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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um samþættingu námsgreina, einkum íslensku og 
stærðfræði. Í henni er leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum sem eru: 

� Hverjar eru kennslufræðilegar forsendur þess að samþætta stærðfræði 
og íslensku í grunnskólakennslu? 

� Hvernig er hægt að standa að slíkri samþættingu á yngsta og miðstigi 
grunnskóla? 

 Ritgerðin skiptist í sjö kafla: Fyrsti kafli er inngangur en annar og þriðji fjalla 
um kennslufræðilegar forsendur samþættingar. Þar er fjallað um kenningar 
hugsmíðahyggjunnar um nám, fjölgreindakenningu Gardners, kenningu David Kolbs 
um námshætti og að lokum um einstaklingsþarfir, námsaðlögun og hugmyndir 
skólamanna um heildtækan skóla. Enn fremur er fjallað um nokkrar kennsluaðferðir 
sem byggjast á þessum grunni og tengjast samþættingu. Í fjórða kafla er fjallað nánar 
um samþættingu stærðfræði og íslensku, færð rök fyrir samþættingu þessara greina og 
kynntar kennsluáætlanir þar sem gert er ráð fyrir samþættingu þeirra. Rannsóknarhluti 
verkefnisins er kynntur í fimmta, sjötta og sjöunda kafla. Í fimmta kafla er 
rannsókninni lýst, í sjötta kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar og sjöundi 
kafli er umræður og ályktanir. 
 Rannsóknin var gerð þannig að verkefni, sem unnin voru út frá samþættingu 
stærðfræði og íslensku, voru lögð fyrir nemendur í 3. bekk, 4. bekk og 7. bekk, eitt 
verkefni í hverjum bekk. Út frá rannsóknarspurningunum var leitast við að sjá hvaða 
forsendur þyrftu að vera til staðar svo hægt væri að samþætta greinarnar og einnig 
hvaða leiðir hægt væri að fara við það. 

Í ritgerðinni eru færð fyrir því rök að kennslufræðilegar forsendur fyrir því að 
samþætta stærðfræði og íslensku séu traustar og vel sé gerlegt að samþætta þessar 
námsgreinar á yngsta og miðstigi grunnskóla. Nemendur fá nýja sýn á báðar 
námsgreinar og sjá að stærðfræðin er meira heldur en dæmi í stærðfræðibók. Þessi 
nálgun á stærðfræði gefur líka nemendum sem ekki eru sterkir í greininni möguleika á 
að fást við hana á nýjan hátt sem hentar þeim jafnvel betur. Hægt er að fara margar 
leiðir við samþættingu þessa tveggja námsgreina og skiptir þar hugmyndaflug og 
undirbúningur kennarans miklu máli. Með því að beita þessari aðferð við kennslu 
námsgreinanna tveggja öðlast nemendur dýpri skilning á báðum greinum og sjá að 
hlutir eru ekki eins afmarkaðir og þeir líta út við fyrstu sýn. 
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Abstract 
In this essay, the integration of subjects is discussed, particularly of Icelandic and 
mathematics. Two research questions are endeavoured to be answered: 

� Which are the pedagogical reasons for integration of mathematics and 
Icelandic in elementary school? 

� In what way can such integration be carried through in the younger and 
middle levels in elementary school? 

The essay is divided into seven chapters: Chapter one is an introduction but 
the second and third chapter discuss the pedagogical reasons for integration. There the 
Constructivist theory of learning, Gardner´s theory of Multiple Intelligences, David 
Kolbs´ theory on learning styles is discussed and finally the individuals needs, study 
adjustment and the scholar’s ideas of inclusion school. Moreover, a few teaching 
methods are discussed that build upon those methods and relate to integration. In 
chapter four, the integration of mathematics and Icelandic are discussed in further 
detail, the integration of these subjects are rationaled and some teaching methods are 
introduced where integration is presumed. The process of the research itself is 
introduced in chapters five, six and seven. In chapter five the research is described, 
chapter six covers the conclusion and chapter seven contains discussions and 
presumptions. 
 The research was carried out in a way whereas assignments were created, 
based upon integration of mathematics and Icelandic and given to students in the 3rd, 
4th and 7th grade, one assignment for each class. Based upon the research questions, 
it was endeavoured to find out which preconditions had to be present in order to 
integrate the subjects and also in which ways it could be done. 
 In the essay, the pedagogical preconditions for integration of mathematics and 
Icelandic are rationaled and shown that it can be integrated in the youngest and 
middle level of elementary school. The students are given a new vision of both 
subjects and they realise that mathematics is more than assignments in a book. This 
approach also gives students that have complications with mathematics a chance to 
deal with it in a new way that may give better results. The integration of the two 
subjects can be carried out in many ways and is dependent upon the imagination and 
preparation of the teacher. By using this method in teaching the two subjects, students 
are given deeper insight in both subjects and realise that things are not as clear cut as 
they seem at first sight. 
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1 Inngangur 

Menntun er eitthvað sem við búum að alla ævi og það sem við höfum lært hverfur 

aldrei úr lífi okkar heldur gefur okkur meiri möguleika á að njóta lífsins og vera til. 

Það að fá að menntast er besta gjöf sem hver einstaklingur getur fengið og má segja 

að nám okkar hefjist við fæðingu og haldi áfram allt til æviloka. Í daglegu lífi lærum 

við að eiga samskipti við annað fólk, þekkja muninn á réttu og röngu og í sjálfu sér 

lærum við að komast af. Í skóla fáum við tækifæri til að auka við þessa þekkingu 

okkar en þar lærum við á afmarkaðri hátt fyrir fram ákveðna menntun. Einnig eru 

okkur kennd hin siðferðislegu gildi sem hjálpa okkur að takast á við daglegt líf þannig 

að við ættum að geta siglt nokkuð áreynslulaust í gegnum lífið. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er hlutverk grunnskólans að búa 

nemendur undir líf og starf, að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og taka þátt í 

félagsmótun þeirra. Mikilvægt er að menntakerfið sé sveigjanlegt gagnvart nýjungum 

og breyttum kröfum. Almenn menntun á að efla gagnrýna og sjálfstæða hugsun hjá 

einstaklingum sem og hæfileikann til að bregðast við nýjum aðstæðum. Grunnskólinn 

á að bjóða upp á jafnrétti til náms og tryggja að allir fái kennslu við hæfi. Hann á að 

veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér þau 

vinnubrögð sem stuðla að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Með því að 

leggja áherslu á vinnubrögð sem þroska félagslega færni og skipulags- og 

samskiptahæfni býr skólinn nemendur sína undir ævilangt nám og síbreytilegar 

kröfur.1

Í grunnskólanum fáum við tækifæri til að hljóta afmarkaða menntun í 

vernduðu umhverfi. Við menntum okkur í þeim tilgangi að starfa við það í framtíðinni 

sem við höfum lært. Skólinn á að veita okkur alhliða menntun en það er ekki þar með 

sagt að við komum öll eins út úr skólanum. Engir tveir eru eins og þar af leiðandi 

gengur okkur misvel að læra. Skólinn verður að koma til móts við þessa fjölbreytni og 

kenna nemendum í samræmi við hæfni þeirra og getu. Öll menntun sem 

einstaklingurinn hlýtur gerir hann betur í stakk búinn til að velja og hafna þegar út í 

hinn harða heim er komið.  

Allt sem við gerum samanstendur af fleirum en einum þætti. Samþætting á sér 

stað alls staðar í umhverfi okkar, í fjölmiðlum, tónlist, í áhugamálum okkar og í öllu 

 
1 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:14−17 
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sem við gerum. Með því að samþætta námsgreinar í skólanum erum við að kenna 

nemendum okkar aukna víðsýni og það að ekkert eitt svar er réttara en annað. Þetta 

gerir einstaklinginn skilningsríkari og fordómalausari gagnvart öðrum og þar af 

leiðandi ætti hann að samlagast betur þjóðfélaginu og verða öðrum góð fyrirmynd.  

Í þessari ritgerð er fjallað um samþættingu tveggja námsgreina grunnskólans, 

stærðfræði og íslensku. Þessar tvær námsgreinar urðu fyrir valinu vegna þess að við 

fyrstu sýn virðast þær eins ólíkar og hugsast getur og því spennandi að fara út í þetta 

verkefni. Við frekari skoðun kom aftur á móti í ljós að námsgreinarnar eiga margt 

sameiginlegt og því tilvalið að samþætta þær. 

Settar eru fram tvær rannsóknarspurningar í ritgerðinni: 

� Hverjar eru kennslufræðilegar forsendur þess að samþætta stærðfræði 

og íslensku í grunnskólakennslu? 

� Hvernig er hægt að standa að slíkri samþættingu á yngsta og miðstigi 

grunnskóla? 

Fyrri rannsóknarspurningunni er einkum svarað í öðrum og þriðja kafla þar 

sem fram kemur fræðileg samantekt en síðari spurningunni í fjórða til sjötta kafla sem 

fjalla um rannsóknina. Ritgerðin skiptist í sjö kafla og er inngangurinn í fyrsta kafla. 

Því næst tekur fræðilegi hlutinn við en hann samanstendur af öðrum, þriðja og fjórða 

kafla. Í öðrum kafla er fjallað almennt um nám, einkum út frá kenningum 

hugsmíðahyggjunnar og hvernig það fer fram. Út frá því er gerð grein fyrir 

fjölgreindakenningu Gardners, kenningu David Kolbs um námshætti og að lokum 

einstaklingsþarfir. Þriðji kafli fjallar um kennsluaðferðir sem henta vel þegar verið er 

að kenna námsefni þar sem samþætting fer fram. Í fjórða kafla er svo farið í 

samþættingu stærðfræði og íslensku, sagt frá rökum fyrir samþættingunni og leiðum 

sem hægt er að fara við að samþætta þessar greinar. Því næst tekur rannsóknarkaflinn 

við en hann samanstendur af fimmta, sjötta og sjöunda kafla. Í fimmta kafla er 

rannsókninni lýst, niðurstöður eru settar fram í sjötta kafla og í sjöunda kafla eru 

umræður og túlkun. 
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2 Nám 

Í þessum kafla verður fjallað um þær kenningar hugsmíðahyggjunnar um nám. Því 

næst verður sagt frá helstu þáttum í fjölgreindakenningu Gardners og hvernig nota má 

hana í kennslu bæði til að aðstoða nemendur og kennara. Eftir það verður fjallað um 

kenningu David Kolbs um námshætti þar sem sagt er stuttlega frá kenningunni og 

farið í námshring Kolbs. Að lokum er farið í einstaklingsþarfir og námsaðlögun þar 

sem aðaláherslan er lögð á heiltæka skólastefnu. 

 

2.1 Hvað er nám – hvernig fer það fram? 

Samkvæmt Íslensku alfræðiorðabókinni er nám skilgreint sem varanleg breyting á 

atferli og skynjun sem á sér stað við reynslu og þjálfunar. Þetta nær yfir námsferlið 

sjálft og niðurstöður þess.2

Þegar við verðum fyrir reynslu myndum við ákveðinn skilning. Það er svo á 

grunni þessarar reynslu og skilnings sem mannsheilinn vinnur úr nýrri þekkingu. 

Heilinn getur unnið úr mörgum hlutum í einu og endurkallað hratt og örugglega 

heilstæða reynslu. Heilinn leitar stöðugt að tengslum á milli nýrrar og eldri þekkingar 

og í gegnum þessi tengsl myndar hann skilning. Nám gengur betur þegar það er sett 

þannig fram að viðkomandi getur tengt það við eldri reynslu. Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar á heilanum sem styðja það að nám sé árangursríkast ef upplýsingarnar 

eru settar fram á skilmerkilegan hátt og tengdar við fyrri reynslu.3

Hugsmíðahyggjan (constructivism) gengur út að nemendur byggi nýja 

þekkingu á grunni eldri þekkingar. Nemandinn velur úr upplýsingum og umbreytir 

þeim, býr til kenningar og tekur ákvarðanir á grundvelli vitsmunalegrar formgerðar 

(cognitive structure). Það gerir honum kleift að skipuleggja og skilja reynslu sína og 

tengja nýjar upplýsingar við hana. Hvað leiðbeiningar varðar þá ætti kennarinn að 

hvetja nemendur til að uppgötva hlutina sjálfir. Kennarinn og nemendurnir ættu að 

taka þátt í virkum samskiptum og hlutverk kennarans er að framreiða það efni, sem á 

að læra, þannig að nemandinn skilji. Námskráin á að vera þannig sett upp að 

nemandinn byggi alltaf nýja þekkingu á grunni þess sem hann hefur þegar lært.4

2 Íslenska alfræðiorðabókin 1990:551 
3 Lake 2000 
4 Constructivist Theory (J. Bruner)  [Án árs]
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Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er nám leit að skilningi og því verður það að 

byrja út frá umræðuefninu sem nemendur eru að reyna að mynda sér skoðun á. Til að 

öðlast skilning verðum við að skilja bæði heildina sem og einstaka hluta hennar. Þar 

af leiðandi horft á hugtök en ekki einangraðar staðreyndir í námsferlinu. Til að 

kennsla verði árangursrík þurfum við að skilja vitsmunalegu líkönin sem nemendur 

nota til að skynja heiminn og þær ályktanir sem þeir draga út frá þeim. Endanlegur 

tilgangur náms fyrir einstakling að byggja upp eigin skilning en ekki bara að muna 

rétta svarið og þylja upp annarra manna skilning.5

Hugsmíðahyggja hefur margs konar áhrif á námskrá og kennslu, meðal annars 

vilja talsmenn hennar eyða stöðluðum námskrám og nota í staðinn námskár sem eru 

lagaðar að fyrri þekkingu nemandans. Kennarar sem aðhyllast hugsmíðahyggjuna 

einbeita sér að því að mynda tengsl milli staðreynda og hlúa að skilning nemandans. 

Þeir sníða kennslu sína að svörun sem þeir fá frá nemendum og hvetja þá til að greina, 

túlka og segja fyrir um upplýsingar. Kennarar treysta líka mikið á opnar spurningar og 

stuðla að yfirgripsmiklum samræðum meðal nemenda. Að lokum er eitt af 

markmiðum með hugsmíðahyggjunni að útrýma einkunnum og stöðluðum prófum. Í 

staðinn á mat að verða partur af námsferlinu og að nemendur leiki stærra hlutverk í að 

meta eigin árangur.6

2.2 Fjölgreind 

Í bók Thomas Armstrong7 er fjallað um fjölgreindakenningu Gardners sem var sett 

fram árið 1983. Í kenningunni segir að hin hefðbundna hugmynd um greind sem 

byggist á greindarvísiprófum sé of takmörkuð. Í staðinn stingur hann upp á níu 

mismunandi greindum sem gera grein fyrir getu barna og fullorðinna í víðara 

samhengi. Greindirnar eru: 

- Málgreind, hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum og skrifum. 

- Rök- og stærðfræðigreind, hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt. 

- Rýmisgreind, hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi 

og til að umskapa þessa skynjun. 

- Líkams- og hreyfigreind, hæfileikinn til að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar, leikni í að búa til hluti og beita þeim. 

 
5 Constructivism  [Án árs]
6 Sama heimild 
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- Tónlistargreind, hæfileikinn til að skynja, meta, skapa og tjá tónlist. 

- Samskiptagreind, hæfileikinn til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri 

hvöt og tilfinningar annarrar manneskju. 

- Sjálfsþekkingargreind, sjálfþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni 

þeirrar þekkingar. 

- Umhverfisgreind, hæfileikinn að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og 

dýraríkinu. 

Hjá Armstrong kemur fram að kenning Gardners felur í sér að greind snúist annars 

vegar um hæfileikann til að leysa þrautir eða vandamál og hins vegar um að hanna 

afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið. 

Þó að sérhver einstaklingur búi yfir öllum greindunum þá starfa þær saman á 

ólíkan hátt hjá hverjum og einum. Gardner telur að nánast allir búi yfir þeirri hæfni að 

geta þróað allar greindirnar á nokkuð hátt getustig fái þeir örvun, eflingu og leiðsögn 

við hæfi. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði og lögð er áhersla 

á að einstaklingar sýni hæfileika sína á sem fjölbreytilegastan hátt innan sömu 

greindar og einnig í mismunandi greindum.8

Armstrong telur mjög gott fyrir kennara að nota fjölgreindakenninguna til að 

skoða styrkleika sinn í kennslu og sjá hvar úrbóta sé þörf. Hægt er að nota kenninguna 

til að meta kennslustíl og komast að því hvernig hann fellur að greindunum. Leggja 

þarf rækt við greindirnar og þróa þær persónulega og nota má kenninguna til að virkja 

vanræktar greindir og til að koma jafnvægi á notkun þeirra allra.9

Samkvæmt Armstrong er það talið lykilatriði í kenningunni að flestir geti 

þróað hverja greind á viðunandi getustig og þrjú meginatriði sögð ráða því hvort 

greindirnar geti þróast. Þessi meginatriði eru líffræðileg hæfni sem felur í sér arfgenga 

og erfðafræðilega þætti og áverka á heila fyrir, í og eftir fæðingu. Einstaklingsbundin 

lífssaga sem felur í sér reynslu tengda foreldrum, kennurum, jafningjum, vinum og 

öðrum sem vekja greindir eða hindra þróun þeirra. Að lokum er það menningarlegur 

og sögulegur bakgrunnur sem felur í sér hvenær og hvar einstaklingur fæðist og elst 

upp og eðli og ástand menningarlegrar eða sögulegrar þróunar á mismunandi sviðum.  

 Brualdi,10 sem einnig hefur skrifað um fjölgreindakenninguna, segir að það 

þurfi allar greindirnar til að einstaklingar virki vel í þjóðfélaginu. Kennarinn verði því 

 
7 Armstrong 2001:13−15 
8 Sama heimild bls. 20−21 
9 Sama heimild bls. 24−30 
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að hafa í huga að allar greindirnar séu jafn mikilvægar og kennsluna verði því að miða 

við víðara svið, hæfileika og færni nemenda. Kennarar verða líka að hafa í huga að 

kynning á viðfangsefni verður að virkja allar eða flestar greindir. Kennari sem er til 

dæmis að fara að kenna tölfræði í stærðfræði getur látið nemendur sína fara á 

handboltaleik og skrá niður hjá sér fjölda marka hjá hverjum leikmanni og aðrar 

upplýsingar og setja þær svo upp í súlurit, stöplarit og annað slíkt. Fjölbreytt kynning 

eykur bæði áhuga nemenda á námi og leyfir kennaranum að takast á við viðfangsefnið 

á margvíslegan hátt. Með því að virkja margar greindir, getur kennslan stuðlað að 

dýpri skilningi á því sem verið er að kenna.  

Samkvæmt Brualdi eru greindirnar misvel þroskaðar hjá okkur við upphaf 

skólagöngunnar sem þýðir að hver nemandi hefur sitt sett af vitsmunalegum styrk og 

veikleikum. Þetta sett segir til um hversu auðvelt það er fyrir nemandann að læra 

námsefnið þegar það er lagt fyrir á ákveðinn hátt. Þetta kallast námsaðferð og má 

finna margar slíkar innan hvers bekkjar og því er það ómögulegt og jafnframt 

óhagkvæmt fyrir kennara að aðlaga hverja einustu kennslustund að öllum þessum 

námsaðferðum sem finnast innan bekkjarins. Samt getur kennarinn sýnt nemendum 

sínum hvernig þeir geta notað meira þroskaðri greindir til að skilja viðfangsefni sem 

venjulega eiga við þær óþroskaðri. 

