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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um rannsókn á reynslu einstaklinga með sértæka 

námsörðugleika í stærðfræði, af námi í stærðfræði og áhrifum 

erfiðleikanna á daglegt líf þeirra. Rannsóknin var gerð í byrjun árs 2010 

og voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Fyrir valinu varð 

lífssögusnið, en þar er gagna aflað með því að viðmælendur segja sögu 

sína. Í grunnskólum er stærðfræði á stundaskrá svo til daglega að 

viðbættu heimanámi. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif 

það hefur á nemendur með sértæka námserfiðleika í stærðfræði að mæta 

stærðfræðinni daglega. Einnig var ætlunin að skoða birtingarmynd 

erfiðleikanna, hvenær þeirra varð vart og hvort þeir hafi haft áhrif á 

daglegt líf. Þátttakendur í rannsókninni voru fimm einstaklingar á 

aldrinum sautján til fimmtíu og níu ára. Einn viðmælandinn hafði gengist 

undir taugasálfræðilega rannsókn og verið greindur með talnablindu (e. 

dyscalculia). Þar sem ekki var mögulegt að finna fleiri þátttakendur sem 

höfðu viðurkennda greiningu á sértækum námserfiðleikum í stærðfræði, 

var leitað að einstaklingum sem voru í eða höfðu framhaldsnám að baki 

og sögu um góðan árangur í námi að öðru leyti en í stærðfræði. Í 

rannsókninni kom fram að birtingarmynd erfiðleikanna var mismunandi. 

Tveir viðmælenda áttu til dæmis í erfiðleikum með að muna tölur, en 

rúmfræðin var þeim auðveld. Aðrir tveir lýstu erfiðleikum með rúmfræði 

en margföldunartaflan var ekki til vandræða. Áhrif á líðan þeirra voru 

svipuð. Þau birtust í óöryggi, hræðslu, kvíða og höfuðverk. Erfiðleikarnir 

komu ekki í ljós á sama tíma. Þeirra varð vart fljótlega eftir að 

skólaganga hófst hjá þeim sem áttu í erfiðleikum með tölur. Hjá hinum 

viðmælendunum komu erfiðleikarnir í ljós á síðustu árum grunnskóla eða 

á fyrsta ári í framhaldsnámi. Áhrif á daglegt líf voru mismunandi, en ljóst 

að þær neikvæðu tilfinningar sem stærðfræðinámið vakti, fylgdu þeim út í 

lífið. 
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Abstract 

 „I did not understand anything, not anything at all.“ 

Personal experiences of mathematical learning disability 

The thesis is a study of the experiences of individuals with specific 

learning disabilities in mathematics. The study was conducted in early 

2010 and focuses on their experiences of learning mathematics and the 

impact the disabilities had on their daily lives. The study was qualitative, 

and based on the research methods of narrative inquiry. Mathematics is 

on the class schedule every day in compulsory and upper secondary 

school. The purpose of the study was to examine the implications for 

students with specific learning disabilities to be struggling daily with 

mathematics. The purpose was also to find out the characteristics of these 

disabilities and when the problems with math started. Five people told 

their story in narrative interviews. They where of different sex and from 

the age of seventeen to the age of fifty nine. One interviewee had been 

diagnosed as dyscalculic. Since it was not possible to find other 

individuals who had been diagnosed with specific learning disabilities in 

mathematics, the criteria for choosing the remaining interviewees was 

different. They had to be studying or have completed graduate studies 

and done well, except for mathematics. 

The study showed that the manifestation of the disabilities were not 

the same for all the interviewees. Two of them had trouble remembering 

numbers and the multiplication table was very difficult to learn but the 

geometry was easy. Two others expressed their difficulty with geometry 

but the multiplication table was not a problem. The impact on their well-

being were similar. They all experienced insecurity, fear and anxiety. The 

difficulties with math did not come to light at the same age. The trouble 

with math started shortly after schooling began for thouse two who had 

trouble with numbers. For the others the trouble started in the last years 

of compulsory school or the first year of upper secondary school. The 

impact on daily life were different, but it is clear that the negative 

feelings that math raised in school, followed them into adulthood. 
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1  Inngangur  

Ef þú lofar að leggja ekki fyrir mig stærðfræðipróf. Mér líður svo 

illa þegar ég sé slík próf og mér líður eins og ég sé algjör hálfviti. 

       (Arna) 

Stærðfræði er ásamt íslensku ein af umfangsmestu námsgreinunum í 

grunnskóla, ef tekið er mið af tímafjölda í viðmiðunarstundaskrá fyrir 

skyldunám. Daglega sitja nemendur stærðfræðitíma og oftast er ætlast 

til heimavinnu. Álag á nemendur sem berjast í bökkum dag hvern og 

uppskera lítinn árangur, hlýtur því að vera mikið. 

Þegar í framhaldsskóla kemur reynist stærðfræðin mörgum Þrándur í 

Götu. Þetta kemur sífellt til umræðu þegar rætt er um innihald og 

áherslur í námsskrá framhaldsskóla. Í umræðu um námskrá 

framhaldsskóla mætast oft að því er virðist ósættanlegir pólar. 

Stærðfræðingar halda faginu á lofti og þá oft með fagið í huga frekar en 

hagsmuni nemenda eða hagnýtan tilgang námsins. Aðrir telja að lausnin 

felast í að fækka eða minnka áfanga í stærðfræði í framhaldskólum. En í 

stað niðurskurðar ætti að skoða málið betur og leita leiða til að auka 

árangur kennslunnar. 

Kennarar standa oft ráðþrota gagnvart nemendum sem gengur illa 

með stærðfræðina. Óhætt er að fullyrða að kennsluhættir hafi áhrif en 

ekki víst að þeir leysi allan vanda. Þekking kennara á nemendum og 

þeim ástæðum er liggja að baki námserfiðleikunum hljóta einnig að 

skipta máli. Viðhorf og reynsla nemenda sem hafa átt í vanda með 

stærðfræði, geta varpað ljósi á hvernig bæta má kennsluhætti með það 

að markmiði að bæta árangur nemenda er kljást við námserfiðleika í 

stærðfræði. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu af námi í stærðfræði 

meðal einstaklinga með sértæka námserfiðleika í stærðfræði og kanna 

hvort erfiðleikarnir hafi haft áhrif á sjálfsmat þeirra og daglegt líf. Með 

þessu var ætlunin að gefa þessum einstaklingum orðið og koma 

viðhorfum og reynslu þeirra á framfæri. Leitað var svara við 

spurningunni:  
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Hver er reynsla nemenda með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði, af stærðfræðinámi og áhrifum þeirra á daglegt 

líf?  

Þegar rætt var við viðmælendur voru eftirfarandi spurningar hafðar í 

huga: 

 Hvenær verða nemendur fyrst varir við námserfiðleika sína? 

 Hvað var eða er það sem veldur nemendum mestum 

vandræðum varðandi stærðfræði? Er eitthvað sem er þeim 

auðveldara en annað? 

 Skipta kennsluhættir máli og hver er skoðun nemenda á því 

hvernig breyta megi kennsluháttum til að námið nýtist betur 

þeim er eiga í erfiðleikum með að ná árangri?  

 Hvernig var líðanin í stærðfræðitímum? 

Þessari rannsókn var ætlað að gefa nemendum orðið og vonandi getum 

við lært af reynslu þeirra. Með „við“ er átt við kennara, 

skólastjórnendur og þá embættismenn er taka ákvarðanir í 

menntamálum. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Áhugi minn á þessu efni og ástæður fyrir efnisvali eiga grunn í starfi 

mínu sem kennari í stærðfræði á grunnskólastigi. Ég vinn með 

nemendum á eldra stigi grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef 

einnig nokkra reynslu af að vinna með nemendum, einstaklingslega eða 

í litlum hópum, sem af kennurum eða foreldrum sínum eru taldir þurfa 

sérstaka aðstoð með stærðfræði. 

Annað sem hefur haft veruleg áhrif á efnisval eru samræður við 

vinkonu mína. Hún lýsti fyrir mér athyglisverðum erfiðleikum varðandi 

tölur. Hún átti strax í upphafi skólagöngu í miklum erfiðleikum með að 

læra margföldunartöflur og einnig með að leysa nákvæma tölulega 

útreikninga. Hún minnist þess að þegar hún settist á bekk í Iðnskólanum 

við nám í prenthönnun urðu straumhvörf þar sem hún fékk í hendur 

reiknivél til að nota við útreikninga og einnig voru hornaföll henni sem 
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opin bók. Þessi kona á að baki B.A. gráðu og diplomanám frá 

Lundúnaháskóla. 

1.2 Rannsóknarferlið  

Rannsóknin beindist að reynslu nemenda með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði. Tilgangur hennar var að ná fram heildrænni sýn á reynslu 

einstaklinga og gefa þeim orðið. Við val á rannsóknaraðferð var tekið 

mið af viðfangsefninu (Flick, 2006). Viðtalsform eigindlegra 

rannsóknaraðferða eru vel til þess fallin að nálgast reynslu og viðhorf 

einstaklinga (Kvale og Brinkmann, 2009). Í upphafi var ætlunin að nota 

hálfopin viðtöl til að afla gagna. Horfið var frá þessu og valið að nota 

lífsögusnið (e. narrative inquiry). Lífssögusnið hefur náð nokkurri 

útbreiðslu í rannsóknum á síðustu árum á fjölda fræðasviða, aðallega 

sviðum tengdum félagsvísindum. Lífssögusnið hentar vel í rannsóknum 

á kennslu og námi (Webster og Mertova, 2007). Gagna var aflað með 

frásagnarviðtölum (e. narrative interviews). 

Áreiðanleiki (e.reliability) og réttmæti (e. validity) rannsókna 

byggðum á lífssögusniði byggist á trúverðugleika gagna sem unnið er 

með og hversu auðvelt er að staðfesta gögnin eða komast í frumgögnin 

(Kvale og Brinkmann, 2009; Webster og Mertova, 2007). Til að mæta 

kröfu um trúverðugleika eru í niðurstöðum ítarlegar beinar tilvitnanir í 

viðtölin. 

Frásagnirnar voru hljóðritaðar og síðan skrifaðar upp eftir 

upptökunum. Hlustað var á upptökurnar tvisvar sinnum í heild sinni, en 

oftar á þá hluta sem voru óskýrir. Frásagnirnar eru ekki birtar í heild í 

rannsóknarskýrslunni, en vísað í þau með beinum tilvitnunum. Nöfnum 

viðmælenda og öðrum eiginnöfnum er breytt. Viðmælendur undirrituðu 

yfirlýsingu
1
 um að þeir væru samþykkir því að viðtalið færi fram og 

gerðu sér grein fyrir því hvernig upplýsingarnar yrðu notaðar. 

Við skráningu frásagnanna á tölvutækt form, voru síðurnar hafðar 

með tveimur dálkum. Í öðrum var textinn, en til hliðar var dálkurinn 

auður. Við greiningu var hann notaður til að skrá athugasemdir. Í fyrstu 

voru viðtölin lesin án þess að flokka í þemu en strikað undir áhugaverða 

þætti með blýanti síðan aftur og aftur og þá með það í huga að greina og 

skrá niður þemu er birtust í viðtölunum. Með þemu er átt við ákveðin 

                                                      
1
 Sjá viðauka 1. 
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efni sem fleiri en einn eða allir viðmælendur fjalla um. Þemun tóku 

breytingum eftir því sem nánar var lesið í viðtölin. Til að auðvelda 

yfirsýn voru notaðir mismunandi litir pennar til að strika undir stikkorð 

og athugasemdir skráðar til hliðar. 

Viðtölin hófust á opinni spurningu sem ætlað var að hvetja 

viðmælanda til að hefja frásögn sína. Rannsakandi tók til að byrja með 

aðeins þátt sem virkur hlustandi. Þegar viðmælandi hafði að sínu mati 

lokið frásögn, beindi rannsakandi athygli að ákveðnum atriðum 

frásagnarinnar með spurningum (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Rætt var við fimm einstaklinga sem voru í eða höfðu lokið 

framhaldsnámi.Viðtölin fóru fram í rólegu og hlutlausu umhverfi þar 

sem rannsakandi og viðmælandi voru þeir einu sem voru viðstaddir. 

Einstaklingarnir áttu það sammerkt að hafa átt í erfiðleikum með 

stærðfræði í skóla en að öðru leyti staðið sig með ágætum í námi. 

Hentugleikaval réð ferðinni við val á viðmælendum. Rætt var við 

ættingja, vini og vinnufélaga og leitað eftir líklegum viðmælendum. 

Einnig var leitað til námsráðgjafa í einum af menntaskólunum á 

höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendur voru á dreifðu aldursbili og af 

báðum kynjum. 

Ekki var um það að ræða að leita eftir þeim er greinst hafa með 

sértæka námserfiðleika í stærðfræði. Greiningar á sértækum 

námserfiðleikum í stærðfræði eru ekki algengar. Helst er um það að 

ræða að sálfræðingar hafi greint sértæka námserfiðleika í stærðfræði. 

Viðtölin voru eins og fram hefur komið, frásagnarviðtöl. 

Rannsakandinn er í hlutverki áheyranda. Hlutverk rannsakandans sem 

góðs áheyranda er mikilvægt fyrir framgang frásagnarviðtals. Mikilvægt 

er að rannsakandinn sýni viðmælandanum óskerta athygli og áhuga, 

kinki kolli, jánki þegar það á við og sé tilbúinn með stuttar spurningar 

eða innskot þegar frásögn virðist vera lokið. Rannsakandinn verður að 

gæta sín vel á að hafa innskotin sem styst. Bæði til að sneiða hjá því að 

hafa óeðlileg áhrif á frásögn viðmælandans og til að forðast að kæfa 

hana með eigin útskýringum og frásögnum. 

Viðmælendur sögðu frá, en eftir því sem á viðtalið leið tók 

rannsakandinn meiri þátt með því að beina umræðunni að ákveðnum 

atriðum í frásögninni eða til að spyrja spurninga um ákveðin atriði. 

Viðtölin voru tekin með stuttu millibili, öll á mánaðartímabili, og má 

segja að hvert viðtal hafi að einhverju leyti haft áhrif á þau viðtöl sem á 
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eftir komu. Áhrifin komu helst fram í spurningum rannsakanda í lok 

frásagnarinnar því hver frásögn hafði sín sérkenni og varpaði nýju ljósi 

á umræðuefnið. Viðtölin hófust á því að viðmælendur voru beðnir að 

segja frá og var tilgangurinn að hvetja þá til að segja frá reynslu sinni án 

afskipta rannsakandans. 

Ég vil biðja þig um að segja mér frá upplifun þinni af námi í 

stærðfræði. Það væri ef til vill heppilegast fyrir þig að byrja frá 

byrjun skólagöngu eða fyrr ef þú villt. Við tökum okkur góðan 

tíma og þér er óhætt að vera nákvæm/ur. 

Eftir að frásögn lauk var spurt nánar út í einstök atriði til frekari 

skýringa eða til að fá svör við atriðum sem ekki höfðu komið fram í 

frásögninni. 

Nafnleynd var á úrvinnslu, þannig að frásagnir viðmælenda eiga 

ekki að vera rekjanlegar til viðmælanda. 
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2 Stærðfræðiörðugleikar 

Mikið verk er óunnið hvað varðar rannsóknir á sértækum 

námserfiðleikum í stærðfræði. Bæði hvað varðar ástæður að baki 

erfiðleikunum og hvernig bregðast megi við í kennslu þannig að 

nemendur með sértæka námserfiðleika beri ekki skaða af, en njóti góðs 

af námi í stærðfræði. Það er samfélagsleg nauðsyn og fjárhagslegur 

ávinningur af því að gefa þessu gaum. 

Brian Butterworth, David C. Geary og Stanislas Dehaene hafa 

mismunandi skoðanir á orsökum sértækra námserfiðleika í stærðfræði. 

Brian Butterworth notar hugtakið „developemental dyscalculia“ eða 

talnablindu og telur hana orsakast af röskun í meðfæddri getu 

einstaklinga til að skynja fjölda. Butterworth bendir þó á að orsakir 

talnablindu geti verið af öðrum toga og væru þá um fleiri en eina tegund 

talnablindu að ræða og vísar þá til rannsóknarniðurstaðna Dehaene 

(Butterworth og Reigosa, 2007). Butterworth hefur tekið niðurstöður 

sínar skrefinu lengra og með samstarfsmönnum sínum hannað 

skimunartæki til að finna talnablinda einstaklinga. Samvinnan nær 

einnig til kennara sem hafa hannað verkefni fyrir talnablinda nemendur. 

David C. Geary hefur beint rannsóknum sínum að þætti vinnsluminnis í 

erfiðleikunum (Geary, Hoard, Nugent, og Byrd-Craven, 2007). Stanislas 

Dehaene byggir niðurstöður sínar á viðamiklum taugarannsóknum á 

heila. Hann telur að undirstöður talnaskilnings sé að finna í tveimur 

aðskildum stöðvum í heilanum og þær séu annars vegar í tengslum við 

málstöð og hinsvegar við sjónræna rýmisskynjun (Dehaene, Spelke, 

Pinel, Stanescu, og Tsivkin, 1999). 

2.1 Hugtök og skilgreiningar 

Fræðimenn er fjalla um námserfiðleika í stærðfræði, benda á hve stutt á 

veg rannsóknir séu komnar miðað við rannsóknir á lestrarerfiðleikum 

(Hansen, Jess, Pedersen, og Rönn, 2006, Gersten, Clarke, og Mazzocco, 

2007). Enn í dag eru fræðimenn ekki einhuga um hugtök og 

skilgreiningar sem notuð eru um stærðfræðierfiðleika (Shalev, 2007). 

Bæði er að mun færri rannsóknir hafa verið og eru gerðar á 

einstaklingum með stærðfræðierfiðleika samanborið við 

lestrarerfiðleika og að stærðfræðin er margslungnari en lestur. 

Málskynjun, rýmisskynjun og skynjun á magni (e. quantity) eru allt 



 

20 

þættir sem taka þarf með þegar námserfiðleikar í stærðfræði eru 

rannsakaðir (Butterworth, 2003). Þegar skoðað er hvað felst í einfaldri 

talnameðferð og reikningi, sést að þarna er ekki um einfaldar aðgerðir 

að ræða. Allt þetta hefur átt þátt í því að gera fræðimönnum erfitt fyrir 

þegar leitað er orsaka vandans. 

Menntunarfræðingar og sálfræðingar eru sammála um að til séu 

einstaklingar sem eiga erfitt með stærðfræðinám, „séu ekki góðir í 

stærðfræði“. Þeir eru aftur á móti ekki sammála um það hvort slíkir 

erfiðleikar séu tilkomnir vegna meðfæddrar hömlunar eða orsakist af 

öðrum þáttum, til dæmis úr uppeldisumhverfi eða vegna þess að 

kennslan er ekki við hæfi (Mazzocco, 2007). 

Á síðustu árum hafa komið fram sterkar vísbendingar í rannsóknum 

taugasálfræðinga um að til sé meðfædd námsröskun, sem er sérstök 

fyrir stærðfræði. Þessi námsröskun felur í sér þekkingar-, atferlis- og 

taugafræðileg einkenni (Geary, Hoard, Nugent, og Byrd-Craven, 2007). 

Það hefur einnig komið fram í langtímarannsókn sem náði yfir sex ára 

tímabil, að þrátt fyrir markvissa íhlutun er röskunin viðvarandi og hefur 

neikvæð áhrif á námsárangur og seinna áhrif á starfsval (Shalev og 

Gross-Tsur, 2005). 

Það er nauðsynlegt að skilgreina stærðfræðierfiðleika en ekki 

auðvelt verkefni (Mazzocco, 2007). Hugtök og skilgreiningar á 

námserfiðleikum í stærðfræði eru enn nokkuð á reiki og af því leiðir að 

tölur um hversu algengir stærðfræðierfiðleikar eru meðal nemenda, eru 

mismunandi. Talið er að svipaður fjöldi skólabarna séu með 

stærðfræðierfiðleika og með lestrarerfiðleika. Rætt er um að þetta séu 

um 6%-7% af nemendum (Swanson, 2007). 

Bandarískir og breskir fræðimenn greina á milli stærðfræðierfiðleika 

(e.usa:mathematical difficulties, uk:arithmetic learning difficulties 

(ALD)) og sértækra námserfiðleika í stærðfræði (e.usa:mathematical 

learning disabilities (MLD), uk:developemental dyscalculia (DD)). 

