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Formáli 
Ég er einn af þeim nemendum sem stóð mig alltaf vel í stærðfræði í grunnskóla. Ég var ekki 

alltaf með 9 eða 10 en alltaf í hærri kantinum, þar til ég fór í framhaldsskóla. Í framhaldsskóla 

fékk ég mikið sjokk. Ég tók skyndipróf upp á 0 og 2 og skildi ekkert.  Ekkert í stærðfræðinni 

og ekkert í því hvers vegna allt í einu allt gekk á afturfótunum . Ég reyndi að læra en allt kom 

fyrir ekki, kennarinn fór of hratt yfir og ég var aldrei með á nótunum.  Hvernig gat það gerst 

að nemandi sem var með allra bestu nemendum í stærðfræði í sínum grunnskóla var allt í einu 

algjörlega úti á þekju? 

Jú, kröfurnar voru miklar, það er alveg ljóst en það var einnig eitthvað að grunninum. Ég 

man eftir því að hafa fengið kennaranema inn í bekkinn þegar ég var í grunnskóla og hvað það 

fór í taugarnar á mér.  Þeir kröfðust þess að ég tæki þátt í því sem mér fannst vera tilgangslaus 

hópverkefni í stað þess að fá að halda áfram að reikna og skrifa svör í stærðfræðibækurnar 

mínar. Sem betur fer voru engir leiðinda kennaranemar að trufla mig eftir að ég var komin á 

unglingastig.  Þar fékk ég frið til að vinna þau dæmi sem mér hentuðu í Almenn stærðfræði 
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bókunum og oftar en ekki þá vann ég punktmerktu dæmin líka. Ég var dugleg í stærðfræði, ég 

gat notað allar aðferðir sem mér voru kenndar. 

Ég komst í gegnum framhaldsskólann með glataðar einkunnir í stærðfræði.  Samt valdi ég 

ávallt meiri stærðfræði.  Það var eitthvað sem heillaði. Eftir að ég valdi mér starfsvettvang 

sem kennari vildi ég verða stærðfræðikennari.  Því ég vissi að ég myndi hafa samúð með þeim 

sem ekki ættu alltaf auðvelt með stærðfræðina og ég taldi það vera einn af kostum kennara að 

skilja nemendur.  Eftir að ég fór að læra stærðfræði í Kennaraháskólanum þá varð allt öðruvísi 

en í framhaldsskóla. Námið var mikið auðveldara. Ég skildi að þetta var svona vegna þess að 

ég vissi að hitt var hinsegin.  Ég gat allt í einu notað fyrri þekkingu til að skilja og öðlast nýja.  

Ég myndaði tengingar á milli þeirra þekkingar sem fyrir var og við nýja þekkingu.  Ég varð 

aftur góð í stærðfræði.   

Eftir þessa upplifun veit ég hvað til þarf til þess að vera góður í stærðfræði, það er að 

mynda tengsl á milli þeirra þekkingu sem að til staðar er og við nýja.  Sumum nemendum 

tekst það einfaldlega við að leysa mismunandi dæmi.  Aðrir nemendur þurfa öðruvísi tækifæri 

til þess, önnur verkefni en þau sem leysa á í bókunum.  Mig langar að mínir nemendur standi 

sig vel í stærðfræði.  Mig langar að allir mínir nemendur hafi góðan grunn til að byggja á 

þegar að ljúka grunnskóla.  

Vinna í stærðfræðistofum tel ég að geti verið einn af þeim þáttum sem aðstoðar nemendur 

mína við að byggja þann trausta grunn í stærðfræði sem að ég vil að þeir hafi þegar að þeir 

haldi áfram út í lífið. Einnig tel ég að þannig vinna geti komið nemendum mínum í skilning 

um það að geta leyst dæmi eftir dæmi í vinnubók þýðir ekki endilega að maður hafi góð tök á 

öllum þáttum stærðfræðinnar. 

Þegar Guðbjörg Pálsdóttir lektor við menntasvið Háskóla Íslands sagði mér frá því að 

verið væri að innrétta stærðfræðistofu í Hörðuvallaskóla í Kópavogi fékk ég strax áhuga á 

viðfangsefninu og ákvað að skrifa lokaverkefni mitt til B.Ed prófs um stærðfræðistofur.  

Guðbjörg samþykkti að vera leiðsögukennari minn í verkefninu og kann ég Guðbjörgu alveg 

sérstakar þakkir fyrir þolinmæði hennar og stuðning. 

Ég leitaði einnig til fjögurra kennara á höfuðborgarsvæðinu þeirra Þórunnar Jónasdóttur í 

Hörðuvallaskóla, Vilborgar Rósu Einarsdóttur í Álftanesskóla, Guðlaugar Óskar Gunnars-

dóttur í Varmárskóla og Birnu Hugrúnar Bjarnardóttur í Vatnsendaskóla.  Vil ég þakka þeim 

öllum fyrir góðar viðtökur. 
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Ágrip 
Verkefni þetta fjallar um hlutverk stærðfræðistofa í grunnskólum.  Fyrst eru tvær 

námskenningar skoðaðar, fjölgreindarkenningin og hugsmíðahyggja. Þá er rætt um 

kennslufræði stærðfræðinnar, hvernig nemendur læra stærðfræði og hvernig stærðfræði er og 

hefur verið kennd í grunnskólum.  Fjallað er um markmið þess að hafa stærðfræðistofu í 

skólum, hlutverk kennara í stærðfræðistofu, skipulag stofunnar, skipulag vinnunnar í henni og 

hvernig fyrrnefndar námskenningar falla að vinnu í stærðfræðistofu. Í þeim kafla eru einnig 

hugmyndir íslenskra kennara um stærðfræðistofur sem að hafa reynslu af að vinna í slíkri 

stofu eða eru að byggja upp stærðfræðistofu. Í lokin er hugmyndalisti að verkefnum sem 

vinna má í stærðfræðistofu.  
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Inngangur 
Áherslur í stærðfræðikennslu hafa verið að breytast á undanförnum misserum. Nú er lögð 

mikil áhersla á að nemendur öðlist skilning á stærðfræði, frekar en æfingu í að leysa dæmi. 

Nemendur geta öðlast skilning á ýmsan máta og meðal annars með hlutbundinni vinnu. 

Nokkrir skólar á Íslandi hafa komið sér upp sérstökum stærðfræðistofum þar sem hlutbundin 

vinna er í hávegum höfð. Þar vinna nemendur í hópum að því að leysa stærðfræðileg verkefni, 

stunda stærðfræðilegar rannsóknir og athuganir í stærðfræðilegu umhverfi þar sem öll tæki og 

tól sem nota þarf eru innan seilingar. Þar eru leikir einnig notaðir til að efla stærðfræði-

þekkingu barna. 

Vinna í stærðfræðistofu er í anda Aðalnámskrár grunnskóla stærðfræði: 

Jafnframt skal gera ráð fyrir að verulegur hluti námsins fari fram í 
samvinnu nemenda í litlum hópum. Þeir vinni saman að athugunum, 
rannsóknum og mælingum til að afla upplýsinga og vinna úr. Þeir læri 
að skipta með sér verkum, miðla eigin hugmyndum, vinna með 
hugmyndir annarra, kveikja þær hjá öðrum og fága sameiginlegar 
hugmyndir. 

Að flétta námið inn í leik er gagnleg kennsluaðferð í stærðfræði. 
Röksemdafærslur má þjálfa með leikjum þar sem beita þarf 
rökhugsun. Skilning á líkindahugtakinu má einnig efla með leikjum 
þar sem beita þarf þekkingu á líkum. Enn fremur er nám með hjálp 
leiks líklegt til að skapa jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar (2007, 8). 

Þótt við lifum á tímum þar sem vasareiknar og tölvur geta reiknað út fyrir okkur hin flóknustu 

dæmi hefur skilningur og þekking á stærðfræði kannski aldrei verið jafn mikilvægur og nú.  