Einnig segir Brualdi að skólar leitist oft við að hjálpa nemendum sínum að 

auka sjálfstraust og upplifa árangur. Kenning Gardners skapi fræðilegan grunn til að 

bera kennsl á mismunandi getu og hæfileika nemenda. Hún staðfesti að þótt nemendur 

séu ekki afburða greindir á sviði mál-, rýmis- og stærðfræðilegar geti þeir verið 

sérfræðingar á öðrum sviðum, svo sem í tónlist, hreyfingu og fleira. Að nálgast og 

meta nám á þennan hátt gefur nemendum meira svigrúm til að taka fullkomlega þátt í 

námi innan kennslustofunnar. 

 

2.3 Kenning David Kolbs um námshætti 

Kenning David Kolbs um námshætti felur í sér að skilja, viðurkenna og bregðast við 

því að nemendur læra á mismunandi hátt. Kolb greinir fjóra mismunandi námshætti 

og segir að hjá hverjum einstaklingi ríki aðallega einn námsháttur. Hann byggir 

greiningu sína á tveimur atriðum: Að fólk noti ólíkar aðferðir og leiðir til að tileinka 

sér þekkingu eða öðlast skilning og að fólk noti ólíkar aðferðir við að yfirfæra 

 
10 Brualdi 2000 
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þekkinguna eða beita henni við raunverulegar aðstæður. Þegar við tileinkum okkur 

þekkingu og skilning getum við annars vegar lært af reynslunni og hins vegar getum 

við lært á óhlutbundinn hátt með röklegri og greinandi hugsun. Þetta má hugsa sér 

sem ás með þessa tvo póla sem fólk raðast á ef það nær að tileinka sér þekkingu á 

þann hátt sem fellur því best. Með því að yfirfæra þekkinguna á einhvern hátt, vinna 

úr henni eða tengja og nota við raunverulegar aðstæður innbyrðum við það sem við 

höfum lært og gerum það að hluta af okkur sjálfum. Þetta gerum við á mismunandi 

hátt, sumir nota beinar aðgerðir og vinna úr þekkingunni með því að beita henni í 

verki á meðan aðrir yfirfæra þekkinguna eða vinna úr henni í huganum. Í þeirra huga 

er íhugunin mikilvægari en framkvæmdin. Þetta má einnig tákna sem ás með þessa 

tvo póla sem menn raðast einhvers staðar á milli.11 

Mynd 1. Kenning Kolbs um flokkun námshátta 

 

Kenning Kolbs tengir þessar tvær víddir saman, það er skilninginn og 

yfirfærsluna. Með þessu má greina á milli ferns konar þekkingar sem verður að 

byggjast á báðum ásum til að teljast fullkomin, það er öflun þekkingar og úrvinnsla 

hennar. Einnig má greina á milli ferns konar námshátta sem notaðir eru til að afla 

hvers flokks. Með þessu er átt við að hver tegund þekkingar verður til með tilteknum 

námsháttum eða námsstíl. Kolb segir hvern einstakling hafa ríkjandi námshætti á einu 

sviði þekkingarinnar en víkjandi á öðrum. Honum lætur því best að læra á ákveðinn 

hátt en aðrir námshættir henta honum síður og þannig verður ákveðinn flokkur 

 
11 Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir [Án árs]:2−4
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þekkingar ríkjandi. Þetta getur leitt til takmörkunar og einhæfni ef ekki er markvisst 

unnið að því að færa þekkingaröflun einstaklingsins líka yfir á önnur svið.12 

Með því að staðsetja okkur á báðum ásum, fyrst á skilnings- eða 

þekkingarásnum og síðan á framkvæmda- eða aðgerðaásnum og draga svo línu í 90°

horn á milli punktanna getum við staðsett okkur innan hvers hinna fjögurra flokka 

sem eru lýsandi fyrir því hvers konar námshætti við aðhyllumst. Í samantekt Rúnars 

Sigþórssonar og Rósu Eggertsdóttur13 eru flokkarnir kallaðir hugmyndasmiðurinn, 

grúskarinn, hagsýnismaðurinn og framkvæmdamaðurinn (sjá mynd 1) og þeim lýst á 

eftirfarandi hátt. 

Hugmyndasmiðurinn sameinar beina reynslu og íhugun. Hann nýtir vel eigin 

reynslu og gengur best að taka þátt í beinni reynslu, íhuga hana og vinna úr henni einn 

á eftir. Hann er hugmyndaríkur, skapandi í hugsun og sér auðveldlega heildarmynd 

viðfangsefna. Hann hefur fjölbreytt áhugasvið, ánægju af samskiptum og hópastarfi 

og er næmur á tilfinningar annarra. Honum finnast framkvæmdaáætlanir ógnandi, 

getur verið óákveðinn, seinn að koma sér að verki og einbeitingarlaus. Hættir til að 

vinna aðeins í skorpum og vill sjá heildina áður en hann skoðar ákveðna þætti. 

Grúskarinn sameinar íhugun og óhlutbundna rökhugsun. Hann aflar sér  

þekkingar á óhlutbundinn hátt og vinnur úr henni líkt og hugmyndasmiður. Hann er 

nákvæmur, vandvirkur og skipulagður og hugsar rökrétt. Hann vinnur best einn, vill 

kennslu í fyrirlestrarformi, þarf mikið magn upplýsinga til að byrja að vinna, er 

íhaldssamur og notar síður ný vinnubrögð. Á það til að tína sér í fræðunum og treysta 

aðeins rökum, er of varfærinn og forðast áhættu. 

Hagsýnismaðurinn sameinar óhlutbundna rökhugsun og aðgerðir. Hann 

innbyrðir þekkingu líkt og grúskarinn en gerir sér hugmyndir og smíðar kenningar í 

stað íhugunnar. Vinnur úr hugmyndum með beinum aðgerðum, er ákveðinn, 

vandvirkur og hugsar skipulega. Hann tengir saman fræði og framkvæmd, dregur 

ályktanir og lærir af reynslunni. Vill skýrar og vel mótaðar hugmyndir og finnst sínar 

aðferðir bestar. Hann vill stjórna og gera hlutina sjálfur og sjá hagnýtt gildi þeirra. 

Framkvæmdamaðurinn sameinar beina reynslu og aðgerðir. Hann lærir af 

reynslunni, er framkvæmdasamur og sveigjanlegur í vinnubrögðum. Hefur breytt 

áhugasvið, tekur áhættu og frumkvæði og virkjar aðra með sér. Hann vill hafa yfirsýn 

yfir verkefni og er aðgerðamaður þó hann prófi sig ekki áfram eins og 

 
12 Rúnar Sigþórsson og fleiri 1999:161−162 
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hagsýnismaðurinn. Honum hættir til að fást við of mikið í einu, að nýta ekki tíma sinn 

vel og að hefjast handa án þess að hugsa hlutina til enda. 

2.3.1 Námshringur Kolbs 

Námshættirnir, sem lýst var í kaflanum á undan, skarast og þó við aðhyllumst 

tiltekinn námshátt og sniðgöngum aðra þá notum við eitthvað úr öllum flokkum. Ekki 

má festast í einum ákveðnum námshætti og hunsa aðra því ólík verkefni og aðstæður 

krefjast ólíkrar vinnu. Skapa þarf námsaðstæður þar sem nemendur læra eins og þeim 

er eðlilegast en einnig verður að þjálfa aðra námshætti svo að nemendur fái fjölbreytta 

reynslu.14 

Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni og fleirum15 gerir hugmynd Kolbs einnig ráð 

fyrir að ekki sé nóg að hafa ríkjandi námshætti heldur verður að fylgja ákveðnu ferli 

þar sem farið er í gegnum ákveðin stig svo nám verði árangursríkt. Hægt er að lýsa 

námsstigunum sem hringferli er kallast námshringur Kolbs. Á stigi hlutbundinnar 

reynslu eru skynfæri virkjuð ásamt mismunandi skynleiðum til að taka þátt í nýrri 

reynslu og afla þekkingar. Það sem skiptir máli er að reynslan verði sem 

fjölbreytilegust. Námskveikjan er mikilvæg, að nemandinn skilji tilgang námsins og 

það verði merkingarbært fyrir hann. Næst tekur við stig íhugunar þar sem hin 

nýfengna reynsla er skoðuð frá mörgum sjónarhornum áður en farið er yfir á næsta 

stig. Á þriðja stigi er rökhugsun aðaláherslan því hún umbreytir reynslu í hugtök. 

Hugtökin eru svo notuð til að ræða það sem búið er að læra, draga ályktanir og setja 

fram kenningar. Þannig er skilningur dýpkaður og endurskapaður í ljósi reynslu og 

athugananna á fyrri þrepum námsferlisins. Á lokastiginu, stigi virkra tilrauna eða 

aðgerða, eru hugtök og kenningar notaðar til að taka ákvarðanir og leysa raunveruleg 

verkefni. Ekki er nauðsynlegt að byrja á ákveðnum stað í ferlinu og venjulega er farið 

fram og til baka á hringnum. Samt er mikilvægt að námið feli í sér kröfur og tækifæri 

á öllum þrepum ferlisins. 

Í líkaninu felst ákveðinn togstreita milli þess að leyfa hverjum einstaklingi að 

vinna samkvæmt ríkjandi námshætti og þess að nauðsynlegt er að þjálfa aðra 

námshætti einnig. Þeir sem skrifa um kenningar Kolbs segja að árangursríkt nám 

verði að skipuleggja þannig að nemendur geti stuðst við sinn ríkjandi námshátt en 

 
13 Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir [Án árs]:6−12 
14 Sama heimild bls. 11−12 
15 Rúnar Sigþórsson og fleiri 1999:163−164 
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samt farið í gengum önnur stig námshringsins. Það þarf að standa þannig að öllum 

námsaðstæðum að þær henti námsháttum hvers og eins en reyni um leið á og þroski 

víkjandi hætti. Þetta leiðir hugann að því hvernig skólar og kennarar velja 

kennsluaðferðir, kennslutæki, fjölbreytileg vinnubrögð, námsumhverfi og 

stjórnunarstíl í bekk.16 

Þegar við skipuleggjum námsaðstæður í bekk út frá námshring Kolbs má ætla 

að allir nemendur geti fundið sig í ákveðnum hluta ferlisins. Um leið geta þeir 

þroskað sig á þeim sviðum sem eru víkjandi hjá þeim en samt mikilvæg. Í skólum og 

atvinnulífi mætir hver og einn aðstæðum þar sem takast þarf á við hlutina eins og þeir 

eru. Ekki er spurt um ríkjandi námshátt og því verður að hafa í huga að námsháttur er 

ekki fastmótuð stærð heldur er um að ræða sveigjanleika og möguleika til eflingar.17 

2.4 Einstaklingsþarfir – námsaðlögun 

Grunnskólanum ber að taka á móti öllum börnum, sama hvernig færni þeirra er, og 

mennta þau á árangursríkan hátt. Eitt af markmiðum skólans er að stuðla að jafnrétti 

til náms fyrir alla, það er að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim 

tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Þetta þýðir ekki endilega að 

hafa sömu úrræði fyrir alla, heldur að allir fái sambærileg og jafngild tækifæri. Skólar 

verða því að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og áhugamál nemenda og 

veita þeim menntun við hæfi hvers og eins.18 

Athyglin beinist æ meir að nemendum með námsörðugleika og til að koma til 

móts við þá verður að meta sérþarfir nemenda sem fyrst á skólagöngunni. Með því að 

vera vakandi fyrir námsörðugleikum geta skólinn og forráðamenn nemandans 

brugðist við á markvissan hátt. Duglegir nemendur, afburðanámsmenn og nemendur 

sem búa yfir sérhæfileikum eiga líka rétt á að fá tækifæri til náms við sitt hæfi svo 

þeir geti þroskað hæfileika sína og nýtt tímann til að takast á við fleiri og flóknari 

markmið.19 

Skólinn og sú menntun sem hann býður upp á verða að fylgja eftir þróun 

þjóðfélagsins. Þetta krefst þess af kennurum að þeir séu sífellt að skoða og meta 

skólann og það starf sem þar fer fram, hvað er kennt og hvernig. Skipuleggja verður 

 
16 Rúnar Sigþórsson og fleiri 1999:163−164 
17 Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir [Án árs]:15 
18 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:14−16 
19 Sama heimild bls. 21 
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skólastarfið þannig að skólinn verði fyrir alla nemendur og taki mið af þeirri 

fjölbreytni og þeim hæfileikum sem þar er að finna um leið og hann býr nemendur 

sína undir framtíðina.20 

2.4.1 Heildtæk skólastefna 

Heildtæk skólastefna er svar við kröfum samfélagsins um betri skóla fyrir börn. 

Stefnan gerir kröfur um sveigjanlega skólar og að tekið sé mið af þörfum fjölbreytts 

hóps. Skólarnir eiga að bjóða upp á fjölbreytt námsumhverfi og bregðast við 

margbreytileika mannkyns. Nauðsynlegt er að einbeita sér að því hvernig hægt er að 

kenna öllum nemendum þannig að kennslan nýtist sem best. Skólastarfið þarf að 

stuðla að því að allir nemendur eigi náms- og félagslega hlutdeild í skólasamfélaginu. 

Ferguson21 telur að þegar kennarar taka ákvörðun um kennslu sína þurfi þeir að taka 

þrenns konar ákvarðanir sem varða námskrá og tengjast mismunandi þörfum 

nemenda: 

Efling námskráa – sumum nemendum gengur vel að vinna sig í gegnum 

námsefnið. Þeir standa sig vel og ná góðum árangri og gera starf kennarans þægilegt 

og ánægjulegt. Þessir nemendur þurfa samt á því að halda að kennarinn leiti leiða til 

að efla námið fyrir þá, auki við námsefnið, hjálpi þeim að tengja það áhugasviða sínu 

og sýni hvernig námið getur nýst þeim í lífi og starfi. 

Aðlögun námskráa – sumir nemendur draga alltaf að sér athygli kennarans 

þar sem þeir eru snöggir að læra og hafa nægan tíma til annarra hluta. Þeir verða 

stundum leiðir og ruglaðir og missa áhugann á skólanum. Aðrir nemendur strita við að 

læra og það tekur þá langan tíma að tileinka sér námsefnið. Þar af leiðandi hafa þeir 

litla námslöngun og jafnvel lítinn áhuga. Báðir þessir hópar þurfa á því að halda að 

kennarinn víkki út og aðlagi námskrána að hæfni þeirra, námstækni og áhugasviðum. 

Allir nemendur eru sterkir á einhverjum sviðum og því þurfa kennarar að taka tillit til 

þess að setja markmið og skipuleggja kennsluna út frá sterkum hliðum nemenda 

sinna. Nemendur læra samkvæmt námskránni hver á sinn hátt og þannig nýtist hún til 

að byggja upp færni og efla þá sem þátttakendur í samfélaginu. 

Samþætting námskráa – sumir nemendur eiga í erfiðleikum með að læra 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla þar sem þeir eru fatlaðir. Þegar einstaklings 

 
20 Ferguson 1999:2 
21 Sama heimild bls. 2−6
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námskrár eru unnar þarf að ganga út frá megin- og lokamarkmiðum grunnskólans. 

Best er að nota þá hluta Aðalnámskrárinnar sem taka beint á málefnum daglegs lífs. 

Ferguson telur enn fremur22 að þar sem kennarar þurfa að þjóna sífellt breiðari 

hópi nemenda verði skipulag og framkvæmd kennslu alltaf flóknari. Breytingar á 

kennslu og námi verði að vera í þá átt að kennarar finni betri leiðir til að skipuleggja 

námið og kennsluna svo að hver einstaklingur fái kennslu sem mest við hæfi. Þegar 

kennarar eru að útbúa bekkjarnámskrá- og/eða áætlanagerð þurfa þeir að hugsa út frá 

heilum bekk og skoða hvernig sú kennsla og það nám sem fram fer getur veitt öllum 

nemendum aukin tækifæri. Að útbúa námskrá og áætlanir er leið kennarans að draga 

úr álagi því talið er að þeim mun meira og betra skipulag sem er á hlutunum því 

meðvitaðri er kennarinn um það sem hann ætlar að gera. Samt sem áður getur 

skipulag, sama hversu gott það er, aldrei komið í veg fyrir óvæntar uppákomur sem 

bregðast þarf daglega við í skólum. Þegar verið er að gera kennsluáætlun er mikilvægt 

að taka tillit til mismunandi þarfa einstaklinga og hópa nemenda og einnig þarf að 

huga að innihaldi námsefnis, aðstæðum, kennsluaðferðum og væntingum til nemenda. 

Ferguson segir líka23 að þegar kennarar flokka nemendur eftir getu telji þeir 

sig geta kennt námsgreinar án þess að þurfa að taka sérstakt tillit til getu einstakra 

nemenda. Það að raða nemendum eftir getu á stundum rétt á sér eins og þegar verið er 

að leggja inn afmarkað námsefni eða rifja upp eitthvað sem ákveðinn hópur þarf á að 

halda. Nemendur eru samt sem áður það ólíkir að kennsla þar sem allir eiga að læra 

það sama, á sama hátt og á sama tíma, er ekki líkleg til árangurs og alltaf má búast við 

því að einhverjir falli ekki inn í hópinn. Það að mikill munur er á námshæfni, áhuga, 

hraða og námstækni hefur ýtt undir það að kennarar endurskoði og meti eigin kennslu 

til að finna leiðir til að mæta þörfum allra nemenda. Kennarar hafa stundum mætt 

þessum ólíku þörfum með því að skipta yfir í einstaklingskennslu eða með því að setja 

nemendur sem eiga eitthvað sameiginlegt í litla hópa. Getuskipting nemenda getur 

leitt til þess að nemendur sem ekki falla námslega inn í hópinn eru útilokaðir frá 

honum. Með aukinn eftirspurn eftir sérkennslu má því ætla að nemendum fjölgi sem 

ekki falla að þeim kröfum sem skólinn gerir. Með því að leggja megináherslu á 

getuskiptingu nemenda er hætta á að aðeins fáir nemendur nái góðum árangri, fleiri 

slakir nemendur dragist aftur úr og fatlaðir nemendur verði útilokaðir frá mikilvægu 

námi með meginhópi jafnaldra. 

 
22 Ferguson 1999:19−20 
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Samkvæmt Ferguson24 er kennsla í mikið getublönduðum bekkjum skipulögð 

út frá þremur mikilvægum grunnhugmyndum. Að markmið skólagöngu er það sama 

fyrir alla nemendur, að hlutverk skólans er að hjálpa öllum nemendum að verða 

félagslega viðurkenndir og virkir þátttakendur í samfélaginu sínu og að nemendur 

læra mismunandi hluti til að ná sama lokamarkmiði og það er alveg sama hver 

nemandinn er eða hverjar þarfir hans eru, kennsluferlið er í grundvallaratriðum alltaf 

það sama. 

 

23 Ferguson 1999:29−30 
24 Sama heimild bls. 30−31 



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 16 -

3 Kennsluaðferðir – skipulag 

Kennarar hafa lengi gert sér grein fyrir því að ef þeir ætla sér að koma til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir nemenda má ekki leggja alltaf sömu verkefnin fyrir alla. 