(Mazzocco, 2007, Butterworth og Reigosa, 2007). 

Sértækir námserfiðleikar í stærðfræði er þrengri skilgreining en 

stærðfræðierfiðleikar, þar sem sértækir erfiðleikar vísa til meðfæddrar 

hömlunar (e. disability) eða röskunar (e. disorder). 

Orsakir stærðfræðierfiðleika geta verið af mjög mismunandi toga. 

Sem dæmi um orsakir má nefna, heilsu- eða hegðunarvandamál, 

kennslu sem ekki er við hæfi eða almenna námsörðugleika. Til að 
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greina stærðfræðierfiðleika er algengast að notuð séu misræmisviðmið 

(e.discrepancy criterion) af tvennum toga (Mazzocco, 2007): 

 Nemendur sem ná slökum árangri miðað við meðal árangur 

nemenda á sama aldri á stöðluðum prófum. Þarna er algengt 

viðmið að tala um nemendur sem ná undir 30-35% árangri á 

stöðluðum prófum. 

 Nemendur sem ná slökum árangri miðað við það sem búast 

mætti við, miðað við mælda greind, aldur og kennslu. 

Misjafnt er hvar mörkin eru dregin milli þeirra sem eiga við 

stærðfræðierfiðleika að etja og þeirra sem eiga það ekki, allt eftir því 

hvernig erfiðleikarnir eru skilgreindir. 

Almenn skilgreining á sértækum námserfiðleikum í stærðfræði er 

byggð á atferlisviðmiðum líkt og skilgreiningar á stærðfræðierfiðleikum 

sem fram komu hér á undan. Í bandarísku handbókinni DSM-IV, frá 

árinu 1994 sem hefur að geyma skilgreiningar og tölulegar staðreyndir 

um geðraskanir, er talað um stærðfræðiröskun (e. mathematical 

disorder) og hún skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Þegar stærðfræðihæfni einstaklings, sem mæld er 

einstaklingslega með stöðluðum prófum, er marktækt lægri en 

ætla mætti miðað við aldur, mælda greind, kennslu við hæfi og 

hefur truflandi áhrif á námsframvindu og athafnir daglegs lífs. 

(Butterworth, 2003, bls.2) (þýtt af höf.). 

Árið 2001 kom í fyrsta sinn opinber skilgreining á sértækum 

námserfiðleikum í stærðfræði frá menntamálaráðuneyti Breta: 

... ástand sem hefur áhrif á hæfni til að tileinka sér 

stærðfræðiþekkingu. Einstaklingar með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði (dyscalculic) geta átt í erfiðleikum með að skilja 

einföld talnahugtök, haft skertan talnaskilning og átt erfitt með 

að læra talnastaðreyndir og reikniaðgerðir. Jafnvel þó að svör 

þeirra séu rétt eða þeir noti réttar aðferðir, þá getur það verið 

vélrænt og án öryggis. (Butterworth og Yeo, 2004, bls.1) ( þýtt af 

höf.). 
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Margir ef ekki flestir einstaklingar með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði eru líklegir til að falla undir víðari skilgreininguna á 

stærðfræðierfiðleikum, en það er ekki sjálfgefið. Nemendur með 

sértæka námserfiðleika geta náð árangri með mikilli vinnu (Mazzocco, 

2007). Þetta er einnig skoðun Dr. Susan Baum sem hefur skoðað 

afburðagreinda einstaklinga með sértæka námserfiðleika. Hún telur 

þennan hóp geta með dugnaði haldið í við félaga sína. Þetta seinkar því 

að erfiðleikarnir uppgötvist (Baum, 1999).  

Ef við skoðum sama grunnmengi nemenda og tækjum annars vegar 

út þá sem greindir væru með stærðfræðierfiðleika, en hins vegar þá sem 

greindust með sértæka námserfiðleika í stærðfræði þá skarast hóparnir 

en í þá flokkast ekki alveg sömu einstaklingar. Á mynd 1, eru hóparnir 

táknaðir með mengjamynd. 

 

 

 

 

  

 

Það eru ekki til nægilega nákvæm greiningartæki til að greina með 

afgerandi hætti á milli hópanna og veldur það vandræðum í 

rannsóknum. Skilgreiningar þurfa einnig að vera greinilegar, en það er 

erfitt að skilgreina enn sem komið er, þar sem rannsóknir eru ekki 

komnar lengra (Mazzocco, 2007). 

Norrænir fræðimenn hallast að því að hafa skilgreininguna á 

námserfiðleikum í stærðfræði víða. (Hansen, Jess, Pedersen, og Rönn, 

2006). Það sem næst með því, að þeirra mati, er að koma í veg fyrir að 

stimpla barnið. Þeir nota hugtakið stærðfræðierfiðleikar (d. 

matematikvanskeligheder, n. Matematikkvansker, s. matematik 

svårigheter). Hér á landi hefur lítið borið á umræðu milli starfsstétta á 

heilbrigðis- og menntunarsviði um samræmda hugtakanotkun og 

skilgreiningar á stærðfræðierfiðleikum. Í greinum á íslensku er fjalla um 

stærðfræðierfiðleika koma bæði fyrir hugtökin „sértækir 

námserfiðleikar í stærðfræði“ og „stærðfræðiröskun“ (Jónas G. 

A B 

Sértækir námserfiðleikar 

í stærðfræði 
Stærðfræðierfiðleikar 

Mynd 1. 
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Halldórsson, 2003). Talnablinda er þýðing á orðinu „dyscalculia“ og er í 

samræmi við hugtakið lesblinda. Talnablinda er notað meðal 

almennings og er lipurt í notkun og skilst vel. Í þessari ritsmíð er 

aðallega notað hugtakið „sértækir námserfiðleikar í stærðfræði“, en í 

vissum tilvikum er eðlilegra að nota hugtakið „talnablinda“. Rétt er að 

taka fram að í báðum tilvikunum er verið að tala um sama hlutinn. 

2.2 Söguleg sýn 

Rannsóknir á námserfiðleikum í stærðfræði eiga sér ekki langa sögu. 

Það fyrsta sem vekur athygli þegar leitað er eftir rannsóknum á 

stærðfræðierfiðleikum, er hve þær eru langt á eftir rannsóknum á 

lestrarerfiðleikum. Gersten, Clarke og Mazzocco hafa borið saman 

fjölda rannsókna á hvoru sviðinu fyrir sig, sem hafa verið birtar á 

gagnagrunnunum ERIC
2
 og PubMed

3
 (Gersten, Clarke, og Mazzocco, 

2007). Í ljós kom að rannsóknir á stærðfræðierfiðleikum eru langt á eftir 

rannsóknum á erfiðleikum í lestri. Niðurstöður þeirra birtast í töflu 1. 

Tafla 1. Hlutfall milli fjölda rannsókna á lestrarerfiðleikum (L) og 

rannsókna á stærðfræðierfiðleikum(S) sem hafa verið birtar á 

ERIC og PubMed. 

 ERIC 

L:S 

PubMed 

L:S 

1956 – 1965 10:0 11:0 

1966 - 1975 100:1 185:1 

1976 - 1985 36:1 61:1 

1986 - 1996 22:1 15:1 

1996 -2005 14:1 18:1 

                                                      
2
 Education Resources Center 

3
 PubMed er leitarvél fyrir greinar birtar hjá „National Library of Medicine“ 

og „National Institutes of Health“ 
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Af tölunum í töflu 1, virðist sem áhugi fyrir rannsóknum á 

stærðfræðierfiðleikum sé að aukast, en hlutfallið er enn óhagstætt. Þegar 

slegið er inn leitarorðunum „reading disability“ og „mathematical 

learning disability“ á ERIC, og tímabilið 2006 – 2010 skoðað, kemur 

fram að lesturinn á þar 498 greinar en stærðfræðin aðeins 27. Hlutfallið 

er 18:1 og enn er stærðfræðin verulega langt á eftir í fjölda rannsókna 

miðað við lesturinn. 

Læknisfræðilegar rannsóknir á afleiðingum heilaskaða hjá 

einstaklingum, hafa gefið verðmætar upplýsingar um starfsemi heilans. 

Það voru einmitt slíkar rannsóknir sem gáfu fyrstu vísbendingarnar um, 

að til væri áunnin eða meðfædd hömlun (e.disability) er varðaði 

stærðfræði (Gersten, Clarke, og Mazzocco, 2007). Sænski 

taugasálfræðingurinn Salomon Henchen, sem gerði í kringum 1919 

fyrstu skipulögðu rannsóknina á stærðfræðierfiðleikum, kom fyrstur 

með hugtakið acalculia, þýtt hér sem áunnin talnablinda (Gersten, 

Clarke, og Mazzocco, 2007). Löngu seinna var farið að nota 

developemental dyscalculia yfir stærðfræðierfiðleika. Ég hef kosið að 

nota „meðfædd talnablinda“ eða aðeins „talnablinda“ sem þýðingu á 

íslensku.  

Tafla 1 sýnir að veruleg aukning verður á rannsóknum fyrir um 

þrjátíu árum síðan. 1974 birti tékkneskur sálfræðingur, Ladislav Kosc, 

rannsókn á námserfiðleikum er varðaði tölur og reikning (Gersten, 

Clarke, og Mazzocco, 2007). Kosc notar hugtakið talnablinda 

(e.developmental dyscalculia). Hugtakið skilgreinir Kosc sem 

námserfiðleika í stærðfræði þar sem ekki sé um aðra námserfiðleika að 

ræða og að einstaklingurinn nái markvert lakari árangri í stærðfræði en 

búast mætti við miðað við almenna námshæfileika (greind). Þessi 

skilgreining á sér enn samhljóm í skilgreiningu á „sértækum 

námserfiðleikum í stærðfræði“ (e. mathematical learning disability) 

sem notuð er af sálfræðingum í dag. (Gersten, Clarke, og Mazzocco, 

2007). 

Þó rannsóknum hafi fjölgað og komið í ljós að erfiðleikar í 

stærðfræðinámi geta átt sér taugafræðilegar orsakir, líkt og erfiðleikar 

við lestur, þá telja Butterworth og Yeo (Butterworth og Yeo, 2004) að 

enn líti margt áhrifafólk í menntakerfinu, foreldrar og jafnvel nemendur 

svo á að erfiðleikarnir stafi af heimsku eða leti. Slík viðhorf eru 

samhljóða þeim viðhorfum er ríktu í garð erfiðleika í lestri fyrir um 20 
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til 30 árum síðan. Í dag eru til góð skimunarpróf fyrir lesblindu. Slíkar 

skimanir eru nú orðnir fastir liðir í starfi margra grunnskóla. Til 

viðbótar við skimunarprófin eru síðan til gagnvirk forrit, hönnuð til að 

greina lesblindu. Skólafólk og almenningur er nú orðið vel meðvitað um 

lesblindu. Þekking á stærðfræðierfiðleikum og tæki til að greina 

erfiðleikana eru á byrjunarstigi. Niðurstöður rannsókna eru ræddar 

meðal fræðimanna en þaðan er langur vegur inn í skólastofur. 

Að mati Roberts Siegler er hér um að ræða upphaf að nýju 

fræðasviði er fjalli um stærðfræðierfiðleika (Siegler, 2007). Vonandi 

verða þetta orð að sönnu, að læknar, taugasálfræðingar, fræðimenn á 

sviði stærðfræðimenntunar og sérkennslu og kennarar sameini krafta 

sína á einu sviði. 

 

2.3 Sértækir námserfiðleikar í stærðfræði 

Rannsóknum á orsökum sértækra námserfiðleika í stærðfræði hefur 

fleygt fram á síðustu árum. Þær byggja að miklu leyti á 

taugafræðilegum rannsóknum á heilastarfsemi. Gerð verður grein fyrir 

hugmyndum þriggja leiðandi fræðimanna á orsökum sértækra 

námserfiðleika í stærðfræði. Þeir eru David C. Geary, prófessor við 

Háskóla Missouri, Brian Butterworth prófessor við University College í 

London og Stanislas Dehaene prófessor við Collége de France í París. 

Geary er doktor í þroskasálfræði, Butterworth er doktor í taugasálfræði 

og Dehaene er upphaflega stærðfræðingur sem varð síðan þekktur fyrir 

taugafræðirannsóknir á talnaskynjun. 

Geary gengur út frá því sem hefur verið rannsakað og staðfest, um 

lausnaleiðir (e. strategy use) barna við einfalda samlagningu og hvernig 

þær þróast (Geary, Hoard, Nugent, og Byrd-Craven, 2007). 

Lausnaleiðirnar flokkar Geary í tvö stig eftir því hvort barnið kallar 

fram lærðar staðreyndir úr langtímaminni eða telji sig eingöngu áfram. Í 

fyrstu telur barnið á fingrum sér eða munlega. Lausnaleiðir við einfalda 

samlagningu þróast frá því að telja allt, í að telja áfram frá annarri 

tölunni, oftast þeirri hærri. Geary bendir á, að á meðan á talningastiginu 

stendur, byggist upp vitneskja í langtímaminni sem síðan er kölluð fram 

í vinnsluminni þegar lausnaleiðir barnsins þróast. 

Á seinna stiginu styður barnið sig við vitneskju úr minni. Það þekkir 

fjölda, bútar dæmi niður í þekktar stærðir, til dæmis 6 + 7 verður 6 + 6 
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+ 1 eða dregur fram þekkingu úr langtímaminni og kemur með svar án 

þess að hika. 

Geary skoðaði lausnaleiðir barna með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði og bar saman við viðmiðunarhóp. Niðurstaða hans var að 

börn með sértæka námserfiðleika í stærðfræði noti sömu lausnaleiðir og 

viðmiðunarhópurinn, en aftur á móti var einkennandi, að þau kalla ekki 

fram þekkingu úr langtímaminni þegar unnið er með einfalda 

samlagningu. Það virðist sem þessi hópur haldi sig við talningastigið. 

Niðurstöður Geary eru þær að orsaka sértækra námserfiðleika í 

stærðfræði sé að leita í skerðingu á virkni vinnsluminnis eða 

langtímaminnis (Geary, Hoard, Nugent, og Byrd-Craven, 2007). 

Brian Butterworth er ekki sammála Geary og hafnar því alfarið að 

vandinn liggi í vinnsluminni eða langtímaminni. Hann telur rót vandans 

liggja í því, að meðfæddur hæfileiki einstaklings, til að skynja og vinna 

með fjölda, sé skertur (Butterworth og Reigosa, 2007). Butterworth 

hefur fundið að talnablindir einstaklingar eru marktækt lengur að áætla 

fjölda og bera saman stærðir, en þeir sem ekki eru talnablindir. 

Talnablindir gera einnig fleiri villur en þeir sem ekki eru talnablindir. 

Butterworth hefur í framhaldi af niðurstöðum sínum hannað ásamt 

samstarfmönnum, skimunartæki fyrir talnablindu (Butterworth, 2003). 

Stanislas Dehaene hefur unnið með rannsóknir á starfsemi heilans og 

greinir frá taugastöðvum í vinstra og hægra hvirfilblaði sem verða 

virkar við talnavinnu. Hann telur talnaskynjun og rýmisskynjun 

nátengda og hefur sett fram þá skoðun að talnaskilningur sé upprunnin 

frá aðskildum heilastöðvum sem tengjast málstöð og rýmisskynjun. 

Dehaene talar um tvo aðskilda þætti í talnaskynjun, áætlun 

(e.approximation) og nákvæmni (e. exact) (Dehaene, 1997). 

Bæði Geary og Butterworth vitna í niðurstöður Dehaene (Geary, 

Hoard, Nugent, og Byrd-Craven, 2007, Butterworth og Reigosa, 2007). 

Geary tekur upp niðurstöður Dehaene um þátt málstöðva í heila í því að 

muna tölur. Butterworth er ákveðinn í sínum niðurstöðum en telur að 

rannsóknir Dehaene geti gefið vísbendingar um að til séu fleiri en ein 

tegund talnablindu. Butterworth hafnar skýringum Geary að truflun í 

vinnsluminni og langtímaminni sé orsök talnablindu. 

Þegar sýnt hefur verið fram á að sértækir námserfiðleikar í 

stærðfræði geti átt sér meðfæddar líffræðilegar orsakir, liggur beint við 

að spyrja hvort erfiðleikarnir séu arfbundnir. Stephen A. Petrill og 
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Robert Plomin hafa tekið saman niðurstöður úr þeim fáu rannsóknum 

sem gerðar hafa verið um þetta efni (Petrill og Plomin, 2007). Í fyrsta 

lagi telja þeir þær sýna að erfðir eru mikilvægur þáttur þegar leitað er 

skýringa á mismunandi hæfileikum einstaklinga til að nema stærðfræði. 

Það er ólíklegt að erfðaþátturinn varðandi stærðfræði stafi frá einu geni, 

heldur er um áhrif margra erfðaþátta að ræða. Í öðru lagi kemur fram að 

þó að ekki sé hægt að rekja stærðfræði, lestur eða almennan 

greindarþroska til mismunandi genahópa, þá eru vísbendingar um að til 

séu gen sem tengjast eingöngu stærðfræði (Petrill og Plomin, 2007). 

2.4 Greiningar 

Lítið er um tæki til að greina námserfiðleika í stærðfræði. Eins og fram 

hefur komið hér á undan eru rannsóknir á sértækum námserfiðleikum í 

stærðfræði komnar mun styttra á veg en rannsóknir á lesblindu. 

Fræðimenn eru heldur ekki sammála um skilgreiningar og orsakir 

erfiðleikanna þannig að ekki er að undra þó greiningartæki séu lítt 

þekkt. 

Brian Butterworth hefur ásamt samstarfsmönnum þróað 

greiningarforrit sem byggir á niðurstöðum úr rannsóknum hans á 

sértækum námserfiðleikum í stærðfræði (Butterworth, 2003). Prófið er 

ætlað nemendum á aldrinum 6 til 14 ára. Það byggir meðal annars á því 

að mæla hraða og nákvæmni við að skynja fjölda punkta og að bera 

saman stærðir. Greiningarforritið heitir Dyscalculia Screener og var 

gefið út 2003 (Butterworth, 2003). 

Margar gerðir af spurningalistum má finna á heimasíðum 

áhugasamtaka um lestrar og stærðfræðierfiðleika. Tony Attwood, 

sérfræðingur hjá The Dyscalculia Centre í London segir frá 

spurningalista er hópur sérfræðinga hjá stofnuninni hafa útbúið til 

notkunar fyrir kennara eða foreldra (Attwood, 2009). Spurningalistinn
4
 

samanstendur af 23 spurningum sem leggja má fyrir barn eða fullorðinn 

ef grunur er um erfiðleika í stærðfræðinámi (Testing for dyscalculia, 

2009). Ef helmingnum af spurningunum eða meira er svarað játandi þá 

eru miklar líkur á að einstaklingurinn sé talnablindur. Listinn er 

dæmigerður fyrir svipaða lista sem settir hafa verið saman af 

menntunarfræðingum eða áhugafólki um sértæka námserfiðleika í 

                                                      
4
 Sjá viðauka 2. 
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stærðfræði. Þeir lýsa atferli sem er einkennandi fyrir einstaklinga með 

þessa hömlun en fara ekki dýpra í ástæður erfiðleikanna. Þeir eru heldur 

ekki formlegt greiningartæki, heldur staðfesting á grun. 

Sálfræðingar hafa yfir að ráða stöðluðum prófum er mæla greind og 

greina sértæka námserfiðleika ef misvægi kemur fram í frammistöðu 

einstaklinga á slíkum prófum. Hér á landi má segja með nokkurri vissu 

að þeir einu sem greina sértæka námserfiðleika í stærðfræði séu 

sálfræðingar sem hafa sérhæft sig í greiningum á námserfiðleikum. 

Talnalykill, sem mælir stöðu einstaklingsins miðað við námsefni, er 

staðlað próf sem gefur til kynna hvar nemandi stendur miðað við 

jafnaldra sína. Þetta próf hefur verið eina tækið sem skólar hafa haft til 

að skoða námserfiðleika í stærðfræði. Til að fá að nota prófið verður sá 

sem það gerir að hafa sótt námskeið í notkun og túlkun á niðurstöðum. 

Oft er það einhver innan skólans sem leggur prófið fyrir, túlkar 

niðurstöður og kynnir fyrir kennurum og foreldrum. Þetta ferli er þungt 

í vöfum og vafasamt hve miklu það skilar. 