Tölur gegna miklu hlutverki í þjóðfélaginu, við þurfum ekki annað en að fletta næsta dagblaði 

til að finna upplýsingar í formi talna og myndrita.  Til að geta lesið rétt úr upplýsingum er 

nauðsynlegt að kunna stærðfræði. Það vilja allir fá rétt útborgað og til að geta gengið úr 

skugga um að svo sé þarf að kunna að lesa launaseðilinn. Það er kostur að geta sjálfur áætlað 

magn timburs sem þarf ef smíða á pall í garðinn og að geta gert sér grein fyrir því hversu 

margar hellur þarf til að helluleggja stétt. Ef að við þekkjum ekki aðgerðir stærðfræðinnar 

hjálpa vasareiknar og tölvur okkur ekki því þá getum við ekki gefið þeim réttar skipanir til að 

fá rétt svör.  Þeir nemendur sem hafa jákvætt viðhorf gagnvart stærðfræði gengur betur að 

læra hana en þeim sem þykir hún leiðinleg.  Þess vegna er nauðsynlegt að leita leiða til að 

öllum nemendum geti fundist gaman í stærðfræði.  Þar sem stærðfræðistofur eru til staðar er 

hægt að nálgast stærðfræðina á marga vegu og því líklegar að ná til fleiri nemenda en annars. 

Þessari ritgerð er ætlað að útskýra hlutverk stærðfræðistofu í skólum. 
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1. Námskenningar 
Til eru ýmsar kenningar um hvernig aðferðum eigi að beita til að börn nái sem bestum árangri 

í námi. Þar má meðal annars nefna fjölgreindakenninguna og hugsmíðahyggju. Margt gott er 

hægt að finna í flestum námskenningum og þykir sumum best að styðjast ekki aðeins við eina 

kenningu heldur nýta sér frekar það besta úr mörgum. Til að rökstyðja að skólar ættu að koma 

sér upp stærðfræðistofu til að skapa fjölbreyttara og betra námsumhverfi fyrir stærðfræði má 

til dæmis vitna í fjölgreindakenninguna og hugsmíðahyggju. 

Fjölgreindir 

Howard Gardner prófessor við Harvard-háskólann þróaði fjölgreindakenninguna. Hann telur 

að vestræn menning hafi skilgreint greind of þröngt og vísar þar í þau greindarpróf sem notuð 

hafa verið frá fyrri hluta 20. aldar. Gardner skiptir hinu breiða sviði mannlegra möguleika í 

átta greindir. Þær eru: Málgreind, rök-og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfi-

greind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind 

(Armstrong, 2001). Gardner er enn að skoða hvort bæta eigi níundu greindinni við, 

tilvistargreind. Áður en hægt er að bæta henni við þarf að ganga úr skugga um hvort að hún 

uppfylli þau skilyrði sem hinar greindirnar hafa uppfyllt. 

Fjögur lykilatriði fjölgreindakenningarinnar eru: 

1. Allir hafa allar greindirnar átta. Sumir hafi mikið af þeim öllum aðrir lítið af þeim 

öllum en flestir hafa sumar greindir vel þróaðar, sumar miðlungs þróaðar og aðra lítið 

þróaðar.  

2. Flestir geta með ástundum og góðri leiðsögn þróað hverja greind á viðhlítandi 

getustig.  

3. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. 

4. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði (Armstrong, 2001). 

Í fjölgreindarkenningunni er lögð áhersla á að engin ein kennsluaðferð henti öllum nemendum 

í öllum tilvikum. Það er því mælt með því að kennarar beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

að lögð sé áhersla á mismunandi greindir í kennslustundum svo hver nemandi geti nýtt 

þróuðustu greind sína í náminu einhvern hluta skóladagsins.  

Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja á rætur að rekja til heimspeki, sálfræði og menntunarfræða. Hún gengur út á 

að nám er byggt upp á grunni þeirrar þekkingar sem fólk hefur fyrir. Sú þekking hefur áhrif á 

hvernig fólk vinnur úr nýrri þekkingu sem það öðlast í lífi og starfi (Hoover, 1996).  
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Börn og fullorðnir byggja upp sína eigin þekkingu. Þegar nemendur, ungir sem aldnir, 

læra eitthvað nýtt þá skilja þeir það hver á sinn hátt og túlka þekkinguna eftir því hvaða 

vitneskju þeir hafa nú þegar. Þeir samlaga nýja þekkingu við gamla og í heilanum myndast 

nýjar tengingar á milli hugtaka. Þeim mun fleiri sem tengingarnar eru á milli nýju þekkingar-

innar og þeirrar sem fyrir er, þeim mun dýpri verður skilningurinn á nýju þekkingunni (Van 

de Walle, 2004).  

Þegar nemendur mynda tengingar á milli hugtaka kallast það hugtakatengsl. Það ætti að 

vera höfuðmarkmið kennara að nemendur myndi þau tengsl. Ef hugtakatengsl myndast þegar 

nemandi aflar sér nýrrar þekkingar veldur það vellíðan hjá nemandanum. Við þjálfun eða 

utanbókalærdóm eiga þessar tengingar sér ekki stað og vellíðanin kemur ekki af sjálfu sér. 

Hún kemur kannski vegna hróss foreldra, stimpla eða límmiða frá kennurum en stimplar og 

hrós auka ekki áhuga nemandans á viðfangsefninu. 

• Þegar nemendur tengja nýja þekkingu við gamla eru minni líkur á að þekkingin 

gleymist. Þegar  þekking hefur fundið sér stað í tengslum við aðra þekkingu gleymist 

hún ekki svo glatt. Hlutir sem að lærðir eru utan að án tengsla við aðra þekkingu 

gleymast auðveldlega. 

• Ef nemandi hefur þegar myndað tengsl á milli hugtaka er auðveldara að bæta fleiri 

hugtökum við. Þá er hægt að tengja saman þekkinguna í stað þess að að búa til alveg 

nýja. Þar af leiðandi verða færri atriði sem nauðsynlegt er að muna. 

• Hugtakatengsl auka hæfni til þrautalausna. Þegar nemendur sjá samhengi á milli 

ýmissa atriða er auðveldara fyrir þá að leysa þrautir. 

• Hugtakatengsl geta skapað nýja þekkingu hjá nemendum.  Þegar að þeir skilja að fullu 

hvernig hugtök tengjast getur það orðið til þess að nemendur búi sjálfir til í huga sér 

nýtt hugtak.  

• Þegar ný þekking fellur að þeirri sem fyrir er er auðveldara að læra. Það bætir viðhorf 

nemenda til stærðfræðinnar. (Van de Walle, 2004)  

Árið 1974 kynnti Ernst von Glasersfeld hugmynd sína um róttæka hugsmíðihyggju. Þar 

byggir hann meðal annars á hugmyndum prússneska heimspekingsins Immanuel Kant sem var 

uppi um miðja 18. öld og svissneska sálfræðingsins Jean Piaget sem setti fram hugmyndir 

sínar á fyrrihluta 20. aldar (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Piaget rannsakaði hvernig vitsmunaþroski barna þróast. Hann komst að því að vitsmuna-

þroski barna skiptist í nokkur stig. Áður en börn byrja í skóla og fyrsta ár skólagöngunnar eru 

börn á foraðgerðarstigi. Á því stigi byrjar rökhugsun að mótast hjá börnum. Um sjö ára aldur 
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fara börn á stig hlutbundinna aðgerða, þá ná nemendur valdi á rökhugsun um raunverulega 

hluti og þurfa áþreifanlega reynslu til að getað notað hana. Um 12 ára aldur komast nemendur 

á stig formlegra aðgerða og þá fyrst geta nemendur notað rökhugsun um huglæg fyrirbæri 

(Copeland, 1974).  

Róttæk hugsmíðahyggja skoðar tengsl nemenda og lífvana umhverfis þeirra. Hún hefur 

verið gagnrýnd fyrir að taka ekki inn í myndina félagsleg og menningarleg áhrif á nám og 

greindarþroska. Gagnrýnendur benda á að við lærum ekki síður  hvort af öðru en af 

umhverfinu. Þeir hafa sett fram kenningar um félagslega hugsmíðahyggju þar sem litið er til 

sovéska uppeldisfræðingsins Lev Vygotsky (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Vygotsky taldi tungumálið vera mjög mikilvægt fyrir þroska barna því það léki lykil-

hlutverk í mannlegum samskiptum. Hann sagði að munnleg samskipti barna við jafningja sína 

og eldri og reyndari manneskjur skipti sköpum fyrir greindarþroska þess. Vygotsky fylgdist 

með börnum leysa verkefni ein og sér og líka með eldri eða reyndari einstakling sér við hlið. 