Með þetta að leiðarljósi hafa verið þróaðar allmargar kennsluaðferðir þar sem leitast 

er við að koma til móts við þarfir og getu einstakra nemenda og eru þessar aðferðir 

eins ólíkar og þær eru margar. Sem dæmi um einstaklingsbundna kennslu er að leyfa 

nemendum að fást við viðfangsefnin hver með sínum hraða þó að allir séu að fást við 

það sama. Einnig má íhuga að skipa nemendum í námshópa þar sem flokkað er eftir 

getu eða áhuga og hóparnir fái svo viðfangsefni við hæfi.25 

Hægt er að flétta kennsluaðferðir saman eftir því hvað hentar best í hvert sinn í 

samræmi við námsefnið, markmið þess, eðli og samsetningu nemendahópsins og eftir 

aðstæðum. Það kemur oft vel út að nota hluta úr nokkrum aðferðum eða þá að hafa 

eina aðalaðferð og sækja svo í aðra flokka ef þörf er á.26 

Í þessum kafla verður fjallað um kennsluaðferðir sem henta vel þegar verið er 

að samþætta íslensku og stærðfræði. Útlistaðar verða kennsluaðferðir sem þjálfa rök- 

og stærðfræðigreind. Sagt er frá samþættingu og þemanámi, leitaraðferð, 

þrautalausnum, hópvinnubrögðum og einstaklingsvinnu. 

 

3.1 Kennsluaðferðir sem þjálfa rök- og stærðfræðigreind 

Rök- og stærðfræðihugsun er oftast bundin við kennslustundir í stærðfræði og 

raunvísindum. Samt sem áður nýtast ýmsir þættir þessarar greindar í öllum 

námsgreinum og greindin hefur víðtæk áhrif í félags- og hugvísindum. Krafan um 

talnalæsi í skólum og þau fyrirmæli að samþætta stærðfræði við aðrar námsgreinar 

sýna líka að þessi gerð hugsunar á heima í öllum námsgreinum og nýtist allan 

skóladaginn. Armstrong27 fjallar um fimm meginaðferðir til að þjálfa rök- og 

stærðfræðigreindina sem má nota í öllum námsgreinum: 

Reikningur og mælingar – í greinum eins og sögu og landafræði er hægt að 

beina athyglinni að tölfræðilegum upplýsingum. Í bókmenntum má finna mikið af 

skáldsögum sem fela í sér tilvísun í tölur og gefa margar bækur tilefni til 

stærðfræðilegrar hugsunar. Þegar við færum umræðuna yfir í tölur í viðfangsefni sem 

 
25 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:32−33 
26 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:51 
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er ekki stærðfræðilegs eðlis þá náum við vel til nemenda með sterka rök- og 

stærðfræðigreind og aðrir nemendur læra að stærðfræðin á heima í lífinu öllu, ekki 

bara stærðfræðitímum. 

Flokkun og frumflokkun – hægt er að örva rökræna hugsun með því að setja 

alls konar upplýsingar í rökleg kerfi. Nemendur geta til dæmis búið til tilviljunarlista 

og síðan flokkað atriðin. Önnur dæmi eru meðal annars Venn-myndir, tímalínur, vefur 

um einkenni persónu og hugarkort. Með þessari nálgun er hægt að skipuleggja 

sundurleit þekkingaratriði í kringum meginhugmyndir eða þemu þannig að það verður 

auðveldara að muna, ræða og hugsa um þau. 

Spurningar í anda Sókratesar – hlutverk kennarans er að spyrja nemendur 

um skoðanir þeirra og sjónarhorn og í stað þess að tala til nemenda tekur kennarinn 

þátt í samræðum við þá. Með þessu er ekki gert lítið úr nemendum eða sýnt fram á að 

þeir hafi á röngu að standa heldur er þeim hjálpað að skerpa gagnrýna hugsun sína svo 

að skoðanir þeirra byggist síður á tilfinningasemi eða stundargeðhrifum. 

Leiðsagnarreglur – safn af aðferðum, þumalfingursreglum, leiðbeiningum og 

tillögum um hvernig megi leysa röklegar þrautir. Aðalreglur aðferðarinnar eru meðal 

annars að finna hliðstæður við vandamálið sem verið er að leysa, greina í sundur 

mismunandi hluta þess, koma með tilgátu um mögulega lausn og feta sig síðan aftur á 

bak og finna vandamál sem er hliðstætt og leysa málið. Aðferðin er aðallega notuð í 

stærðfræði og raunvísindum en er samt nýtanleg í öðrum greinum. 

Vísindaleg hugsun – alveg eins og kennari leitar að stærðfræði í öllum 

námsgreinum leitar hann að vísindalegum hugmyndum á sviðum sem tengjast ekki 

vísindum. Aðferðin er mjög mikilvæg þar sem niðurstöður úr bandarískri rannsókn 

hafa sýnt að allt að 95% fullorðinna skortir grundvallarþekkingu á vísindalegum 

orðum og hafa lítinn skilning á áhrifum vísinda á heiminn. Það eru til leiðir til að 

koma vísindalegri hugsun inn í allar námsgreinar og vísindin gefa annað sjónarhorn 

sem getur auðgað skilning og víkkað sýn nemenda. 

 

3.2 Samþætting / þemanám 

Þemanám krefst fjölbreytilegra námsaðferða og býður upp á fjölmörg tækifæri fyrir 

nemendur til að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefna. Nemendur 

geta nálgast efnið frá ólíkum sjónarhornum og kafað dýpra í það. Með þemanámi 

 
27 Arnstrong 2001:65−67 
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eykst svigrúm til valfrelsis og nemandinn getur oft valið sér efni út frá eigin áhuga og 

getu. Vinnubrögð geta verið mjög fjölbreytileg og má nefna sjálfstæða skipulagningu 

verkefna, umræður, leikræna tjáningu, skapandi ritun, notkun korta og heimilda af 

ýmsu tagi, fjölbreytilegan lestur og fleira. 

 Með þemanámi má nálgast ýmis félagsleg markmið, að þjálfa nemendur í 

samvinnu, kenna þeim sanngirni og málamiðlanir og hlusta á aðra. Nemendur læra að 

treysta öðrum fyrir mikilvægum verkum, geta gagnrýnt og tekið gagnrýni, bera 

ábyrgð og ganga frá eftir sig svo eitthvað sé nefnt. Þemanám býður upp á samvinnu 

milli kennara og þeir geta skipulagt starf sitt í víðara samhengi og sett náminu ákveðin 

heildarmarkmið. Kennarinn fær að vera leiðbeinandi, ráðgjafi og verkstjóri, kynnist 

nýjum hliðum á nemendum sínum og að lokum er þemanám tilbreyting frá hinu 

venjulega skólastarfi. Þemanám getur samt reynst erfitt fyrir marga, bæði kennara og 

nemendur, einkum þá sem vanir eru að hafa allt í föstum skorðum. Nokkur gagnrýni 

fylgir líka þemanámi en sagt er að því fylgi meiri hávaði, nemendur verði lausari við 

vinnu sína, fleiri agavandamál skjóti upp kollinum, ekki sé hægt að hafa nægilegt 

eftirlit með nemendum og að þeir finni til óöryggis.28 

Skipuleggja má þemanám sem hópvinnu eða sem blöndu af hópvinnu, 

einstaklingsvinnu eða paravinnu. Markmiðið getur verið að þjálfa nemendur í 

samvinnu og samhjálp og þá fer öll vinnan aðallega fram í hóp. Þó er alltaf um 

einhverja einstaklingsvinnu að ræða þar sem nemendur skipta með sér verkum. 

Markmiðið getur líka verið að nemendur velji sér eitt eða fleiri verkefni sem tengjast 

þemanu beint eða óbeint og þá getur vinnan farið jafnhliða fram í hóp, verið 

einstaklings- eða paravinna. Svo má einnig hugsa sér þemaverkefni þar sem nemendur 

afla sér grunnþekkingar áður en hver hópur kafar dýpra í afmarkað verkefni. 

Nemendur vinna þá fyrst einir en síðan í hópum.29 

Þemanám er yfirleitt samþætting tveggja eða fleiri námsgreina og á íslenskan 

alltaf stærstan hlut í hverju verkefni en aðrar námsgreinar fá sinn skerf eftir því hvar 

áherslurnar liggja.30 Kennarinn verður að átta sig á hvaða námskröfur eru sanngjarnar 

og eðlilegar en þær felast meðal annars í markmiðum verkefnisins. Markmiðin eru að 

sjálfsögðu mismunandi eftir eðli verkefnanna og aldri nemenda. Hafa verður alltaf í 

huga að einstaklingar innan hvers hóps eru mjög ólíkir og því mismunandi kröfur til 

 
28 Lilja M. Jónsdóttir 1996:10−11 
29 Sama heimild bls. 16−17 
30 Sama heimild bls. 18 
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hvers og eins. Nemendur verða að vera meðvitaðir um að hægt er að ætlast til ólíks 

framlags nemenda innan sama hóps og læra að þetta er eðlilegt og sjálfsagt því engir 

tveir eru eins en allir hafi þó eitthvað til brunns að bera og geti lagt sitt af mörkum.31 

Í þemanámi þjónar kveikjan ýmsum tilgangi en hún á að vekja áhuga nemenda 

og draga fram þekkingu þeirra á viðfangsefninu, örva hugmyndaflug þeirra, leita eftir 

hugmyndum nemenda og auka ábyrgð þeirra á námi sínu. Kveikjan verður að vera í 

samræmi við það sem á eftir kemur og er nauðsynlegt að hún sé fjölbreytileg frá einu 

verkefni til annars. Ef kveikjunni er ekki fylgt nógu vel eftir getur hún fallið um sjálfa 

sig og passa þarf að viðfangsefnin falli að því hvernig nemendur læra best. Vandi 

kennarans er þó sá að nemendum hentar mismunandi námslag og því mismunandi 

nálgun að viðfangsefninu.32 

3.3 Leitaraðferðir – aðleiðsla 

Leitarnám felst meðal annars í því að nemendur fá tækifæri til að afla sér upplýsinga 

um hugðarefni sín og að vinna sjálfstætt og með þessari aðferð er komið til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir nemenda. Eitt af markmiðum leitarnáms er að virkja 

nemendur, vekja þá til umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum 

vinnubrögðum.33 

Í rökfræði er oft vísað í tvær aðferðir um rökleiðslu: Afleiðslu- og 

aðleiðsluaðferðir. Aðleiðslan gengur út á að farið er frá hinu sértæka til hins almenna. 

Við byrjum með ákveðnar athuganir og mælingar, finnum mynstur og regluleg atriði, 

setjum fram bráðabirgðatilgátur sem við getum kannað og á endanum þróum við 

almennar kenningar eða niðurstöður. Í afleiðslu er aftur á móti farið frá hinu almenna 

til hins sértæka. Við göngum út frá kenningu um viðfangsefni sem vekur áhuga okkar 

og þrengjum hana niður í nákvæmari tilgátu sem við getum prófað. Síðan er þrengt 

enn meira niður þegar við söfnum saman athugunum sem eiga við tilgátuna. Þetta 

leiðir okkur að lokum að því að prófa tilgátuna með ákveðnum upplýsingum og 

þannig getum við staðfest upphaflegu tilgátuna eða hafnað henni.34 

Aðleiðsluaðferðin er frá náttúrunnar hendi opnari og meiri könnun, sérstaklega 

í byrjun. Afleiðsluaðferðin er þrengri og felur í sér prófun eða staðfestingu tilgáta. 

 
31 Lilja M. Jónsdóttir 1996:22−23 
32 Lilja M. Jónsdóttir 1996:27, Ingvar Sigurgeirsson 1999b:21 
33 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:74−75 
34 Trochim 2000 
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Jafnvel þó að sérstök athugun líti út fyrir að vera eingöngu afleiðsluathugun, þá fela 

flestar félagslegar rannsóknir í sér bæði aðleiðslu- og afleiðslurökleiðslu á einhverjum 

punkti í verkefninu.35 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni36 gengur efnis- og heimildakönnun út á að 

nemandinn aflar upplýsinga um tiltekið viðfangsefni eða velur það sjálfur. 

Viðfangsefnin geta bæði rúmast innan einnar námsgreinar eða margra. Sem dæmi um 

viðfangsefni sem taka til einnar námsgreinar má nefna að í stærðfræði geta nemendur 

fengist við alls konar verðkannanir, þætti úr sögu stærðfræðinnar eða skipulagðar 

athuganir á formum í náttúrunni. Dæmi um viðfangsefni sem ná til fleiri námsgreina 

er þegar nemendur afla sér upplýsinga um störf fólks, menningu og lífshætti, 

umhverfismál eða náttúrufyrirbæri. Flest viðfangsefni eru þannig að auðvelt er að 

tengja þau við móðurmálið og ýmsar listgreinar. Umfang verkefnanna getur verið það 

smátt í sniðum að þau spanna eina eða fáar kennslustundir, jafnvel brot úr 

kennslustund. Einnig geta þau verið það stór að þau taka vikur eða jafnvel mánuði. Ef 

verkefnið er stórt er mikilvægt að nemandinn afmarki viðfangsefnið í samráði við 

kennara og geri verkáætlun. Síðan aflar hann sér upplýsinga í handbókum, fræðiritum, 

skoðar myndir, viðtöl við sérfræðinga, vettvangsathuganir, formlegar kannanir og svo 

mætti lengi telja. Eftir að nemandinn hefur unnið úr efninu skilar hann því með 

formlegum hætti. Hlutverk kennarans ræðst verulega af því hvernig nemandanum 

gengur með verkefnið. 

Ingvar segir að viðfangsefni af þessari tegund hafa alltaf átt sér talsmenn í 

hópi kennslufræðinga og annarra skólamanna. Þeir sem undanfarið hafa lagt hvað 

mesta áherslu á þessi vinnubrögð koma úr hópi þeirra sem telja fjölgreindakenningu 

Gardners eiga erindi við kennara og nemendur. Gardner sjálfur hefur skrifað mikið 

um efnis- og heimildakönnun og telur þessi vinnubrögð vera mikilvæg til að koma á 

móts við einstaklingsþarfir nemenda. 

Ingvar telur að færa megi margvísleg rök fyrir því að viðfangsefni af þessu 

tagi skipi stóran sess í námi. Í fyrsta lagi þjálfar efnis- og heimildakönnun nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun. Nemendur æfast í að skoða heimildir 

og draga af þeim ályktanir. Í öðru lagi þjálfast nemendur í að setja upplýsingar fram 

með fjölbreyttum hætti og að miðla þeim til annarra. Hægt er að kenna og þjálfa 

fjölbreytta leikni, svo sem ritun, kortagerð, tölfræðilega úrvinnslu, myndvinnslu og 

 
35 Trochim 2000 
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myndræna framsetningu. Hérna gefst tækifæri til skapandi viðfangsefna og frjórrar 

hugsunar. Í þriðja lagi er hægt að koma til móts við áhuga nemenda. Þess er vænst að 

nemendur sýni verkefnum sínum meiri áhuga en þeim sem þeir hafa ekkert um að 

segja. 

 

3.4 Þrautalausnir 

Þær aðferðir sem beinast aðallega að því að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og 

innsæi falla í þennan flokk. Hlutverk kennarans er aðallega að finna krefjandi 

úrlausnarefni, vekja nemendur til umhugsunar með spurningum og öðrum 

athugunarefnum og vera nógu útsjónarsamir til að geta leitt viðfangsefnið áfram.37 

Markmiðið með þrautalausnum er að nemendur þjálfist í rökhugsun og takist á 

við ýmis úrlausnarefni og leiði þau til lykta með markvissum hætti. Með því að fást 

við þrautalausnir læra þeir að glíma við viðfangsefni í víðara samhengi og leita ólíkra 

leiða. Þrautalausnir eru mjög fjölbreytt viðfangsefni og tengjast mörgum 

námsgreinum og má þar nefna stærðfræði, móðurmál, samfélagsfræði og náttúrufræði. 

Gera verður greinarmun á því hvort viðfangsefni þrautalausnanna eigi sér ákveðnar 

lausnir eða hvort margar ólíkar lausnir komi til greina. Það kallast lokuð viðfangsefni 

þegar ákveðnar lausnir koma til greinar en opin viðfangsefni þegar um er að ræða 

margar ólíkar lausnir. Þrautalausnir eru náskyldar ýmsum leitaraðferðum og stundum 

falla þessar aðferðir nánast saman.38 

Við þrautalausnir hefur gefist vel að kennarinn eða nemandi útskýri þrautina 

og veltur framhaldið á því hversu vel tekst til við kynninguna. Nemendur fást við 

verkefnið á eigin spýtur og mega ekki bera sig saman. Þeir verða að fá góðan tíma til 

að vinna verkefnið. Næst bera nemendur saman lausnir sínar tveir og tveir eða í 

smáum hópum og fá góðan tíma til að vinna að sameiginlegri lausn eða að setja fram 

ólíkar lausnir. Nauðsynlegt er að hópar beri sig ekki saman. Núna gera hópar grein 

fyrir niðurstöðunum og kynna lausnir sínar. Kennarinn verður að vera opinn fyrir 

ólíkum lausnum og hvetja nemendur til að finna nýjar hliðar á málunum. Úrlausnirnar 

eru bornar saman á skipulagðan hátt og nemendur beðnir að færa rök fyrir máli sínu.39 

36 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:131−134 
37 Sama heimild bls. 45 
38 Sama heimild bls. 109−110 
39 Sama heimild bls. 113−114 
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3.5 Hópvinnubrögð 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni40 eru hópvinnubrögð í raun samheiti yfir margar 

kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að verkefnin eru falin hópum í stað 

einstaklinga. Veigamikið markmið með því að beita hópvinnu er að þjálfa nemendur í 

samvinnu. 

Ingvar segir enn fremur að færa megi ýmis rök fyrir því að leggja áherslu á 

hópvinnu í skólastarfi. Samvinna, í hvaða formi sem er, er ríkur þáttur í starfi flestra 

síðar á lífsleiðinni svo að þjálfun í að vinna með öðrum hlýtur að vera góður 

undirbúningur fyrir lífið. Í hópvinnu gefst kostur á að skipta verkum svo að 

þátttakendur geti spreytt sig á mismunandi hlutverkum og má þar nefna verkstjórn, 

samhæfingu, skýrslugerð, ritun, eftirlit og mat. Í hópvinnu læra nemendur að taka tillit 

til annarra og verkaskiptingin skapar einnig möguleika á því að hver einstaklingur 

leggi það til verksins sem honum lætur best. Með þessu má halda því fram að 

hópvinna skapi möguleika til að leggja rækt við einstaklingsbundna hæfileika og með 

henni megi líka koma til móts við sérstök áhugamál nemenda. 

Samkvæmt Ingvari eru það oft talin rök fyrir hópvinnu nemenda að í henni 

geti þeir lært margt hver af öðrum og að útskýringar samnemenda séu oft skiljanlegri 

en útskýringar kennarans. Að öðru leyti hafa hópvinnubrögð svipaða þýðingu og 

sjálfstæð einstaklingsverkefni. Hópvinna getur alveg eins og einstaklingsvinna veitt 

þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum, tækifæri til margháttaðra skapandi vinnu, 

heimildaöflunar og úrvinnslu þar sem nemendur fást við fjölbreyttar heimildir og 

aðferðir. 

Ingvar segir að hópvinna hafi lengi átt sér talsmenn meðal uppeldisfræðinga 

og skólamanna. Til dæmis lagði John Dewey áherslu á það í ritum sínum að 

nemendur fengju að vinna saman að viðfangsefnum í hópum. Dewey er oftast talinn 

höfundur að þeim aðferðum sem ganga út á að nemendur starfi saman í hópum og 

kanni viðfangsefni með lýðræðislegum en skipulegum hætti. Þrátt fyrir að mikil 

áhersla hafi verið á hópvinnu í námskrám, kennsluleiðbeiningum og handbókum fyrir 

kennara þá eru þær lítið notaðar í íslenskum skólum. 