Í athyglisverðri grein setur Attwood fram þá spurningu, hvort 

greining geri gagn (Attwood, 2009). Að hans mati er takmarkað gagn í 

því eins og staðan er víða í skólum í dag. Ennþá séu til kennarar og 

skólayfirvöld sem viðurkenni ekki að til sé meðfædd talnablinda og hafi 

enga þekkingu á sértækum námserfiðleikum í stærðfræði. Viðhorf til 

talnablindu (e.dyscalculia), að mati Attwoods, er víða í dag líkt og 

viðhorfið var til lesblindu fyrir um tveimur áratugum síðan. Hér er 

Attwood að ræða ástand í Bretlandi. Hvernig viðhorfin eru hér á landi 

hefur ekki verið rannsakað.  

Umfjölluninni um greiningar er ekki ætlað að vera tæmandi. Það 

væri einnig erfiðleikum háð, þar sem margir eru að prófa sig áfram og 

eins og fyrr hefur verið bent á, þá eru rannsóknir á orsökum og 

birtingarmynd námserfiðleika í stærðfræði stutt á veg komnar. Á meðan 

er ekkert annað að gera en að bæta kennslu, til að mæta sem flestum 

nemendum þar sem þeir eru staddir í námi. Sýna þarf nemendum 

skilning og gefa þeim aukið svigrúm með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. 

2.5 Áherslur í kennslu  

Kennsla og kennsluhættir skipta verulegu máli fyrir nemendur með 

námserfiðleika í stærðfræði, hvort sem þeir eru meðfæddir eða áunnir. 
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Komið hefur fram að misvægi í skilgreiningum og hugtakanotkun gerir 

fræðimönnum erfitt fyrir að fá yfirsýn yfir útbreiðslu vandans og 

orsakir. Það breytir því samt ekki að til eru meðfæddir eiginleikar sem 

geta valdið erfiðleikum í námi í stærðfræði. Nægilega mikið er vitað um 

stærðfræðinám og kennslu til að hægt sé að minnka skaðann með því að 

nota fjölbreytta kennsluhætti og vera vakandi yfir hugsanagangi 

nemenda.  

Tony Attwood gagnrýnir hvernig aðstoð við nemendur með 

námserfiðleika í stærðfræði er framkvæmd. Nemendum sem eigi í 

erfiðleikum er kennt aftur sama efni og á sama hátt og í almennu 

bekkjunum, aðeins hægar. Skoðun hans er að þessi leið sé með vissum 

undantekningum, ekki vænleg til árangurs. Kenna verði stærðfræðina á 

nýjan og fjölbreyttan hátt (Attwood, 2009).  

Brian Butterworh er á sömu skoðun og Attwood. Hann bendir á að 

til séu nægjanlegar vísbendingar um að endurteknar æfingar á 

hefðbundnum talnaverkefnum hjálpi ekki talnablindum einstaklingum 

(Butterworth og Yeo, 2004). Hann leggur áherslu á að það sé 

nauðsynlegt að efla skilning á meðferð talna. Þetta er samkvæmt skoðun 

hans, að talnablinda sé afleiðing af röskun á meðfæddri talnaskynjun. Í 

leiðbeiningum til kennara orðar Butteworth þetta þannig, að það vanti 

„fyrsta verkfærasettið“ fyrir talnavinnuna (Butterworth og Yeo, 2004). 

Það er því mikilvægt í kennslu talnablindra einstaklinga að byggja upp 

skilning á tölum sem getur komið í staðinn fyrir „verkfærin“ sem 

vantar. Þetta verður að gera með fjölbreyttum verkefnum þar sem 

nemandinn er virkur í námi. Einnig verður að aðlaga hraða yfirferðar að 

einstaklingnum, því talnablindir einstaklingar ruglast auðveldlega ef 

hraðinn verður of mikill. 

Áhersla menntunarfræðinga á mikilvægi skilnings í stærðfræðinámi 

og stærðfræðikennslu hefur sveiflast eins og pendúll á nítjándu og 

tuttugustu öld. Enn eru uppi deilur um áherslur. Í formála að bókinni 

Making sense ræðir Mary M. Lindquist
5
 um skoðanamuninn: 

Viðhorf okkar til stærðfræðináms hefur áhrif á viðhorf okkar til 

kennslu. Ef við erum þeirrar skoðunar að menntun byggist 

                                                      
5
 Virtur meðlimur og fyrrum formaður NCTM, samtaka bandarískra 

stærðfræðikennara.  
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aðallega á því að læra staðreyndir og aðferðir hratt og örugglega 

og að aðeins sumir nemendur þurfi eða geti lært stærðfræði þá 

erum við ekki sammála því að skilningur sé mikilvægur þáttur í 

námi og kennslu. (Lindquist, 1997) (Þýð. höf.). 

Í nútímasamfélagi er viðurkennt að stærðfræðikunnátta sé öllum 

nauðsynleg. Við getum líka viðurkennt að framfarir og þróun byggi á 

frjórri hugsun og nýjum hugmyndum og látum því gamlar hugmyndir 

sem Lindquist lýsti hér svo skemmtilega tilheyra fortíðinni. Til að ná 

árangri í námi og kennslu verður að líta á skilning sem mikilvægan þátt.  

Við háskólann í Wisconsin í Bandaríkjunum hefur verið unnið 

mikilvægt starf í rannsóknum og þróun á kennsluháttum er byggja á 

skilningi nemendanna. Kennsluaðferðin sem á rætur í þessari vinnu 

hefur hlotið nafnið „stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“ (e. 

Cognitively Guided Instruction) og helstu hugmyndasmiðir hennar eru 

fræðimennirnir Thomas P. Carpenter og Elizabeth Fennema (Hiebert 

o.fl., 1997). Áherslan er á börnin og þeirra getu. Hlutverk kennarans 

hefur breyst frá því að sjá um að útskýra, kenna aðferðir og deila út 

staðreyndum í að vera meira sem þátttakandi í námssamfélagi þar sem 

skipst er á skoðunum um lausnarleiðir og aðferðir. Nemendur útskýra 

hver fyrir öðrum og mikilvægt er að kennarinn hlusti á nemendur. Með 

því að hlusta öðlast kennarinn innsýn í það hvernig börnin hugsa og 

hvað þau kunna. Carpenter og Fennema leggja áherslu á að í þessu litla 

samfélagi þurfi að ríkja jafnræði. Allir nemendur eigi að geta tekið þátt 

á sínum forsendum. Til að jafnræði ríki er það mikilvægt hlutverk 

kennara að velja verkefni sem hæfa nemendum með mismikla kunnáttu 

(Hiebert o.fl., 1997, Carpenter, Fennema, Franke, Levi og Empson, 

1999). 

Fleiri rannsakendur víða um heim leita svara við spurningunni, 

hverskonar kennsluhættir í stærðfræði styðji sem best við skilning. Í 

bókinni Making Sense, sem kom út 1997, birtist sameiginleg niðurstaða 

hóps rannsakenda. Þetta eru átta fræðimenn frá Bandaríkjunum og 

Suður Afríku og þau draga saman niðurstöður sínar af fjórum mjög 

mismunandi rannsóknarverkefnum (Hiebert o.fl., 1997). Þau ganga út 

frá þeirri skilgreiningu að skilning nemenda megi merkja af þeim 

tengslum sem þeir mynda á milli hugmynda, staðreynda og aðferða. 

Lykilþættir í því að öðlast skilning í stærðfræði, telja þau vera íhugun 

og tjáningu. Nemandi íhugar til dæmis þegar hann leitar lausnarleiða í 
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verkefnavinnu eða brýtur heilann yfir þraut. Með tjáningu er átt við að 

nemendur ræði saman, hlusti, skrifi, teikni, útskýri, skiptist á skoðunum 

og svo framvegis. Þegar kemur að námsumhverfi skólastofunnar, þá er 

hópurinn sammála um fimm þætti sem hafi afgerandi áhrif. Með því að 

skoða þessa þætti, er hægt að greina hve vel kennsluhættirnir leggi 

áherslu á skilning. Þættirnir eru: Eðli verkefna, hlutverk kennarans, 

félagslegt andrúmsloft, aðgengileg gögn og jafnræði. Með jafnræði (e. 

equity) er átt við hvort allir geti tekið þátt í vinnunni. Kjarninn í öllum 

þáttunum á að vera að gefa nemendum tækifæri til að íhuga og ræða 

saman um stærðfræði, að gefa þeim tækifæri til að byggja upp skilning 

(Hiebert o.fl., 1997). 

Ein af undirstöðum góðs árangurs í kennslu er að þekkja nemendur 

sína. Með því að hlusta og ræða við nemendur um verkefni og lausnir, 

kynnist kennarinn smám saman hugarheimi nemendanna. Hann þarf að 

spyrja sjálfan sig hvað virki fyrir lesblindan nemanda sem hugsar í 

myndum. Það sama og virkar fyrir lesblindan nemanda með myndræna 

hugsun gæti ef til vill átt við um nemanda með athyglisbrest. 

Einstaklingar með athyglisbrest eiga erfitt með að halda staðreyndum í 

vinnsluminni og vinna með þær en virðast eiga auðveldara með að kalla 

fram og vinna með myndir. Segir ekki orðtækið „Ein mynd segir meira 

en þúsund orð˝. 

Eitt þekktasta dæmið um tengingu stærðfræði og myndrænnar 

hugsunar er Albert Einstein: 

Ef ég get ekki gert mér mynd af fyrirbærinu í huganum, þá get ég 

ekki skilið það („If I can’t picture it, I can’t understand it“). 

(Albert Einstein) (Þýð.höf.). 

Michael Wahl Andersen hefur skrifað nokkuð um myndir og stærðfræði 

og segir nauðsynlegt að tengja myndræna framsetningu við hugtök í 

stærðfræðinni (Andersen, 2008). 

Kennsluhættir hafa áhrif á það hvernig nemendum með sértæka 

námserfiðleika vegnar og þar af leiðandi getur kennslan haft áhrif á 

líðan og hegðun nemenda. Viðurkennt er af fræðimönnum að vinna með 

stærðfræði getur valdið kvíða sem er eingöngu tengdur stærðfræði 

(Butterworth og Yeo, 2004). Í umfjöllun um stærðfræðierfiðleika er 

iðulega rætt um hræðslu við stærðfræði eða stærðfræðikvíða sem eina af 

orsökum námserfiðleika. Butterworth er ekki sammála og telur að ekki 
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séu neinar vísbendingar er bendi til þess að stærðfræðikvíði geti verið 

orsök erfiðleikanna. Afleiðingar kvíða eru hins vegar þekktar. Kvíði 

hefur neikvæð áhrif á starfsemi vinnsluminnis og vitræna hæfni 

einstaklinga. Stærðfræðikvíði hlýtur því að hafa neikvæð áhrif á 

námshæfni einstaklings og frammistöðu í stærðfræði. Ekki er enn vitað 

hvaða tilfinningalegu áhrif það hefur á einstaklinga að eiga í eilífum 

vandræðum með verkefni sem félagarnir eiga auðvelt með að leysa 

(Butterworth og Yeo, 2004). Butterworth vísar í óbirta rannsókn, þar 

sem talað er við hóp níu ára nemenda með talnablindu. Nemendurnir 

eru spurðir um líðan þeirra í stærðfræðitímum. Fram kemur að þeim 

líður illa, eru óöruggir og finnst að þeir séu heimskir. Þetta gefur 

vísbendingu um að talnablinda valdi ungum nemendum vanlíðan 

(Butterworth og Yeo, 2004). Vanlíðanin getur síðan þróast í kvíða sem 

gæti jafnvel orðið að stærðfræðifælni (e.phobia) (Ashcraft, Krause, og 

Hopko, 2007). 

Í bókinni Tilfinningagreind fjallar Daniel Goleman um áhrif 

tilfinninga á nám og hugsun. Þar kemur fram að sterkar tilfinningar, svo 

sem kvíði og reiði, geti truflað starfsemi vinnsluminnis. Þetta veldur því 

að geta til skýrrar hugsunar og náms skerðist verulega. 

Nemendur sem eru kvíðnir, reiðir eða þunglyndir læra ekkert. 

Fólk sem situr fast í slíkri gildru tekur ekki við upplýsingum eða 

vinnur úr þeim svo gagn sé að (Goleman, 1995/2000, bls. 88). 

Það hlýtur að vera alvarlegt mál ef ekki er brugðist við þeim vanda sem 

steðjar að nemendum með sértæka námserfiðleika í stærðfræði. Talið er 

að allt að sjö prósent nemenda glími við þennan vanda sem orsakast af, 

samkvæmt Butterworth, röskun á meðfæddum hæfileika til að skynja 

fjölda. Tölur verða erfiðar, en það eru einmitt tölurnar sem mæta 

börnunum í stærðfræðinni strax í upphafi skólagöngu. 
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3 Niðurstöður  

Viðtölin voru skráð niður og lesin vandlega. Strax við fyrsta yfirlestur 

var hægt að byrja að strika undir atriði sem vöktu athygli, voru sérstök 

fyrir einn viðmælanda eða komu fram hjá fleirum. Þegar þemu 

frásagnanna voru orðin nokkuð ljós var byrjað að strika í textann með 

mismunandi litum pennum og skrá athugasemdir. Smám saman fjölgaði 

efnisatriðum og kom yfirleitt eitthvað nýtt fram við hvern yfirlestur. 

Þessi vinna var tímafrek og var nauðsynlegt að vinna hana í löngum 

vinnulotum. Á þennan hátt var dregin fram eftirfarandi efnisflokkun í 

frásögnunum: 

 Tilfinningaleg og líkamleg líðan  

 Viðhorf 

 Aðkoma að stærðfræði í dagsins önn 

 Ákveðnir efnisþættir í stærðfræði 

 Kennsla 

 Áhersla á skilning 

 Myndræn hugsun 

Næsta skref var að flokka texta úr hverju viðtali í efnisflokkana. Beinar 

tilvitnanir frá viðmælendum sem féllu undir hvert efnisatriði voru settar 

saman og eru þær birtar sem niðurstöður hér í kaflanum. En fyrst ber að 

kynna viðmælendurna. 

3.1 Viðmælendur 

Viðmælendurnir fimm voru á breiðu aldursbili. Fjögur höfðu lokið 

framhaldsnámi og sá yngsti hafði nýlokið skyldunámi. Þó að val á 

viðmælendum hafi verið hentugleikaval var það meðvituð ákvörðun að 

velja eldri viðmælendur sem ekki væru lengur í námi. Með því var 

vonast til að fá skýrari línur í frásagnirnar. Þeir voru ekki lengur hluti af 

skólaumhverfinu og gátu rætt um reynslu úr nokkurri fjarlægð án 

tímabundinna áhrifa frá umhverfi. 
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Þrátt fyrir að úr frásögnunum hafi verið hægt að draga sameiginlega 

þræði þá var hver frásögn einstök.  

Viðmælendur voru: 

 Arna, myndlistarmaður á sextugsaldri. Hefur lokið 

háskólanámi frá Lundúnaháskóla. 

 Bjarni, kennari á fertugsaldri. Hefur lokið mastersprófi í 

sagnfræði frá Háskóla Íslands. 

 Kata, hjúkrunarfræðingur á sextugsaldri. 

 Davíð, menntaskólanemi á fyrsta ári. 

 Einar, háskólanemi í heimspeki. 

Viðtölin fóru öll fram í rólegu umhverfi og þess gætt að engin utan að 

komandi truflun hefði áhrif á samtölin. Hvert viðtal varði í um eina til 

tvær klukkustundir. 

3.1.1 Davíð 

Yngsti viðmælandinn, Davíð, var mjög hlédrægur og virtist vera á 

varðbergi. Frásögn hans var stutt og hnitmiðuð og þurfti rannsakandi að 

hvetja með spurningum. Í lok viðtalsins kom í ljós mikil reiði bæði 

gagnvart skilningsleysi kennara og einnig varðandi þau áhrif á 

áframhaldandi námsmöguleika sem erfiðleikar af þessum toga valda 

nemendum. 

Mér finnst það líka mjög ósanngjarnt að ef þú ferð á 

náttúrufræðibraut þá hefurðu allar dyr opnar, en ef þú ferð á 

félagsfræðibraut þá eru bara nokkrar dyr opnar eftir það. Ég 

þurfti að fara á félagsfræðibraut bara af því ég er lélegur í 

stærðfræði. ( Davíð) 

3.1.2 Einar 

Frásögn Einars var honum tilfinningalega erfið. Saga hans er 

áhrifamikil saga einstaklings sem berst harðri baráttu við skólanám fram 

til nítján ára aldurs, þegar hann fær greiningu um sértæka 

námserfiðleika (lesblindu) hjá sálfræðingi. Eftir greiningu skiptir hann 
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um skóla og velur sér skóla þar sem starfar kennari sem hefur sérhæft 

sig í að aðstoða lesblinda. Baráttunni var ekki lokið, en eftir þetta hefur 

hún yfirbragð uppbyggingar. Einar finnur ráð sem duga honum til 

áframhaldandi náms. Í upphafi viðtalsins tekur hann fram: 

Ég hef aldrei litið á það, að ég eigi erfitt með stærðfræði neitt 

sérstaklega ... Mér gekk almennt illa með skólanám allan minn 

skólaferil og mér fannst stærðfræðin ekki neitt standa svona út 

úr. (Einar) 

Þrátt fyrir að Einar taki þetta fram hefur frásögn hans og reynsla erindi 

inn í umfjöllun um námserfiðleika í stærðfræði. Áhrif lesblindu á 

stærðfræðinám hafa oft verið túlkuð sem erfiðleikar við að lesa 

útskýringar og skilja orðadæmi. Einnig hefur verið bent á áhrif 

lesblindu á hugtakaskilning og erfiðleika með algebru vegna þess að þar 

eru bókstafir og lesblindir rugla bókstöfum. Það sem minna hefur verið 

rætt um er að margir sem eru lesblindir hugsa í myndum og sú 

staðreynd hefur mikið að segja í námi í stærðfræði. 

Það er eitt einkenni á lesblindu að hugsa í svona myndum frekar 

en orðum. ... Lesblindir hugsa svo mikið í myndum og ég tengdi 

þetta strax við mig. Ég hef alltaf hugsað í myndum og mér hafði 

ekki dottið í hug að einhverjir aðrir gætu hugsað í einhverju öðru 

en myndum það hefur alltaf verið svoleiðis með mig að ef ég hef 

ekki getað þýtt textann sem ég er að lesa yfir í mynd þá get ég 

ekki munað hann. Svona abstrakt texta á ég mjög erfitt með að 

muna og það á sömuleiðis við um stærðfræði, ef ég er að hugsa 

um stærðfræðidæmi og ég get gert mynd af því í huganum þá sé 

ég hvernig ferlið virkar og það verður rökrétt í huganum á mér. 

Þannig gat ég lært algebru. (Einar) 

3.1.3 Arna 

Arna á mjög erfitt með að muna tölur og margföldunartöflurnar 

reyndust henni erfiðar. Hún er einnig sú eina af viðmælendunum sem 

hefur verið greind sem talnablind. Þá greiningu fékk hún eftir 

taugasálfræðilegar athuganir á háskólasjúkrahúsi í Bretlandi. Frásögn 

hennar af ástæðum greiningarinnar er eftirfarandi. 
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Ég man eftir því þegar ég fæ skýringu á þessum erfiðleikum 

mínum með tölur. Ég fékk sjálfsofnæmissjúkdóm um þrítugt. Ég 

fer á spítala í London. Þeir eru að athuga hvort ég sé komin með 

heilaskemmdir vegna sjúkdómsins og setja mig í 

taugasálfræðileg próf. Ég er meðal annars látin muna heilu 

orðarunurnar og á að muna talnarunur. Konunni sem prófar mig 

bregður þegar hún fer að horfa á niðurstöðurnar og telur að ég sé 

komin með heilaskemmd. Það sé ekkert samræmi milli þess sem 

ég man af tölum og því sem ég man af orðum og ég geti ekki 

reiknað. En ég sagði auðvitað að það væri ekkert óeðlilegt við 

þetta ég hefði alltaf verið svona. Ég fékk þá þetta orð, 

dyscalculia sem ég þýddi sem talnablinda. (Arna) 

Arna lendir oft í vandræðum þegar hún man ekki tölur. 