Hann sá að börn gátu leyst mikið flóknari og erfiðari verkefni í samvinnu við aðra sem veittu 

þeim vísbendingar til að leiða þau í gegnum verkefnið. Hann sagði að þau verkefni sem börn 

gætu leyst án nokkurrar aðstoðar væri á „svæði raunverulegs þroska“ þeirra (e. zone of actual 

development) og þau sem börn gætu leyst með stuðningi væru á „svæði óráðins þroska“ (e. 

zone of proximal development). Jerome Bruner og félagar settu fram hugtakið vinnupallar í 

tengslum við svæði óráðins þroska. Þeir nota hugtakið yfir þá aðstoð og stuðning sem barni er 

veittur þegar það fæst við verkefni sem það getur ekki leyst án hjálpar. Þegar barnið hefur náð 

tökum á verkefninu og þarfnast ekki lengur hjálpar eða vinnupalla hefur það aukið vitsmuna-

legan þroska sinn og verkefnið er orðið hluti af svæði raunverulegs þroska barnsins (Meyvant 

Þórólfsson, 2003).  

2. Stærðfræði í skólum 
Sá árgangur nemenda sem kláraði barnaskóla vorið 2007 var fyrsti árgangurinn sem hafði 

tækifæri á því að nota stærðfræðibókaflokkana Einingu, Geisla og Átta- 10. Í þessum 

bókaflokkum er lögð áhersla á að nemendur skilji viðfangsefnið stærðfræðinnar og átti sig á 

hvernig þau tengjast saman. Bækurnar voru samdar til að uppfylla markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla stærðfræði 1999, í byrjun var farið eftir drögum að þeirri Aðalnámskrá þar sem 

vinna við bækurnar hósfst áður en Aðalnámskrá 1999 kom út. Eining, Geisli og Átta-10 tóku 

við af bókaflokkunum Stærðfræði handa grunnskólum og Almenn stærðfræði. Þegar 

kennsluleiðbeiningar þessara bóka eru lesnar kemur í ljós að þessar bækur byggja mikið til á 

sama grunni og hinar nýrri. Skilningi á stærðfræði, tengslum milli viðfangsefna og ýmiskonar 
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verklegri vinnu. Það virðist þó ekki hafa skilað sér út í kennsluna þar sem aðaláherslan í 

kennslunni var oftar en ekki á þjálfun reikniaðgerða og hugmyndirnar að verklegu vinnunni 

lítið nýttar. 

Nú eru gerðar kröfur um að nemendur skilji út á hvað stærðfræðin gangi og þurfi þess 

vegna ekki þá þjálfun í reikniaðgerðum og nemendur fengu áður. Að læra til skilnings krefst 

þess að nemendur séu virkir í námi sínu, fái tækifæri til að ræða um stærðfræði, gera grein 

fyrir sínum hugmyndum og fái aðstoð og útskýringar frá bekkjarfélögum eða kennara þar sem 

þeir hafa farið út af sporinu. Einnig að nemendur fái tækifæri  til að vinna saman að 

athugunum, rannsóknum og mælingum til að afla upplýsinga og vinna úr þeim. Að iðka 

stærðfæði á þennan hátt samræmist mjög markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla stærðfræði 

2007. Margir kennarar hafa átt erfitt með að tileinka sér nýjar aðferðir í kennslu, finnst þær 

framandi og jafn vel ógnvekjandi því þær krefjast þess að nemendur séu virkir en ekki 

einungis viðtakendur sem sitja kyrrir, fylgjast með og hlusta.  Þrátt fyrir að það sé algengt í 

kennslu um allan heim að leggja megin áherslu á að nemandinn fylgist með því sem 

kennarinn gerir við töfluna gengur mörgum nemendum illa að læra á þennan hátt.  

NCTM, The National Council of Teachers of Mathematics eru fagleg samtök stærðfræði-

kennara í Bandaríkjunum og Kanada. Samtökin leggja í viðmiðum sínum og reglum um 

stærðfræðikennslu mikið upp úr því að nemendur séu virkir í námi sínu. Samtökin telja 

mikilvægt að í stað þess að fá nemendur til að sitja, hlusta og fylgjast með þá sé það hlutverk 

kennarans að fá nemendur til að rannsaka, kanna, giska á, leysa, réttlæta, sýna fram á, setja 

fram, uppgötva, búa til, sannreyna, útskýra, sjá fyrir, þróa, lýsa og nota (Van de Walle, 2004). 

Hið nýja hlutverk kennarans er að leiða nemendur áfram og hjálpa þeim að vera virkir í námi 

sínu. Kennarinn á að veita nemendum vinnupalla.  

Hugtaka- og aðferðaskilningur 

Í bók Van de Walle (2004) er talað um hugtakaskilning (conceptual understanding) og 

aðferðaskilning (procedural understanding) í stærðfræði. Með hugtakaskilningi er átt við að 

kunna skil á, þekkja og skilja hugtök stærðfræðinnar. Aðferðaskilningur er þekking á reglum 

og aðferðum sem notaðar eru til að leysa dæmi í stærðfræði og táknmáli hennar. Til að ná 

góðum tökum á stærðfræði verða þessir tveir þættir að vera til staðar. Nemendur geta leyst 

mörg dæmi hafi þeir aðferðaskilning án þess að hafa hugtakaskilning en þá átta þeir sig líka 

ekki á því hvenær aðferðirnar bresta og þeir fara að gera vitleysur. Þegar hugtakaskilningur er 

til staðar ná nemendur auðveldlega tökum á aðferðum stærðfræðinnar og geta jafnvel fundið 

upp sínar eigin aðferðir.  
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Tökum sem dæmi tvo nemendur sem eru að draga frá og þurfa að taka til láns. Dæmið 

lítur svona út: 

 304 
-  7 

 

Nemandi sem hefur góðan hugtakaskilning á sætiskerfinu, einingu, tug og hundraði áttar sig á 

því að hér þarf hann að brjóta niður hundruðin, setja tugi í tugasætið og að lokum skoða 

eininguna. Hans útkoma verður 297. Nemandi sem hefur lært aðferðina við að taka til láns án 

þess að öðlast skilning á sætiskerfi, einingu, tug og hundraði gæti lent í vandræðum hér. Hann 

tekur beint til láns úr hundraðinu, og hugsar ekkert um tuginn. Hans útkoma gæti orðið 207. 

Hefði dæmið hinsvegar verið svona 

 314 

- 7 

Þá hefði nemandinn ekki átt í neinum vandræðum með að fá rétta útkomu án hugtaka-

skilningsins þótt hann þurfi að taka til láns. 

Hlutbundin vinna. 

Þegar nemendur nota hlutbundin hjálpargögn við stærðfræðiiðkun sína má kalla það hlut-

bundna stærðfræði. Hlutbundin hjálpargögn nýtast nemendum við þróun nýrra hugtaka og við 

að mynda tengsl milli hugtaka og tákna (Van de Walle, 2004). Hlutbundin hjálpargögn geta 

verið af ýmsum toga og þurfa ekki að vera flókin. Þau geta verið frá hnöppum og kubbum upp 

í sérútbúin stærðfræðispil og stór líkön.  

Sérútbúin tölvuforrit geta einnig nýst sem hjálpargögn. Þó svo nemendur geti ekki snert 

gögnin inni í tölvunni hafa rannsóknir sýnt að tölvuforrit eru mjög gagnleg, einkum til að 

skoða tvívíð rúmfræðifyrirbrigði og þökun. Ef nemendur fá nýjar hugmyndir eftir að þeir eru 

byrjaðir á þökunarverkefni og þurfa að færa verkefnið til, gera einhverjar endurbætur eða nota 

mikið af eins kubbum getur tölvuforrit komið að góðum notum. Þar er auðveldara að færa 

verkefnið um skjáinn, breyta því og þar klárast ekki þökunarspjöldin eins og getur gerst þegar 

um alvöru spjöld er að ræða (Clements. 1999). 