Það hafa verið þróaðar ótal hugmyndir um hópvinnuferli og er hægt að beita 

flestum þessara aðferða við kennslu á ólíku námsefni. Markmið aðferðanna er yfirleitt 

 
40 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:136−137 
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að auka virkni og þátttöku nemenda. Sem dæmi um aðferðir af þessu tagi má nefna 

aðferðirnar: 

� Einn, fleiri, allir... 

� Að komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

� Hópur ræður ráðum sínum.41 

3.6 Einstaklingsnám 

Það er kallað einstaklingsnám þegar verkefni og árangur hjá einum nemanda eru 

ótengd og óháð verkefnum og árangri annarra nemenda. Það hvort nemandinn nær 

tilskildum árangri er algjörlega ótengt því hvort aðrir nemendur ná sínum árangri. 

Engin nauðsynjatengsl (interdependence) eiga sér stað þar sem nemendur vinna einir 

við að ná einstaklingsmarkmiðum og eru metnir út frá þeim. Í einstaklingsnámi er 

ætlast til að hver nemandi vinni án þess að eiga í samskiptum við aðra nemendur, 

einnig eiga nemendur að vinna á eigin hraða. Nemendur taka einir ábyrgð á því að 

ljúka verkefnum sínum og einnig að meta árangur sinn og gæði vinnunnar sem þeir 

hafa framkvæmt. Hlutverk kennarans er að aðstoða nemendur, hvetja þá áfram og 

gefa til baka. Mikilvægt er að námsefni og verkefni séu byggð upp þannig að hver og 

einn geti unnið sjálfstætt og á eigin hraða. Einnig verður námsefnið og verkefni að 

hæfa getu hvers og eins og hver nemandi verður að fá nógu skýr skilaboð til að geta 

unnið sjálfstætt. Hver og einn nemandi verður að hafa sitt vinnuborð og mikilvægt er 

að hafa nægt pláss á milli borða. Einstaklingsnám fer þannig fram að það er samspil á 

milli nemandans og verkefnisins en ekki við aðra nemendur eða kennarann. Fyrir utan 

kennarann eru verkefnin eina hvatning nemandans og verða þau því að vera nógu 

áhugaverð til að viðhalda áhuga nemandans. Að lokum verður verkefnavinnan að hafa 

það skýr markmið að nemandinn sjái fram á að geta náð þeim á fyrirsjáanlegum 

tíma.42 

41 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:139−141 
42 Johnson og Johnson 1994:144−146 
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4 Samþætting stærðfræði og íslensku 

Í þessum kafla verður fjallað um samþættingu stærðfræði og íslensku og markmiðin 

með þessari samþættingu. Rætt er um rökin fyrir samþættingunni og sagt frá leiðum 

sem hægt er að fara við að samþætta íslensku og stærðfræði. 

 

Samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttir og Matthildi Guðmundsdóttur43 er 

hugmyndin á bak við samþættingu stærðfræði og bókmennta er að gefa nemendum 

tækifæri til að dýpka skilning sinn á báðum námsgreinum og nýta sér hugarheim 

bókmenntanna og það ímyndunarafl sem losnar úr læðingi við lestur þeirra. Þá má 

vinna með eða útskýra þætti sem annars er erfitt fyrir nemendur að setja í skiljanlegt 

samhengi. Með samþættingunni öðlast nemendur dýpri skilning þar sem ferlið og 

verkefnin sem unnin eru geta verið mun flóknari en þegar þau eru afmörkuð hvort í 

sinni grein. Á þennan hátt öðlast nemendur reynslu sem ýtir undir hugmyndaflug 

þeirra og vangaveltur um stærðfræði. 

Hafdís og Matthildur benda á að þegar nemendur lesa, hlusta, skrifa og tala 

um stærðfræðilegar hugmyndir tengi þeir saman stærðfræði og móðurmál. Við notum 

móðurmál okkar við að læra stærðfræði og því mikilvægt að við fáum tækifæri til að 

tjá okkur bæði munnlega og skriflega. Með því að vekja athygli nemenda á stærðfræði 

sem er að finna í nær öllum bókmenntum, getur lestur haft mikil áhrif til meiri og 

dýpri skilnings á stærðfræði og bókmenntum sem nemendur lesa. Hægt er að vinna út 

frá bókalestri bæði bókmennta- og stærðfræðilega en mikilvægt er að halda jafnvægi á 

báðum greinum þegar þær eru samþættar. Nemendur verða að vinna bæði með 

skilning sinn á stærðfræðinni og bókmenntunum í heild um leið og þeir vinna að 

ákveðnum þrautalausnum. 

 Eitt af markmiðum þess að samþætta námsgreinar eins og bókmenntir og 

stærðfræði er að kenna nemendum ákveðið ferli til að leysa klípusögur eða þrautir. 

Nemendur fá reynslu við að vinna með þær og einnig bjóða þær upp á verkefni sem 

eru merkingarbær. Ferlið sem farið er í gegnum við að leysa þrautirnar er sambærilegt 

því ferli sem oftast sést í ævintýrum. Ævintýrin og þrautirnar eiga það sameiginlegt að 

 
43 Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 2002:7 
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þau efla sköpunargáfuna, auka orðaforðann og hugmyndaflugið og að lokum að draga 

fram sterkar andstæður.44 

4.1 Rök 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er nauðsynlegt að tengja stærðfræði við daglegt 

líf og samþætta greinina við aðrar námsgreinar. Að finna verkefni úr daglegu lífi, 

öðrum námsgreinum á sviði raunvísinda og hugvísinda, myndlist, tónlist og 

byggingarlist, innlendu og alþjóðlegu samfélagi, náttúru og umhverfi. Hlutverk 

þessara verkefna er að fræða nemendur um viðkomandi svið og varpa ljósi á hlutverk 

stærðfræðinnar við að skýra og stuðla að lausn margvíslegra verkefna. Verkefnin eiga 

ekki aðeins að tengja stærðfræðina við veruleikann sem nemendurnir búa við heldur 

eiga þau líka að víkka sjóndeildarhring þeirra.45 Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

íslenska og stærðfræði séu kjarnagreinar grunnskólans og að íslenskan fléttist inn í 

allar aðra námsgreinar.46 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu samþætt námskrá og segja þær 

flestar það sama, það er að samþætt námskrá gangi út á að menntun sé skipulögð 

þannig að færðar séu saman ólíkar hliðar námskrárinnar í þýðingarmikið samband. 

Með samþættingu er litið á nám og kennslu sem gagnvirkt heildarkerfi. Annað hugtak 

sem oft er notað í sambandi við samþættingu er þverfagleg námskrá. Þverfagleg 

námskrá er skilgreind sem námskrárheimur þar sem skorið er þvert á námsefnislínur 

til að einblína á almenn lífsvandamál eða breitt grundvallarnám sem dregur saman 

mismunandi hluta námskrárinnar í merkingarbært samhengi.47 

Allar skilgreiningarnar styðja það sjónarhorn að samþætt námskrá sé 

kennslufræðileg nálgun sem undirbýr nemendur fyrir lífstíðarnám. Það er eindregin 

skoðun þeirra sem aðhyllast samþættingu námskrárinnar að skólar verði að líta á 

menntun sem ferli til að þróa hæfileika nemenda til að lifa á 21. öldinni. Allar 

skilgreiningar á samþættri eða þverfaglegri námskrá fela í sér samsetningu 

viðfangsefnis og námsgreina, áhersla er lögð á verkefni og heimildir eru sóttar út fyrir 

 
44 Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 2002:10 
45 Aðalnámskrá grunnskóla – Stærðfræði 1999:13−14 
46 Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska 1999:7 
47 Lake 2000 
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hefðbundnar kennslubækur. Að lokum eru stundaskrár og nemendahópar 

sveigjanlegir.48 

Með því að kynnast stærðfræði í bókmenntum eiga nemendur að öðlast 

stærðfræðilegt læsi og þróa með sér skilning. Að vinna með sögur og ævintýri 

auðveldar kennurum að takast á við námsefnið út frá hugarheimi nemendanna. Með 

því að samþætta námsgreinar ætti tíminn að nýtast betur þar sem sami tíminn nýtist 

fyrir fleiri þætti námsgreinanna. Að samþætta námsgreinar getur hjálpað nemendum 

að setja í samhengi og skilja betur það sem þeir eru að fást við og einnig ýtir það undir 

þroska þeirra. Með því að bera saman markmið stærðfræðinnar og innihald 

bókmennta sjáum við að þar koma fyrir mjög sambærilegir þættir sem tengjast á ýmsa 

vegu, sbr. töflu 1.49 

Tafla 1, Tengsl milli stærðfræði og bókmennta50 

Stærðfræði  Dæmi Bókmenntir 
Mælingar Það var fyrir langa löngu.. 

Skömmu áður en... 
Langt í burtu... 
Örstutt frá... 

Tímatal 
 
Fjarlægð 

Samanburður Hár hóll, lítill lækur... 
Sver trjábolur, grannur strengur... 

Stærð. 

Flokkun Í sögunni „Brak og brestir“ er Hákon 
aðalpersónan, en margar aukapersónur 
koma við sögu. 
Bækurnar: Hjalti litli, Fuglabókin, Hjá 
afa og ömmu. Hverjir eru ættingjarnir 
í hinum ýmsu sögum? 

Aðalpersónur 
Aukapersónur 
Skáldsögur, fræðirit, 
frásagnir 

Röðun Ef sagt er frá atburði eða sögu þarf 
atburðarásin að vera rétt. 
Ef saga er bútuð niður í einstakar 
setningar, þarf að raða henni rétt 
saman aftur 

Atburðarás 
 

Kaflaskipti 
Mynstur Endarím í ljóðum, lengd ljóðlína. 

Endurteknar setningar í „Litlu gulu 
hænunni.“ 

Ljóð, ljóðlínur 

Þökun Gangstéttahellur, blómabeð, 
bútasaumsteppi 

Lýsingar á umhverfi, 
náttúrulýsingar 

Ályktun Hvað skyldi gerast næst í sögunni? 
Hvernig gæti sagan endað? 

Raunsætt og óraunsætt 
ævintýri, endurminningar 

Fullyrðingar Sannar eða ósannar fullyrðingar. 
Mat á fullyrðingum. 

Lygasögur, skrýtlur, 
ævintýri. 
Dýr, fuglar og fiskar tala. 

48 Lake 2000 
49 Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 2002:10 
50 Sama heimild 
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Með samþættingu stærðfræði og bókmennta erum við að gefa nemendum 

tækifæri til að skapa og endurskapa marga þætti bókanna. Þetta getur meðal annars 

eflt skilning þeirra á stærðfræði, aukið færni þeirra í bókmenntalegri gagnrýni og 

þrautalausnum. Nemendur byggja á nýjum skilningi á stærðfræði, á eigin gagnrýni og 

hugsun þegar þeir leita leiða að lausn þrauta og viðhorfi sem gefur þeim færni til 

nýrrar og meiri reynslu. Mikilvægt er að nemendur fari sína eigin leið að lausn þrauta 

og deili svo reynslu sinni með öðrum nemendum.51 

4.2 Leiðir 

Leiðir til að samþætta stærðfræði og íslensku eru margs konar. Fer það mikið eftir því 

hvaða kennsluaðferð kennarinn ætlar að nota í hvert skipti. Kennarinn velur 

kennsluaðferð út frá því hvaða hugmyndir hann hefur um það hvernig nemendur hans 

læra og þá hvaða aðferð er best miðað við það. Einnig hugsar hann um hvert er 

markmið kennslunnar og að lokum byggir hann val sitt á reynslu, þekkingu og 

viðhorfum til náms og kennslu.52 Dæmi um kennsluaðferðir sem nota má við 

samþættingu stærðfræði og íslensku má sjá í kafla 3 sem fjallar um kennsluaðferðir.  

Hér á eftir koma kennsluáætlanir sem sýna nokkrar leiðir sem má fara til að 

samþætta stærðfræði og íslensku. Við gerð áætlananna var notast við bók Hafdísar 

Guðjónsdóttir og Matthildar Guðmundsdóttur, Dagur stærðfræðinnar 27. september 

2002. Stærðfræði og bókmenntir, en bókin var gefin út í tilefni að degi stærðfræðinnar 

27. september 2002. Bókin inniheldur meðal annars kennsluáætlanir sem búið er að 

leggja fyrir nemendur og voru þessar kennsluáætlanir hafðar til hliðsjónar þegar 

kennsluáætlanirnar sem á eftir koma voru búnar til. 

Í öllum kennsluáætlunum eru sett fram heildarmarkmið fyrir allan bekkinn. 

Samt sem áður er ekki ætlast til þess sama af öllum nemendur og þurfa sumir 

nemendur aðeins að ná hluta þeirra. Með þessu er komið til móts við 

einstaklingsþarfir nemenda og einnig unnið út frá námskrá samkvæmt Ferguson. Við 

gerð markmiðanna sem sett eru fram í kennsluáætlunum er stuðst við þrepamarkmið 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

 
51 Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 2002:8 
52 Sama heimild bls. 13 
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Kennsluáætlun 1 – Ljóð Þórarins Eldjárns, 7. bekkur

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
80 mín Hvað er

stærðfræði?
Hvernig finnum
við stærðfræði í
umhverfi okkar?
Hvernig getum
við fundið
stærðfræði í
ljóðum?

Að nem. dýpki skilning sinn á
stærðfr. og bókm.
Að nem. nýti sér bókmenntir til
að efla ímyndunarafl sitt.
Að nem. sjái að stærðfræði er allt
í kringum okkur.
Að nem. skapi eigin
stærðfræðiþrautir og dæmi.
Að nem. æfist í að vinna einir og í
hópum.
Nemendur kynnast ljóðum
Þórarins Eldjárns.
Að nem. skoði ljóðin og deili
skilningi sínum á þeim með
öðrum.
Að nem. æfist í framsögn.

Hugstormun nemenda í
tengslum við
lykilspurningarnar.
Nemendur vinna úr
ljóðunum á þann hátt að
þeir búa einir til dæmi
upp úr ljóðunum,
sameinast svo þeim sem
er með sama ljóð og
komast að sameiginlegri
niðurstöðu og að endingu
kynna þeir bæði ljóðið
og dæmin fyrir bekknum.

Allur bekkurinn
tekur þátt í
umræðu.
Þegar unnið er úr
ljóðunum er notuð
hópvinnuaðferðin
Einn, fleiri, allir.
Einnig er unnið út
frá samþættingu,
þemanám,
leitaraðferð og
þrautalausnum.

Tafla til að
skrifa niður
hugmyndir
nemenda.
Ljóð Þórarins
Eldjárns (sjá
fylgiskjal 12).

Með
lykilspurningunum er
verið að æfa rök- og
stærðfræðigreindina.
Með
kennsluaðferðinni
Einn, fleiri, allir er
komið til móts við
einstaklingsþarfir
nem. og þeir geta
unni út frá
fjölgreindum og
mismunandi
námsháttum.

80 mín Að nem. æfist í
hópvinnubrögðum.
Að nem. æfist í að leysa
stærðfræðidæmi.
Að nem. æfist í framsögn.

Stöðvavinna - nem. vinna
saman í hópum að því að
leysa ýmsar þrautir . Fá
u.þ.b. 15 mín á hverri
stöð. Í lok tímans kynnir
hver hópur
niðurstöðurnar af einni
stöð fyrir hinum
hópunum.

Hópavinna,
nemendur vinna í
2-3 manna
hópum.

Stöðvavinna –
blöð með
þrautum (sjá
fylgiskjal 1)
sem tengjast
ljóðunum sem
þau unnu með í
fyrri tímanum.

Vinnuaðferðir í
stöðvavinnunni æfa
rök- og
stærðfræðigreind.
Nem. geta bæði nýtt
sér sinn sterkasta
námshátt en þurfa
líka að æfa sig í
víkjandi námshætti.
Mism. þrautir krefjast
mism. greinda.
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Kennsluáætlun 2 – Glókollur, 3. bekkur

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
60 mín Hvað er

stærðfræði?
Hvernig tengist
hún okkar daglega
lífi? Hvaða
stærðfræði-
aðferðir og tákn
þekkið þið?
Hvað er
margföldun?

Nem. sjá að
stærðfr. er allt í
kringum okkur, í
öllu sem við gerum.
Að nem. kynnist
margföldun.
Að nem. kynnist
ævintýrinu
Glókollur.

Hugstormun.
Umræður.
Hlusta, nemendur segja
í lok hvers kafla hvaða
stærðfræðiorð þeir
heyrðu. Stærðfræðilisti
verður til.
Teikna mynd úr
ævintýrinu.

Allur bekkurinn.
Einstaklingsvinna.
Kennt út frá
samþættingu,
þemanám og
leitaraðferðum.

Tafla til að skrifa niður
hugmyndir nemenda.
Hvít blöð og litir.

Komið til móts við
einstaklingsþarfir
nem.
Rök- og stærðfr.
greind þjálfuð.

60 mín Hvernig er hægt
að flokka
stærðfræðiorðin?

Að nem. átti sig á
því að hægt er að
flokka stærðfræði
út frá því við hvað
hún á, s.s. tími,
vegalengd, aðgerðir
o.s.frv.

Nemendur fá
stærðfræðilistann og
flokka orðin niður að
eigin vali. Sýna
flokkunina á veggspjald.

Allur bekkurinn.
Hópavinna, nem.
vinna í 3-4 manna
hópum.

Stærðfræðilisti (sjá
fylgiskjal 3).
Veggspjöld.
Marglituð blöð, lím og
skæri.

Nem. beita mism.
námsháttum.
Rök- og stærðfr.
greind þjálfuð.

80 mín Upprifjun á
sögunni.

Að nem. kynnist
sögunni það vel að
þeir geti svarað
spurningum úr
henni.

Nemendur halda áfram
með flokkunina sína.
Svara síðan spurningum
úr sögunni .

Hópavinna, nem.
vinna í 3-4 manna
hópum.

Stærðfræðilisti
Veggspjöld, lituð blöð,
lím og skæri.
Spurningablað úr sögunni
(sjá fylgiskjal 2).

Nem. beita mism.
námsháttum.
Nem. vinna út frá
fjölgreindakenn-
Ingunni.

60 mín Hvernig
margföldum við?

Að nem. læri út á
hvað margföldun
gengur og æfi sig í
aðferðinni.

Nemendur æfa sig í
margföldin með því að
fara í hópa og spila Í
gegnum skóginn II.
Nemendur æfa sig líka í
margföldun með því að
reikna dæmablöð.

Hópvinna, nem.
vinna í 3-4 mann
hópum.
Einstaklingsvinna.

Dæmablöð með
margföldunardæmum (sjá
fylgiskjöl 4-6).
Í gegnum skóginn II. (sjá
fylgiskjal 7).

Komið til móts við
einstaklingsþarfir
nem. með því að
gefa þeim mism.
Hlutverk í hópum.
Nem. geta unnið á
eigin hraða.
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Kennsluáætlun 3 – Ljóð Þórarins Eldjárn, 4. bekkur

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
80 mín Hvað er

stærðfræði?
Flokkast e-ð
fleira undir
stærðfræði en
orðið gefur það
ekki til kynna?
Hvernig finnum
við stærðfræði í
umhverfi okkar?
Hvernig getum
við fundið
stærðfræði í
ljóðum?