Ég gat aldrei geymt númer. Ég gat aldrei munað símanúmerið 

mitt eða símanúmer annarra. Ég leysti þetta á sínum tíma, var 

alltaf með sama símanúmer og bílnúmer. Það komu upp óteljandi 

atvik sem voru alveg hræðileg. Þá voru bílar með gömlu 

númerunum sem voru líka svolítið löng. Ég man eftir því þegar 

ég var á bíl sem ég hafði átt í mörg ár og lenti í árekstri og var 

spurð af lögreglu um bílnúmerið og ég mundi það ekki ... átt þú 

ekki bílinn? Jú, jú. Ég sat inni í Svörtu Maríu
6
 og sagði bíðið 

aðeins og fór út til að lesa bílnúmerið en bara á leiðinni inn í 

bílinn aftur var ég búin að gleyma númerinu, gat ekki munað 

það. Eftir þetta fór ég og fékk mér sama bílnúmer og símanúmer 

því þetta var ekki hægt og ég skammaðist mín alveg rosalega. 

(Arna) 

Seinna í viðtalinu kemur annað dæmi um sömu erfiðleika: 

Arna: ... nú er ég búin að búa í nokkur ár í sömu íbúðinni og ég 

skrifa oft vitlaust númerið á íbúðinni. 

R: Þetta er þriggja stafa tala? 

                                                      
6
 Lögreglubíll 
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Arna: Já og það sem hjálpar mér er að ég veit að fyrsta númerið á 

að tengjast hæðinni. Ég segi við sjálfa mig, mundu að fyrsta 

númerið tengist hæðinni. Tölur án kerfis eru gjörsamlega 

vonlausar. Þetta er bara talan 203, en alltaf öðru hverju dettur 

hún út. (Arna) 

Af þessum dæmum mætti halda að Arna væri óhæf til alls er hefði með 

stærðfræði að gera, en svo er alls ekki reyndin. Af persónulegum 

ástæðum fór Arna ekki beint í menntaskóla eftir landspróf,
7
 heldur fór 

hún að vinna hjá Tryggingastofnun ríkisins, og við hvað? Jú, við það að 

reikna út bætur. 

Þeir vita ekkert nema að ég væri með landspróf og það var bara 

gott þá. Þannig að tiltölulega fljótlega er ég sett í að reikna 

breytingar á bótaflokkum. Þetta var í afgreiðslunni og mikið að 

gera, fólk sem beið og það voru tugir af dæmum sem ég reiknaði 

á hverjum einasta degi. En þá var ég alltaf með reiknivél
8
 og ég 

var búin að læra á reiknivélina. Það er ekkert mál að horfa á tölu 

og setja hana beint inn með hendinni, þá tengir höndin. Þetta er 

ákveðin föst fingrasetning og þá gat ég sett tölur með miklum 

hraða inn í vélina og þurfti aldrei að muna tölur. Þú horfir á eina 

tölu í einu og það fer hratt út í fingurna og ég þurfti aldrei að 

leggja tölur á minnið. Ég var orðin rosalega fljót að reikna og ég 

skildi alveg hvað ég var að gera. Það var alveg sama hvað þetta 

var erfitt, ég gat reiknað flóknustu dæmi. Þarna voru dæmin oft 

mjög flókin þegar verið var að leiðrétta einstaklinga sem höfðu 

verið rangt reiknaðir og þurfti að fara fram og til baka. Þetta 

vafðist ekkert fyrir mér, af því að ég var með reiknivél. 

Reiknivélin sá um það sem heilinn í mér gat ekki gert. (Arna) 

Í frásögn Örnu kemur fram að hún hefur mjög sterkt rýmisskyn og notar 

hlutföll á mjög lipran og eðlilegan hátt í talmáli. 

                                                      
7
 Landspróf var samræmt próf, ætlað sem inntökupróf fyrir menntaskóla. Þá 

lauk skólaskyldu við 15 ára aldur og nemendur gátu síðan valið um að 

undirbúa sig undir landspróf á einum vetri eða taka gagnfræðapróf á tveimur 

árum. 

8
 Reiknivél með strimli. 
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En svo kemur að því að ég fer fullorðin í nám í Iðnskólanum og 

þá erum við að læra flatarmálsfræði og vektora og svona og fyrst 

vissi ég ekki neitt og mörg ár síðan ég hafði lært þetta. En þá var 

það þáverandi sambýlismaður minn sem varð seinna 

sérfræðingur í aðferðafræði, hann varð hissa hvernig ég gat skilið 

það sem hann gat aldrei skilið. Ég sá fyrir mér hvernig 

flatarmálsfræðin virkaði eins og kósínusar og sínusar og vektorar 

og allt svona. Ég gat alveg séð þetta, alveg eins og þegar ég lærði 

fyrst pyþagórasarregluna, þá fannst mér ég sjá hana alveg fyrir 

mér. 

3.1.4 Kata 

Frásögn Kötu er um einstakling með góða námshæfileika en rekst 

snemma á vegg hvað varðar stærðfræði. Kata segir frá erfiðleikum 

varðandi kennslu í stærðfræði á 3. og 4. ári hennar í skóla. Lítil kennsla 

og lélegur námsárangur gerði hana þá þegar hrædda við stærðfræði. Í 

landsprófi og síðan í menntaskóla kveið hún fyrir tímum og átti erfitt 

með að takast á við nám í stærðfræði. Kata segir frá baráttu sinni við 

stærðfræði í menntaskóla. 

Áfram þurfti ég að dragnast með þessa stærðfræði. Aldrei náði 

ég neinni góðri einkunn í henni, var alltaf nær núllinu heldur en 

nokkru öðru. Ég féll í stærðfræði og þurfti að sitja eitt ár eftir 

vegna þess. (Kata) 

Kata var á náttúrufræðibraut í menntaskóla, en lauk ekki stúdentsprófi. 

Á síðasta ári, eftir fimm ára veru í skólanum hætti hún við í miðjum 

prófum vegna stærðfræðinnar. 

Ég var á náttúrufræðibraut, sem voru algjör mistök. ... það voru 

engir námsráðgjafar eins og eru núna. ... Málin og húmanísku 

fögin voru mér eins og opin bók. Ef einhver hefði bent mér á það 

að það ætti betur við mig að fara í máladeild þá hefði ég gert það, 

... ég hætti í prófunum út af stærðfræðinni. Ég tók þetta á fimm 

árum og þá gekk mér svo illa í stærðfræðinni og ég var orðin svo 

kvíðin að ég hætti bara við. (Kata) 

Ekki gekk samt öll stærðfræðin svona erfiðlega. 
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Mér fannst rúmfræðin mjög skemmtileg því hún lá algjörlega 

fyrir mér, hana átti ég mjög auðvelt með. (Kata) 

3.1.5 Bjarni 

Fyrstu minningar mínar um umræðu um stærðfræði eru þegar 

bróðir minn, sem er nokkrum árum eldri en ég, var í 

framhaldsskóla þá var mikið talað um það, að í þessari fjölskyldu 

ætti fólk erfitt með stærðfræði. (Bjarni) 

Bjarni hafði drauma um að gerast verkfræðingur. Á fyrstu önn í 

menntaskóla var honum ætlað að taka tvo stærðfræðiáfanga til 

undirbúnings fyrir eðlisfræðibraut. Hann hafði klárað sig ágætlega af 

stærðfræðinni í grunnskóla, en þarna á fyrsta ári í menntaskólanum fór 

stærðfræðin að valda honum alvarlegum vandræðum.  

Ég veit að ég gat klárað það sem ég átti að gera í grunnskóla, 

leysa jöfnur og svona, en um leið og það var farið að tala um föll 

þá skildi ég ekkert, ég skildi bara ekki þann heim. (Bjarni) 

Eftir fyrsta veturinn velur Bjarni að fara á málabraut. 

Hugmyndir mínar um sjálfan mig breyttust þarna. Ég sannfærðist 

um að raungreinar ættu bara ekki við mig, þar af leiðandi fór 

þessi verkfræðidraumur út um gluggann, maður endurskipulagði 

drauma sína. Ég var bara svo heppinn að þegar ég kom yfir í 

máladeildarbekkinn þá hitti ég marga nemendur sem voru bara 

eins og ég. (Bjarni) 

Þegar lengra líður á frásögnina segir Bjarni frá jákvæðari kynnum af 

stærðfræði.  

En svo fór ég til Frakklands í nám. Þar kynntist ég strák sem var 

í stærðfræði. Við vorum eitthvað að ræða erfiðleika mína með 

stærðfræði. Þá sagði hann að sér þætti þetta stórmerkilegt því 

stærðfræðin væri bara eins og tungumál og ég hlyti að geta lært 

þetta af því ég væri svo góður í tungumálum. Hann sýndi mér 

það sem hann var að gera. Fyrst skildi ég ekki, en svo fór ég að 

sjá tengingar af því að hann sagði að þetta væri eins og 
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tungumál, að þetta þýddi þetta og svo framvegis. Ég hafði alltaf 

upplifað stærðfræðina eins og einhverja rosalega reglu þar sem 

bara væri ein rétt útkoma. Mér hefur aldrei líkað það neitt 

rosalega vel að það sé bara einn möguleiki að einhverjum 

niðurstöðum. Þessi strákur sem ég kynntist í Frakklandi, hann 

kveikti smá neista hjá mér. Að ég gæti kannski lært stærðfræði á 

þeim forsendum að hún væri líkari tungumáli. Ég hélt að 

tungumál og stærðfræði væru alveg rosalega aðgreind og það 

væru engar tengingar þarna á milli, samanber að þú getur verið 

rosalega góður í tungumálum og á sama tíma lélegur í 

stærðfræði. (Bjarni) 

3.2 Tilfinningaleg og líkamleg líðan 

Hér eru tekin saman ummæli er sýna hvernig erfiðleikarnir hafa áhrif á 

tilfinningar viðmælenda er þeir mæta stærðfræðinni daglega í 

grunnskóla og þegar tekist er á við hana í framhaldsskóla. Í 

frásögnunum koma einnig dæmi um að tilfinningarótið hafði þróast út í 

líkamleg einkenni. 

Bara þegar ég sé eitthvað dæmi fæ ég hausverk og svima og 

líður illa. (Davíð) 

Í frásögn Davíðs kemur skýrt í ljós hvernig erfiðleikarnir með 

stærðfræðina koma fram í líkamlegum einkennum. Hann fær 

höfuðverkjarköst og svima í tímum og í stærðfræðiprófum. 

Ég átti bara auðvelt með stærðfræðina fyrstu fjóra bekkina, var 

þá ekkert að óttast neitt. Svo í 5., 6. og 7. bekk þá var þetta svona 

aðeins erfiðara en þetta var samt ekki neitt ómögulegt, en síðan í 

8. bekk þá fór þetta allt í einu að verða óþægilegt að fara í 

stærðfræðitíma. Ég fékk oft höfuðverk. (Davíð) 

Hér segir Davíð frá því að stærðfræðin hafi gengið vel fyrstu árin í 

grunnskóla, hann hafði ekkert að óttast og ekki bar á höfuðverkjum. 

Davíð notar tilfinningahlaðna sögn, að óttast, til að lýsa því hvernig 

honum leið. Þegar hann skildi þá hafði hann ekkert að óttast, af því má 

ætla að hann hafi óttast stærðfræðina, þegar hann réð ekki lengur við 

hana. 
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Ég fæ ennþá höfuðverk og svima í stærðfræðitímum. Þetta 

byrjaði svona í 8. bekk og varð bara verra og verra og varð verst 

í 10. bekk. Náði samt að komast í gegnum það. (Davíð) 

Stærðfræðiprófin eru Davíð erfið. 

Í stærðfræðinni stressast ég alveg helmingi meira en í venjulegu 

prófi og hugurinn bara alveg lokast. Fæ höfuðverk og svima og 

ótrúlega mikið stress og verð alveg stopp bara á fyrsta dæminu. 

(Davíð) 

Davíð segist hafa lagt mikið á sig við að ná fyrsta áfanganum í 

stærðfræði í framhaldsskólanum. Hann þurfti lítinn tíma til að sinna 

öðrum fögum, þar gekk honum vel. Hann ákvað síðan að hvíla sig á 

stærðfræðinni og geyma næsta áfanga þar til síðar.  

Er búinn að ná að komast í gegnum fyrsta stærðfræðiáfangann í 

menntaskólanum. En varð síðan að segja mig úr næsta áfanga, út 

af því að ég sá strax að það var ekki mögulegt að ég myndi skilja 

þetta á þessum tímapunkti. (Davíð) 

Þegar rædd voru viðhorf kennara við Davíð, kom skyndilega fram reiði. 

Það talaði enginn um það að ég væri latur, heldur bara að ég ætti 

erfitt með stærðfræði og ætti að leggja meira á mig. Ég varð 

mjög reiður út af því að mér finnst bara eins og ég geti ekki lært 

stærðfræði, sama hvað ég reyni, ég hef reynt ótrúlega mikið og 

það er bara eins og ég geti ekki lært stærðfræði. (Davíð) 

Þegar ég kom að máli við Örnu um þátttöku í rannsókninni svaraði hún 

því til að það væri með einu skilyrði: 

Ef þú lofar að leggja ekki fyrir mig stærðfræðipróf. Mér líður svo 

illa þegar ég sé slík próf og mér líður eins og ég sé algjör hálfviti. 

(Arna) 

Þetta segir mikið um upplifun hennar af stærðfræðinni. Í viðtalinu ræðir 

hún um fyrstu minningu sína af stærðfræði. 
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Fyrst sem ég man eftir námi í stærðfræði var ég grenjandi inni í 

herbergi heima. Þá var ég sennilega sjö ára og er að byrja að læra 

stærðfræði. Þetta voru alveg fyrstu skrefin í skóla ... og ég bara 

gat það ekki, ég held að þetta hafi verið þegar við vorum að byrja 

að læra margföldunartöfluna, mér finnst það, mér er alveg 

minnistætt hvað mér fannst margföldunartaflan alveg hræðileg. 

(Arna) 

Orðið hræðilegt kemur aftur fyrir þegar Arna rifjar upp námið á fyrstu 

árum skólagöngunnar. 

Ég man eftir að þegar ég átti að geyma í samlagningu það var 

alveg hræðilegt. Ég bara einhvern veginn taldi mig áfram, ég bjó 

mér til kerfi, en mér fannst ég aldrei geta neitt í reikningi þannig 

að mín upplifun í reikningi var alveg hræðileg.(Arna) 

Líkt og hjá Davíð koma fyrir tilfinningahlaðin orð þegar Arna lýsir 

baráttu sinni við stærðfræðina. Hún talar um að hún gráti og muni eftir 

hve margföldunartaflan var hræðileg. Erfiðleikarnir halda áfram og 

tilfinningin breytist í hræðslu. 

Ég var alltaf alveg rosalega lengi til dæmis í reikningsprófunum. 

Ég taldi mig áfram, bjó mér til kerfi en mér fannst ég aldrei geta 

neitt í reikningi. Ég man eftir að ég var ofsalega hrædd við 

reikning út af þessu en gerði mér aldrei grein fyrir út af hverju. 

(Arna) 

Um líðan sína í stærðfræðitímum í landsprófi segir Arna: 

Mér leið ekki vel í tímum, mér leið ömurlega í tímum og ég 

kveið fyrir þeim, því ég skildi ekki orð, ekki eitt einasta orð af 

því sem þarna fór fram. (Arna) 

Um líðan sína í prófum segir Arna: 

Ég er með algjöra prófafóbíu þegar um reikning er að ræða, 

algjöra. Upplifunin er bara hræðileg. (Arna) 
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Aftur á móti talar Arna um að sér finnist gaman í öðrum prófum, líkir 

því við að vera í spurningakeppni eða vinna með þrautir sem þarf að 

leysa. Fram kemur að prófakvíðinn er eingöngu tengdur stærðfræðinni.  

Kata ræðir einnig um kvíða: 

Það reyndi reyndar ekki mikið á það (kvíða), fyrr en bara í 

landsprófi og í menntaskóla. Þá kveið ég því að fara í tíma. Ég 

var bara með kvíða. Ég kveið því að þurfa að takast á við þetta. 

(Kata) 

Líkt og Arna talar Kata um prófakvíða í tengslum við stærðfræði. 

Kvíðinn var bara tengdur stærðfræðinni. Ég var ekki með kvíða 

gagnvart neinum öðrum prófum, enda gekk mér mjög vel í 

öðrum fögum en stærðfræði. (Kata) 

Prófkvíði Kötu er ekki horfinn þrátt fyrir að liðin séu mörg ár frá 

skólagöngu. 

Ég fylltist kvíða hér á leiðinni (hlátur). Ætli hún fari að leggja 

fyrir mig einhverjar þrautir, einhver próf! (Kata) 

Kata segir frá því að þriðja og fjórða vetur sinn í skóla hafi hún verið 

með kennara sem var mikið frá vegna veikinda og lítið hafi verið um 

stærðfræðikennslu en þau tekið sömu próf og aðrir.  

En eiginlega eftir þessa dvöl mína í Hólmaskóla þá var ég alltaf 

svo hrædd við stærðfræði. Einhvern veginn varð ég aldrei örugg, 

ég hef bara alla tíð verið þannig að tölur og ég eigum ekki 

saman. (Kata) 

Seinna í frásögninni ræðir Kata um áframhaldandi vandræði sín með 

stærðfræðina í menntaskóla. Hún svarar spurningunni um hvort hún hafi 

ekki leitað sér einhverrar aðstoðar: 

Ég man ekki eftir því, ég hugsa að ég hafi bara skammast mín 

fyrir þetta. (Kata) 
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Bjarni verður ekki var við slæmar tilfinningar varðandi stærðfræði fyrr 

en kemur að framhaldsskóla. 

Það var í menntaskóla sem þetta fór að verða erfitt, það að vilja 

ekki fara í stærðfræðitíma. ... Mér fannst þetta alveg ferlegt í 

stærðfræðitímum. Vildi helst sleppa við þá. ... Þá fór maður að 

hugsa, helvítis stærðfræðin, bara blótaði þessu svolítið. Mér leið 

líka mjög illa í stærðfræðiprófum, því að maður vissi að þar 

myndi vangetan verða staðfest, bara vissi það upp á hár. Gott ef 

ég fór ekki í sjúkrapróf í öðrum áfanganum bara til að fresta því. 

(Bjarni) 

Einar er lesblindur og námserfiðleikar hans hafa djúpstæð áhrif á líðan 

hans. Einar fékk ekki greiningu fyrr en hann er orðinn nítján ára. Hann á 

ekki eingöngu í erfiðleikum með stærðfræði, heldur með skólanám 

almennt. Grunnskólinn gekk nokkuð áfallalaust, en erfiðleikarnir fara að 

hafa veruleg áhrif í menntaskóla. 

Í menntaskóla var maður orðinn svo frústreraður með námið. Þá 

voru gömlu trikkin hætt að virka. Námið yfir höfuð var bara 

erfitt á þessum tíma. Stærðfræðin stóð ekkert upp úr, hún var 

vissulega erfið og 300 kúrsinn tók ég þrisvar sinnum. Þegar 

gengur svona illa þá dettur maður niður í smá þunglyndi, verður 

uppgefinn. (Einar) 

Einar talar um áhrifin sem námserfiðleikarnir höfðu á hann.  

Maður var alveg þunglyndur á þessum tíma, það er einhver 

veggur þarna sem þú ert alltaf skoppandi á og verður að taka 

næstum hvern áfanga aftur og aftur og skilja ekki hvað er verið 

að tala um, ... þar sem allt hættir að skipta máli, því maður veit 

að maður er að falla og reynir að tengja sig frá því og reynir að 

hætta að pæla í því. Og þegar maður hættir að pæla þá ertu ekki 

með viljann til að ná, ert bara búinn að sætta þig við þetta. 

Stærðfræðin var bara dálítið þannig, alla vega þessi 300 áfangi 

undir lokin, þá var maður bara búinn að sætta sig við það, að 

maður gæti ekki lært. (Einar) 
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3.3 Viðhorf  

Allir viðmælendurnir ræddu um viðhorf annarra í sinn garð. Hér eru 

einnig tekin með viðhorf þeirra sjálfra til eigin getu. Þetta tvennt getur 

verið samtvinnað þar sem viðhorf annarra endurspeglast oft í sjálfsmati, 

sérstaklega á viðkvæmum mótunarárum. 