Það fellur vel að hugmyndum Piaget að nota hlutbundin gögn í stærðfræði. Samkvæmt 

Piaget ná nemendur ekki tökum á rökhugsun án tengsla við áþreifanlega hluti fyrr en við 

11/12 ára aldur. Því er nauðsynlegt að bjóða þeim upp á hjálpargögn í stærðfræðinámi sínu 

eigi þeir að skilja viðfangefni sín. Notkun hjálpargagna aðstoða nemendur við rökhugsun og 

hugtakatengsl. Þegar nemendur fá að læra stærðfræði með stærðfræðigögnum öðlast þeir 
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áþreifanlega reynslu sem er grunnurinn að stigi hlutbundinna aðgerða (Copeland, 1974). 

Þegar nemendur eru komnir á stig formlegra aðgerða mun það enn hjálpa mörgum þeirra að 

nota hlutbundin göng í stærðfræði og því ætti að bjóða upp á það a.m.k allan grunnskólann.  

Fjölgreindakenningin leggur áherslu á fjölbreytta kennsluhætti. Fjölbreytt notkun 

hlutbundinna hjálpargagna fellur því vel að hugmyndum hennar. Þar sem hlutbundin 

hjálpargögn geta verið mismunandi þá er hægt að nota mismunandi kennsluhætti með þeim 

dag frá degi. 

Bandaríkjamaðurinn Douglas H. Clements hefur unnið að rannsóknum um notkun 

hjálpartækja í stærðfærði. Niðurstöður rannsókna hans sýna að hjálpargögn auka skilning 

nemenda. Hann bendir þó á að hjálpartækin ein og sér búa ekki til skilning. Hafi nemendur 

engar forhugmyndir um hugtök í stærðfræði sem þeir eiga að læra þá mun það eitt að horfa á 

líkan eða nota það ekki búa til skilning. Nemendur verða að hafa einhverja forþekkingu á 

hugtökunum. Ef einhver þekking er fyrir hendi þá getur vel gert líkan aukið á skilning 

nemandans (Clements. 1999). Stofa full af gögnum til stærðfræðiiðkunar mun því ekki koma 

að gagni nema færir kennarar séu til staðar til að skipuleggja vinnuna sem fram fer í henni. 

Hópavinna 

Þegar nemendur vinna í hóp fá þeir tækifæri til að tjá sig um stærðfræði við jafningja sína, 

hlusta á hugmyndir þeirra og vinna að sameiginlegri niðurstöðu. Misjafnar skoðanir eru á því 

hvernig skipta eigi nemendum í hópa. Spurningin er hvort skipta eigi nemendum eftir vináttu, 

getu eða setja missterka nemendur saman í hóp. Það getur farið eftir verkefnum hvaða 

skipting hentar best.  

Jo Boaler er virtur breskur stærðfræðingur, fyrrverandi stærðfræðikennari og kennir nú 

verðandi kennurum um stærðfræðimenntun við Sussex School of Education. Boaler hefur 

mikið rannsakað stærðfræðikennslu. Niðurstöður rannsókna hennar benda til þess að 

nemendur læri stærðfræði best í getublönduðum hópum sem fást við opin verkefni,þar sem 

nemendur í hverjum hópi bera ábyrgð á því að allir innan hópsins skilji verkefnið og 

niðurstöður þess (Boaler, 2006). Allir kennarar ættu að kynna sér hugmyndir Boaler um 

hópaskiptingu og hópavinnu. Ekki einungis vegna góðar frammistöðu nemenda í stærðfræði 

heldur einnig vegna þess að hópvinnan virðist hafa góð áhrif á félagsleg tengsl nemenda.  

Umræður 

Þegar nemendur þurfa að ræða saman um stærðfræði eða útskýra hugmyndir sínar fyrir 

samnemendum og/eða kennurum þurfa þeir að móta hugsun sína. Þeir þurfa einnig að gera sér 

grein fyrir því hvað það var nákvæmlega sem þeir hugsuðu svo þeir geti komið því í orð. 
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Þegar nemendur þurfa að vinna með hugsanir sínar verður auðveldara fyrir þá að rifja þær upp 

seinna og muna á hvaða hátt þeir leystu verkefnið. 

Nemendur hafa einnig mikið gagn af því að sjá hvernig aðrir fara að því að leysa sama 

verkefni og bera það saman við sínar eigin niðurstöðu. Nemendur geta aukið skilning sinn á 

viðfangsefninu þegar þeir sjá að hægt er að fara fleiri leiðir að niðurstöðunni. Því ættu 

nemendur að fá að tjá sig um stærðfræði í stærðfræðitímum  

Þegar nemendur nota tölvur þurfa þeir að gefa tölvunni skipanir til að hún framkvæmi það 

sem ætlast er til. Nemendur þurfa þá einnig að móta hugsun sína. Fylgst var með tveimur 

nemendahópum vinna þökunarverkefni bæði í tölvu og með spjöldum sem þeir röðuðu saman. 

Þeir nemendur sem notuðu tölvuna þurftu frekar að orða hugsun sína og koma henni 

skiljanlega frá sér svo þeir gætu gefið tölvunni réttar skipanir. Þeir sem röðuðu formunum 

saman í höndunum gátu sýnt hinum nemendunum með höndunum hvað þeir voru að hugsa og 

þurftu því ekki að orða hugsanir sínar. (Clements, 1999) Tölvur geta því einnig nýst vel til að 

auka skilning nemenda á stærðfræði og auðveldað þeim að tjá sig um stærðfræði. 

3. Stærðfræðistofan 
Flestir skólar hafa stærðfræðikassa í hverri stofu á miðstigi og yngra stigi. Í kassanum eru þau 

gögn sem nemendur nota hvað mest í stærðfræðinámi sínu. Sem dæmi má nefna teninga, 

reglustikur og spegla. Nemendum finnast svona kassar oft spennandi, gaman að fá að skoða 

ofan í þá, gramsa í þeim og rannsaka innihaldið. Stærðfræðistofur ættu að vera eins og stækk-

uð mynd af svona kassa. Spennandi staður sem gaman er að koma á, skoða og rannsaka ýmis 

viðfangsefni. Þar ætti allt að vera til staðar til að fást við hin margvíslegu viðfangsefni stærð-

fræðinnar. Nú þegar hafa nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu komið sér upp stærðfræðistofu 

til að auka gæði stærðfræðikennslunnar. 

Markmið 

Aðalmarkmið með notkun stærðfræðistofu eru að auka áhuga og skilning nemenda á stærð-

fræði. Ef nemendur hafa áhuga á að læra stærðfræði er auðveldara að byggja upp skilning en 

þegar áhugi er ekki fyrir hendi. 

Undirmarkmið með notkun stærðfræðistofu eru: 

• Að gefa nemendum tækifæri til að vinna með hlutbundin gögn í stærðfræði. 

• Gefa nemendum færi á að ræða um stærðfræði. 

• Að gefa nemendum færi á að vinna í hópum. 

• Að auka fjölbreytni í kennsluháttum  
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• Að virkja greindir á borð við málgreind, rýmisgreind og líkams- og hreyfigreind auk 

rök- og stærðfræðigreindar í stærðfræðinámi.  

Undirmarkmiðin eru leiðir sem hægt er að fara til að ná fram aðalmarkmiði. 