Að nem. dýpki skilning
sinn á stærðfr. og bókm.
Að nem. nýti sér
bókmenntir til að efla
ímyndunarafl sitt.
Að nem. sjái að
stærðfræði er allt í
kringum okkur.
Að nem. skapi eigin
stærðfræðiþrautir og
dæmi.
Að nem. æfist í að vinna
einir og í hóp.
Nemendur kynnast
ljóðum Þórarins Eldjárns.
Að nem. skoði ljóðin og
deili skilningi sínum á
þeim með öðrum.
Að nem. æfist í framsögn.

Byrjað á kveikju –
nafnaleikur.
Hugstormun.
Nemendur fá úthlutuð
ljóð og vinna einir að
því að finna stærðfræði
í ljóðinu, síðan
sameinast þeir sem eru
með sama ljóð og
komast að
sameiginlegri
niðurstöðu, að lokum
kynna hóparnir fyrir
hinum hópunum
afraksturinn. Aðrir
nem. fá tækifæri til að
koma með sínar
skoðanir.

Allur bekkurinn
tekur þátt í
umræðu. Þegar
unnið er úr
ljóðum er notuð
kennsluaðferðin
Einn, fleiri, allir
sem heyrir undir
hópavinnu. Kennt
er út frá
samþættingu,
þemanám,
leitaraðferð og
þrautalausnum.

Tafla til að
skrifa niður
hugmyndir
nemenda.
Ljóð Þórarins
Eldjárns (sjá
fylgiskjal
12).

Með lykilspurningunum
er verið að æfa rök- og
stærðfræðigreindina.
Kennsluaðferðin einn,
fleiri, allir býður upp á að
koma til móts við
einstaklingsþarfir nem.
Þeir þjálfi rök- og stærðfr.
greind og mismunandi
námshætti. Nem. geta
fengi mism. Hlutverk í
hópum í samræmi við
þroska og færni.

80 mín Að nem. æfist í
hópvinnubrögðum.
Að nem. æfist í að leysa
stærðfræðidæmi.
Að nem. æfist í framsögn.

Stöðvavinna, nemendur
vinna í sömu hópum og
í síðasta tíma að því að
leysa ýmis
stærðfræðiverkefni
Kynna niðurstöður úr
einni stöð fyrir hinum
hópunum.

Hópavinna, nem.
vinna í 4-5
manna hópum.

Stöðvavinna
– dæmablöð í
tengslum við
stöðvarnar
(sjá fylgiskjal
8).

Vinnuaðferðir í
stöðvavinnunni æfa rök-
og stærðfræðigreind.
Nem. geta bæði nýtt sér
sinn sterkasta námshátt en
þurfa líka að æfa sig í
víkjandi námshátt.
Mism. þrautir krefjast
mism. greinda.
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Kennsluáætlun 4 – Jón og tröllskessan, 7. bekkur

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
40 mín Um hvað fjallar

Jón og
tröllskessan?

Að nem. kynnist
sögunni Jón og
tröllskessan.

Nemendur spjalla um
innihald sögunnar.
Nemendur svara
spurningum úr sögunni
tveir og tveir saman.

Umræða.
Allur bekkurinn.

Hópavinna.

Spurningablað
(sjá fylgiskjal
9).

Unnið er út frá
fjölgreindakenningu
Gardners.
Komið til móts við
einstakl.þarfir nem. með
mismunandi hlutverkum í
hópum.

40 mín Er einhverja
stræðfræði að
finna í sögunni
Jón og
tröllskessan?

Að nem. læri að
sjá stærðfr. í
bókmenntatexta.

Allur bekkurinn, nem.
koma með þau atriði
sem þau fundu við
lestur sögunnar.

Leitaraðferð, umræða um
niðurstöður nem.
Allur bekkurinn tekur
þátt í umræðunum. og
kennt út frá
samþættingu, þemanám.

Tafla til að
skrá niður
hugmyndir
nemenda.

Rök- og stærðfr.greind
þjálfuð.

80 mín Að nem. æfist í
að leysa
orðadæmi.
Að nem. átti sig
á að stærðfræði
er allt í kringum
okkur.

Nemendur vinna
stærðfræðiverkefni upp
úr sögunni. Verkefnin
eru unnin annað hvort í
2ja eða 3ja manna
hópum.

Hópavinna. Stærðfræði-
verkefni (sjá
fylgiskjal 10).

Rök- og stærðfræðigreind
þjálfuð. Komið til móts
við einstakl.þarfir nem.
með mismunandi
hlutverkum í hópum.
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Kennsluáætlun 5 – Steinn Bollason, 2. bekkur

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
80 mín Hvers vegna væru hjónin

hamingjusamari ef þau
ættu börn?
Hvað er stór fjölskylda?
Hvað eru mörg börn í
stórri fjölskyldu?

Að nem. ræði hvað er
fjölskylda, hvað
myndar fjölskyldu.
Að nem. átti sig á
orðinu „stór“.
Hvað er stórt og hvað
ekki.
Að nem. æfist í
hópvinnu.

Hugstormun, listi
verður til yfir
hugmyndir nem.
Nem. ræði um
fjölskyldu og hvað er
stór fjölskylda.
Nem. útbúa
veggmynd af
hjónunum, húsi þeirra
og umhverfi.

Allur bekkurinn
tekur þátt í
hugstormuninni.
Hópavinna, nem.
skipt í 4-5 manna
hópa og hver hópur
útbýr veggmynd.

Tafla til að skrifa
niður hugmyndir
nemenda.
Maskínupappír,
þekjulitir, mislitur
pappír, garn og
efnisbútar.

Hugstormunin,
umræðurnar og
veggmyndin eru
unnin út frá
fjölgreindakenning-
unni og einnig er
komið til móts við
einstakl.þarfir nem.
með mismunandi
hlutverkum í
hópum.

80 mín Hvað teiknar hver hópur
mörg börn?
Hvað þurfa nem. að
teikna mörg börn?
Teikna allir nem. jafn
mörg börn?
Ef stelpur og strákar eru
jafnmörg, hvað eru
stelpurnar margar?
Hvað hafa börnin samtals
margar hendur?
Hvað hafa börnin samtals
margar fætur?
Hvað voru teiknaðar
margar stelpur?

Að nem. átti sig á
stærðinni 100.
Að nem. geti skipt
100 hlutum á milli
sín.
Að nem. geti reiknað
einföld
stærðfræðidæmi.
Að nem. læri hvað
súlurit er og geti
notað það til að sýna
tölfræði.

Nem. skipta á milli
sín hlutum sem eru
meira en hundrað og
telja samtals 100.
Nem. skipta milli sín
100 hlutum.
Nem. í hverjum hóp
fyrir sig skipta á milli
sín að teikna 20 eða
25 börn.
Nem. teikna súlurit af
fjölda stúlkna og
drengja.
Veggmynd af
börnunum.

Allur bekkurinn
ræðir stærðina 100.
Hópavinna, 4-5 í
hóp, nem. finna út
hvað hver þarf að
teikna mörg börn.
Einstaklingsvinna,
hver nem. teiknar
súlurit af fjölda
stúlkna og drengja.

Pastaskrúfur, tölur,
bréfaklemmur,
kubbar.

Pappír, efnisbútar,
garn, lím og fleira.

Komið til móts við
einstakl.þarfir nem.
með mismunandi
hlutverkum í
hópum. Hópvinnan
tengist einnig
fjölgreind og
mismunandi
námsháttum.
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Kennsluáætlun 5 framhald

Tímaáætlun Lykilspurningar Markmið Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og göng Námskenningar
80 mín Hvað er stór grasslétta?

Hvað tók risinn mikið fé á
hverri nóttu, viku, mánuði,
ári?
Hvað kemur mikil mjólk úr
77 ám?
Vinna með hugtakið þriðji
hver. Leysa dæmi um 30,
100, 300, 1000 kindur í hjörð.
Hvað halda nem. að hjörðin
sé stór?
Hvað margar kindur, hrútar,
lömb?

Að nem. átti sig að
því hvað er „stórt“.
Að nem. geti
reiknað einföld
stærðfræðidæmi.
Að nem. átti sig á
hugtakinu þriðji
hver.

Hugstormun.
Klippimyndir.
Nem. búa til stóra
grassléttu og fá hjá
kennara eins
margar ljósritaðar
kindur og þeir vilja.
Nem. lita ær hvítar,
hrúta brúna og
lömb grá. Nem.
finna út hve margar
kindur bóndinn fær
og hafi þær sér í
girðingu á
grassléttu.

Allur bekkurinn
tekur þátt í
hugstormun.
Hópavinna, 4-5
manna hópar.

Vasareiknar,
kubbar, pastaskrúfur
eða aðrir smáhlutir
til að telja.

Bakgrunnur fyrir
veggmynd,
ljósritaðar kindur,
vaxlitir, skæri, lím
og fleira.

Komið til móts við
einstakl.þarfir nem.
með mismunandi
hlutverkum í
hópum.
Fjölgreind Gardners
og mismunandi
námshættir koma
einnig við sögu í
hópvinnunni.

80 mín Hlutfallið milli risans og
bóndans, heimili risans og
bóndans.
Tímatal risans og bóndans.
Vinna með tímatalsverkefni.
Samanburður á tímatali risans
og bóndans. Hvað eru 1 ár, 2
ár, 3 ár hans margir dagar hjá
okkur? Eru vikur og mánuðir
hjá risanum?
Laun bóndans á dag í 1 ár, 2
ár (miðað við það sem honum
var lofað, sekkir).

Að nem. kynnist
hugtakinu hlutfall.
Að nem. geti áttað
sig á mism.
tímatali.
Að nem. geti
reiknað einföld
dæmi.

Nem. teikna risann
skessuna og
bóndann.
Nem. skoða
stærðarhlutföll hjá
tröllum og
mönnum.
Nem. vinna
tímatalsverkefni

Hópvinna. Vasareiknar,
smáhlutir til að
telja, dagatal.

Bakgrunnur fyrir
veggmynd,
þekjulitir, tuskur,
garn og fleira.

Tímatalsverkefni
(sjá fylgiskjal 11).

Komið til móts við
einstakl.þarfir nem.
með mismunandi
hlutverkum í hópum
og einnig þegar
verkefnið er unnið.
Fjölgreind Gardners
og mismunandi
námshættir koma
einnig við sögu í
hópvinnunni.
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5 Rannsókn 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina. Byrjað er á því að tilgreina 

rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara með rannsókninni, síðan er sagt frá 

því hvernig hún fór fram og hverjir tóku þátt í henni. Lögð voru fyrir verkefni í 

þremur árgöngum og tilgangur verkefnisins í hverjum árgangi er útlistaður. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá svör við tveimur spurningum sem eru: 

� Hverjar eru kennslufræðilegar forsendur þess að samþætta stærðfræði 

og íslensku í grunnskólakennslu? 

� Hvernig er hægt að standa að slíkri samþættingu á yngsta og miðstigi 

grunnskóla? 

Fyrri spurningunni er einkum svarað í öðrum og þriðja kafla ritgerðarinnar þar 

sem fram kemur fræðileg samantekt en til að svara síðari spurningunni var sett upp 

lítil rannsókn á því hvernig hægt væri að samþætta íslensku og stærðfræði. 

Rannsóknin var gerð í Giljaskóla á Akureyri í æfingakennslu höfundar á 

haustmisseri 2002. Þrjú verkefni, sem gengu út á samþættingu stærðfræði og íslensku, 

voru lögð fyrir nemendur í 3., 4., og 7. bekk. Eitt verkefni var lagt fyrir eina 

bekkjardeild í þriðja árgangi, eitt verkefni var lagt fyrir tvær bekkjardeildir í fjórða 

bekk og eitt verkefni fyrir tvær bekkjardeildir í sjöunda árgangi. Verkefnin sem lögð 

voru fyrir nemendur í 4. og 7. bekkjum voru byggð á sama grunni þó að verkefnið 

sem 7. bekkirnir glímdu við væri stærra. Öll verkefnin gengu út á það sama, það er að 

nemendur áttu að finna stærðfræðina í annað hvort bókmenntasögum eða ljóðum. Í 3. 

bekk glímdu nemendur við söguna Glókollur eftir Sigurbjörn Sveinsson en í 4. og 7. 

bekk fengust nemendur við ljóð Þórarins Eldjárns sem tekin voru upp úr bókunum 

Grannmeti og ávextir, Halastjarna og Óðfluga. Við rannsóknina naut höfundur 

aðstoðar tveggja annarra kennaranema, Elvu Eirar Þórólfsdóttur og Valgerðar Lilju 

Daníelsdóttur, en þær lögðu nokkur verkefnanna fyrir. Í niðurstöðukaflanum (6. kafla) 

segja þær sjálfar frá þeim verkefnum sem þær lögðu fyrir. 

Í 3. bekk var tilgangurinn með verkefninu að kynna fyrir nemendum 

margföldunartöfluna. Var byrjað á því að athuga hvað þeir vissu um stærðfræði og í 

framhaldi af því hvort þeir vissu hvað margföldun væri. Lesin var fyrir þá sagan 

Glókollur og nemendur beðnir að finna stærðfræðiorð sem leyndust í textanum. Að 
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því loknu fengu þeir lista með stærðfræðiorðum sem var að finna í sögunni og áttu að 

flokka orðin niður í fyrir fram gefna flokka. Var það þeirra eigin túlkun á orðinu sem 

réð því í hvaða flokk orðin lentu. Nemendurnir settu svo flokkunina fram á 

veggspjald. Í framhaldi af þessu var farið í það hvað margföldun er og nemendur 

látnir vinna dæmablöð þar sem þeir æfðust í margföldun. 

Í 7. bekk var tilgangurinn með verkefninu að nemendur kynntust ljóðum 

Þórarins Eldjárns ásamt því að sjá að stærðfræðin leynist í öllu í kringum okkur. 

Byrjað var á því að nemendur nefndu allt sem þeim datt í hug sem tengdist 

stærðfræði. Átti þetta að auðvelda þeim að sjá að stærðfræðin er allt í kringum okkur 

og tengist felst öllu ef ekki öllu sem við gerum. Síðan fengu nemendur mismunandi 

ljóð eftir Þórarin og áttu í einrúmi að finna stærðfræðina í sínu ljóði. Að því loknu áttu 

þeir sem voru með sama ljóð að setjast saman og bera saman bækur sínar og komast 

að sameiginlegri niðurstöðu sem þeir svo kynntu fyrir hinum í bekknum. Því næst 

unnu nemendur í sömu hópum áfram og leystu verkefni sem tengdust hverju ljóði 

fyrir sig. 

Í 4. bekk var tilgangurinn með verkefninu að nemendur kynntust ljóðum 

Þórarins Eldjárns ásamt því að sjá að stærðfræðin leynist allt í kringum okkur. Annars 

var verkefnið nokkurn veginn eins og verkefnið í 7. bekk nema styttra. 

Í kafla 4.2 er að finna þær kennsluáætlanir sem kennt var eftir í rannsókninni 

auk tveggja til viðbótar sem eiga að sýna fram á fleiri leiðir til að samþætta þessar 

tvær námsgreinar. 
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6 Niðurstöður 

Í þessu kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarinnar. Farið verður í það hvernig 

gekk með hvert verkefni fyrir sig, hvað gekk vel og hvað illa og hvað hefði betur mátt 

fara. Einnig verða settar fram heildarniðurstöður sem dregnar eru af öllum 

verkefnunum. 

6.1 Sjöundi bekkur 

Söguþráður verkefnisins. 

Fyrri tíminn byrjaði á innlögn þar sem nemendur veltu því fyrir sig hvernig við getum 

fundið stærðfræði í umhverfi okkur og daglegu lífi. Síðan fékk hver nemandi fékk eitt 

ljóð sem hann las og athugaði hvort einhver stærðfræði leyndist í því. Að því loknu 

var nemendum skipt í hópa út frá ljóðunum, þannig að þeir sem voru með sama ljóð 

unnu saman og báru saman bækur sínar og komust að niðurstöðu um hvar stærðfræði 

væri að finna í ljóðinu. Þegar nemendur höfðu komist að niðurstöðu, sem þeir gerðu 

reyndar ekki alltaf nema með hjálp, bjuggu nemendur til hugmyndir að 

stærðfræðidæmum og þrautum sem hægt væri að leysa. Að lokum voru nemendur 

látnir lesa ljóðið sitt fyrir bekkinn og kynna niðurstöðurnar sem hópurinn komst að. Í 

sumum hópum var ekki mikið um hugmyndir hjá nemendum og var þá tækifærið 

notað til að benda nemendum á fleiri möguleika og sköpuðust út frá því umræður í 

bekknum. 

Í seinni tímanum var sett upp stöðvavinna og voru stöðvarnar jafn margar og 

ljóðin. Eitt verkefnablað var á hverri stöð og tengdist hvert verkefni alltaf einu ljóði 

(sjá fylgiskjal 1 og 12). Nemendur fóru í gegnum stöðvarnar og fengu 10-15 mínútur 

til að klára hverja stöð. Aukaverkefni voru til staðar ef einhverjir yrðu búnir áður en 

þeir gátu farið yfir á næstu stöð, en tímamörkin stóðust nokkurn veginn.  

 

Sjöundi bekkur a – Elva Eir Þórólfsdóttir kenndi 

Fyrri tíminn - ég hafði kennt þessum bekk örlítið áður og vissi að hann væri almennt 

frekar vel stæður í stærðfræði þannig að ég var ekki kvíðin fyrir þennan tíma. Upphaf 

kennslustundarinnar gekk mjög vel og voru nemendur mjög virkir í þankahríðinni. 

Þeir voru meira að segja það virkir að eftir ákveðinn tíma þurfti ég að stoppa þá af svo 

við gætum haldið áfram. 
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Ég lagði mikla áherslu á að útskýra verkefnið mjög vel áður en byrjað var, en 

þar sem þetta var eitthvað sem nemendur höfðu aldrei gert áður var þó nokkuð um að 

ég þyrfti að aðstoða þá við að byrja. En þegar nemendur voru byrjaðir fannst þeim 

þetta greinilega gaman. 

Vel gekk að láta nemendur kynna ljóðin sín og segja frá þeim 

stærðfræðidæmum sem þeim hafði dottið í hug einnig tóku aðrir nemendur þátt og 

komu með fleiri hugmyndir. Það var mjög gaman að sjá hvað nemendur voru tilbúnir 

að pæla í þessum hlutum og koma með nýjar hugmyndir. 

 

Seinni tíminn - gekk alveg eins og í sögu. Nemendur voru strax mjög spenntir þegar 

þeir sáu mig koma með hjólaborð fullt af tækjum og tólum. Nemendur fóru strax í 

hópana sína og ég setti þeim strax tímamörk í upphafi og lét stöðvarnar rúlla þannig 

og gengu skiptingarnar alveg eins og í sögu. 

 

Niðurstaða - þegar ég lít til baka er ég mjög sátt. Mér fannst verkefnið í heild takast 

mjög vel og nemendur vera ánægðir. Mér fannst ég hafa náð þeim markmiðum sem ég 

setti mér í upphafi og einnig fannst mér nemendur vera áhugasamir um það sem ég var 

að gera með þeim. Mér fannst þetta verkefni vera mjög mikilvægt fyrir þennan bekk, 

nemendur fengu öðruvísi sýn á stærðfræði og þeir komust að því að stærðfræði má 

finna í svo mörgu öðru en stærðfræðibók. Einnig var mjög gaman að sjá þá nemendur 

sem eru ekki sterkir í stærðfræði hvað þeim fannst þetta gaman. Það var mjög 

skemmtilegt að leggja fyrir þetta verkefni í 7. bekk og voru nemendur mjög opnir fyrir 

því að gera eitthvað nýtt. 