Ég man eftir einni setningu sem reikningskennarinn sagði í 

landsprófi. Hann horfði á mig og sagði: „Það er alveg 

stórmerkilegt að sumum nemendum hérna sé alveg nákvæmlega 

sama um að það eru að nálgast próf“! Þetta er eins og tattóverað 

inn í heilann á mér, ég gleymi því aldrei. Af því að hann hafði 

engan skilning á því að ég gat ekki lært þetta. (Arna) 

Arna stóð sig vel í skóla í öðrum fögum en stærðfræði. Hún átti eldri 

systkin sem stóðu sig mjög vel í skóla og reiknað var með því að hún 

gerði það líka. 

Það var alltaf litið á þetta sem leti. Ég bara nennti ekki að læra 

reikning, það var ekki hlustað á mig. Það var rosalegur munur á 

einkunnum en engum datt í hug að það væru göt. Ef það hefði 

verið skoðað þá hefði mátt segja sér að eitthvað væri að. (Arna) 

Eldri bróðir minn var súpergóður í stærðfræði og reyndi að kenna 

mér, hann sagði að ég væri vitlaus. ... Þegar ég svo sagði bróður 

mínum frá því seinna að ég hefði verið greind sem talnablind þá 

hnussaði í honum og hann sagði: „Þú ert ekkert talnablind þú 

bara nenntir aldrei að læra reikning“. (Arna) 

Arna ræðir einnig viðhorf sambýlismanns síns, sem hafði verið að 

aðstoða hana með stærðfræðina þegar hún stundaði nám við Iðnskólann. 

Sambýlismaður minn sagði: „Láttu ekki eins og fáviti“, þegar ég 

gat ekki lagt saman einfaldar tölur þegar við fórum út í búð, eða 

gat ekki einhverja einfalda margföldun, en hann vissi að ég gat 

heilmikið í stærðfræði því hann var að aðstoða mig í náminu í 

Iðnskólanum. Hann hélt að ég væri að grínast því hann var búinn 

að vera að kenna mér reikning en ég var þá alltaf með reiknivél. 

Hann hélt að ég væri með stæla þegar ég gat ekki lagt saman í 
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búðum og vissi ekki hvað þetta myndi kosta þegar ég kæmi að 

kassanum. (Arna) 

Arna verður oft vör við að fólk sem hún hefur samskipti við og ekki 

þekkir hana eigi erfitt með að taka því þegar hún getur ekki munað tölur 

eða skráð niður tölur sem henni eru sagðar. 

Ég er reyndar farin að segja, heyrðu ég er talnablind. ... og af því 

að það er búið að fræða fólk um lesblindu þá kveikja menn á því 

hvað ég er að tala um. (Arna) 

Arna telur að umræða og almenn fræðsla um lesblindu hjálpi 

henni til að útskýra hvers vegna hún á í erfiðleikum með að muna 

tölur og að taka við tölulegum upplýsingum. Þessi skilningur sé 

að aukast, en hefur ekki alltaf verið til staðar. 

Nú bara síðustu tvö, þrjú árin er meiri skilningur. Fyrst þegar ég 

kom heim og sagði fólki frá þessu og sagði frá greiningunni sem 

ég fékk í Bretlandi, það eru líklega 15 ár síðan, þá bara fussuðu 

menn og héldu að þetta væri enn ein afsökunin fyrir því að ég 

nennti ekki að læra að reikna. (Arna) 

Þó að skilningur hafi aukist telur Arna að margir misskilji hvað 

þarna er á ferðinni. 

Ég held að menn haldi að talnablinda þýði að maður sé þá bara 

vitleysingur í stærðfræði sem er ekki það sama. (Arna) 

Bjarni fer smám saman að komast á þá skoðun að hann sé ekki mikill 

stærðfræðimaður. 

... svona einhver upplifun hjá mér að ég sé ekki mikill 

stærðfræðimaður og ég greip þá bara í umræðuna sem var í 

kringum mig í fjölskyldunni, að við bræðurnir ættum bara erfitt 

með stærðfræði. Það væri bara þannig og þar með var það 

afgreitt. (Bjarni) 

Í skólanum var ekki mikill skilningur á þörfum Bjarna sem námsmanns. 
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... stærðfræðikennarinn sagði: „þú verður bara að skilja þetta“! 

Þá var eins og viðhorfið væri „hvað ertu að gera hérna ef þú 

getur þetta ekki í rauninni“. (Bjarni) 

Viðhorf fjölskyldu Bjarna til stærðfræðinnar eru enn þau sömu í dag og 

þau voru þegar hann var í skóla. 

Í dag þegar frændsystkini eru spurð hvernig þeim gangi í 

skólanum, og í ljós kemur að það gangi ekki vel með 

stærðfræðina, þá er viðkvæðið: „Við vitum alveg hvernig það 

er!“. Þetta er viðurkennt í fjölskyldunni. Í kringum móður mína 

og systur hennar er það bara viðurkennt að við séum engin 

stærðfræðiætt. Hvort það fyrirbrigði er til eða ekki veit ég ekki. 

(Bjarni) 

Davíð fannst hann ónothæfur í stærðfræði. Foreldrar hans voru 

skilningsríkir og reyndu að hjálpa honum. Hann fékk aukatíma í 9. og 

10. bekk, en það breytti engu. Vinir hans, sem að hans sögn eru núna 

„svona séní í MR.“, hjálpuðu honum og voru einnig skilningsríkir. 

Viðhorf kennara voru hins vegar þau, að Davíð ætti að leggja meira á 

sig. 

Ég er búinn að reyna mikið, en samt er sagt að ég sé ekki nógu 

duglegur. (Davíð) 

Mér leið til dæmis mjög illa af því ég var svo lélegur og gat ekki 

lært stærðfræði. Þá gat ég ekki komist inn í þá skóla sem allir 

vinir mínir fóru í. (Davíð) 

Kata fann snemma til vanmáttar gagnvart stærðfræði og dæmdi sjálfa 

sig hart. Eins og fram kom í kaflanum um líðan þá vantaði verulega á 

stærðfræðikennslu hjá Kötu á þriðja og fjórða ári hennar í skóla. 

Við þurftum að taka próf engu síður þó við fengjum enga 

kennslu og fyrir barn sem er átta og níu ára að fá svo þrjá og 

fjóra á prófi, það var ekki góð frammistaða og maður upplifði sig 

svona sem lélegan tossa. (Kata) 
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Þegar Kata var spurð að því hvort hún hafi beðið um aðstoð svarar hún 

því neitandi og segist hafa skammast sín. 

Ég man ekki eftir því, ég hugsa að ég hafi bara skammast mín 

fyrir þetta. (Kata) 

Einar berst við námserfiðleika sína í menntaskóla. Hann veit ekki að 

hann er lesblindur, sjálfsálitið þverr og hann er við það að gefast upp. 

Maður var bara búinn að sætta sig við það að maður gæti ekki 

lært, fannst bara að maður væri frekar heimskur. Ég var ekki með 

neina greiningu þá og vissi ekki að maður gæti tekist á við þetta 

einhvern veginn öðruvísi. (Einar) 

Það að Einar vissi ekki ástæður námserfiðleika sinna veldur því að hann 

dæmir sjálfan sig hart og missir móðinn. 

Áður en ég fékk greininguna hélt ég að ég væri bara heimskur. 

Þegar maður er að taka áfanga í þriðja skiptið og þú veist að þú 

skilur þetta ekki, þá langar þig ekkert að vera að læra heima og 

þig langar ekkert til að mæta í tímana þegar þú hefur setið þá alla 

áður, og þú veist að þú ert hvort sem er að fara að falla og þá ertu 

bara í einhverjum vítahring. (Einar) 

Einar hafði áhyggjur af viðhorfum vina sinna. Hann skammaðist sín og 

faldi erfiðleikana. 

Sko í unglingadeild var ég í skátunum, ég átti fáa vini í skólanum 

og ég reyndi að algjörlega aldrei að tala um það hvernig mér 

gengi í skólanum við vini mína. Flestir vinir mínir held ég að 

hafi litið á mig sem frekar greindan einstakling og ég minntist 

aldrei á það að ég fengi hrikalega lágar einkunnir í skólanum og 

ég faldi það. Stundum þegar maður var að hitta krakka sem 

maður var með í grunnskóla, af því að maður var alltaf frekar 

klár í grunnskóla, kunni söguna utan að og kunni ýmsa hluti og 

vissi ýmislegt sem hinir vissu ekki því maður var búinn að vera 

grúska í hinu og þessu, mundi þetta allt, þá voru krakkarnir hissa 

og fannst óskiljanlegt að maður væri að falla í áföngum í 

menntaskóla!? Gáfaði strákurinn í grunnskóla! Alla vega, maður 
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reyndi að fela það. Þetta er ennþá þannig í dag að fólk segir „ertu 

búinn að vera sex ár í BA námi“ !? (Einar) 

3.4 Aðkoma að stærðfræði í dagsins önn 

Þrír elstu viðmælendurnir voru spurðir um aðkomu að stærðfræði í 

önnum hversdagsins. Öll þrjú höfðu nefnt þríliðuna sem þeirra helsta 

haldreipi í skóla. Hún dugði þeim einnig hvað best við að fást við 

verkefni er reka á fjörurnar í daglegu lífi. Bjarni svarar þessu með 

léttum hlátri: 

Ég kemst nú fjandi langt á þríliðunni! (Bjarni) 

En heldur síðan áfram. 

Ef ég þarf að reikna eitthvað út, efast ég oft. Ég þarf mjög oft að 

tvíreikna og þríreikna það sem ég er að gera. Rúmmál er erfitt og 

allar fjármálaáætlanir eru erfiðar. Ef ég þarf að ganga frá 

einhverjum skilagreinum eða koma einhverju frá mér sem 

inniheldur tölur þá reyni ég að tvíreikna eða þríreikna en er samt 

með smá kvíðahnút í maganum. Þegar ég er til dæmis að senda 

frá mér til endurskoðanda þá finnst mér þetta alveg ferlegt. Ég 

margskoða útreikningana og ligg yfir þeim. Mér finnst þetta 

óþægilegt og ég er svo hræddur um að hann finni einhverjar 

villur og þá opinberist aftur það sem mér finnst vera veikleiki. 

(Bjarni) 

Arna rekst á ýmis vandamál í daglegu lífi sem hún finnur sér leið 

framhjá. Hún er einnig farin að nota greininguna, talnablindu, til að 

útskýra fyrir fólki hvers vegna hún getur ekki tekið við tölum. Þetta á til 

dæmis við um tölulegar upplýsingar sem hún fær munnlega eða gegnum 

síma. 

Þegar fólk segir hringdu í þennan síma, þá get ég ekki tekið niður 

númerið. Þú segir mér ekki númer sem ég skrifa síðan niður. Ég 

er reyndar farin að segja, heyrðu ég er talnablind og verð að 

stoppa. Og af því að það er búið að fræða fólk svo mikið um 

lesblindu þá kveikja menn á því hvað ég er að tala um. (Arna) 



 

50 

Tölur eru víðar í daglegum samskiptum en í símanúmerum. 

Núna þarf maður að nota númer til að nota kreditkort í útlöndum. 

Það er algjör hausverkur. Ég get það ekki og það er rosalegt 

vandamál. Ég hef búið mér til nafn í símanum með símanúmeri, 

þar er lykilorðið og ég get haft það uppi við þegar ég er að gera 

þetta. Þetta er samt erfitt og oft verða vandræði. Ég er ekki með 

netbanka, ég reyni að forðast öll þessi lykilnúmer eins og heitan 

eldinn (Arna) 

Arna segir einnig frá vandræðum með símakort sem voru keypt fyrir 

GSM síma. Þá þurfti að stimpla langa talnarunu inn í símann. 

Þetta var byrjað þegar ég var í London og ég var alltaf með 

svona síma. Þetta var alveg skelfilegt, tók mig sjö til átta tilraunir 

við að koma þessu inn, gerði alltaf einhverjar vitleysur. Ég var 

með þetta í mörg ár. Núna er ég búin að þróa kerfi, tek tvær tölur 

í einu og svo næstu, þannig gengur þetta betur en samt geri ég 

vitleysur. Þetta er ansi margra ára æfing og ég er enn ekki orðin 

góð í þessu en þetta sleppur en ég er lengi. Það má ekkert áreiti 

vera þá er ég búin að tapa þeim. Ég er með ekkert svona 

talnaminni. (Arna) 

Það er fleira sem veldur vandræðum 

Ég get ekki reiknað saman ef ég fer í búðir. Ég veit ekkert hvað 

ég á að borga. Ég veit það svona um það bil. Ég sé stærðirnar 

saman. (Arna) 

Arna var spurð að því hvað hún ætti við með því að hún sjái tölur.  

R: Ég er að velta fyrir mér hvernig þú sérð tölur. Segjum að þú 

sjáir tölu, til dæmis töluna 30000, hvað er það sem þú skynjar við 

töluna, er það lengdin? 

Arna: Nei það er miðað við eitthvað annað. Til dæmis þegar ég 

kaupi mér íbúð get ég ekki sagt hvað hún kostaði, ekki töluna, en 

ég sé hvað eru bestu kaupin og ég sé tölurnar fyrir framan mig 
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meðan ég er að pæla í þessu. Er með þetta allt á blaði, en svo 

man ég ekki tölurnar, þær sitja ekki. 

Kata á einnig í erfiðleikum með að muna tölur og það veldur henni 

vandræðum. 

Stærðfræðin er náttúrulega svo mikil, hún er alls staðar. Þú þarft 

alls staðar að nota tölur. Sem dæmi get ég nefnt uppskriftir. 

Þegar ég nota uppskriftir, þarf ég að setja puttann við 600 

grömmin meðan ég mæli til að ruglast ekki á tölunum. Að lesa 

tölurnar og að gera svo eitthvað með þær, það gengur ekki. Þetta 

hefur alltaf verið svona. Annað dæmi eru prjónauppskriftir. Ég 

þarf alltaf að merkja við með blýanti, ef ég er að gera ákveðna 

stærð, þá þarf ég að hringa utan um þær sem ég á að nota annars 

fer ég að gera tóma vitleysu. (Kata) 

Kata telur stærðfræðina að öðru leyti ekki vera vandamál en hefur þó 

varann á. 

Ég á auðvelt með að reikna saman í huganum tölur sem ég sé á 

blaði. Í starfi mínu þvælast tölur ekkert fyrir mér. En nú vinn ég í 

umhverfi þar sem mikið er reiknað með prósentum og 

markaðshlutfall og svo framvegis. Ég er með sérstakt 

samkomulag við minn yfirmann um að ég þurfi ekki að hafa 

áhyggjur af þessu. (Kata) 

En þó samkomulag sé við vinnuveitanda um að hún þurfi ekki að reikna 

eru þó nokkur vandkvæði. 

Það er erfitt að fylgjast með sölu og þróun með því að skoða 

tölur. Til dæmis eru excelskjöl erfið því þú verður að geta sett 

inn réttu forsendurnar til að fá þær útkomur sem þú vilt. Ég hef 

aldrei náð tökum á Excel. ... Ég veit bara ekki hvaða tölur ég á að 

setja inn í hvert skipti. (Kata) 

Davíð er á fyrsta ári í framhaldsskóla. Það hefur ef til vill ekki enn reynt 

mikið á hans stærðfræðifærni í daglegu lífi en ef slíkt kemur upp, leitar 

hann aðstoðar. 
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Ég læt yfirleitt vini mína reikna út fyrir mig eða foreldrana. 

(Davíð) 

3.5 Að hugsa í myndum 

Einar greindist lesblindur 19. ára gamall. Hann telur ekki að 

stærðfræðin hafi verið honum sérstaklega erfið umfram aðrar greinar. 

Lesblindan gerði honum allt nám erfitt og þá sérstaklega þegar hann hóf 

nám í framhaldsskóla.  

Mér finnst eins og að erfiðleikar mínir í stærðfræði stafi af sömu 

rót og lesblindan. Þ.e.a.s. ef ég get ekki séð fyrir mér mynd þá 

festist þetta ekki í minni. Þá get ég ekki útskýrt það fyrir sjálfum 

mér og þá man ég þetta ekki. Ef þetta eru bara svona formúlur 

með einhverjum táknum og sama sem merkjum, þá get ég ekki 

gert mér mynd af því. (Einar) 

Arna talar um að hún hafi mjög góða rýmisskynjun. Hún átti auðvelt 

með flatarmál og rúmmál. Einnig voru hornaföllin og vektorar sem hún 

lærði í Iðnskólanum henni auðveldir. Hún nefnir einnig reglu 

Pyþagorasar sem hún kynntist fyrst í landsprófi. Þegar hún ræðir um 

þessa efnisþætti kemur fram, að þarna er myndræn skynjun í fyrirrúmi. 

Ég sá fyrir mér hvernig flatarmálsfræðin virkaði. Til dæmis eins 

og kósínusar, sínusar og vektorar og fleira. Ég gat alveg séð það 

fyrir mér. Þetta var alveg eins og þegar ég lærði fyrst 

pyþagórasarregluna, þá fannst mér ég sjá hana fyrir mér. (Arna) 

Myndræn skynjun, eða að sjá eitthvað fyrir sér kemur oft fyrir í frásögn 

Örnu. Til dæmis þegar hún ræðir um margföldunartöfluna, sem henni 

gekk alls ekki vel að læra. 

Það voru bútar í sex sinnum töflunni sem ég gat lært, það var 

myndrænt. Stundum voru jafnar stærðir sem röðuðust rétt saman, 

ég sá þetta alltaf eins og í einhverjum hólfum eða sem massa. 

Kata ræðir ekkert um myndræna hugsun, eða að sjá hlutina fyrir sér í 

frásögn sinni. En þegar talið berst að margföldunartöflunni þá kemur í 
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ljós að hún sér hana fyrir sér nákvæmlega eins og hún leit út í bókinni 

sem hún hafði fyrir framan sig, þegar hún var að læra hana. 

Ég eiginlega sé þetta, þegar ég fer með töflurnar þá bara sé ég 

þetta. Ég sé 3 x 7 = 21, 3 x 8 = 24 og svo framvegis. Nei, það er 

ekki x það er punktur. (Kata) 

3.6 Kennsla  

Í frásögn Einars kemur skýrt í ljós að kennsla skiptir máli. Þá á hann við 

hvernig kennslan fari fram og hvort kennari hafi skilning á þörfum 

nemenda. Fyrstu árin var hann í sveitaskóla, með fáum nemendum. 

Ég var með rosalega gott aðhald í gegnum allan þann skóla, því 

að í fyrsta lagi vorum við fáir krakkar, ég var einn í mínum 

árgangi og svo hafði ég alltaf aðgang að mömmu sem var 

kennarinn minn. (Einar) 

En þegar Einar hóf nám í 8. bekk, var hann fluttur á höfuðborgarsvæðið. 

Honum lærist þá smám saman að biðja ekki kennarann um aðstoð í 

kennslustundum. 

Það var erfiðara þegar ég kom í stóran bekk í bænum. Þá var ekki 

alltaf mamma að líta yfir öxlina á mér að hjálpa mér og 

leiðbeina, þá þurftir þú að rétta upp hönd og spyrja. Þegar þú 

veist, því þú ert búinn að prófa það áður, að kennarinn verður 

bara pirraður og getur ekki útskýrt, eða þá að þú gast ekki skilið 

það sem hann var að segja og lítur þannig út fyrir að vera 

heimskur að skilja ekki, þá hikar maður auðvitað við að rétta upp 

höndina. (Einar) 

Einar er heppinn. Hann fær nýjan stærðfræðikennara og námið fór að 

ganga betur. 

Í 8. bekk vorum við að læra algebru og það gekk ekkert rosalega 

vel en í 9. eða 10. bekk þá var ég með alveg frábæran kennara, 

einn af bestu kennurum sem ég hef haft. Hann gat útskýrt 

algebruna fyrir mér. Ég er alveg sannfærður um það, að ef ég 
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hefði verið með hann áfram í menntaskóla þá hefði stærðfræðin 

gengið betur. Hann gat útskýrt í myndum. (Einar) 

Einar lærir í grunnskóla að ekki borgi sig alltaf að rétta upp höndina og 

biðja kennarann um aðstoð. Þegar í framhaldsskóla kemur hættir hann 

alveg að biðja um aðstoð og lætur lítið fyrir sér fara í tímum. 

Maður gerði kannski dálítið í því að fela sig, halda sér til baka. 