Börn þróa stærðfræðiskilning sinn meðal annars með aðgerðum sem þau framkvæma á 

áþreifanlegum hlutum. Nemendur aðlaga nýja þekkingu við þá sem þeir hafa fyrir og því 

þróar hver nemandi skilning á sinn eigin hátt. Skólar geta notað stærðfræðistofur til að hver 

nemandi geti á eigin spýtur framkvæmt athuganir og aðgerðir til að þróa skilning á hugtökum 

stærðfræðinnar (Copeland, 1974). Nemendur þróa stærðfræðiskilning sinn einnig með 

umræðum um stærðfræði bæði við samnemendur sína og kennara. Með því að bjóða 

nemendum upp á hlutbundna vinnu í hópum þar sem kennarinn leiðir hópinn áfram lendi hann 

í vandræðum skapast gott tækifæri fyrir nemendur til að ræða um stærðfræði. Mismunandi 

hlutbundin hjálpargögn krefjast mismunandi vinnu frá nemendum og námsaðferðir verða því 

fjölbreyttari. Þegar nemendur læra að vinna í hóp átta þau sig á styrkleikum sínum og nem-

endanna í kringum sig. Þá geta þeir skipt með sér verkum þannig að hver nemandi sinnir því 

sem hann er sterkur í. Einn getur verið fljótur að átta sig á aðferðum og útskýrir þær fyrir 

hinum í hópnum. Annar getur verið fær í að teikna skýringamyndir, sá þriðji í að útbúa líkan 

og sá fjórði í að greina frá og útskýra fyrir kennara eða öllum bekknum í lokinn hvernig 

hópurinn vann verkefnið. Þarna fá nemendur með styrkleika í hinum ýmsu greindum 

fjölgreindarkenningarinnar að njóta sín. 

Hugmyndir íslenskra kennara 

Ég talaði við 4 kennara á höfuðborgarsvæðinu um stærðfræði og stærðfræðistofur. Það voru 

Þórunn Jónasdóttir í Hörðuvallaskóla, Vilborg Rósa Einarsdóttir í Álftanesskóla, Guðlaug 

Ósk Gunnarsdóttir í Varmárskóla og Birna Hugrún Bjarnardóttir í Vatnsendaskóla. Það var 

mjög fræðandi að tala við þessar konur og komast að því að hugmyndir þeirra eru bæði líkar 

og ólíkar. 

Í Hörðuvallaskóla er verið að innrétta stærðfræðistofu og mun hún verða tekin í notkun 

haustið 2008. Þar er einnig verið að útbúa stærðfræðirými á skólalóð skólans. Fyrripart vetrar 

mun Þórunn, umsjónarmaður stofunnar vera með umsjón yfir bekk og því ekki í fullu starfi í 

stofunni. Hún mun skipuleggja starfið í stofunni í samvinnu við umsjónarkennara bekkjanna. 

Starfið verður byggt upp með það fyrir sjónum að nemendur vinni í hópum. Stærðfræðistofan 

mun einnig vera gagnasafn og munu kennarar geta sótt sér gögn þangað og notað í 

heimastofum sínum (Þórunn Jónasdóttir 2008). 
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Vilborg Rósa hefur haft umsjón með stærðfræðistofunni í Álftanesskóla í 3 vetur en stofan 

hefur verið starfrækt síðan veturinn 97-98. Þar tekur hún á móti bekkjum ásamt kennurum og 

vinnur með þeim ýmiss verkefni. Verkefnin hafa verið hlutbundin og engar bækur notaðar í 

vinnunni í stofunni. Hringekjuaðferðin hefur verið við líði og nemendur verið í hópum og 

unnið 20 mínútur á stöð. Vilborg telur að vinnan með unglingadeildinni hafi ekki skilað sér 

sem skildi og seinasta vetur nýtti 10. bekkur stofuna ekki. Hún er því að skoða í samvinnu við 

kennara á unglingastigi hvort ekki sé hægt að nýta stofuna betur fyrir unglingadeildina 

(Vilborg Rósa Einarsdóttir 2008). 

Guðlaug Ósk hefur séð um stærðfræðistofu í Varmárskóla. Hún hefur ekki haft fasta 

viðveru í stofunni en útbúið verkefni sem hún hefur kynnt fyrir öðrum kennurum skólans. 

Hún segir kennara hafa verið misduglega við að nýta stofuna. Einn veturinn var stofan notuð 

25 tíma á viku en næsta vetur fór nýtnin niður í 4 tíma á viku. Guðlaug segir það skipta máli 

að vera stöðugt að kynna ný verkefni fyrir kennurum og minna þá á að stofan sé til staðar. 

Þegar minni tími gefst til kynningarstarfs þá fellur notkunin niður.  

Í Varmárskóla er unnið í lotuvinnu, skipulagðar eru fjögra vikna lotur með fjórum 

verkefnum og nemendur fást við eitt verkefni í hverri heimsókn. Bekknum er skipt í fjóra 

hópa. Flestir hóparnir vinna verkefni sem þeir geta auðveldlega unnið sjálfir án handleiðslu 

kennara. Einn hópurinn vinnur að nýju verkefni eða verkefni af öðrum toga sem þarfnast 

aðstoðar kennara. Þá getur kennarinn einbeitt sér að þeim hópi og þarf ekki stöðugt að vera að 

ganga á milli hópanna. Þegar kennararnir eru tveir í stofunni, kennari bekkjarins og 

umsjónamaður stærðfræðistofunnar geta þeir skipt á milli sín hópunum. 

Guðlaug Ósk leggur ríka áherslu á að vel sé haldið utan um stofuna og starfinu fylgt eftir. 

Hún vill ekki lána gögn úr stofunni heldur hafa gagnasafn aðskilið stofunni, þar sem hún er 

hrædd um að gögnin muni týnast í skólanum. Sjálf eyddi hún miklum tíma við að safna saman 

gögnum um allan skólann þegar verið var að setja stofuna upp. Guðlaug segir það ekki skipta 

höfuðmáli að stofan sé vel afmörkuð og lokuð, starfsemin geti vel farið fram í miðrými eða 

horni á stóru opnu svæði. Guðlaug minntist einnig á að þótt mikilvægt sé að nemendur læri að 

ganga frá eftir sig ber að hafa í huga að aðalhlutverk stærðfræðistofu er að auka færni 

nemenda í stærðfræði. Hún telur því mikilvægara að ef nemendur séu í tímaþröng í lok tíma 

að þeir fái að ljúka verkefninu heldur en að þeir gangi frá gögnunum. Kennarar geti þá gengið 

frá gögnum eftir nemendur eða aðstoðað þá við fráganginn (Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir 

2008).  

Birna Hugrún Bjarnadóttir var umsjónarmaður stærðfræðistofu í Lauganesskóla árin 2001-

2004. Þar unnu nemendurnir við hlutbundna vinnu í getublönduðum hópum 80 mínútur í 
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senn. Í lok hvers tíma gerðu nemendurnir sjálfsmat þar sem þeir mátu sína eigin frammistöðu 

í tímanum en ekki árangur í stærðfræði. Í sjálfsmatinu svöruðu nemendur spurningum um 

virkni, tillitsemi og nákvæmni. Birna er nú í Vatnsendaskóla í Kópavogi. Þar kemur hún með 

stærðfræðivagn inn í bekkina og nemendurnir vinna hlutbundin stærðfræðiverkefni undir 

hennar umsjón og umsjónarkennarans. Birna telur það mjög mikilvægt að umsjónarkennarinn 

komi að vinnunni. Þannig læri hann ný vinnubrögð og kynnist því að nemendur læri ekki 

síður í gegnum hlutbundna vinnu en í vinnubókum. Birna hefur heimsótt bekkina í Vatns-

endaskóla í tvo vetur. Hún segir að seinni veturinn hafi umsónarkennararnir verið mikið 

virkari við að aðstoða nemendur við þessa vinnu en fyrri veturinn. Út frá því ályktar hún að 

þeir hafi strax öðlast meira sjálfstraust í að vinna svona vinnu með nemendum og meiri trú á 

aðferðinni. Birna segist einnig oft hafa orðið vör við að þegar nemendur eru að leysa verkefni 

í vinnubók vísi þeir í verkefni sem þeir hafa þegar unnið hlutbundið. Hún segist taka eftir því 

að  verkefni sem nemendur vinna hlutbundið sitji eftir í minni þeirra (Birna Hugrún 

Bjarnardóttir 2008). 

