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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Hvernig stærðfræðikennsla í getublönduðum 

bekkjum á miðstigi væri háttað og hvort sýnilegar væru hugmyndafræðilegar áherslur í 

stærðfræðikennslu. Unnin var eigindleg viðtalsrannsókn meðal þriggja miðstigskennara. Tveir 

þeirra störfuðu eftir hugmyndum um einstaklingsmiðað nám og samkennslu árganga en einn 

var með hefðbundna aldurskiptingu í bekk og starfaði eftir uppbyggingarstefnu. Viðtölin voru 

greind út frá aðalatriðum og tengd við ákveðnar hugmyndafræðilegar áherslur og 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

Rannsóknir á kennsluhættum og kennsluaðferðum kennara á miðstigi hafa aukist. Ekki 

hefur áður verið athugað hvort að hugmyndafræðilegar áherslur skóla hafi áhrif á 

kennsluhætti kennara í stærðfræðikennslu.  

Uppbyggingarstefna er ekki sýnileg í stærðfræðikennslu á miðstigi en það eru hins vegar 

einkenni einstaklingsmiðaðs náms. Kennsluhættir kennara eru ólíkir eftir hugmyndafræði 

skóla og aldurskiptingu. Hugmyndafræðilegar áherslur hafa mismikil áhrif á 

stærðfræðikennslu kennara sem starfa eftir hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Óháð 

hugmyndafræði, aldurskiptingu í bekki, kennsluháttum og námsfyrirkomulagi er 

stærðfræðikennsla einhæf.  

Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem um eigindlega rannsókn 

er að ræða. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um hvernig stærðfræðikennsla í getublönduðum 

bekkjum á miðstigi er og hvernig hugmyndafræðilegar áherslur eru sýnilegar í 

stærðfræðikennslu. Merkjanlegar eru breytingar á námsmati hjá einum kennara, sem er í 

samræmi við hugmyndafræðilegar áherslur einstaklingsmiðaðs náms og Aðalnámskrá. Einnig 

voru vísbendingar um að samræmd próf í 4. og 7. bekk stýri kennslu og að kennarar telji 

óréttmætt að birta samanburð á einkunnum í fjölmiðlum. Vísbendingar eru um að niðurstöður 

samræmdu könnunaprófanna gefi ekki nýjar upplýsingar um námsgetu nemenda og því 

leiðsagnargildi þeirra réttlætanlegt. 
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Formáli 

Hugmyndin um að kanna hvernig stærðfræðikennsla í getublönduðum bekkjum væri háttað 

kviknaði fyrst haustið 2006. Hlé kom á vinnu að ritgerðinni og hófst vinna aftur í lok árs 

2007. Rannsóknarferli hófst með lestri á heimildum og síðan leitað að þátttakendum og leyfi 

skólastjóra. Til stóð að breyta rannsóknarsniði og senda út spurningalista en viðtalsrannsókn 

varð raunin og gefur hún góða innsýn í starfshætti kennaranna og viðmót þeirra til 

stærðfræðikennslu.  

Ég vil þakka Margréti Völu Gylfadóttur, leiðbeinenda mínum fyrir gott viðmót og 

gagnlegar ábendingar hvort sem þær snérust að heimildum, uppsetningu eða úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Sömuleiðis vil ég þakka því góða fólki sem ýmist lásu yfir ritgerðina og gáfu 

góð ráð eða aðstoðuðu við heimildaöflun. Ég vil þakka kennurunum þrem fyrir þeirra framlag 

því án þeirra og skólastjóranna hefði verið úr litlu að vinna. 

Fjölskyldu minni vil ég þakka auðsýnda þolinmæði og sérstakar þakkir til tengdaforeldra 

fyrir ómetanlega aðstoð á meðan á skrifum stóð.  

 