Sjöundi bekkur b – Þóra Ýr Sveinsdóttir kenndi 

Fyrri tíminn – þessi kennslustund gekk eiginlega illa frá upphafi. Nemendurnir 

standa flestallir mjög vel í stærðfræði þannig að stærðfræðihlutinn átti ekki að vera 

neitt vandamál. Aftur á móti voru þau ekki vel stemmd fyrir því að vera prófa eitthvað 

nýtt sem þau þekktu ekki. Ég byrjaði á því að skrifa stærðfræði upp á töfluna og bað 

nemendur að segja það sem kom upp í huga þeirra þegar þeir sjá orðið. Viðbrögðin 

voru frekar dræm þannig að ég reyndi að leiða þau aðeins áfram með þetta og kom 

með alls konar uppástungur. Síðan bað ég þau að nefna hvernig við fyndum 

stærðfræði í umhverfi okkar og þá kom eiginlega ekkert upp úr þeim. Jú, þau voru 

sammála því sem ég sagði en komu ekki með mikið af uppástungum sjálf. Eftir að 
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þessu lauk tók ég til við að útskýra fyrir þeim að hægt væri að finna stærðfræði í öllu 

sem við gerum og nefndi sem dæmi bókmenntir og síðan fór ég að útskýra hvað þau 

ættu að gera í tímanum. Þau tóku strax illa í þetta og fannst þetta heimskulegt. Ég 

dreifði ljóðunum til nemendanna og reyndi að koma þeim af stað. Það myndaðist 

dálítill óróleiki í bekknum og nemendurnir fóru að kallast á þó ég bæði þau að gera 

það ekki. Nemendunum fannst ljóðin ekki skemmtileg og sáu enga stærðfræði í þeim. 

Þar sem þetta virtist ekki ætla að ganga að óskum ákvað ég að stytta tímann sem 

nemendur áttu að fá til að vinna einir úr ljóðinu sínu og setja þau í paravinnuna. Þegar 

þau voru orðin tvö og jafnvel þrjú í sumum hópum fóru hlutirnir að ganga aðeins 

betur en samt sem áður áttu þau erfitt með að sjá hvernig hægt væri að búa til 

stærðfræðiþrautir út frá ljóðum. Eftir að hafa gengið á milli hópa og reynt að hvetja 

þau áfram og koma með tillögur um hvernig dæmi þau gætu komið með fóru hjólin að 

snúast. Sumir hóparnir gáfu sig í þetta og komu með mjög góð dæmi á meðan aðrir 

hópar fífluðust og sýndu engan vilja við að vilja gera þetta almennilega. Kynningin 

gekk ágætlega hjá hópunum en var í sjálfu sér í samræmi við það sem á undan var 

gengið. 

 

Seinni tíminn – stöðvavinnan gekk mjög vel. Nemendur unnu áfram í sömu hópum 

og þegar þeir unnu með ljóðin. Áætlað var að nemendur fengju tæpar 10 mínútur á 

stöð en þegar uppi stóð þá voru það um 15-20 mínútur sem fóru í hverja stöð. Sumar 

stöðvarnar flæktust fyrir hópunum og var það aðallega stöð 3 þar sem nemendur unnu 

með þyngd vínberja. 

 

Niðurstaða – þegar uppi var staðið voru nemendur nokkuð ánægðir með þessa nýjung 

þótt þeim fyndist asnalegt að vera að túlka stærðfræði út frá ljóðum. Þeim fannst 

stöðvavinna skemmtileg og stóðu sig vel í henni. Eftir á sé ég að þar sem þessi bekkur 

virðist ekki vera vanur því að hefðbundin kennsla sé brotin upp á þennan hátt hefði 

verið betra að undirbúa þau betur og útskýra betur tilganginn með verkefninu. Einnig 

þar sem ég var að koma inn í bekkinn sem nýr kennari og þekkti þau frekar lítið þá 

ætluðu þau sér að athuga hversu langt þau kæmust með mig. Það gerði mig dálítið 

stressaða og kannski hef ég látið þau sjá það. Samt sem áður lærði ég heilmikið af 

þessu. 
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6.2 Þriðji bekkur 

Söguþráður verkefnisins 

Tilgangurinn með verkefninu var að kynna fyrir nemendum margföldunartöfluna út 

frá verkefninu Glókollur. Verkefnið tók fjórar kennslustundir sem voru annaðhvort 60 

eða 80 mínútur. Í fyrsta tímanum var ævintýrið Glókollur lesið fyrir nemendur og 

nemendur látnir finna stærðfræðiorð sem leyndust í textanum. Í næsta tíma fengu 

nemendur í hendurnar lista með stærðfræðiorðum (sjá fylgiskjal 3) og áttu að flokka 

orðin niður út frá merkingu þeirra. Þetta verkefni unnu þeir í 3-4 manna hópum og 

útfærðu flokkunina á stórt veggspjald. Þessi vinna hélt áfram í næsta tíma en því næst 

rifjaði ég upp ævintýrið aftur og síðan svöruðu nemendur spurningum úr því (sjá 

fylgiskjal 2). Þetta unnu þeir líka í hópum og síðan svaraði einn hópur einni 

spurningu. Að þessu loknu var margföldun útskýrð fyrir nemendunum og síðan fóru 

nemendur að leysa margföldunardæmi (sjá fylgiskjöl 4-6). Í síðasta tímanum spiluðu 

nemendur spilið Í gegnum skóginn II (sjá fylgiskjal 7) sem gengur út á margföldun og 

síðan enduðum við tímann á smá leik. 

 

Þriðji bekkur b – Þóra Ýr Sveinsdóttir kenndi 

1. tíminn – kveikjan tókst ágætlega þar sem byrjað var á að spyrja krakkana hvað 

stærðfræði væri og hvernig við notuðum hana í daglegu lífi. Út frá því var farið að tala 

um hvaða stærðfræðiaðferðir og tákn þeir þekktu og hvort þeir vissu hvað margföldun 

væri. Nemendunum fannst ævintýrið Glókollur mjög skemmtilegt og tóku virkan þátt í 

að finna stærðfræðiorð í sögunni. Þegar sögunni lauk höfðu þeir séð að það var nóg af 

stærðfræði í sögunni og höfðu einnig gert sér grein fyrir að hvernig stærðfræði 

tengdist okkar daglega lífi. Í kjölfarið teiknuðu nemendur mynd úr ævintýrinu og 

lögðu sig mikið fram við það. 

 

2. tíminn – það gekk dálítið erfiðlega að koma nemendunum af stað með flokkunina á 

stærðfræðiorðunum þar sem þeir skildu ekki alveg hvernig átti að flokka orðin. Ég 

útskýrið vel upp á töflu hvað nemendur ættu að gera og tók dæmi um hvernig þeir 

gætu flokkað orðin. Nemendurnir voru mjög duglegir við að klippa niður orðin og 

flokka þau niður. Það eina var að listinn hjá mér var frekar langur þannig að börnin 

misstu sum áhugann eftir smá tíma. Flokkunin gekk samt vel og var gaman að sjá 
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hvernig þau unnu úr ágreiningi þegar þau voru ekki sammála í hvaða flokk sum orðin 

áttu að fara. Þetta tókst samt sem áður á endanum og veggspjöldin komu vel út. 

3. tíminn – þessi kennslustund gekk mjög vel þar sem ég náði vel til nemendanna og 

fann að þau höfðu gaman af því sem þau voru að gera. Allar tímasetningar stóðust og 

ég komst yfir allt sem ég ætlaði mér. Nemendunum gekk vel að svara spurningunum 

úr ævintýrinu og þurftu litla hjálp við að muna hvernig það hafði verið. Þegar 

nemendurnir tóku svo til við að leysa margföldunardæmin unnu þeir hver á sínum 

hraða og fóru því yfir misjafnlega mikið efni. Eftir ákveðinn tíma fór ég svo yfir 

nokkur dæmi upp á töflu og kepptust nemendurnir þá við að svara og fannst þetta 

greinilega mjög skemmtilegt. 

 

4. tíminn – þessi tími var nokkurs konar endir á verkefninu. Nemendurnir fengu að 

leika sér með spilið Í gegnum skóginn II í dálítinn tíma og æfa sig í 

margföldunartöflunni. Í lokinn fórum við svo í puttaleikinn svona til að slá 

endapunktinn á þetta. Þetta gekk vel þar sem nemendurnir virtust hafa náð ágætis 

tökum á margfölduninni og sýndu það í verki að þeim fannst gaman af því sem þeir 

voru að gera. 

 

Niðurstaða – að mínu mati gekk verkefnið mjög vel. Nemendurnir virtust mjög opnir 

fyrir þessari tengingu á milli stærðfræði og íslensku og fannst það lítið mál að sjá 

stærðfræði út úr söguþræðinum. Þeim fannst ævintýrið mjög skemmtilegt sem er mjög 

mikilvægt þar sem það virkar sem inngangur að því sem koma skal. Nemendurnir 

kepptust við að sýna mér hvað þeir kunna í margföldun og kepptust við að reikna 

margföldunardæmin. Þau lögðu sig fram við flokkunina og urðu ósátt ef þau rákust á 

orð sem þeim fannst ekki passa inn í flokkana sína. Í nokkrum tilvikum hjálpuðust þau 

að við að finna nýja útskýringu á orðinu og gátu þannig flokkað það. 

 

6.3 Fjórði bekkur 

Söguþráður verkefnisins 

Vinnan sem lögð var fyrr í 4. bekk var mjög svipuð því sem gert var í 7. bekk, nema 

þarna urðu einungis fjögur ljóð fyrir valinu og fengu fjórir nemendur hvert ljóð. Þetta 

var gert vegna þess að þessir nemendur voru mun yngri og fóru þeir því yfir minna 

efni á lengir tíma. 
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Byrjað var á innlögn þar sem nemendur voru spurðir að því hvernig við getum 

fundið stærðfræði í umhverfi okkar og daglegu lífi. Hver nemandi fékk eitt af 

ljóðunum (sjá fylgiskal 12) og var látinn lesa það og athuga hvort einhver stærðfræði 

leyndist í því. Að því loknu var nemendum skipt í fjóra hópa út frá ljóðunum. Þeir sem 

voru með sama ljóðið báru saman bækur sínar og komust að niðurstöðu hvar 

stærðfræði væri að finna í ljóðinu. Þegar nemendur höfðu komist að niðurstöðu, sem 

þeir gerðu reyndar ekki alltaf nema með hjálp, voru þeir látnir búa til hugmyndir að 

stærðfræðidæmum og þrautum sem hægt væri að leysa. Að lokum voru nemendur 

látnir lesa ljóðið sitt fyrir bekkinn og kynna niðurstöðurnar sem hópurinn komst að. Í 

sumum hópum var ekki mikið um hugmyndir hjá nemendum og var þeim þá bent á 

fleiri möguleika. 

Í næsta tíma var sett upp stöðvavinna (sjá fylgiskjal 8) og voru stöðvarnar 

fjórar eins og ljóðin. Eitt verkefnablað var á hverri stöð og tengdist hvert verkefni 

alltaf einu ljóði. Nemendur fóru í gegnum stöðvarnar og fengur korter til að klára 

hverja stöð. 

 

4. bekkur a – Elva Eir Þórólfsdóttir kenndi 

Fyrri tíminn – tíminn byrjaði mjög vel, nemendur virtust spenntir fyrir því að gera 

eitthvað nýtt og í þankahríðinni fékk ég mjög góðar undirtektir. Þegar nemendur fóru 

síðan að lesa ljóðin hver fyrir sig og áttu að finna stærðfræðina í þeim reyndist það 

þeim frekar erfitt en þó gátu sumir fundið eitthvað. Það var síðan þegar ég þurfti að 

færa nemendur saman í hópa að mér fannst ég missa svolítið tökin á hópnum. Þessir 

nemendur voru ekki vanir því að vinna saman í hópum og þeir voru heldur ekki vanir 

því að mikið rót væri sett á kennslustofnuna. Þetta leiddi til þess að það sem eftir var 

af kennslustundinni náði ég aldrei að koma nemendum almennilega á skrið aftur. 

Einnig voru nemendur mjög feimnir við að kynna ljóðin sín og segja frá þeirri 

stærðfræði sem þeir höfðu fundið. Það var mikil synd að þetta skyldi fara svona vegna 

þess að það voru margir nemendur í bekknum sem unnu vinnu sína vel og fengu góðar 

hugmyndir en ég náði einhvern veginn ekki að koma nemendum á skrið aftur. 

 

Seinni tíminn – þar sem fyrri tíminn hafði ekki gengið eins og ég hafði hugsað mér 

var ég svolítið kvíðin. Ég hafði ætlað mér að setja upp stöðvavinnu en fyrst fyrri 

tíminn hafði gengið svona illa sá ég það ekki alveg fyrir mér að það gengi upp. Einnig 

áttu nemendur að vera í þeim hópum sem ég hafði sett þá í fyrri tímanum og sá ekki 
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fram á að það myndi heldur ganga þar sem að nemendur myndu ekki hafa sín eigin 

borð. Eftir mikla umhugsun þá ákvað ég að aðlaga þetta verkefni að þörfum þessa 

bekkjar frekar heldur en að gefast upp í miðju kafi eins og hafði hvarflað að mér. Þess 

vegna brá ég á það ráð að láta nemendur sitja í sínum sætum, en það sitja alltaf fjórir 

saman í þessum bekk, og sleppa því að láta þá fara í hópana og láta hvert borð frekar 

vera hóp. Síðan tók ég þá ákvörðun að láta nemendur sitja allan tíman í sínum sætum 

og færa frekar stöðvarnar á milli þeirra. Þegar ég hafði gert þetta þá var ekkert mál að 

halda utan um bekkinn og stöðvavinnan gekk eins vel og hugsast gat. Upphaf 

kennslustundarinnar gekk mjög vel, ég náði athygli nemendanna strax því þeir urðu 

svo forvitnir þegar þeir sáu mig koma með hjólaborð fullt af tækjum og tólum inn í 

stofuna. Ég rifjaði upp með þeim stuttlega það sem við höfðum verið að gera síðast og 

fór yfir það hvernig verkefnin sem þau væru að fara að leysa tengdust ljóðunum. Að 

því loknu fór ég yfir það hvernig þau áttu að nota tækin svo sem vogina. 

Nemendunum fannst þetta mjög spennandi og þeir hlökkuðu sérstaklega til að fá að 

prufa vogirnar. Greinilegt var að nemendur vissu nákvæmlega hvað þeir áttu að fara 

að gera því um leið og þeir byrjuðu að vinna við verkefnið fóru allir á fullt. 

 

Niðurstaða – þegar ég lít til baka er ég mjög ánægð með verkefnið. Eins og áður 

sagði þá voru vissulega ýmsir vankantar á í byrjun en mér fannst ég vinna ágætlega úr 

þeim og í seinni tímanum var ég orðin mjög sátt og fannst mér takast vel upp með 

þann helming. Mér fannst ég hafa náð þeim markmiðum sem ég setti mér í upphafi og 

einnig fannst mér nemendur vera áhugasamir um það sem ég var að gera með þeim. 

Mér fannst þetta verkefni vera mjög mikilvægt fyrir þennan bekk að mörgu leyti. Í 

fyrsta lagi fengu nemendur öðruvísi sýn á stærðfræði og þeir komust að því að 

stærðfræði er ekki einungis dæmi í stærðfræðibók heldur má finna hana í svo mörgu 

öðru. Einnig var það mjög gaman að sjá þá nemendur sem eru ekki sterkir í stærðfræði 

hvað þeim fannst þetta gaman. Í öðru lagi fannst mér þessi bekkur hafa mjög gott af 

því að vinna saman í hópum þar sem nemendur eru ekki vanir því. Nemendurnir lærðu 

mikið á því og áttu sumir erfiðara með að aðlagast þessu heldur en aðrir. Mér finnst 

mjög mikilvægt að þjálfa nemendur strax frá fyrstu hendi í því að vinna með öðrum 

og læra að taka tillit til annarra. 
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4. bekkur b – Valgerður Lilja Daníelsdóttir kenndi 

Fyrri tíminn – tíminn byrjaði vel og tóku nemendurnir virkan þátt í kveikjunni og því 

sem kom á eftir. Það tók þá að vísu smá tíma að komast í gang með það að finna 

einhverja stærðfræði út úr ljóðunum en með hjálp frá mér og góðum útskýringum þá 

gekk þetta eins og í sögu. Það var ekkert vandamál fyrir nemendurna að vinna í 

hópum og voru þeir mjög duglegir að hjálpast að þegar þeir lentu í erfiðleikum. Það 

eru tveir einstaklingar í bekknum sem eru á eftir í námi en verkefnið var ekkert 

vandamál fyrir þá þar sem hinir bekkjarfélagar þeirra aðstoðuðu þá eins mikið og þeir 

þurftu. 

 

Seinni tíminn – þessi tími eins og sá fyrri gekk mjög vel. Það var ekkert vandamál 

fyrir nemendurna að vinna í hópunum og þeim fannst stöðvavinnan skemmtileg. Það 

gekk hnökralaust fyrir nemendurna að skipta á milli stöðva og unnu þau vinnu sína 

vel. Allir voru vel virkir í stöðvavinnunni og eins og í fyrri tímanum þá voru þeir 

duglegir að hjálpast að og útskýra fyrir hverjum öðrum.  

 

Niðurstöður – ég var mjög ánægð með verkefnið og tímana sem fóru í það. Það gekk 

allt upp að mínu mati og bæði ég og nemendur mínir skemmtum okkur mjög vel. 

Nemendur voru allir mjög áhugasamir og tóku allir jafnan þátt. Einnig fann ég hvað 

nemendur urðu ánægðir þegar þeir sáu kannski eina spurningu sem þeir höfðu gert á 

einhverju verkefnablaði. 

 Í sambandi við viðfangsefni verkefnisins fannst mér það mikilvægt á þann hátt 

að sýna nemendum að stærðfræði er ekki aðeins samlagning og frádráttur heldur megi 

finna hana alls staðar í kringum okkur. Einnig fannst mér mikilvægt að láta þá finna 

tengingu á milli stærðfræði og bókmennta sem og fá að spreyta sig sjálfir við að útbúa 

stærðfræðidæmi. 

 

Helstu niðurstöður eru að mikilvægt er að útskýra tilgang verkefnisins mjög 

vel til að koma í veg fyrir óöryggi nemenda ef þeir eru að takast á við ný vinnubrögð 

og nýja nálgun á námsefninu. Mjög gott er fyrir kennarann að koma með sýnidæmi til 

að aðstoða við útskýringuna og þá er mikilvægt að sýnidæmið sé auðskiljanlegt og 

gefi góða sýn á þá vinnu sem framundan er. Stór partur í þessum verkefnum er að það 

er ekkert eitt svar rétt heldur er það túlkun og skynjun nemandans sem skiptir máli. 

Mjög mikilvægt er að útskýra þetta vel fyrir nemendum því þeir virðast fyllast 
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óöryggi varðandi það sem þeir eru að gera ef þeir sjá ekki einn ákveðinn endapunkt. 

Nemendurnir virðast fastir í því að það sé ein ákveðin leið að einni ákveðinni lausn og 

því verður að virkja með þeim sjálfstæða, gagnrýna hugsun og það að þeirra svar 

getur verið rétt þó að það sé ekki nákvæmlega eins og svarið hjá næsta nemanda. 