Viðmælendur mínir eru allir sammála um að í stærðfræðistofum skuli fara fram 

hlutbundin hópavinna og að gott sé að vinna í lotum. Birna sem ekki hefur sérstaka stærð-

fræðistofu í Vatnsendaskóla aðlagar sig að aðstæðum sínum með því að koma með stærð-

fræðivagn inn í bekkjarstofur nemenda. En það getur verið nauðsynlegt að aðlaga allar 

hugmyndir og verkefnið að þeim stað þar sem á að vinna þær. Hún segir að hún myndi heldur 

kjósa sérstaka stærðfræðistofu, þó það væri ekki nema til þess að þá hefði hún meira pláss til 

að geyma gögn og auðveldara aðgengi að þeim. En úr því stofan er ekki til staðar valdi hún 

þessa leið.  

Guðlaug og Þórunn hafa mismunandi skoðanir á því hvort stærðfræðigagnasafn og 

stærðfræðistofa fari saman. Guðlaug vill ekki hafa gagnasafn samhliða stærðfræðistofu hún 

telur að það eigi betur heima inni á bókasafni þar sem þegar er til gott skráningarkerfi um 

útlán. Þórunn telur safn og stofu hins vegar fara vel saman og mun hvetja kennara í 

Hörðuvallaskóla til að fá lánuð gögn út stofunni og að sjálfsögðu skila þeim aftur þegar búið 

er að nota þau. 

Í Varmárskóla og Álftanesskóla er krókur í stærðfræðistofunni sem er undirlagður undir 

búðarleik. Þar eru peningakassar og mikið af vörum sem hægt er að kaupa í búðinni. Vilborg 

og Guðlaug voru sammála um að yngri nemendum þætti búðarleikurinn mjög skemmtilegur. 

Á báðum stöðum þurfti að fylgja reglum í búðarleiknum. Viðskiptavinirnir fengu ákveðna 

peningaupphæð og áttu að verja ákveðinni upphæð í búiðinni. Guðlaug talaði um að henni 

þætti óþarfi að hafa búðarleikinn inni í stofunni. Væri hann staðsettur annars staðar gæti hann 
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nýst betur. Ef hann væri á opnu svæði og ekki verið að nýta hann af þeim nemendum sem eru 

í stærðfræðistofunni gætu yngri nemendur skólans nýtt hann þegar þeir eru í vali hjá 

umsjónarkennara sínum. 

Hlutverk kennarans í stærðfræðistofunni 

Sama hversu mikið af stærðfræðigögnum eru til staðar þá veltur það á kennaranum að skapa 

og viðhalda umhverfi þar sem nám fer fram (Reys og Post, 1973). Stærðfræðistofa full af 

gögnum verður ekki ein og sér til þess að auka áhuga og skilning nemenda á stærðfræði. Til 

þess að ná því markmiði þarf vinnunni í stofunni að vera stjórnað af umsjónarmanni. 

Umsjónarmaður stofunnar ætti að vera kennari sem er sérmenntaður í stærðfræðinámi og –

kennslu.  

Það er ekki á allra valdi að kenna stærðfræði. Að hjálpa öðrum við að skilja stærðfræði 

krefst rannsóknar á hugtökum stærðfræðinnar á annan hátt en þegar verið er að læra þau 

(Boaler og Humpreys, 2005). Það er því mikilvægt að umsjónarmaður stærðfræðistofu kunni 

kennslufræði stærðfræðinnar þar sem hún er að sumu leyti öðruvísi en kennslufræði annarra 

faga. Hlutverk þessa umsjónarmanns er að: 

• Sjá um að kaupa inn stærðfræðigögn, skipuleggja uppröðun á þeim og úthluta þeim. 

• Skipuleggja stofuna sjálfa, borðaskipan og húsgögn. 

• Skipuleggja verkefnin sem unnin er í stofunni út frá þarfagreiningu bekkjarkennara og 

í samráði við þá. 

• Skipuleggja hvernig nemendum er skipt í vinnuhópa í samráði við kennara bekkjanna. 

• Leiða nemendur í gegnum verkefnin með spurningum og athugasemdum. Veita 

nemendum vinnupalla. 

• Halda utan um þau verkefni sem unnin eru í stofunni. 

• Vera öðrum kennurum fyrirmynd um árangursrík vinnubrögð við að leiðbeina 

nemendum áfram í verkefnavinnu sinni. 

Mikið er til af stærðfræðigögnum, -hlutum, -spilum, -tækjum og –tólum sem erfitt getur 

reynst að velja úr þegar skipuleggja á stærðfræðistofur. Best er að byrja á að safna saman 

þeim gögnum sem þegar eru til í skólanum. Eftir að þau hafa verið flokkuð kemur í ljós hvaða 

gögn vantar upp á. Til að auðvelda val á gögnum má búa til spurningalista með nokkrum 

spurningum sem síðan er svarað fyrir hvern hlut sem hugsanlega á að kaupa. Sem dæmi um 

spurningar eru: 

• Hvaða tilgangi þjónar hluturinn? 

• Geta nemendur notað hlutinn til að auka skilning sinn á stærðfræðilegu hugtaki? 
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• Er hluturinn fyrir nemendur eða kennara? 

• Gefur líkanið rétta sýn á hugtakið? 

• Er módelið nógu sterkt til að þola að nemendur handleiki það? 

• Gerir hluturinn eitthvað sem ekki er hægt að gera jafn vel eða auðveldar með öðrum 

aðferðum og kannski ódýrari?  

Svörin við spurningunum má svo nota þegar ákveðið er hvaða vöru eigi að kaupa (Reys og 

Post, 1973). 

Stofan þarf að vera þannig skipulögð að aðgangur að öllum gögnum hennar sé auðveldur. 

Yngri nemendur stofunnar nota stundum öðruvísi gögn en þeir eldri. Gott er að hafa í huga 

hverjir nota gögnin mest þegar staðsetning fyrir þau er ákveðin. Eldri nemendur ná hærra upp 

í hillur en þeir yngri. Yngri nemendum hentar betur að ná í gögn nálægt gólfinu en eldri 

nemendum. Í stofunni þurfa því að vera mikið af skápum og skúffum til að koma öllu fyrir. 

Einnig getur verið gott að nota snaga þar sem mikið af stærðfræðigögnum er í pokum sem 

auðvelt er að hengja upp. Borðauppröðun þarf að henta þeim verkefnum sem verið er að vinna 

hverju sinni og því getur þurft að breyta henni þegar aðrir nemendur koma í stofuna. Að færa 

húsgögn getur verið hávaðasamt og líkamlega erfitt fyrir einn kennara. Því er gott að virkja 

nemendur og kenna þeim að færa borðin tveir og tveir saman til að sem minnstur hávaði 

hljótist af flutningunum (Reys og Post, 1973). Einnig þarf að huga að því hvar best sé að 

staðsetja töfluna eigi allir nemendurnir að geta séð á hana.  

Til að vinnan í stærðfræðistofunni nýtist nemendum sem allra best er gott að umsjónar-

maður stofunnar velji og búi til verkefni í samráði við kennara bekkjanna. Umsjónarkennarinn 

getur þá komið með tillögur að inntaki verkefnanna út frá því hvað hann telur að börnin þurfi 

að læra betur. Sum verkefnin í stærðfræðistofunni geta stutt við þá stærðfræði sem börnin eru 

að læra utan hennar og sum verið sjálfstæð. Umsjónarmaður og bekkjarkennarar ættu einnig 

að ákveða saman hvernig skipta eigi nemendum í hópa til að allir nemendur fái sem mest út úr 

vinnunni. Til eru margar aðferðir við skiptingu í hópa sem nauðsynlegt er að kynna sér. Hér 

að framan er minnst á rannsóknir Jo Boaler á stærðfræðikennslu sem sýna fram á að börn læri 

mikið á því að vinna saman í getublönduðum hópum. 

Umsjónarmaður stærðfræðistofunnar á að leiða nemendur áfram með verkefnin lendi þeir 

í vandræðum. Hann á að hvetja nemendurna til að lesa verkefnið upphátt og spyrja hvern 

annan spurninga þegar þeir sitja fastir. Hvað er ætlast til að þið gerið? Hvernig gætuð þið 

endurorðað spurninguna? Hvert er aðalatriðið í verkefninu? Nemendur eiga síðan að læra að 
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spyrja sig þessara spurninga sjálfir lendi þeir í vandræðum við að vinna verkefnin (Boaler, 

2006).  