Klárir krakkar, þeir kannski rétta upp höndina og spyrja, 

kennarinn kemur og hjálpar þeim og þau læra aðferðina. En af 

því þú veist að þú getur ekki lært aðferðina þá ertu í því að fela 

þig, þú réttir ekki upp hönd og þú spyrð ekki. ( Einar) 

Í dag er litið á reiknivélar sem eðlilegt hjálpartæki í stærðfræðinámi. En 

þetta hefur ekki alltaf verið svo. 

Ég man eftir sjálfri mér í prófum í barnaskóla þar sem ég var að 

telja og telja á puttunum og reyna að setja þetta niður. Ég var 

alltaf langsíðust af öllum, ég held að það hafi verið allt í lagi með 

skilninginn ég gat alltaf reiknað þetta á endanum en oft var ég 

ekki búin með nema tvo þriðju af prófinu þegar tíminn var búinn 

og ég þurfti að skila. Ég hefði sennilega þurft reiknivél. Alla 

vega þegar maður var að byrja að reikna þá hefði ég þurft 

reiknivél til þess að vera ekki alltaf föst af því að ég bremsaði 

alltaf á því að ég gat ekki reiknað hvað átti að koma út úr 

dæminu. Ég legg ennþá vitlaust saman og dreg vitlaust frá og ég 

margfalda vitlaust, það verður bara aldrei rétt. Það er hægt að 

þjálfa mig í þessu, en ég man það bara í ákveðinn tíma, það 

festist ekki. Það er rosalega erfitt að þjálfa þetta. Þetta er svona 

eins og hundrað ára stríðið (Arna) 

Erfiðleikar Örnu komu fram strax í upphafi barnaskólans. Í 

gagnfræðaskóla fór námsefnið að þyngjast og erfiðleikarnir urðu meira 

áberandi. 

Í gagnfræðaskóla fer efnið að þyngjast og ég sit alltaf eftir við að 

telja. Ég var ekki komin að dæminu þegar hinir voru komnir 

miklu lengra. ... ég missti alltaf af öllu um leið og hann byrjaði 

að tala. Hann hefði alveg eins getað verið að kenna á rússnesku, 
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af því að þegar þú missir af öllu svona snemma og getur ekki 

munað neinar tölur þá skilur þú aldrei neitt. Tölurnar fara svo 

hratt að þú ert rétt að byrja að telja í hausnum þegar þær eru 

farnar og komið einhversstaðar annars staðar í dæminu. Þú getur 

aldrei fylgt. En ef ég hefði verið með reiknivél og getað sett þetta 

inn, þá hefði ég getað elt kennarann uppi. Þá hefði ég skilið hvað 

hann var að gera á hverjum stað fyrir sig. Það held ég alla vega. 

Lykillinn að því að ég skildi það sem var að gerast í Iðnskólanum 

var, að þá er ég bara með litla með reiknivél. Við máttum vera 

með reiknivél og ég keypti mér strax eina. (Arna) 

Bjarni talaði um, að það skipti máli að fá að fara sínar eigin leiðir í 

námi. Hann taldi að hann hefði þurft tíma til að velta hlutum fyrir sér til 

að skilja það sem hann var að gera. 

Svo fékk maður það frá kennurunum: „Þú verður bara að skilja 

þetta“ og það gekk bara alls ekki. ... Í stærðfræði þá átti maður 

alltaf að reyna, en fékk svo bara: „Nei, þetta er ekki svona“. Ég 

þoldi það mjög illa. Mér fannst þetta ekki eðlilegt, að tölurnar 

væru bara svona. Ef ég hefði fengið að hafa þetta fyrir framan 

mig og prófa mig áfram þá hefði það örugglega gengið 

betur.(Bjarni) 

Eitthvað ætlaði ég að fara að beita þessari aðferð (þríliða) þarna í 

stærðfræðinni í menntaskólanum og það var bara þvert nei, þetta 

væri bara ekki gert svona. Þá fór ég að upplifa að þetta væri 

svolítið erfitt ... Kannski hefði ég þurft að fá að læra 

stærðfræðina þannig, að fá að horfa á hana og pæla í henni. Ég 

þarf bara að fá að horfa á hlutina og melta þá. (Bjarni) 

Bjarni talaði um að hann hafi alltaf upplifað stærðfræðina sem reglur.  

... ef þú skildir ekki regluna sem var sýnd upp á töflu þá ákvaðst 

þú ókei þessa reglu á ég aldrei eftir að geta notað. Ef það komu 

dæmi þar sem þessi regla var þá sleppti ég því.(Bjarni) 

Kata ræðir um skort á áhuga og leiðbeiningu frá kennara.  
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Mín upplifun af stærðfræði í menntaskóla var sú að einn 

einstaklingur skipti ekki máli, það var bara heildin og að heildin 

leysti verkefnin og mætti í tíma og tæki prófin og svoleiðis, en 

einstaklingurinn skipti ekki máli. Ég var með sama kennara í 

stærðfræði öll árin í menntaskóla, alla vega í þrjú ár og honum 

hefði verið í lófa lagið að taka mig afsíðis og tala við mig eða 

benda mér á einhverja möguleika sem hægt hefði verið að nota 

til að hjálpa mér. (Kata) 

Já, ég er alveg sannfærð um það að ef kennarinn hefði talað við 

mig í menntaskóla eða í gagnfræðaskóla. ... eða ef foreldrar mínir 

hefðu verið kallaðir í viðtal, sem var aldrei gert, og þetta mál 

hefði verið skoðað í kjölinn og ég fengið einhverja greiningu, 

þannig að þetta væri eitthvað vandamál sem væri hægt að leysa á 

einhvern óhefðbundin hátt, eða hvort þetta væri bara skortur á 

grunni eða skortur á kennslu ... ef einhver hefði hjálpað mér að 

takast á við þetta ... og ég segi að það er hægt að hjálpa mörgum. 

Ef að ég hefði fengið stuðning og aðhald og að einhver hefði sýnt 

mér áhuga. ... þá hefði þetta farið öðru vísi. (Kata) 

Davíð segir frá því að honum hafi gengið vel í stærðfræði fyrstu árin í 

grunnskóla, en í 5. 6. og 7. bekk fór allt á verri veg. Hann var spurður 

að því hvort hann geri sér grein fyrir hver ástæðan hafi verið. Davíð 

ræðir þá um námsefnið. 

Davíð: Það var þá sem við fengum bókina Geisla
9
. Það var nú 

ein versta bók sem ég hef séð. Það voru allir sammála og allir 

hötuðu þessa bók. Það var bara eitthvað sem maður skildi ekki 

við þessa bók. Hún var bara svo ótrúlega leiðinleg og ótrúlega 

erfið. 

R: Manstu hvað þér fannst erfitt? Textinn? 

Davíð:Hún var svo ótrúlega lítið áhugasöm, það var frekar lítill 

áhugi fyrir stærðfræði með þessa bók, en hann minnkaði og allir í 

bekknum voru sammála því.  

                                                      
9
 Námsefni fyrir miðstig grunnskóla. 
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R: En kennarinn? 

Davíð: Kennarinn sagði okkur bara að komast í gegnum þetta og 

virtist ekki vera að reyna að gera neitt í því. 

Davíð ræðir námsefnið á öðrum stað í viðtalinu.  

... Þá var það bara með þessa geislabók þar byrjaði allur minn 

pirringur við stærðfræði. Og það sama gerðist hjá frænda mínum. 

Við vorum saman í bekk og okkur líkaði svo illa við þessa bók 

og þá byrjaði hatrið gagnvart stærðfræðinni. (Davíð) 

R: Varstu með Einingu
10

 áður? 

Davíð: Já ég held það, það var alveg rosalega létt. 

3.7 Verða að skilja 

Bjarni ræðir um nauðsyn þess að skilja stærðfræðina til að geta lært 

hana. Þegar hann er spurður um skoðanir á því hvernig hægt hefði verið 

að gera öðruvísi í kennslu til að koma á móts við hann kemur þetta 

viðhorf skýrt í ljós. 

Í mínu tilviki hefði örugglega verið betra að leyfa mér pínulítið 

að fara mínar eigin leiðir ... það hefði örugglega byggt betri 

grunn undir það sem gerðist svo í framhaldsskóla. Ég þarf tíma 

til skoða, spá og spekúlera, til dæmis með deilinguna sem mér 

fannst mjög ólógísk aðferð. Búa til einhvern sviga og vera svo 

alltaf að reikna þetta svona niður! En ég hafði ekkert val, var 

aldrei spurður: „Skilur þú hvað þú ert að gera“? Heldur var sagt: 

„Gerðu þetta, svona á að gera þetta“! Mér fannst það óþægilegt 

og mér fannst þetta ekki ganga upp og þá svona lokaði maður 

bara á þetta. Maður fékk aldrei tíma til að skilja og velta fyrir sér 

samhengi talnanna af hverju eru átta deilt með tveimur, fjórir? 

Ég held að ef ég hefði fengið að byggja stærðfræðigrunninn á 

mínum styrkleika þá hefði ég upplifað stærðfræðina 

skemmtilega, eins og mér þóttu tungumálin, mér fannst ótrúlegt 

                                                      
10

 Námsefni fyrir yngsta stig grunnskóla. 
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að geta sagt sama hlutinn á tvo vegu, ensku og íslensku. Ég man 

þegar ég uppgötvaði það ... en í stærðfræðinni var það alltaf, nei 

þú átt ekki að gera þetta svona, heldur svona. (Bjarni) 

Einar ræðir um tímann þegar hann hefur nám í framhaldsskóla. Þrátt 

fyrir góðan undirbúning úr grunnskóla, með aðstoð kennara er hafði lag 

á að hjálpa honum að koma sér upp myndum af viðfangsefnunum í 

stærðfræðinni, þá sígur fljótt á ógæfuhliðina þegar skilninginn vantar í 

fyrsta áfanga í stærðfræði. 

... en svo þegar við fórum að fara í stærðfræði sem ég gat ekki 

búið mér til mynd af í huganum og meikaði í rauninni ekki sens 

fyrir mér, af því að það gat enginn útskýrt það fyrir mér, til 

dæmis hvað gerist þegar ég ýti á kosínustakkann, hvað er ferlið? 

Það gat enginn sagt mér það. Aðeins sagt: „Þú átt að ýta á 

kosínustakkann, þú átt að læra aðferðina. Gera svona og svona 

og ýta á þennan takka“. En hvernig er ferlið? Hvernig er 

myndin? Það eru engar myndir. Þetta er bara einhver aðferð að 

ýta á einhvern takka. Þannig að þetta voru bara dæmi sem 

meikuðu engan sens hjá mér. Ég gat ekki hugsað þau, gat ekki 

séð þau. (Einar) 

Davíð kemur að öðru atriði sem tengist skilningi og það er tíminn sem 

nemendum er ætlaður til að ná tökum á nýjum atriðum. Hann nefnir að 

allt of lítill tími gefst til að skilja og tileinka sér ný efnisatriði, því strax 

eru dæmin orðin flókin. 

Þegar grunnatriðin eru sett fram, þá eru tekin tvö til þrjú dæmi í 

grunnatriðunum og maður skilur þau alveg. Síðan er maður strax 

settur í eitthvað flóknara og það er eins og það sé búist við því að 

maður nái þessu strax í fyrstu þrjú skiptin og strax farið í flóknari 

dæmi. (Davíð) 

3.8 Ákveðnir efnisþættir 

Viðmælendur voru spurðir sérstaklega um margföldunartöfluna og 

rúmfræðina. Einnig var leitað svara við því hvað hefði reynst þeim 

erfiðast í stærðfræðináminu og hvort eitthvað hefði verið þeim auðvelt. 

Ekki nægja nokkur viðtöl til að fastsetja eitthvert mynstur í þessum 
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málum en þó er athyglisvert að í frásögnunum fimm, koma fram nokkrir 

sameiginlegir þræðir.  

3.8.1 Margföldunartaflan 

Margföldunartöfluna bar á góma hjá þremur viðmælendum. Frásögn 

Örnu af baráttunni við margföldunartöflurnar var mjög lýsandi.  

Mér er minnistætt hvað mér fannst margföldunartaflan hræðileg. 

Margföldunartaflan var bara vonlaus stærð fyrir mig. Ég 

strandaði alveg á þrisvar sinnum töflunni. Ég gat lært einu sinni 

og tvisvar sinnum töfluna og ég man eftir því að geta lært fjórum 

sinnum töfluna. En þrisvar sinnum taflan var bara algjör martröð 

fyrir mig. Ég man að fimm sinnum taflan var allt í lagi, en sex og 

sjö sinnum töflurnar voru erfiðar, sérstaklega sjö sinnum taflan, 

en hún var alveg ókleifur múr. (Arna) 

Rannsakandi spurði Örnu á meðan á viðtalinu stóð hvort hún gæti sagt 

hvað þrisvar sinnum fjórir væri mikið. 

Arna: Ég veit ekki hvað svarið er núna, en ég gæti talið mig 

áfram (þögn, Arna telur á puttunum), tólf. 

 R: Þú verður að telja? 

 Arna: Já. 

Kata segir frá því að hún hafi lært margföldunartöfluna utanað eins og 

þulu með aðstoð pabba síns. Í frásögn hennar kemur fram að tvisvar 

sinnum og fimm sinnum töflurnar hafi verið auðveldar, en allar hinar 

erfiðar. Þegar hún er spurð um þrisvar sinnum töfluna spinnst 

eftirfarandi samtal: 

Kata: Ég man alltaf hvað 3•7 er. Ef það eru háar tölur þá byrja ég 

á 3•7, af því að ég veit að það er 21. En ef það eru lægri þá... 

R: Bíddu, þú veist að 3•7 er 21 og hvað svo? 

Kata: Ég fer bara með þuluna. 

R: Er þetta þula eða ertu að bæta við í huganum? 
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Kata: Nei, nei ég bara fer með þuluna. Þetta er bara þula. Svo 

þegar 3•9 kemur þá veit ég það. 

R: Hvað er 3•9? 

Kata: Það er ... (þögn). 

R: Hvað ertu að gera núna? 

Kata: Ég er bara að rúlla þessu. 

R: Ertu að segja 3•7, ... og svo framvegis? 

Kata: Ég eiginleg sé þetta. Þegar ég fer með töflurnar þá bara sé 

ég þetta. Ég sé þrír x sjö jafnt og tuttugu og einn ... 3 x 7 = 21, 3 

x 8 = 24 og svo framvegis. Nei, það er ekki x það er punktur. 

R: Þú sérð sem sagt töfluna, þú sérð það sem var fyrir framan 

augun á þér þegar þú varst að læra töfluna utanað? 

Kata: Já. 

Kötu tekst að læra margföldunartöflurnar utanað. Hún lærir þær sem 

myndræna þulu og getur farið inn í þær á ákveðnum stöðum og rakið 

sig áfram. Hún rekur sig upp, aldrei niður á við. 

Kata: ... ef ég til dæmis ætla að finna hvað 4•8 er þá verð ég 

alltaf að byrja á 4•4, 4•5 og svo framvegis. 

R: Þú veist sem sagt ekki hvað 4•8 er? 

Kata: Nei, ekki svona beint, ég verð að fara með þuluna. 

R: Er það mismunandi hvar þú byrjar í töflunum? Til 

dæmis.sagðir þú, að þú byrjaðir á 4•4 í fjórum sinnum töflunni. 

Kata: Ég byrja alltaf á 2•2, 3•3, 4•4, 5•5, 6•6, o.s.fr. 

R: Þú ferð aldrei niður, alltaf upp? Ef ég segi 7•2? 

Kata: Þá fer ég í 2•7. Ég lærði hana þannig. 

R: Þú víxlar? 
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Kata: Já ég lærði hana þannig. Ég lærði 2•7 en ekki 7•2. 

R: En 4•12? 

Kata: Þá myndi ég búta þetta niður og segja 4•10 og svo 4•2 og 

leggja saman. 

Arna segir einnig frá því, að myndræn skynjun átti stóran þátt í því 

hvernig hún tókst á við að læra töflurnar. 

Ég sá þetta alltaf eins og í einhverjum hólfum, og tvisvar sinnum 

taflan hún stækkaði alltaf um helming sem gerði þetta 

auðveldara. Það var eins með fimm sinnum töfluna, hún var 

auðveldari því það var eins og hún stækkaði alltaf um helming. 

Ég sá þetta myndrænt fyrir mér. (Arna) 

Bjarni á ekki í neinum vanda með að muna tölur. Hann lærir 

margföldunartöfluna eins og þulu. 

Ég á auðvelt með utanbókarlærdóm. Frændi minn var að kenna 

og hann útbjó viðurkenningar sem við fengum þegar við vorum 

búin að læra eina töflu og þetta var lært eins og þula. Ég man að 

það var eitthvað lag við fimm sinnum töfluna. Þarna var enginn 

reikningur heldur utanbókarlærdómur. (Bjarni) 

Þessi utanbókarkunnátta virðist þó ekki hafa komið honum til góða við 

næsta skref í náminu, sem var deilingin. 

Svo man ég hvað mér fannst mjög órökrétt hvernig maður setti 

upp deilingardæmi, svigi og strik fyrir ofan og þó maður hefði 

lært margföldunartöflurnar sem maður notar nú við að leysa 

svona dæmi, þá small þetta einhvern veginn ekki saman hjá mér. 

(Bjarni) 

Eins og fram hefur komið tókst Örnu ekki að læra 

margföldunartöflurnar. Hún á mjög auðvelt með að muna texta og 

reynir einnig að læra þær sem þulu, en það tekst ekki. 
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Ég man að ég lagði heilmikið á mig til að læra 

margföldunartöfluna, hún bara festist ekki í mér og það var 

skárra ef ég reyndi að læra hana sem vísu. (Arna) 

3.8.2 Rúmmál og flatarmálsfræði 

Í frásögnum viðmælenda kom fram misvægi varðandi rúmfræði.  

Arna sem hefur fengið greiningu um að vera talnablind er 

myndlistarmaður og hefur mjög sterka rýmisgreind. Hún hefur gott 

formskyn og getur ráðlagt um uppröðun húsgagna og innréttingu íbúða, 

án þess að mæla nokkuð.  

Ég sá fyrir mér hvernig flatarmálsfræðin virkaði. Til dæmis eins 

og kósínusar, sínusar og vektorar og fleira gat ég alveg séð fyrir 

mér. Þetta var alveg eins og þegar ég lærði fyrst pyþagórasar 

regluna, þá fannst mér ég sjá hana fyrir mér. Ég held að það hafi 

verið í landsprófi. Ég skreið í stærðfræði á landsprófi, en 

pyþagórasarreglan var það sem mér fannst ég geta skilið. Það var 

eins og ég skildi hvernig hugsunin var. (Arna) 

Kötu gengur einnig vel með rúmfræðina. 

Í menntaskólastærðfræðinni fannst mér rúmfræðin mjög 

skemmtileg því hún lá algjörlega fyrir mér. ... ég veit ekki hvort 

það tengist því að ég er mjög góð að teikna. Þrívíddarteikning er 

mér mjög auðveld. (Kata) 

Einar telur sig hafa góða rýmisskynjun og skilja hvernig 

flatarmálsfræðin virkar. 

Ég held að ég sé góður í rýmisskynjun en kannski ekki í 

útreikningum. Ég skil hvernig flatarmálsfræði og rúmfræði virka, 

en ég verð að hafa formúlurnar fyrir framan mig til að geta 

reiknað. Ég get alveg notað formúlurnar en ég verð að hafa þær 

fyrir framan mig. (Einar) 

Davíð og Bjarni hafa annað að segja. Þeir áttu báðir í erfiðleikum með 

rúmfræðina. Spurður um rúmfræðina, sagðist Bjarni alveg hafa getað 

lært formúlurnar utan að. 
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En svo horfi ég stundum á dæmin
11

 sem krakkarnir eru núna að 

reikna og mér fallast alveg hendur. Að reikna út flatarmál og 

rúmmál óreglulegra hluta eins og þau eru að gera, bara skil ég 

ekki og get ekki‚ ímyndað mér hvernig þetta er gert. (Bjarni) 

Rúmfræðin flækist einnig fyrir honum þegar hann þarf að takast á við 

verkefni utan skólastofunnar. 