Kennarinn verður að vera mjög vel undirbúinn, hann verður að geta útskýrt 

hlutina á margs konar hátt, út frá ólíkum sjónarhornum. Hann verður að hvetja 

nemendur sína áfram þegar þeir stranda og geta leitt þá aftur af stað í rétta átt. Passa 

verður upp á að bókmenntahlutinn sé hvorki of léttur né of þungur og það sama á við 

um stærðfræðihlutann. Í flestum tilvikum var stærðfræðihlutinn of léttur, flestir 

nemendur áttu í engum vandræðum með að leysa dæmin. Aftur á móti flæktist 

bókmenntahlutinn fyrir nemendunum, ekki þó þannig að hann væri of þungur heldur 

voru nemendurnir greinilega óvanir að vinna á þennan hátt úr honum því að þessum 

verkefnum fylgja ný vinnubrögð og ný tækni. Einnig verður að hafa í huga að nýta 

bókmenntahlutann ekki bara sem kveikju að nýjum aðferðum í stærðfræði heldur á 

virkilega að nýta bókmenntirnar til að varpa nýrri sýn á hlutina. 

Kostirnir við þessa samþættingu eru meðal annars að hún er auðveld þar sem 

finna má stærðfræði í öllum bókmenntum ef vel er leitað. Einnig er íslenskan stór 

partur í öllum námsgreinum og því sjálfsagður kostur að blanda henni enn frekar 

saman við aðrar námsgreinar. Nemendur kynnast nýjum hugsunarhætti og öðlast nýja 

sýn á hlutina. Enn sem komið er eru ekki neinir ókostir við að samþætta námsgreinar 

nema þá helst að hætta er á því að önnur eða ein af fleiri greinum gleymist. Hún er 

notuð til að byrja, þá helst sem kveikja, en síðan ekki meir. 

Út frá öllum verkefnum sem voru lögð fyrir nemendur kom það í ljós að það er 

ekkert því í fyrirstöðu að samþætta námsgreinarnar stærðfræði og íslensku. Bæði 

stærðfræði og íslenska eru stór partur af öllu okkar námi þar sem að íslenskan kemur 

inn í allar námsgreinar og stærðfræðin í sjálfu sér líka. Samt sem áður er margt sem 

verður að hafa í huga þegar samþætting námsgreina á sér stað og má segja að við 

höfum rekið okkur á nokkrar hindranir. 
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7 Umræða / túlkun 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar ræddar og túlkaðar. Einnig verða þær 

tengdar við fræðilegu samantektina í köflum tvö og þrjú. 

 

Í inngangi ritgerðarinnar voru settar fram ákveðnar rannsóknarspurningar sem 

gengið var út frá. Þær voru: 

� Hverjar eru kennslufræðilegar forsendur þess að samþætta stærðfræði 

og íslensku í grunnskólakennslu? 

� Hvernig er hægt að standa að slíkri samþættingu á yngsta og miðstigi 

grunnskóla? 

 Helstu kennslufræðilegu forsendur þess að samþætta stærðfræði og íslensku 

séu að með samþættingunni fá nemendur tækifæri til að auka skilning sinn í báðum 

greinum. Verkefni sem unnin eru þegar námsgreinar eru samþættar geta verið mun 

flóknar heldur en þegar aðeins er unnið með eina námsgrein í einu og því reynir þetta 

á marga þætti fyrir nemandann. Hægt er að nýta aðra greinina til að útskýra ákveðin 

atriði í hinni greininni og svo öfugt. Hægt er að fara margar leiðir til að samþætta 

þessar námsgreinar, eins og sýnt er fram á í kafla 4.2. 

Kennarar eru alltaf að verða meira og meira meðvitaðir um gildi 

einstaklingsmiðaðs náms. Með því að miða námið við einstaklinginn en ekki 

einstaklinginn við námið ætti skólinn að senda frá sér einstaklinga sem eru betur í 

stakk búnir til að takast á við það sem bíður þeirra í hinu daglega lífi. Nemendur eru 

eins ólíkir og þeir eru margir og því er ólíklegt að það skili góðum árangri að ætlast til 

að allir fari eftir sama skipulaginu. Auðvitað verða að vera einhver samræmd ákvæði 

um hvað á að læra en hvernig það gerist verður að byggjast á hverjum og einum 

einstaklingi. Með því að ætlast til að allir nemendur falli í sama mótið og geti lært á 

sama hátt erum við að ganga þvert á orð Aðalnámskrá grunnskóla sem segir að allir 

nemendur eigi jafnan rétt til náms. Ef að við ætlum að fara eftir þessum orðum 

Aðalnámskráarinnar verðum við að einbeita okkur að einstaklingunum en ekki 

heildinni. Við verðum að taka okkur tíma til að kynnast nemendum okkar, sjá hvar 

styrkur þeirra og veikleiki liggja og nýta okkur það til að nemendum okkar gangi 

námið sem best. 
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Samkvæmt fjölgreindakenning Gardners höfum við níu misþróaðar greindir. 

Hversu vel okkur gengur að læra fer eftir því hvernig þessar greindir hafa þróast hjá 

okkur. Nemanda sem hefur vel þróaða rök- og stærðfræðigreind gengur betur að læra 

stærðfræði heldur en nemanda sem hefur þessa greind lítið þróaða. Kennarar verða að 

vera vel vakandi fyrir þessu. Ef kennarar miða kennsluna við allar greindir og nota 

mismunandi nálganir að kennsluefninu ætti hver og einn nemandi að geta tekist á við 

námið út frá eigin forsendum. Það er líka að koma í ljós að nemendur sem hingað til 

hafa verið settir í sérkennsluhópa vegna þess að þeim hefur gengið illa að læra 

ákveðin atriði þurfa oft ekki á þessari sérkennslu að halda. Í staðinn þurfa þeir bara 

ákveðna örvun til að geta þróað viðeigandi greind til að geta náð árangri.53 

Fjórðungakerfið segir það sama. Við finnum fljótlega hvernig við lærum best 

og það er sú aðferð sem verður ríkjandi hjá okkur og við nýtum mest. Þó að við 

kunnum aðrar aðferðir til að læra þá verða þær víkjandi hjá okkur þar sem við náum 

ekki eins góðum árangri með notkun þeirra. Þegar við þurfum svo að takast á við nám 

eða verkefni sem eru sett þannig fram að okkar námsháttur nýtist ekki vill það koma 

fram í námsörðugleikum. Mjög mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir því að 

það hentar ekki öllum nemendum að læra á sama hátt. Sumir læra best með því að fá 

að prófa sjálfir og feta sig áfram í rétta átt á meðan aðrir vilja fyrst fá útskýringar til 

að fara eftir í leitinni að hinu eina rétta svari. Setja verður námið þannig upp að við 

fáum tækifæri til að læra á þann hátt sem hentar okkur best en einnig verður námið að 

koma okkur í þær aðstæður þar sem við verðum að notast við aðra námshætti. Af 

þessum orsökum er nauðsynlegt að þróa víkjandi námshætti einnig. Með því að 

styrkja fleiri en einn námshátt erum við að undirbúa okkur fyrir að takast á við 

óvæntar og fjölbreyttar aðstæður. Með þessu verður það auðveldara fyrir okkur að 

takast á við óvæntar og óþekktar námsaðstæður og einnig ættum við að vera betur í 

stakk búin að takast á við hið daglega líf sem er fullt af óvæntum atburðum. 

Einstaklingsmiðaðar námskrár eru það sem koma skal. Með því að predika 

jafnrétti til náms verðum við að átta okkur á því að við verðum að aðlaga námið að 

nemendum okkar en ekki að aðlaga nemendurna að náminu. Þetta getur reynst sumum 

kennurum erfitt þar sem þetta hefur í för með sér meiri undirbúningsvinnu fyrir þá en í 

staðinn kemur að árangur nemenda okkar verður betri og þeim líður betur í skólanum. 

Með því að miða námskrána að nemendum erum við auðvelda þeim námið á margan 

 
53 Armstrong 2001:14−15, Brualdi 2000 
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hátt. Nemendur sem passa ekki inn í kennsluhætti kennarans finna til óöryggis þar 

sem þeim finnst þeir ekki kunna neitt og sjá enga leið til að takast á við námið. 

Athuga verður samt að þó við séum með einstaklingsmiðaða námskrá og verkefni þá 

verðum við að passa okkur á að nemendur sem skara fram úr fái líka verkefni við 

hæfi. Það vill oft brenna við að kennarar auka við námsefnið þeirra til að þeir hafi 

eitthvað að gera í stað þess að koma einfaldlega með erfiðari verkefni. Við einblínum 

svo oft á þá sem gengur illa að læra og reynum allt sem við getum til að hjálpa þeim 

að við gleymum afburða nemendunum en þeir eru alveg jafn mikilvægur hópur. Ef 

þessir nemendur fá ekki örvun við hæfi er hætta á að þeir missi metnað sinn í að 

standa sig vel og ef þeir sjá að það að standa sig vel og vera fljótur að gera verkefni 

sín leiðir til þess að það bætist á þá meiri vinna þá slaka þeir á og reyna að halda sig 

við meðalveginn. Þetta eru atriði sem kennarinn verður að hafa í huga. Það má ekki 

bara hugsa um meðalnemandann heldur verður líka að hugsa um þá sem eru fyrir 

neðan og ofan meðalkúrfuna. Það má ekki annað hvort minnka eða auka námsmagnið 

hjá þessum hópum heldur koma með verkefni sem miðuð eru við hæfni þeirra og getu. 

Enn fremur verður að gæta þess að báðir hópar fái að vinna verkefni sem höfða til 

mismunandi greinda og námshátta. 

Kennsluaðferðir eru mikilvægur þáttur í allri kennslu. Það er aldrei gott ef 

kennari festist í einni aðferð af því að hún hefur einu sinni virkað vel. Kennarar verða 

að vera tilbúnir að prófa nýjar aðferðir og ný verkefni. Þegar kennari er að prófa 

eitthvað nýtt verður hann að vera vel undirbúinn því hann veit aldrei hvað getur gerst í 

skólastofunni. Mismunandi kennsluaðferðir henta mismunandi verkefnum og er um 

að gera að æfa nemendur í því að nota mismunandi aðferðir. Hver og ein aðferð felur í 

sér ólík markmið sem við ætlum okkur að ná með kennslunni. Sumar kennsluaðferðir 

þjálfa mörg og ólík markmið eins og til dæmis þemanám á meðan aðrar 

kennsluaðferðir miðast við fá markmið og má þar nefna aðferðir sem hægt er að nota 

til að þjálfa rök- og stærðfræðigreind. 

Með því að samþætta námsgreinar eins og stærðfræði og íslensku erum við að 

blanda saman ólíkum greinum. Þessi blöndun kallar á það að við nálgumst efnið á 

nýjan hátt. Þetta felur meðal annars í sér að við þurfum að öðlast nýjan hugsunarhátt, 

geta séð námsefnið út frá ólíkum sjónarhornum og túlkað hugsanir okkar á 

námsefninu. Við þurfum að fara að líta öðruvísi á hlutina sem eru í kringum okkur, 

hætta að sjá allt sem svart og hvítt. Íslenska og stærðfræði eru náttúrulega ólík að því 

leyti að í stærðfræðinni er oftast bara um að ræða eitt rétt svar en íslenskuna túlkum 
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við út frá eigin tilfinningu og því hvernig við horfum á hlutina. Að ætla að fara að 

blanda þessu saman getur reynst erfitt en er samt ekki ómögulegt. Það er hægt að fara 

margar ólíkar leiðir en flestar ganga þær út á það sama, það er að finna stærðfræði í 

bókmenntatexta og vinna svo stærðfræðiverkefni í tengslum við textann. Þetta ferli 

má aftur á móti útfæra á margskonar hátt. Túlkunin á bókmenntatextanum er 

náttúrulega mjög einstaklingsbundin og einnig það hvernig við finnum stærðfræði í 

textanum. Það stjórnast bara af því hvernig við sjáum hlutina og hvernig tilfinningu 

við höfum fyrir þeim. Mjög mikilvægt er að gera nemendum grein fyrir því að það er 

þeirra túlkun sem skiptir máli en ekki það hvernig hinir nemendurnir túlka hlutina. 

Það að samþætta námsgreinar mætti alveg verða stærri partur í náminu. Þetta 

býður upp á nýja gerð af verkefnum fyrir nemendur og brýtur upp hið hefðbundna 

kennsluskipulag. Nemendur öðlast nýja sýn á hlutina og læra að nýta sér ólíka hluti til 

að leysa þrautir. Samþætting námsgreina hefur í för með að nemendur læra margs 

konar atriði sem nýtast vel þegar út fyrir skólann er komið. Á þetta bæði við um atriði 

sem nýtast í frekara námi og einnig í hinu daglega lífi. Nemendur verða betur undir 

það búnir að takast á við óvæntar aðstæður, geta beitt fjölbreyttum aðferðum til að 

leysa ýmis vandamál, læra að taka tillit til náungans og að ekki er hægt að gera sömu 

kröfur til allra. Einnig læra nemendur að ekki er aðeins um eitt rétt svar að ræða 

heldur fer það eftir því hvernig við lítum á málin að hvaða niðurstöðu við komumst. 

Það er margt sem getur haft áhrif á það hvort svona verkefni ganga að óskum 

eða ekki. Undirbúningur kennara skiptir þarna mestu máli. Hann verður að hafa unnið 

heimavinnu sína mjög vel og vera viðbúinn öllu því eins og allir vita getur allt gerst 

inni í skólastofunni. Ef nemendur finna að kennarinn er ekki vel undirbúinn eru 

miklar líkur á að verkefnið missi marks. Þetta er sérstaklega mikilvægur þáttur ef 

kennarinn er að kynna nýtt verkefni og ný vinnubrögð. Þá skiptir öllu að kennarinn 

geti útskýrt vel og á skipulagðan hátt til að nemendur séu fullkomlega með á nótunum 

hvað ætlast er til af þeim og þannig koma í veg fyrir að óöryggi myndist hjá þeim. 

Annað sem getur haft mikil áhrif er undirbúningur nemenda. Mikilvægt er að 

búa nemendur markvisst undir það sem verið er að fara að gera. Útskýra þarf tilgang 

verkefnisins sem leggja á fyrir, hver markmiðin þess eru og af hverju við teljum að 

nemendur ávinni sér eitthvað með því að læra það sem kenna á. 

Það er greinilegt út frá rannsókninni að hægt er að fara fjölmargar og 

fjölbreyttar leiðir við að samþætta stærðfræði og íslensku. Það fer allt eftir því hvaða 

leið við veljum að fara hvernig við reynum á nemendur okkar. Misjafnar leiðir reyna á 
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misjafna hæfni og eru þetta hlutir sem kennarinn verður að hafa í huga við 

undirbúning svona verkefnis. Verkefnin sem lögð voru fyrir reyndu á marga þætti hjá 

nemendum. Þeir þurftu að venjast nýjum hugsunarhætti, þeir urðu að hætta að líta á 

stærðfræði sem eitthvað sem finnst bara í stærðfræðibókum og einnig fóru þeir að sjá 

að bókmenntir geta kennt okkur ýmislegt annað heldur en það sem tilheyrir íslensku. 

Rannsóknin tókst vel, verkefni voru lögð fyrir þrjá árganga á yngsta og 

miðstigi grunnskóla. Í öllum tilvikum var þetta í fyrsta sinn sem nemendur kynntust 

samþættingu stærðfræði og íslensku og þegar upp var staðið fannst þeim þetta mjög 

skemmtileg nálgun við námsefnið. Samt sem áður gekk misjafnlega vel að leggja 

verkefnin fyrir nemendur þar sem þeir voru óvanir þess háttar verkefnum. Þar af 

leiðandi sést betur hvað það er sem þarf að hafa í huga við framkvæmd svona 

verkefna. Eins og niðurstöðurnar sýna er margt sem spilar inn í hvort svona verkefni 

ganga vel eða ekki. Nemendur eru náttúrulega alltaf misjafnlega vel upplagðir og einn 

eða tveir nemendur í einum bekk geta með fíflaskap einum saman eyðilagt tíma fyrir 

heilum bekk. Þessu verður kennari að vera viðbúinn ásamt öllu öðru sem getur farið 

úrskeiðis. Sumir bekkir eru alls ekki vanir því að hefðbundið starf sé brotið upp og því 

getur orðið upplausn í bekknum við smá breytingu. Samt sem áður þá læra nemendur 

mikið af þessum verkefnum og þá ekki bara námslega séð. Þeir þurfa að vinna með 

öðrum og þar af leiðandi að taka tillit til vinnufélaga sinna og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Nemendur þurfa að skipta með sér vinnu og ábyrgð, skipuleggja tíma sinn 

vel og standa frammi fyrir öðrum og tjáð sig. 

Með því að samþætta námsgreinar eins og stærðfræði og íslensku tel ég að við 

náum að láta reyna meira á hæfileika nemenda okkar heldur en þegar við kennum 

greinarnar í aðskildu lagi. Með því að samþætta námsgreinarnar þá öðlast nemendur 

nýja sjón á báðar greinarnar, sjá að stærðfræðin nær út fyrir stærðfræðibókina og að 

hægt er að gera meira með bókmenntirnar heldur en að lesa þær og túlka. Ég efast um 

að nemendunum hafi dottið í hug að lesa einhvern texta með því sjónarmiði að finna 

stærðfræði í honum áður en þeir tóku þátt í þessum verkefnum. Athuga verður þó að 

nýta báðar greinarnar jafnt þannig að nemendur fái sem mest út úr þessari 

samþættingu. Ekki bara til dæmis að nota bókmenntirnar sem kveikju og síðan ekki 

söguna meir, heldur að kafa djúpt í báðar greinar og nota aðra til að auka skilning 

nemendanna á hinni.  
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8 Lokaorð 

Nám er mikilvægur hlutur í lífi okkar allra. Miklu skiptir að rétt sé staðið að því svo 

það nýtist okkur eins vel og mögulegt er. Með námi öðlumst við hæfileikann til að 

vega og meta það sem er í umhverfi okkar og að taka réttar ákvarðanir. Auðvitað 

kemur það fyrir að við tökum rangar ákvarðanir en við lærum af því að reka okkur á 

og eigum að nota það til að styrkja okkur. 

Sníða verður námið að þörfum einstaklingsins til að það nýtist honum sem 

best. Við erum öll misjöfn og höfum misjafna hæfileika til að læra en við verðum að 

fá tækifæri til þess á okkar eigin forsendum. Við verðum að fá að nýta hæfileika okkar 

og gera sem mest úr þeim og hlutverk skólans er að hjálpa okkur við það. Með því að 

miða námið við hæfni og getu nemenda okkar erum við að senda frá okkur 

einstaklinga sem eru vel í stakk búnir til að takast á við lífið. Þeir eru vel undir það 

búnir að takast á við óvæntar aðstæður og hafa næga þekkingu til að geta valið á milli 

þess sem er rétt og rangt. Það hlýtur að vera markmið allra skóla og kennara að 

nemendur þeirra nái sem bestum árangri sem miðast út frá þeirra eigin getu. Við 

megum aldrei gleyma því að ekki er hægt að ætlast til þess sama af neinum tveimur 

einstaklingum. 