Umsjónarmaður stofunnar á að halda utan um þau verkefni sem unnin eru í stofunni. Hann 

á að búa til gagnabanka með upplýsingum um verkefnin, hvernig gekk að vinna þau og hvað 

hefði mátt fara betur í undirbúningi og framkvæmd. Hægt er að geyma afrakstur verkefnanna 

sem tekur lítið pláss í gagnabankanum og myndir af því sem tekur meira pláss. Myndir af 

nemendum að vinna verkefni og af fullbúnum verkefnum má líka senda foreldrum eða setja í 

fréttamiðil skólans. 

Eitt mikilvægasta hlutverk umsjónarmanns stærðfræðistofunnar er að vera þeim kennurum 

sem þangað koma með bekki fyrirmynd í kennslu. Þess vegna er mikilvægt að umsjónar-

maður stærðfræðistofu sér leiðandi í nýjum kennsluháttum, sé öðrum kennurum skólans þar 

með gott fordæmi og sé tilbúinn til að leiðbeina þeim kennurum sem vilja tileinka sér nýjar 

aðferðir.  

Vert er að gefa gaum að því að nemendur sem eru vanir því að fara í einu og öllu að 

fyrirmælum kennarans, sitja og fylgjast með í kennslustundum, gæti þótt erfitt að venjast því 

að vinna í stærðfræðistofu þar sem meira frjálsræði ríkir (Copeland, 1974). Það eru því ekki 

bara kennarar sem eru óöruggir við nýjar aðstæður heldur nemendur líka. Þess vegna verða 

kennarar að gera ráð fyrir að nemendur þurfi að aðlagast vinnunni í stærðfræðistofunni. 

Námsmat 

Með nýjum áherslum í stærðfræðikennslu er eðlilegt að námsmat taki breytingum. Nemendur 

sem læra stærðfræði hlutbundið og í miklum tengslum við raunveruleikann ætti að meta á 

fjölbreyttari hátt en aðeins með skriflegum prófum.  Flestir kennara gefa einkunn fyrir 

ástundun í tímum og vinnusemi. Til að meta vinnu í stærðfræðistofu þar sem nemendur eru 

vanir því að vinna í hópum hentar vel að nota hópverkefni sem hluta af námsmati.  Ef 

hóparnir skila verkefni sínu munnlega fær kennarinn tækifæri til að spyrja nemendur frekar út 

í það sem honum þykir ábótavant við verkefnið eða það sem honum þykir sérstaklega vel gert. 

Þegar kennari ræðir um verkefni við nemendur sína kemst hann að því hvort nemendur búi 

yfir stærðfræðilegum orðaforða og rökhugsun í tengslum við viðfangsefnið (Hafdís 

Finnbogadóttir, 2005). Þegar nám nemenda er metið á þennan hátt er gott að hafa annan 

kennara til að aðstoða við að matið.  Þetta getur virst erfitt og langdregið ferli en nemendur 

þurfa oftast ekki langan tíma til að tala um verkefnin sín.  Að prófa heilan bekk ætti ekki að 

taka meira en 4 tíma og að því loknu er líka búið að fara yfir.   
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Gögn og uppröðun í stærðfræðistofu 

Stærðfræðistofur eiga að endurspegla hlutverk sitt um leið og gengið er inn í stofuna. Í 

náttúrufræðistofum eru oft uppstoppuð dýr eða myndir af dýrum á veggjum. Í stærðfræði-

stofum eiga stærðfræðileg viðfangsefni að vera sýnileg.  

Borðauppröðun á að henta til hópavinnu og allir nemendur ættu með litlum tilfæringum að 

geta fylgst með því sem fram fer á og við töfluna. Einnig ætti að vera til staðar flettitafla svo 

hægt sé að skrá á hana hugmyndir nemenda og geyma þar til hægt er að endurskrifa þær. 

Hluta veggplássins og hilluplássins ætti að eyrnamerkja verkefnum nemenda. Þá er hægt að 

sýna vel unnin verkefni. Gæta þarf þess að hafa sömu verkefnin ekki of lengi uppi heldur setja 

ný verkefni í staðinn. Finna þarf tölvum góðan stað í stofunni svo nemendur geti notað þær. 

Auk þess sem áður hefur verið nefnt þarf að huga að rými fyrir: 

• Á veggi stofunnar er hægt að setja: 

Krítar eða tússtöflur 

margskonar talnalínur 

tvívíðform stærðfræðinnar eins og hringi, þríhyrninga og ferninga 

vísaklukku og tölvuklukku 

stærðfræðiformúlur og reglur 

stærðfræðiþrautir, s.s sudoku 

myndir og mynstur 

og efni tengdu því þema sem verið er að vinna með hverju sinni. 

Til að stofan og veggskraut hennar henti breiðum hópi má bæta flatar-og ummáls-

reglum við form stærðfræðinnar eða tengja efnin saman á margvíslega vegu. Hægt er 

að fá nemendur til að búa til það efni sem sett er á veggin í stað þess að kaupa það. 

• Í loftið má til að mynda hengja: 

hin þrívíðu form stærðfræðinnar. Til dæmis kúlur, kassar, sívalningar og keilur 

líkan af stjörnukerfinu  

líkan af sólkerfinu 

• Á gólfi er einnig hægt að hafa tengingu við stærðfræði. Hægt er að fá ýmiskonar 

mottur með stærðfræðilegum viðfangsefnum eða hreinlega skipuleggja flísa eða 

teppalagningu stofunnar með stærðfræði í huga.  

• Í hillum, skúffum og kössum ættu að vera hin ýmsu stærðfræðilegu viðfangsefni sem 

nemendur geta notað bæði í verkefnum sínum og frjálst. Þar má meðal annars nefna: 

kapla kubba, fimmínur, daVincibrúna, einingakubba, legókubba, mynsturkubba, 

pinnabretti og tangram.   
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• Í öllum skólum ætti að vera aðstaða fyrir yngstu bekkina til að fara í búðarleik. Sú 

aðstaða getur verið inni í stærðfræðistofu en hún getur líka verið í rými nálægt yngstu 

bekkjunum svo að hægt sé að nýta hana oftar t.d í vali.  

Stærðfræðigagnasafn 

Allir skólar eiga mikið af ýmiskonar stærðfræðigögnum. Oft á tíðum eru gögnin dreifð um 

skólann og því lítil yfirsýn yfir hvers konar gögn eru til og gögnin því lítið notuð. 

Stærðfræðigögn eru dýr og því mikil sóun að þau liggi ónotuð á víð og dreif um skólana. Með 

því að safna þeim saman á einn stað og koma því þannig fyrir að þau séu aðengileg kennurum 

er aðvelt að auka nýtingu þeirra. Það fer vel saman að hafa stærðfræðigagnasafn í 

stærðfræðistofunni. Þá er hægt að koma því þannig fyrir að ákveðin hilla eða skápur í 

stærðfræðistofunni sé undir gögn sem kennarar geti fengið lánuð til að nota við kennslu í 

stofum sínum og einnig er hægt að nota gögnin í stærðfræðistofunni. Það er þó mikilvægt að 

búa til gott skráningarkerfi um það hver fær lánuð gögn og hvenær eigi að skila þeim svo 

gögnin týnist ekki.  

Þar sem eitt hlutverk umsjónarmanns stærðfræðistofu er að vera leiðandi í nýjum 

kennsluháttum í stærðfræði er mjög jákvætt ef aðrir stærðfræðikennarar skólans vilja nýta sér 

hjálpargögn í sinni kennslu utan stærðfræðistofunnar. Umsjónarmaðurinn getur þá verið þeim 

innan handar með val á gögnum hverju sinni.  

Hvað þarf að hafa í huga við staðsetningu? 

Staðsetning stofunnar og gagnasafnsins getur skipt máli. Ef stundaskrá stofunnar er ekki 

fullbókuð alla daga gæti kennurum dottið í hug að fá að fara þangað með bekkinn þegar eyða 

er. Það gæti hinsvegar virkað letjandi á kennarann sé mjög langt að fara með nemendurna í 

stofuna. Því er gott að hafa hana miðsvæðis svo sem styst sé fyrir alla að fara í stofuna. 