Ég á dálítið erfitt að meta hvað ég kem stórum hlutum fyrir inni í 

einhverju rými, ég er ekki flinkur í því. Hef til dæmis reynt það 

nokkrum sinnum, að ég held að hlutir muni fljúga inn í eitthvert 

rými en svo passa þeir bara alls ekki, ég hef lent í því. Ég skil 

alveg að einn rúmmetri er 1m • 1m • 1m, en ef ég ætti til dæmis 

að reikna rúmmálið á þessari íbúð þá myndu mér alveg fallast 

hendur, ég myndi ekki ráða við það held ég. Rúmmál er erfitt. 

(Bjarni) 

Davíð sagði frá svipaðri reynslu og Bjarni. 

Það (rúmmál og flatarmál) var mjög erfitt. Nema grunnatriðin, en 

þegar maður fór í flóknara þá skildi maður ekki neitt. (Davíð) 

Davíð á einnig í erfiðleikum með að átta sig á stærð rýmis. Hann var 

spurður að því hvort honum fyndist erfitt að vinna með rúmmál. 

R: Nú ætlum við til dæmis. að kaupa dúk hérna á gólfið eða ef þú 

ættir að velja húsgögn til að setja inn í herbergið þitt? 

Davíð: Já mjög erfitt. Ef ég þarf að gera það þá reyni ég 

náttúrulega þangað til ég gefst upp á því. Það er eins og ég skynji 

ekki lengdina og allt það, skynji ekki hvað allt þarf að vera stórt 

til að komast inn. 

3.8.3 Þríliða og prósentureikningur 

Þrír elstu viðmælendurnir, tveir á sextugsaldri og einn á fertugsaldri 

nefndu að fyrra bragði þríliðuna sem tæki sem hefði bjargað þeim í 
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 Námsefni í 8.-10. bekk grunnskóla. 
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stærðfræðinni. Rannsakandi spurði ekki um hana en hún kom fyrst upp í 

huga þessara þriggja viðmælenda þegar spurt var um hvort eitthvað 

sérstakt í stærðfræðinni hefði verið auðveldara en annað.  

Ég man að ég skildi þríliðu. Hún var svo rökrétt. Maður tekur 

einhverja ákveðna stærð og skiptir henni niður í hundrað parta og 

svo voru hinir partarnir hve mikið af þessum hundrað pörtum þú 

varst að reikna út, það var svo rökrétt. Þríliða fannst mér meika 

sens og ég var enga stund að setja upp þessa þríliðu. Hún var eitt 

af þessu auðvelda. (Arna) 

Hér er Arna líklega að taka dæmi um notkun þríliðu í prósentureikningi. 

En þríliðan kom einnig upp í frásögn Bjarna þegar hann ræddi vandræði 

sín við að ná tökum á prósentureikningi. 

Í grunnskóla átti ég mjög erfitt að læra prósentureikning, mér 

fannst hann alveg rosalega erfiður og skildi ekki hvernig hann 

átti að fara fram, þangað til að einn kennarinn tók sig til og 

kenndi mér eitthvað sem hann kallaði þríliðu
12

, sem var alveg 

rosalega einföld aðferð og ég nota hana enn þann dag í dag. 

(Bjarni) 

Kata ræðir um þríliðuna þegar hún segir frá endanlegu uppgjöri sínu við 

stærðfræði. 

Þegar menntaskólanum lauk þá fór ég í nám þar sem ég var laus 

við stærðfræðina. Þá var nóg að kunna þríliðuna til að reikna það 

sem nauðsynlegt var og það var ekkert vandamál. (Kata) 

Þríliðan er hlutfallareikningur. Þar er unnið með þrjár stærðir, heild, 

hluta og hlutfall þar á milli. Prósentureikningur er dæmi um þetta og 

einnig mikið af útreikningum þar sem unnið er með formúlur með 

þremur stærðum. Þarna væri hægt að koma til móts við nemendur með 

því að nýta myndrænt framsettan hlutfallareikning. Í nýju námsefni fyrir 

unglingastig bókinni Átta-tíu nr. eitt og tvö er prósentureikningur 
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 Þríliða var ekki lengur í námsefni fyrir grunnskóla. 
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kynntur sem hlutfallareikningur á mjög myndrænan hátt. Þessi leið er 

einnig notuð í Geisla, námsefni fyrir miðstig. 

 

3.8.4 Hugarreikningur 

Aðeins tveir viðmælendur tala um hugarreikning. Eins og ítrekað kemur 

fram í frásögn Örnu, á hún verulega erfitt með að muna tölur og 

hugarreikningur er henni allt að því ómögulegur. 

Hugarreikningur var alveg gersamlega út úr kú. Ég gat ekki 

reiknað í huganum, það var auðveldara ef ég skrifaði. (Arna) 

Bjarni á ekki við sama vanda að etja, en hann fær það samt á 

tilfinninguna að hann sé ekki góður í hugarreikningi. 

Ég man að ég fékk það sem einhverskonar lyndiseinkunn að ég 

væri lélegur í hugarreikningi. Þetta ómar enn í höfðinu á mér. Ég 

get ekki reiknað út hlutföll í huganum, ég þarf að gera þetta á 

blaði fyrir framan mig. ( Bjarni) 

3.8.5 Orðadæmi 

Tveir viðmælendanna nefna erfiðleika með orðadæmi. Þetta eru þær 

Kata og Arna. Hvorugar þeirra eru lesblindar. Báðar eru miklir 

lestrarhestar og hafa mjög góðan málskilning. 

Orðadæmi átti ég mjög erfitt með, ég ruglaðist alltaf. Þegar átti 

að gera eitt þá gerði ég allt annað, þannig að þá var maður 

smeykur við þau. (Kata) 

Ég taldi á puttunum og ég man að mér fundust orðadæmin 

ofboðslega erfið. (Arna) 

Ég var hrædd við orðadæmin. Þá var ekki búið að raða niður 

tölunum tilbúnum til vinnslu, þá flæktust tölurnar inn í textanum. 

... Erfiðleikarnir voru af því að tölurnar voru út um allt í 

textanum og þú þurftir að muna tölurnar. (Arna) 
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Vandræði þeirra með orðadæmin eru því ekki vegna lélegs 

málskilnings, eða vegna erfiðleika við lestur, heldur eru það tölurnar 

sem erfitt er að muna eða að það vantar að sjá fyrir sér hvað er að gerast 

í dæminu. Kata segist eiga auðvelt með að reikna í huganum, en Arna 

segist ekki geta reiknað í huganum. Það er ekki hægt að fullyrða að það 

séu sömu ástæður sem liggi að baki erfiðleikum þeirra og hræðslu við 

„orðadæmi“, en þær eiga það sameiginlegt, að eiga erfitt með að muna 

tölur. 

3.8.6 Algebra, jöfnur og föll 

Önnur efnisatriði en þau sem þegar hefur verið gerð grein fyrir bar ekki 

á góma í frásögnunum með þeirri undantekningu að aðeins var minnst á 

jöfnur, föll og algebru. 

Ef ég man rétt þá voru jöfnurnar erfiðar því það var svo mikið af 

tölum í þeim og ég var alltaf í vandræðum með þær. (Arna) 

Og föll bara skildi ég ekki! Ég skildi ekki þann heim. Ég man 

það úr grunnskóla að við áttum að teikna upp jöfnur, það gekk 

mjög illa, hallatölur og eitthvað. Ég held að það hafi alltaf verið 

vitlaust hjá mér. Ég náði engu sambandi við það. (Bjarni) 

... en um leið og það voru einhverjar jöfnur og svoleiðis sem 

maður átti að læra þá það fannst mér ekki gott. ... algebran og ég 

veit ekki hvað þetta heitir allt, kósinus og sínus með x í öðru 

veldi og y og plús og mínus, þetta varð bara grautur fyrir mér. 

(Kata) 

3.9 Samantekt 

Frásagnirnar ollu í sumum tilvikum tilfinningalegu róti hjá 

viðmælendum og greinilegt að verið var að rifja upp sárar minningar. 

Öll tala þau um erfiða upplifun af kennslustundum og prófum í 

stærðfræði. Skilningur og þekking kennara á erfiðleikunum er lítill sem 

enginn. Skilningurinn er mestur hjá nánustu fjölskyldu ef samskonar 

erfiðleikar eru þekktir meðal fjölskyldunnar. Fram kemur að 

kennsluhættir skipti máli og mikilvægi skilnings fyrir nám kemur sterkt 

fram hjá þeim öllum. Áhugavert er að annars vegar eru erfiðleikar með 

tölur hjá viðmælendum og hins vegar erfiðleikar með rúmmál. Einar 
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sem er lesblindur lýsir því vel hvernig hann tengir erfiðleika sína í 

stærðfræði við þau einkenni lesblindu að hugsa í myndum. Ef hann 

getur ekki gert sér mynd af því sem hann fjallar um í stærðfræðinni þá 

getur hann ekki munað það. 
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4 Umræða 

Þær Arna og Kata eiga erfitt með að muna tölur og draga ekki einfalda 

margföldunarþekkingu úr minni. Arna telur á fingrum sér, en Kata sér 

fyrir sér margföldunartöfluna eins og hún leit út þegar hún lærði hana 

og fer með romsuna í huganum. Þessir tveir viðmælendur hafa gott 

rýmisskyn og tala um að allt er tengdist rúmfræði hafi verið auðvelt að 

læra. Davíð og Bjarni tala aftur á móti ekki um að þeir eigi erfitt með að 

muna tölur, en rýmisskynjun þeirra er ábótavant og allt sem tengist 

rúmfræði eiga þeir erfitt með að skilja. Þetta passar við rannsóknir 

Stanislas Dehane um að talnaskilningur eigi uppruna sinn í tveimur 

aðskildum heilastöðvum í hægra og vinstra hvirfilblaði og að önnur 

stöðin tengist rýmisskynjun. Brian Butterworth hefur lýst þeirri skoðun, 

eftir að niðurstöður Dehaene komu fram, að þær geti bent til þess að til 

séu fleiri en ein gerð af sértækum námserfiðleikum í stærðfræði. 

Erfiðleikar Örnu og Kötu og þá sérstaklega Örnu, rýma við 

skilgreiningar Brians Butterworth á orsökum sértækra námserfiðleika í 

stærðfræði. En hann telur orsakirnar vera röskun á meðfæddri getu til að 

skynja fjölda. 

Það er misjafnt hvenær viðmælendurnir sjálfir verða varir við 

erfiðleika í stærðfræðináminu. Arna finnur fyrir erfiðleikum strax í 

upphafi skólagöngu þegar hún þarf að læra margföldunartöfluna sem 

gengur afar illa og hún er ein í baráttunni. Kata á einnig í erfiðleikum í 

upphafi skólagöngu en fær góða aðstoð heima við. Davíð gengur vel á 

fyrstu árum skólagöngunnar, finnst stærðfræðin auðveld. Hann verður 

var við erfiðleika á miðstigi og þeir fara síðan ört versnandi með auknu 

óöryggi og kvíða. Bjarni lendir í einhverjum vandræðum við lok 

grunnskólans en það er ekki það alvarlegt að það trufli drauma hans um 

að verða verkfræðingur. Það er svo á fyrsta ári í menntaskóla sem hann 

segir skilið við stærðfræðina. Það sama á við um Davíð. Hann kemst í 

gegnum stærðfræðina í grunnskóla með góðri aðstoð frá móður og 

kennara á unglingastigi. En í framhaldskóla fer honum að ganga 

verulega illa með stærðfræði. Þetta er í samræmi við skoðun Susan 

Baum. Hún telur að góðir námshæfileikar geti valdið því að sértækir 

erfiðleikar uppgötvist ekki fyrr en í lok skyldunáms eða í 

framhaldsskóla (Baum, 1999). Michéle Mazzocco bendir einnig á að 

nemendur geti falið erfiðleikana með mikilli vinnu. Það er einnig 

athyglisvert að erfiðleikar Örnu og Kötu sem eiga erfitt með að muna 
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tölur koma fyrr fram en hjá Davíð og Bjarna sem ekki tala um slíka 

erfiðleika en eiga erfitt með rúmfræði. Þetta styrkir þá skoðun að 

sértækir námserfiðleikar í stærðfræði eigi sér fleiri en eina orsök. 

4.1 Tilfinningaleg og líkamleg líðan 

Davíð notar tilfinningahlaðna sögn, að óttast, til að lýsa því hvernig 

honum leið þegar fór að ganga illa. Stærðfræðin gekk vel fyrstu árin í 

grunnskóla og þá hafði hann „ekkert að óttast“. Í 8. bekk er hann farinn 

að fá höfuðverkjaköst og svima í tímum og stærðfræðiprófin eru honum 

erfið. Þegar hann skildi þá hafði hann ekkert að óttast. Það fer ekki að 

bera á ótta og kvíða við stærðfræðina fyrr en hann réð ekki lengur við 

hana. Davíð lýsir því einnig að hann hafi orðið reiður þegar kennarar 

sögðu hann þurfa að vinna meira í stærðfræði til að ná árangri.  

Fyrsta minning Örnu af stærðfræði er að hún var „grenjandi“ heima 

við að læra margföldunartöflurnar. Hún var lengi að reikna og varð að 

telja sig áfram. Hún varð smám saman „ofsalega hrædd“ við 

stærðfræðina og í landsprófi (15. ára) var henni farið að líða „ömurlega 

í tímum“.  

Það fór ekki að bera á sterkum tilfinningum gagnvart stærðfræðinni 

hjá Kötu fyrr en í landsprófi og áfram í framhaldsskóla. Þá „kveið“ hún 

tímum og  var „hrædd“ við stærðfræði. „Einhvern veginn varð ég 

aldrei örugg og ég hugsa að ég hafi bara skammast mín fyrir þetta“.  

Það sama er að segja um Bjarna. Erfiðleikar við stærðfræðinám fóru 

ekki að hafa tilfinningaleg áhrif á hann fyrr en í framhaldsskóla. Honum 

fannst „ferlegt“ í stærðfræðitímum, vildi helst sleppa við þá og „leið 

mjög illa“ í stærðfræðiprófum. 

Kata, Arna og Davíð eru með mikinn prófakvíða eingöngu tengdan 

stærðfræði, ekki neinu öðru fagi. Arna tekur fram að hún í raun elski að 

fara í próf. Það sé eins og að leysa þrautir, en henni líður illa bara við að 

sjá stærðfræðipróf og segir: „Ég er með algjöra prófafóbíu þegar um 

reikning er að ræða, algjöra. Upplifunin er bara hræðileg“. 

Hjá Einari kom uppgjörið við stærðfræðina í framhaldsskóla. Hann 

tók sama áfangann þrisvar sinnum og var orðinn uppgefinn og 

þunglyndur. 

Fyrstu viðbrögð við erfiðleikunum er óöryggi. Ef óöryggið er 

viðvarandi þá þróast það í kvíða og hræðslu sem síðan getur haft 
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líkamleg áhrif. Líkamleg einkenni geta verið höfuðverkur, svimi og 

svæsin kvíðaköst. Afleiðingin getur í verstu tilfellum orðið að sjúklegri 

fælni (e.phobia). Í bókinni Tilfinningagreind ræðir Daniel Goleman um 

afleiðingar kvíða og þunglyndis á vitsmunahæfni. Slíkt neikvætt 

tilfinningaástand hefur áhrif á starfsemi vinnsluminnis og dregur úr 

námshæfni. Í tilviki Örnu kemur skýrt fram að talnablinda þýðir alls 

ekki að einstaklingurinn geti ekki lært stærðfræði eða geti ekki beitt 

stærðfræðilegri hugsun. En það sem veldur vanda og gerir 

afleiðingarnar afdrifaríkari en þyrfti að vera, er að þegar börn hefja 

skólagöngu þá eru það einmitt tölurnar sem mæta þeim í skólastofunni. 

Ef ekki er brugðist við af skilningi á erfiðleikum varðandi tölur sem 

koma upp hjá talnablindum börnum og ef kennslan er ekki miðuð við að 

auka skilning barnanna á tölum og meðferð þeirra þá getur myndast 

vítahringur sem hefst með óöryggi, síðan kvíða og hræðslu. 

4.2 Viðhorf 

Viðhorf foreldra og fjölskyldu eru mismunandi eftir því hvort foreldri 

eða aðrir í nánustu fjölskyldu, hafa upplifað svipaða erfiðleika eða ekki. 

Í tilviki Örnu var hún talin löt og að hún nennti ekki að læra stærðfræði. 

Þar var ekki saga um erfiðleika af þessu tagi í fjölskyldunni. Hún var 

ekki talin heimsk þar sem hún stóð sig vel í öðrum fögum og náði 

einnig að klára sig af stærðfræðinni í skyldunámi. Davíð og Bjarni hafa 

aftur á móti fullan skilning að heiman þar sem svipaðir erfiðleikar voru 

þekktir í fjölskyldunni. Móðir Davíðs hafði svipaða reynslu af 

stærðfræðinni og sonurinn. Í fjölskyldu Bjarna var vandamál með 

stærðfræðinám þekkt og talið eðlilegt að vera „ekki mikill 

stærðfræðimaður“. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna á því 

hvort námserfiðleika í stærðfræði megi tengja erfðaþáttum (Petrill og 

Plomin, 2007).  

Af frásögnum viðmælenda virðast viðhorf kennara vera þau, að 

nemendur með námserfiðleika verði bara að leggja meira á sig við 

námið. Af frásögnunum má einnig ráða að kennara skorti þekkingu og 

skilning á sértækum námserfiðleikum í stærðfræði. Nemendur með 

sértæka námserfiðleika í stærðfræði eru ekki latir og hafa lagt mikið á 

sig til að yfirvinna fötlun sína. Annað sem kemur fram er að viðhorf 

kennara virðast lítið sem ekkert hafa breyst frá því fyrir fjörtíu árum. 
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Sambýlismaður Örnu skilur ekki þegar hún getur ekki lagt saman 

verð út í búð. „Láttu ekki eins og fáviti“, segir hann við hana og heldur 

að hún sé að grínast. Þetta er dæmigert fyrir viðhorf sem Arna hefur 

mætt gegnum tíðina. Hún þarf oft að útskýra af hverju hún nái ekki að 

taka við upplýsingum í formi talna. Arna telur að umræða og almenn 

fræðsla um lesblindu hjálpi henni til að útskýra hvers vegna hún á í 

erfiðleikum með að muna tölur og að taka við tölulegum upplýsingum. 

Hún notar hugtakið talnablinda og útskýrir að talnablinda sé svipuð og 

lesblinda en eigi bara við um tölur. Þó að skilningur hafi aukist telur 

Arna að margir misskilji hvað þarna er á ferðinni. Algengt er að fólk 

haldi að talnablindir geti ekki lært stærðfræði en það er rangt: 

„Stærðfræði er miklu meira en bara tölur“. 

Sjálfsálit einstaklinganna hvað varðar stærðfræði er lítið. Þeir telja 

sig heimska, telja að þeir geti ekki lært stærðfræði, verða uppgefnir og 

skammast sín. Sjálfsálitið bíður ekki hnekki fyrr en erfiðleikarnir koma 

fram. Bjarni kemst ekki að þeirri niðurstöðu að hann og stærðfræðin 

eigi ekki saman fyrr en í framhaldsskóla. Arna var hrædd við stærðfræði 

allt frá því í barnaskóla en hún telur að erfiðleikarnir hafi ekki rýrt 

sjálfsálit hennar sem nemanda, því hún fór ekki hefðbundna leið í 

gegnum framhaldsnám og þurfti ekki að klára sig af stærðfræðiáföngum 

menntaskólans. 

4.3 Aðkoma að stærðfræði í dagsins önn 

Stærðfræðierfiðleikarnir hafa áhrif á daglegt líf. Óöryggi og hræðsla 

gagnvart stærðfræði hverfur ekki þegar skólanámi lýkur. Þær 

tilfinningar sem stærðfræðinámið vakti, fylgja með út í lífið. Bjarni 

rekur lítið fyrirtæki og tví- og þríreiknar fjárhagsreikninga og aðrar 

skilagreinar sem hann þarf að láta frá sér. En það sem veldur 

vandræðum er ekki alveg það sama hjá öllum. Óöryggið gagnvart 

reikningi skín í gegn hjá þeim öllum en rúmmál og flatarmál veldur 

Davíð og Bjarna erfiðleikum en ekki Kötu og Örnu. Aftur á móti tala 

Kata og Arna um erfiðleika við að muna tölur. Tölur eru „alls staðar“ 

segir Kata og nefnir hversdagsleg dæmi eins og uppskriftir. Hún verður 

að merkja við tölur og passa sig til að rugla ekki matar- eða 

prjónauppskriftum. Kata á einnig erfitt með að vinna með töflureikni. 