Með því að samþætta stærðfræði og íslensku erum við að auka víðsýni 

nemenda okkar. Við erum að sýna þeim fram á að allar námsgreinar skarast og hægt 

er að nota eina námsgrein til að skilja aðra. Þetta býður líka upp á mismunandi 

nálganir á námsefnið og í einum bekk er til dæmis hægt að nálgast sama viðfangsefnið 

á 20 mismunandi vegu. Með því að beita samþættingu erum við líka að koma til móts 

við þá nemendur sem hafa aldrei fengið áhuga á námsgreinum í gegnum hefðbundna 

kennslu. Nemendur eiga oft erfitt með að öðlast skilning á stærðfræði og íslensku en 

með því að brjóta kennsluna upp og nálgast efnið út frá öðrum sjónarhornum er 

möguleiki á að skilningur þeirra aukist og einnig áhuginn. 

 Það er ljóst að samþætting námsgreina kemur öllum til góða hvort sem um er 

að ræða kennara eða nemendur. Þetta gefur kennaranum tækifæri til að vera í sífelldri 

þróun og kemur þar af leiðandi í veg fyrir að hann staðni í kennslu og einnig að 

nemendur sitji fastir í sömu vinnubrögðunum alla sína skólagöngu. Samt sem áður má 

ekki gleyma að þó nemendur og kennarar hafi gott af því að hefðbundið skólastarf sé 

brotið upp þá er líka nauðsynlegt að viðhalda því. Hefðbundið skólastarf felur í sér 
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reglu og festu og það er það sem sumir nemendur þurfa á að halda. Allt er þetta liður í 

því að koma til móts við þarfir allra nemenda í skólastofunni. 
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Fylgiskjal 1 
 

Stærðfræðistöðvar – Ljóð Þórarins Eldjárns, 7. bekkur. 

Stöð 1, Maður og mús 

- Húsamús er að meðaltali 9.0 cm að lengd. Finnið hæð ykkar í hópnum 

og reiknið út meðalhæð ykkar. 

- Hversu mikið þyrftuð þið að minnka ykkur til að komast inn í 

músarholu sem er 10.0 cm að hæð? Gefið svarið upp í almennum 

brotum. 

- Hvað er músarholan mörg prósent af meðalhæð ykkar? 

 

Stöð 2, Hillur 

1. Finnið kennslubók og mælið hæð hennar, breidd og þykkt. 

2. Finnið eina hillu í stofunni út frá mælingum ykkar sem bókin passar 

í. 

3. Mælið hæð, lengd og dýpt hillunnar. 

4. Hvað rúmar hillan margar bækur ef allar eru eins? 

 

Stöð 3, Rúsínur 

1. Vigtið 5 vínber og skráið hjá ykkur þyngd þeirra. 

2. Finnið meðalþyngd vínberjanna. 

3. Vigtið 5 rúsínur og skráið hjá ykkur þyngd þeirra. 

4. Finnið meðalþyngd rúsínanna. 

5. Áætlið út frá meðalþyngd rúsínanna og vínberjanna vökvatapið sem 

verður þegar vínber er þurrkað og verður að rúsínu. Gefið svarið upp 

í almennum brotum. 
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Stöð 4, Komdu með mér kútur 

Skólastýrurnar í Giljaskóla eru að skipuleggja haustferð fyrir alla 

nemendur skólans sem eru 340 talsins og alla starfsmenn skólans sem eru 

58 talsins. 

- Hvað þurfa þær að panta margar rútur ef rúturnar eru af þremur 

stærðum og svo það verði sem hagkvæmast fyrir þær? 

o 70 manna rúta kr. 14.000.- 

o 50 manna rúta kr. 11.400.- 

o 23 manna rúta kr. 6.000.- 

 

Stöð 5, skoðun manna 

Finndu í Heimsmetabók Guinness eftirfarandi atriði: 

- Hversu þungur er þyngsti maður í heimi? 

- Hvert er mittismál hans? 

- Áætlið þyngd ykkar og finnið meðalþyngd hópsins. 

- Hverju munar á þyngd hans og meðalþyngd ykkar? 

- Mælið mittismál ykkar og finnið meðaltal þess. 

- Hverju munar á mittismáli hans og meðaltali á mittismáli ykkar? 

- Hversu mörgum sinnum er hann þyngri en meðalþyngd ykkar? 

- Hversu mörgum sinnum er mittismál hans meira en meðaltal 

mittismáls ykkar? 

 

Stöð 6, Heimsmet 

- Hversu oft getið þið skrifað orðið jarðaber á mínútu? 

- Hvað gátu þið að meðaltali skrifað orðið oft á mínútu? 

- Hvað getið þið haldið í ykkur andanum lengi? 

- Hvað gátu þið haldið í ykkur andanum lengi að meðaltali? 
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Stöð 7, Óendanleikinn 

- Hvað er óendanlegt? 

- Er eitthvað í kringum ykkur sem aldrei tekur enda? 

- Teljið til allt sem ykkur dettur í hug sem er óendanlegt. 

 

Stöð 8, Hús við götu 

Fyrsti hluti Giljaskóla var tekinn í notkun 1998. Hvað er sá hluti skólans 

gamall í dag? 

- Hvaða ár verður fyrsti hluti skólans 100 ára? 

- Hvað verið þið þá gömul? 

- Hvaða ár verður fyrsti hluti skólans 1000 ára? 
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Fylgiskjal 2 

Glókollur, lítið lærdómsævintýri 

 

Nafn:_______________________ 

 

Hvað komu margar fjölskyldur við sögu? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________ 

 

Hvað voru margir í hverri fjölskyldu? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Hvað þurfti Glókollur að nota margar margföldunartöflur til að bjarga 

sér úr ógöngum? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________ 
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Hvað var Glókollur fangi í marga daga? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Hvað hitti Glókollur álfkonuna oft í sögunni? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________ 

 

Af hverju hittust þau? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Hvað getum við læra af þessari sögu? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________ 
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Fylgiskjal 3 

Stærðfræðiorðalisti: 
 

einu sinni 
 
karl og kerling 
 
einn sonur 
 
eitt kvöld 
 
kom út á hlað 
 
margir álfar 
 
stóru svelli 
 
rétt fyrir neðan túnið 
 
álfadrottning 
 
álfabarn 
 
álfakóngur 
 
álfahjónin 
 
utan við 
 
allt í einu 
 
hljóp í veg fyrir  
 

2 sinnum 3 eru 6

2 sinnum 4 eru 8

2 sinnum 5 eru 10

2 sinnum 6 eru 12

2 sinnum 7 eru 14

2 sinnum 8 eru 16 

klukkan slær tólf

beið með óþreyju

2 sinnum 9 eru 18

var það um seinan

brunnið út

daginn eftir

fullan eiturbikar

tæma hann

3 sinnum 3 eru 9
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stór og ljót tröllkona 
 
burt með það 
 
pokann minn 
 
stórt gat 
 
stökk út úr honum 
 
allir álfarnir 
 
einhvern tíma 
 
lítið við 
 
einn góðan veðurdag 
 
föður sinn 
 
langt, langt burt 
 
allan heiminn 
 
móðir hans 
 
nýja skó 
 
ferðaðist víða um lönd 
 
eitt kvöld 
 
stóra konungshöll 
 
skammt frá veginum 

3 sinnum 4 eru 12

3 sinnum 5 eru 15

3 sinnum 6 eru 18

3 sinnum 7 eru 21

3 sinnum 8 eru 24

rétt sem snöggvast

ekki lengi að hugsa

í einni svipan

allt eitrið

náði ekki upp í nefið á sér

3 sinnum 9 eru 27

daginn eftir

stóran risa

stóru kylfunni sinni

tröllslegan hlátur

4 sinnum 4 eru 16

4 sinnum 5 eru 20

4 sinnum 6 eru 24
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dvelur um hríð 
 
eina dóttur 
 
furstar og kóngssynir 
 
komu úr öllum áttum 
 
vildi ekki neinn þeirra 
 
engan eiga nema Glókoll 
 
einn fagran vormorgun 
 
utan við hallargluggann 
 
í þessum svifum 
 
gengur rakleiðis 
 
fallega rauða rós 
 
daginn eftir 
 
varpa Glókolli í fangelsi 
 
á morgun 
 
álfadrottningin 
 
í sama bili 
 
alla söguna 
 
margföldunartöfluna 

4 sinnum 7 eru 28

4 sinnum 8 eru 32

rétt sem snöggvast

sjö stórir og grimmir hundar

skammt frá

koma nú allir þjótandi

4 sinnum 9 eru 36

háum kletti

aldrei að sjá

eftir góða stund

ljómandi fallega perlu

5 sinnum 5 eru 25

5 sinnum 6 eru 30

5 sinnum 7 eru 35

út á haf

kylfurnar sínar

á sömu stundu

allir áttavilltir
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undir eins 
 
lítill drengur 
 
þangað til 
 
alla margföldunartöfluna 
 
mikið bál 
 
mönnum sínum 
 
enginn lifandi maður 
 
tvisvar sinnum tveir 
 
öllu kóngsríkinu 
 
2 sinnum 2 eru 4 
 
5 sinnum 8 eru 40 
 
alla nótt 
 
5 sinnum 9 eru 45 
 
allan nóttina 
 
morguninn eftir 
 
undir eins á borð 
 
allan matinn 
 
koma heim úr fjósi 

sigla heim

eigið land

úr öllum áttum

um allt konungsríkið

stendur sem hæst

hálft kóngsríkið

allt eftir minn dag

gefi mér hana Fjólu

upp í loft

9 sinnum 9 eru 81

í sama bili

mörg víkingaskip

menn sína

allt konungsríkið

hvítan skemmtibát

einu sinni gefið henni

niður í fjöru

aleinn
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búinn með allan matinn 
 
stóran, svartan bola 
 
út úr fjósinu 
 
6 sinnum 6 eru 36 
 
6 sinnum 7 eru 42 
 
6 sinnum 8 eru 48 
 
í sama bili 
 
langt aftur fyrir sig 
 
6 sinnum 9 eru 54 
 
kemur boli aftur 
 
daginn eftir 
 
leiða fram gráðugt tígrisdýr 

stekkur uppí háa loft

7 sinnum 9 eru 63

kóngsmennirnir

þrefaldan hring

utan um

byssum sínum

allir í einu

8 sinnum 8 eru 64

8 sinnum 9 eru 72

í sama bili

7 sinnum 8 eru 56

7 sinnum 7 eru 49
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Fylgiskjal 4 
Margföldunardæmi I 

 

Hvað er 2 tvisvar sinnum? 

2 + 2 = 4 2 • 2 = 4

Hvað eru 2 þrisvar sinnum? 

2 + 2 + 2 = _____    2 • 3 = _____ 

 

Hvað eru 2 fimm sinnum? 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _____   2 • 5 = _____ 

 

Hvað eru 2 sex sinnum? 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _____  2 • 6 = _____ 

 

Hvað eru 2 einu sinni? 

2 = _____      2 • 1 = _____ 
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Margföldunardæmi II 

 

Það að margfalda með 2 táknar að tvöfalda: 

2 + 2 = 4 2 • 2 = 4

4 + 4 = _____     2 • 4 = _____ 

5 + 5 = _____     2 • 5 = _____ 

6 + 6 = _____     2 • 6 = _____ 

7 + 7 = _____     2 • 7 = _____ 

8 + 8 = _____     2 • 8 = _____ 

9 + 9 = _____     2 • 9 = _____ 

10 + 10 = _____     2 • 10 = _____ 

 

2 • 4 = _____ 

2 • 6 = _____ 

2 • 8 = _____ 

2 • 10 = _____ 

2 • 1 = _____ 

2 • 3 = _____ 

2 • 5 = _____ 

2 • 7 = _____ 

2 • 0 = _____

2 • 2 = _____

2 • 9 = _____

2 • 11 = _____
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Margföldunardæmi III 

 

4 + 4 = _____     2 • 4 = _____ 

9 + 9 = _____     2 • 9 = _____ 

 

2 • 5 = _____ 

2 • 2 = _____ 

2 • 9 = _____ 

2 • 6 = _____ 

2 • 3 = _____ 

2 • 8 = _____ 

2 • 7 = _____ 

2 • 2 = _____ 

2 • 8 = _____ 

2 • 1 = _____ 

2 • 4 = _____ 

2 • 9 = _____ 

 

2 • 8 = _____ 

4 • 2 = _____ 

2 • 7 = _____ 

9 • 2 = _____ 

2 • 5 = _____ 

3 • 2 = _____ 

2 • 6 = _____ 

8 • 2 = _____ 

2 • 2 = _____ 

7 • 2 = _____ 
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Fylgiskjal 5 
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Fylgiskjal 6 
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Fylgiskjal 7 
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Fylgiskjal 8 
 

Stærðfræðistöðvar – Ljóð Þórarins Eldjárns, 4. bekkur. 

 
Hillur 

 

1. Hvað eru margar hillur í skólastofunni? 

2. Hvað komast margir gámar í eina hillu? 

3. Hvað komast margar möppur í eina hillu? 

4. Hvað eru mörg glös í hillunni fyrir ofan vaskaskápinn? 

5. Hvað er stærsta hillan há? 

__________________________________________________ 

6. Hvað er hæsta hillan breið? 

7. Hvað er lægsta hillan breið? 

8. Takið eina skúffu úr skúffuskápnum og mælið hvað hún er löng og 

breið.______________________________________________ 
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Heimsmet 

1. Mælið aðra hendina á öllum í hópnum. Hver er með lengstu 

hendina?________________________________________ 

 

2. Takið tímann hvað þið getið staðið lengi á einum fæti og haldið 

fyrir nefið á ykkur í leiðinni. _____________________ 

 

3. Takið tímann hvað þið getið haldið andanum lengi í ykkur. 

4. Hvað getur þú skrifað nafnið þitt oft á 1 mínútu? 

_______________________________________________ 
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Hús við götu 

1. Giljaskóli var stofnaður árið 1995. Hvað er hann gamall? 

2. Hvaða ár verður Giljaskóli 100 ára? 

3. Þegar Giljaskóli verður 100 ára hvað verðið þið þá gömul? 

4. Hvað verður Giljaskóli gamall eftir 1000 ár? 

5. Mælið hæð og breidd hurðarinnar á skólastofunni. 

6. Mælið hæð og breidd á einum glugga stofunnar. 

7. Mælið hæð eins borðs í skólastofunni. 

8. Mælið borðplötu eins borðs. 

_______________________________________________ 
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Rúsínur 

1. Vigtið 10 vínber. Hvað eru þau þung? 

2. Vigtið 10 rúsínur. Hvað eru þær þungar? 

3. Hvort er þyngra, vínberin eða rúsínurnar? 

4. Hver er mismunurinn á þyngd vínberjanna og rúsínanna? 

5. Hvers vegna haldið þið að þessi munur sé? 

6. Í einum pakka af rúsínum eru 500 g. Hvað eru 5 kg af 

rúsínum margir pakkar ef tveir pakkar eru 1 kg?___________ 

 

7. Í einum pakka eru 200 rúsínur. Hvað eru margar rúsínur í 4 

pökkum? ________________________________________ 
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Fylgiskjal 9 
Jón og tröllskessan I 

 
1. Á hvaða leið var Jón þegar hann hitti tröllskessuna? 

 

2. Hvaða ráð gefur tröllskessan Jóni varðandi róðurinn í Eyjum? 

- hvað gaf tröllskessan Jóni? 

- hjá hverjum átti hann að ráða sig? 

- hversu langt áttu þeir að róa? 

 

3. Hvernig átti Jón að borga tröllskessunni til baka? 

 

4. Hvernig ganga Jóni og karlinum að veiða? 

 

5. Hvaða fréttir færði tröllskessan Jóni þegar hann kom til baka? 

 

6. Hvað bað tröllskessan Jón að gera ef hann dreymdi hana? 

 

7. Hvað var í kistunum sem tröllskessan gaf Jóni? 
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Fylgiskjal 10 

Jón og tröllskessan II 

1. Jón sér hellisop uppi í klettunum skammt frá sér. 

a. Hversu langt er skammt frá? 

 

2. Jón tekur stóreflis fisk og kastar honum eins langt og hann getur inn í hellinn 

a. Hvað er stóreflis fiskur stór? 

b. Hversu langt ætli að Jón hafi kastað fisknum? 

 

3. Jón nær tröllskessunni upp á mitt læri. 

a. Hvað er Jón stór? 

b. Hvað er tröllskessan stór? 

c. Hver eru hlutföllin? 

 

4. Tröllskessan smeygði litlu puttunum undir silana á böggum Jóns og hélt þeim. 

a. Hvað er litli putti Jóns stór? 

b. Hvað er litli putti tröllskessunnar stór? 

 

5. Jón á að skilja hestana sína eftir bundna á streng í fjörunni yfir veturinn. 

a. Hversu marga mánuði verða hestarnir geymdir þar? 

b. Hversu mikið magn af heyi munu þeir þurfa til að lifa veturinn af? 

 

6. Jón siglir frá Landeyjasandi yfir til Eyja. 

a. Hversu löng sigling er þetta? 

 

7. Hestarnir hans Jóns voru sílspikaðir eftir veturinn? 

a. Hversu mikið skyldi það hafa kostað fóðrið sem tröllskessan gaf 

hestunum yfir veturinn? 

 

8. Jón dvaldi nokkrar nætur hjá tröllskessunni. 

a. Hversu margar nætur eru nokkrar? 

b. Hversu margar mínútur eru það? 
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Fylgiskjal 11 
 

Steinn Bollason – Tímatalsverkefni 
 
Hvað er 1 ár hjá risanum margir dagar hjá okkur? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hvað eru 2 ár hjá risanum margir dagar hjá okkur? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hvað eru 3 ár hjá risanum margir dagar hjá okkur? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Ætli að það séu mánuðir og vikur hjá risanum? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hvað eru margir mánuðir í einu ári hjá okkur? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hvað eru margar vikur í einum mánuði? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Ef bóndinn fær 7 sekki fulla af gullpeningum í kaup á dag, hvað 

fær hann marga sekki fyrir 2 daga? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hvað fær hann marga sekki fyrir 3 daga?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 12 
 
Ljóð Þórarins Eldjárns úr bókunum Halastjarna, Óðfluga og Grannmeti og 

ávextir. 

 



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 82 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 83 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 84 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 85 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 86 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 87 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 88 -



Einstaklingurinn í fyrirrúmi  Þóra Ýr Sveinsdóttir 

- 89 -


	Efnisyfirlit
	1 Inngangur
	2 Nám
	2.1  Hvað er nám – hvernig fer það fram?
	2.2 Fjölgreind
	2.3 Kenning David Kolbs um námshætti
	2.3.1 Námshringur Kolbs

	2.4 Einstaklingsþarfir – námsaðlögun
	2.4.1 Heildtæk skólastefna


	3 Kennsluaðferðir – skipulag
	3.1 Kennsluaðferðir sem þjálfa rök- og stærðfræðigreind
	3.2 Samþætting / þemanám
	3.3 Leitaraðferðir – aðleiðsla
	3.4 Þrautalausnir
	3.5 Hópvinnubrögð
	3.6 Einstaklingsnám

	4 Samþætting stærðfræði og íslensku
	4.1 Rök
	4.2 Leiðir

	5 Rannsókn
	6 Niðurstöður
	6.1 Sjöundi bekkur
	6.2 Þriðji bekkur
	6.3 Fjórði bekkur

	7 Umræða / túlkun
	8 Lokaorð
	Heimildaskrá
	Fylgiskjöl
	Fylgiskjal 1
	Fylgiskjal 2
	Fylgiskjal 3
	Fylgiskjal 4
	Fylgiskjal 5
	Fylgiskjal 6
	Fylgiskjal 7
	Fylgiskjal 8
	Fylgiskjal 9
	Fylgiskjal 10
	Jón og tröllskessan II
	Fylgiskjal 11
	Fylgiskjal 12


