það er. Honum finnst fínt að vera í stærðfræði í 

framhaldsskólanum. 

 

 

 