Arna á í verulegum vandræðum með lykilorð og önnur númer sem þarf 

að muna, en þeim fer sífellt fjölgandi í samfélagi dagsins í dag. 
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4.4 Myndræn hugsun 

Ein mynd segir meira en þúsund orð, er orðatiltæki sem á vel við í 

okkar myndvædda heimi. En mörg okkar hugsa reyndar myndrænt og 

einnig virðist sem auðveldara sé að vinna með myndir í vinnsluminni 

heilans en upplýsingar sem ekki eru myndrænar. Einn viðmælanda, 

Einar, er lesblindur og segir frá því að hann verði að sjá fyrir sér myndir 

til að geta skilið. Hann tengir erfiðleika sína í stærðfræði við þessa 

myndrænu hugsun og á við, að ef hann geti ekki gert sér mynd af 

hugtökum og fyrirbærum í stærðfræðinni þá festist þau ekki í minninu. 

Hann segir að ef hann hafi eingöngu formúlur og tákn til að vinna með, 

þá geti hann ekki gert sér mynd af fyrirbærinu og geti þar af leiðandi 

ekki munað formúlurnar. Ég velti fyrir mér hvort þarna sé ekki á 

ferðinni vísbending í skilning. Þegar hugsunin er myndræn verði 

skilningurinn að byggjast upp á myndrænum tengingum. 

Í frásögn tveggja annarra viðmælenda Örnu og Kötu, kom einnig 

fram tilvísun í myndræna hugsun. Báðar áttu erfitt með að muna tölur 

en rúmfræðin var þeim auðveld. Í frásögn Kötu kom í fyrstu ekki nein 

vísun í að hún þyrfti að sjá hlutina fyrir sér til að skilja þá, líkt og kom 

fram hjá Einari. En þegar hún lýsti því hvernig hún lærði 

margföldunartöflurnar kom í ljós að hún sér þær fyrir sér eins og mynd, 

nákvæmlega eins og þær voru í bókinni forðum daga. Þegar hún ætlaði 

til dæmis að finna hvað 4•7 var, þá sá hún fyrir sér línuna 4•4, renndi 

síðan í huganum eftir línunum, 4•5, 4•6 og svo 4•7. Hún er ekki að bæta 

við, heldur að „fara með þuluna“ eða nánar til tekið að renna 

„augunum“ eftir línunum. 

Arna hefur afburða rýmisskynjun. Hún telur á puttunum þegar hún 

ætlar til dæmis að segja hvað 3•4 er mikið, en getur á augabragði án 

þess að mæla, gert sér grein fyrir hvernig hlutur passar inn í rými. Það 

var einnig margt í stærðfræðinni sem henni fannst augljóst og auðvelt, 

af því hún gat séð það fyrir sér. Arna nefnir sem dæmi reglu 

pýþagórasar, rúmfræði, flatarmálsfræði, hornaföll og vektora. Þegar 

Arna ræddi baráttu sína við margföldunartöflurnar kom í ljós að 

myndræn skynjun er undirstaðan á talnaskilningi hennar. Hún sér fyrir 

sér tölurnar sem kubbalaga massa sem raðast saman. Tvisvar- og 

fimmsinnum töflurnar voru auðveldar, því þá raðast „tölumassarnir“ 

reglulega upp. En þrisvar- og sjösinnum töflurnar voru of óreglulegar til 

að hún gæti lært þær. 
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4.5 Kennsla 

Einn viðmælandinn, Einar, þurfti að sjá allt fyrir sér myndrænt til að 

geta skilið. Í frásögn hans kemur skýrt fram að kennslan hafi skipt hann 

miklu máli. Hann hugsar í myndum og talar um kennara sem hann hafði 

í lok grunnskóla sem gat útskýrt fyrir honum algebruna á myndrænan 

hátt. Hann taldi að ekki hefði þurft að fara svo illa fyrir honum í 

framhaldsskóla eins og raunin varð, ef hann hefði haft slíkan kennara 

áfram. Áður en þessi ákveðni kennari kom til sögunnar var Einar búinn 

að læra að það borgaði sig ekki að rétta upp höndina til að fá aðstoð. 

Upplifun hans var að kennarinn yrði oft pirraður þegar honum tókst 

ekki að útskýra fyrir honum og honum sjálfum fannst hann vera 

heimskur ef hann skildi ekki. Atferlið að „fela sig“ í stærðfræðitímum 

styrktist síðan í framhaldsskóla. Einar bað ekki um aðstoð í tímum og 

gætti þess að láta lítið fyrir sér fara. 

Svipað atferli og Einar lýsir, hef ég heyrt frá nemanda í 10. bekk 

grunnskóla. Stúlkan hafði alla sína skólatíð átt erfitt með stærðfræðina 

og kom í aðstoð fyrir samræmd próf. Ég spurði hana hvort hún fengi 

ekki aðstoð í tímum. Stúlkan svaraði því til að hún vildi ekki biðja um 

aðstoð í tímum, því þá þyrfti kennarinn að vera svo lengi að aðstoða 

hana og hinir krakkarnir yrðu pirraðir. Af samtalinu mátti síðan ráða að 

hún hefði fyrir löngu lært að láta lítið fyrir sér fara í stærðfræðitímum 

eða „fela sig“ eins og Einar lýsir. 

Arna lýsir því hvernig hún dróst smám saman aftur úr vegna þess 

hve lengi hún var að reikna. Í landsprófi náði hún ekki lengur að fylgja 

kennaranum eftir og hætti að skilja. Arna segir kennarann alveg eins 

geta kennt á rússnesku, því hún „skildi ekki orð, ekki eitt einasta orð“. 

Þetta var fyrir tíma reiknivéla en getur vel átt við í dag þegar nemendur 

ná ekki að fylgja kennslunni eftir. Smám saman breikkar bilið milli 

kunnáttu nemandans og þess sem kennarinn er að útskýra. Nemandinn 

situr eftir og skilur ekki það sem fram fer í kennslustundum. 

Ef áherslan í kennslu er á það að kennarinn útskýri og nemendur 

framkvæmi samkvæmt leiðbeiningum hans, er meiri hætta á að 

nemendur sitji eftir, en ef nemendur fá tækifæri til að vinna á eigin 

forsendum og fá tíma til að byggja upp skilning á viðfangsefnunum. 

Þetta kemur fram hjá Bjarna og Davíð. Bjarni talar um að hann hafi 

þurft að fá að fara sínar eigin leiðir, fá að velta hlutunum fyrir sér og 

skilja það sem hann var að gera. Í stærðfræðinni átti hann að reyna, en 
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fékk síðan viðbrögðin: „Þetta er ekki rétt, þú átt að gera þetta svona“ og 

„Þú verður bara að skilja þetta“. Afleiðingin fyrir Bjarna varð sú að 

hann upplifði stærðfræðina sem safn af reglum og ef hann kunni ekki 

regluna þá gat hann ekki leyst verkefnið. 

Davíð talar um að erfileikar hans hafi byrjað á miðstigi, þau fengu þá 

nýtt námsefni sem hafi reynst honum og fleirum erfitt. Af frásögn hans 

má ráða að kennarinn hafi haft lítinn áhuga á efninu og Davíð fannst 

sem kennarinn hefði gert lítið til að hjálpa þeim. Hann segir ennfremur 

að ekki nægi tvö til þrjú dæmi til að átta sig á grunnatriðum og síðan að 

fara strax í flóknari verkefni. Honum finnst eins og hann skilji 

hugmyndirnar í byrjun en tapi síðan þræði. 

Skilningur er undirstaða náms. Fleiri en einn viðmælandi talar um að 

erfitt sé að muna formúlur eða tölur. Þau verði að skilja, eða sjá fyrir sér 

á myndrænan hátt til að geta munað. Þau tala um, að það sem þau læri 

verði að vera rökrétt. Utanbókarlærdómur og endurtekningar hjálpa 

þeim ekki. Þessi reynsla kemur saman við niðurstöður Brians 

Butterworth, en hann bendir á að þar sem talnablindir einstaklingar hafi 

ekki meðfædd verkfæri sem nauðsynleg eru til talnavinnslu þá sé 

nauðsynlegt að byggja í staðinn upp skilning.  

Bjarni og Davíð tala um að þeir hefðu þurft meiri tíma til að íhuga, 

skoða og skilja. Samkvæmt þessu ættu hugmyndir Carpenters og 

Fennema um stærðfræðikennslu byggða á skilningi að vera sem sniðnar 

fyrir þá. Hefðbundnar kennsluaðferðir þar sem áherslan er á að 

nemendur fylgi kennara eftir í hraða og yfirferð og aðferðir kennara og 

kennslubókar eru þær einu réttu, henta þeim ekki. Rannsóknarhópurinn 

að baki bókarinnar Making Sense talar um íhugun og samræður sem leið 

að skilningi. Hugmyndir Bjarna um að hann hefði þurft að fá tíma til að 

velta fyrir sér efninu passar við þessa skoðun. 

 

4.6 Ákveðnir efnisþættir 

Viðmælendur sögðu sögu sína í framhaldi af mjög opinni 

opnunarspurningu. Misjafnt var hvaða efnisþætti stærðfræðinnar bar á 

góma, en þó eru þarna ákveðnir sameiginlegir þræðir. Þegar 

viðmælendur höfðu lokið frásögn, voru þeir spurðir um hvort það væri 

eitthvað sérstakt í stærðfræðinni sem stæði upp úr sem auðvelt eða 

erfitt. Ef viðmælendur höfðu ekki að fyrra bragði minnst á nám á 
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margföldunartöflum eða flatarmáls- og rúmmálsreikninga, voru þeir 

beðnir að segja frá hvernig þetta tvennt hefði gengið. Ástæða 

fyrirspurnarinnar var að athuga hvort finna mætti tengsl námserfiðleika 

viðmælenda við skilgreiningar Brians Butterworth annarsvegar og 

hinsvegar Stanislas Dehaene.  

Viðmælendurnir voru fimm og hægt er að skipta þeim í þrennt. Í 

fyrsta hópnum er Einar sem er lesblindur. Erfiðleikar hans í stærðfræði 

eru, að hans mati af sama toga og lesblindan. Hinum fjórum mætti 

skipta í tvennt. Annars vegar eru það þær Arna og Kata sem eiga erfitt 

með að muna tölur en hafa góða rýmisskynjun og hinsvegar þeir Bjarni 

og Davíð sem báðir eiga í erfiðleikum með rýmisskynjun en eiga ekki 

erfitt með að muna tölur. 

Margföldunartaflan var þeim Kötu og Örnu erfið en þær áttu auðvelt 

með allt er tengdist rúmfræði. Þetta getur passað við niðurstöður 

Butterworth sem telur orsök talnablindu vera skertan meðfæddan 

hæfileika til að skynja fjölda. Þær tala báðar um erfiðleika með 

orðadæmi. Hvorugar eru lesblindar og hafa báðar góðan málskilning. 

Það er talnablinda sem veldur erfiðleikunum. Þær ruglast auðveldlega 

og ná ekki að muna tölurnar nógu lengi til að geta ákveðið hvað á að 

gera með þær. Arna segir allan hugarreikning vera sér ómögulegan. 

Erfiðleikar Bjarna og Davíðs eru af öðrum toga. Davíð gekk vel í 

stærðfræði fyrstu fjögur árin í skóla, en síðan verða erfiðleikarnir mjög 

áberandi. Erfiðleikar Bjarna verða heldur ekki áberandi fyrr en á seinni 

árum grunnskólans. Bjarni lærir margföldunartöflurnar eins og þulu og 

á ekki í neinum vandræðum með það. En þegar kemur að deilingu 

virðist sem yfirfærslugildi margföldunarþulunnar sé lítið. Rýmisskynjun 

er þeim báðum erfið. Þeir tala báðir um að þeir eigi erfitt með að skynja 

stærð rýmis og útreikningar séu erfiðir. Bjarni talar um að hann geti vel 

lært formúlurnar utan að, en geti til dæmis ómögulega séð hvernig 

reikna á út flatarmál og rúmmál óreglulegra forma. 

Þegar erfiðleikar Bjarna og Davíðs eru bornir saman við 

skilgreiningar Butterworth er ekki hægt að segja að þeir séu 

talnablindir. Dehaene hefur aftur á móti sýnt fram á í sínum 

rannsóknum að talnaskynjun sé upprunnin frá tveimur aðskildum 

heilastöðvum og önnur þeirra er í tengslum við rýmisskynjun. 

Butterworth hefur sagt að niðurstöður Dehaene gætu þýtt að til væru 

fleiri en ein tegund talnablindu. En einnig væri hægt, á meðan ekki er 



 

76 

vitað meira um orsakir sértækra námserfileika í stærðfræði, að líta svo á 

að talnablinda sé ein af orsökum erfiðleikanna. 

Grunur vaknar um að nemendur eigi í sértækum námserfileikum í 

stærðfræði þegar þeir sýna áberandi verri árangur í stærðfræði en ætla 

mætti miðað við getu og árangur í öðrum fögum. Telja á fingrum við 

einfaldan útreikning, eru lengi að reikna og gera fleiri villur. Þau biðja 

ekki um aðstoð þrátt fyrir að ljóst er að þeim gengur ekki vel með 

verkefnin og eru haldin kvíða gagnvart stærðfræði. Prófkvíði sem 

eingöngu er bundinn stærðfræði getur einnig verið vísbending um 

sértæka námserfiðleika í stærðfræði. 
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5 Lokaorð 

Hér hafa komið frásagnir einstaklinga sem glímt hafa við erfiðleika í 

stærðfræðinámi. Allir viðmælendurnir hafa sýnt góða og jafnvel afburða 

góða námshæfileika á öðrum sviðum. Af þessum sökum er hægt að 

halda því fram, án þess að formleg greining sálfræðings hafi farið fram, 

að viðmælendurnir séu allir með sértæka námserfiðleika í stærðfræði. 

Fram kemur að einkenni og birtingarmynd erfiðleikanna eru nokkuð 

mismunandi.  

Attwood lýsir þeirri skoðun sinni að leiðin sé löng frá greiningu 

sálfræðings og inn í kennslustofuna (Attwood, 2009). Það má einnig 

segja að allt of langan tíma taki að koma niðurstöðum rannsókna og 

ráðleggingum fræðimanna inn í kennslustofurnar. Þetta er að sjálfsögðu 

ekki frumleg niðurstaða en sorgleg. Af eigin reynslu ræð ég að kennari 

hættir aldrei að læra. Kennarar verða markvisst að bæta við sig nýrri 

þekkingu um kennsluhætti. Rannsóknir á stærðfræðierfiðleikum eru 

marktækt styttra á veg komnar en rannsóknir á lestrarerfiðleikum. Þó 

tekið sé undir umkvartanir fræðimanna um að mikið vanti á rannsóknir 

á stærðfræðierfiðleikum þá er nægilega mikið vitað um erfiðleikana til 

að hefjast handa við að koma til móts við nemendur í vanda. 

Nægjanlegt ætti vera að viðurkenna að við hugsum og nemum á 

mismunandi hátt og þar af leiðandi verði að beita fjölbreyttum 

kennsluháttum til að ná til sem flestra. Þannig ætti að vera hægt að bæta 

líðan nemenda í vanda og byggja upp trúna á eigin getu, frekar en að 

rífa niður. Þetta eru ekki orð sögð í rómantískum húmanisma, heldur er 

þetta fjárhagsleg nauðsyn. Við leggjum mikla fjármuni í menntakerfið 

og allra hagur er að það virki eins og best verði á kosið. Það að geta 

fækkað í hópi þeirra sem gefast upp vegna stærðfræðinnar í 

framhaldsskóla eða þurfa að endurtaka sömu áfangana aftur og aftur er 

fjárhagslegur ávinningur. 

Það að skilja skiptir máli í stærðfræðinámi. Gefa þarf nemendum 

tíma. Taka verður með í reikninginn að ekki skilja allir á sama tíma. 

Sami tími fyrir sama nám gildir ekki og það verður að gefa aukið 

svigrúm fyrir nemendur til að fara í gegnum stærðfræðiáfanga á 

mismunandi hraða. Þarna er ekki átt við það að endurtaka sama áfanga 

aftur og aftur, sem hlýtur að vera sálardrepandi, heldur að hægt verði að 

taka þá í smærri skrefum og ná árangri. 
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Nauðsynlegt er að viðurkenna að til sé meðfædd hömlun er varðar 

stærðfræðinám. 
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Viðauki 1 

 
Leyfi til notkunar á upplýsingum 

Viðtal er tekið við undirritaða/n í tengslum við lokaverkefni til mastersprófs 

í menntavísindum við Háskóla Íslands. Viðtalið er tekið upp og verður síðan 

skrifað niður. Viðtalið verður ekki birt í heild sinni og nafnleyndar verður gætt. 

Undirritaður gefur leyfi til að vitnað verði beint í hluta textans og að fjalla megi 

um upplýsingarnar sem fram koma í viðtalinu í verkefninu. Undirritaður 

áskilur sér rétt að fá að lesa yfir textann sem skráður er eftir upptökunni, áður 

en hann er birtur beint í tilvitnun. 

 

Dagsetning: _____________ 

 

Undirskrift: ______________________________ 

 
 

Bakgrunnsupplýsingar  vegna viðtals. 

Upplýsingarnar sem hér eru gefnar verða notaðar í kynningu á viðmælanda 

í skrifum um og túlkun á viðtalinu. Vinsamlegast gefðu upp aldur, kyn og 

námsferil. Jafnvel þau störf er þú hefur aðallega fengist við um ævina. 

Viðtalið er tekið upp : 

Staður:_____________________________  

Dagsetning: _____________ 

 

Viðmælandi  ______  Kyn ________  Aldur __________ 

 

Námsferill 

 

Störf 
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Viðauki 2 

Spurningalisti
13

 saminn af sérfræðingum Dyscalculia centre 

Skimunarpróf fyrir sértæka stærðfræðierfiðleika. 

Einfaldasta leiðin til að athuga sértæka námserfiðleika í stærðfræði hjá 

einstaklingum, er að skoða þessar spurningar  

Spurningalistinn gefur ekki ákveðna niðurstöðu um talnablindu, en 

ef um er að ræða erfiðleika með margt af því sem hér er spurt um, er 

líklegt að einstaklingurinn þurfi aðstoð. (Testing for dyscalculia, 2009) 

1. I sometimes see a number written down, but when I copy 

it, I write the numbers in the wrong order.  

2. When using a phone I dial numbers in the wrong order.  

I can’t remember numbers – even when I use them often – 

such as telephone numbers that I dial a lot.  

3. I always find adding up and taking away difficult.  

4. I can’t understand what fractions are all about.  

5. When someone mentions odd and even numbers I don’t 

understand what they mean.  

6. When someone mentions odd and even numbers I have to 

think very carefully to work out  

which is which.  

7. I could never work in a shop because I could never work 

out how much change to give someone.  

8. The 24 hour clock always confuses me totally.  

9. I have never been able to subtract larger numbers.  

10. I have never been able to do “times tables”.  

11. Sometimes I see signs like + or ÷ but I can’t remember 

what they are called.  If someone  

says “divide” I can't think of the symbol.  

12. I know that everyone else in my class understands what 

“square root” means but I really  

have no idea.  

13. I find it really hard to copy a stream of numbers from a 

board onto paper.  

                                                      
13

 Birt með leyfi „dyscalculia centre“ 



 

85 

14. Most of the people I work with can use a calculator, but I 

never get the right answer.  

15. When I get into a maths problem I often forget where I 

have got to, and can’t finish it off.  

16. Sometimes I forget the names of shapes like a triangle or a 

semi-circle.  

17. When I work out a maths question on the page, the 

working is always very messy  

18. Sometimes I know the answer to a maths problem, but 

can’t explain how I got to that answer.  

19. I get really confused between the meaning of high 

numbers such as 10,000 and 9,999 and I can’t work out 

which one is higher.  

20. When I go abroad I can never get the hang of foreign 

currency and always let someone else sort out the money.  

I never know what the equivalent is in British money.  

21. I don’t understand percentages at all.  

22. I know there are problems which say “if it takes a man 5 

minutes to drive 10 miles, how long does it take him to 

drive 12 miles?”   But I never have any idea how to do 

them even though other people in my class can.  

23. Maths frightens me.  I really don’t understand it at all.  

24. Sometimes when I am faced with a question that has to do 

with numbers I just cannot cope and become very anxious.  

  