Einnig er gott að hafa stofuna nálægt kennarastofunni því þangað fara kennarar oft á dag. 

Þeim gæti því dottið í hug þegar þeir eiga leið framhjá að grípa með sér hluti úr gagnasafninu 

til að nota við kennsluna. Það er mun líklegra að kennarar láti verða af því sé safnið nálægt 

þeim heldur en ef það væri fjær. 

Skipulag vinnu í stærðfræðistofunni 

Nemendur geta verið fljótir að aðlagast nýjum aðstæðum en þeir finna visst öryggi í skipulagi, 

reglum og endurtekningu. Það er gott að hafa í huga þegar að skipuleggja á vinnu í stærð-

fræðistofu. Hjá sumum nemendum getur það skapað óróleika að skipta um umhverfi, fá nýjan 
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kennara og vinna með annað efni en í bekkjarstofunni. Þess vegna er gott að koma upp 

ákveðnum vinnubrögðum eða reglum sem ávallt er farið eftir í stofunni. 

Reglurnar geta verið á þessa leið: 

• Nemendur fái sér sæti um leið og komið er inn í stofuna.  

• Nemendur hlusti á fyrirmæli og innlögn kennara. 

• Nemendur sæki sér gögn þegar kennari hefur gefið til þess leyfi. 

• Nemendur vinna saman í hópum og sýna hver öðrum virðingu. 

• Þegar nemendur hafa lokið verkefni sínu bíða þeir eftir fyrirmælum kennara. 

• Í lok kennslustundar gera allir hópar grein fyrir sínu verkefni. 

• Nemendur ganga frá gögnum á rétta staði í lok tímans. 

Mikið af stærðfræðigögnum eru þannig að auðveldlega týnist úr þeim og sum þeirra geta 

brotnað. Það er því mikilvægt að nemendur gangi um stofuna af virðingu og gramsi ekki í 

gögnunum nema með leyfi kennara og undir eftirliti þeirra. Þess vegna er gott að hafa það að 

reglu að nemendur fari beina leið í sætin sín þegar þeir koma inn í stofuna og bíði eftir 

fyrirmælum kennara. Til að koma til móts við þá nemendur sem eiga sem erfiðast með að 

hemja sig í spennandi umhverfi má hafa sentikubba eða annað fyrirferðarlítið byggingarefni á 

borðum nemenda svo þeir geti dundað sér með höndunum og þannig notað líkams-og 

hreyfigreind sína á meðan þeir bíða og hlusta á kennarann.  

Þegar nemendur gera grein fyrir verkefninu sem þeir unnu krefst það þess að þeir komi 

stærðfræðilegum hugsunum sínum í orð. Þeir þurfa því að vinna úr þeim upplýsingum sem 

þeir hafa til að koma verkefninu skiljanlega frá sér. Þarna þurfa rök- og stærðfræðigreind og 

málgreind nemenda að vinna saman. Ef annar hópur nemenda mun ekki vinna verkefnið í 

næsta tíma getur það verið góð æfing fyrir hópinn að segja frá verkefninu yfir allan bekkinn. 

En ef annar hópur mun vinna verkefnið næst þegar bekkurinn fer í stofuna eins og oft er þegar 

unnið er með hringekjuform og lotuvinnu er betra að nemendur útskýri verkefnið aðeins fyrir 

kennaranum til að næsti hópur geti unnið verkefnið á sínum eigin forsendum en ekki með 

lausn annarra hópa til hliðsjónar. Þegar nemendur tala um verkefnið við kennarann eða aðra 

nemendur auka þeir við stærðfræðiorðaforða sinn sem auðveldar þeim að tjá sig skilmerkilega 

um stærðfræðileg viðfangsefni en það eitt af lokamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

stærðfræði 2007. 

Að kenna nemendum að ganga rétt frá eftir sig er hluti af góðu uppeldi og kemur í veg 

fyrir að gögn týnist og að tími fari til spillis við að leita að þeim. Frágangur má þó ekki verða 

að aðalatriði eins og Guðlaug Ósk hjá Varmárskóla minntist á.  
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Í Varmárskóla hefur reynst vel að skipta vetrinum niður í vinnulotur sem hver er 4 vikur. 

Bekkjunum er þá skipt í fjóra hópa sem leysa fjögur verkefni í hverri lotu. Hóparnir vinna allir 

að sínu hverju verkefninu í hverri viku. Þannig nýtast gögn stofunnar vel og ekki þarf að eiga 

fernt af öllu. Séu bekkirnir það stórir að nauðsynlegt sé að skipta þeim í fleiri hópa og fjölga 

verkefnum er betra að lengja einnig vinnuloturnar svo allir hópar fái að spreyta sig á hverju 

verkefni. Annars getur myndast metingur um hver fékk að vinna skemmtilegri verkefni. 

Nemendum finnst verkefni samnemenda sinna oft meira spennandi en sín eigin og verða því 

sárir fái þeir ekki að vinna þau líka. 

Líka er hægt að taka heila vinnulotu undir stórt og tímafrekt verkefni. Allur bekkurinn 

getur þá unnið að sama verkefninu og hver hópur fær ákveðin hluta af því til framkvæmdar 

eða að hver hópur vinni sérverkefni alla lotuna. 

Gott er að fylgjast vel með hvernig nemendum líkar verkefnin og gengur að vinna þau og 

hafa það til hliðsjónar þegar næsta verkefnalota er skipulögð (Reys og Post, 1973). Þá ætti að 

vera auka vinnustöð fyrir þá hópa sem klára verkefnið sitt snemma. Efni eins og kaplakubbar, 

Da Vinci brúin og margskonar spil henta vel sem aukaverkefni. Þau má líka nota aftur og 

aftur yfir veturinn. Þá er hægt að hafa mismunandi markmið þegar þau eru notuð.  Þegar 

nemendur nota kaplakubba getur markmiðið meðal annars verið: 

að byggja kastala 

að byggja mjög háan turn án þess að hann detti 

að gera líkan af skólanum. 

Da Vinci brúin, kaplakubbar fímmínur, einingakubbar, legókubbar, mynsturkubbar, 

pinnabretti, tangram og gestaþrautir er lítið brot af þeim stærðrfæðigögnum sem í til eru.  

Gögn af þessum toga eru tilvalin verkefni í stærðfræðistofu. Hluti af nemendunum getur þá 

fengist við þannig verkefni á meðan hinir nemendurnir fást við annarskonar stærðfræðileg 

verkefni.  Í næsta kafla má finna dæmi um verkefni sem henta vel í stærðræði stofu.  

Verkefni í stærðfræðistofu 

Fyrstu fjórir flokkar markmiða í Aðalnámskrá grunnskóla í stærðfræði fjalla um aðferðir. Þar 

er lögð áhersla á  

o þátt tungumálsins  

o lausnir verkefna og þrauta  

o röksamhengi og röksemdafærslur 

o tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og önnur svið (2007) 
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Með vinnu í stærðfræðistofu má styrkja alla þessa þætti hjá nemendum.  Tungumálið nota þeir 

í hópavinnu og þegar þeir gera kennara sínum og bekkjarfélögum grein fyrir niðurstöðum 

verkefna sinna.  Til að leysa þau verkefni og þrautir sem þeim er sett fyrir reynir á 

röksamhengi og þegar unnið er í hóp þarf hver að færa rök fyrir því hvers vegna sínar 

niðurstöður eru réttari en aðrar sem geta komið upp í hópnum.  Þegar nemendur vinna 

verkefni hlutbundið festast þau betur í minni þeirra en þegar nemendur vinna þau í bókum.  

Hlutbundin verkefni eru því líklegri til að koma nemendum að gagni þegar að þeir standa 

frammi fyrir stærðfræðilegum viðfangsefnum í sínu daglega lífi í framtíðinni.  

Hér á eftir eru tillögur að verkefnum sem vinna má í stærðfræðistofum. Við skipulagningu 

verkefnanna var tekið mið af hinum sex inntaksflokkum sem nefndir eru í Aðalnámskrá 

grunnskóla stærðfræði 2007. Þeir eru: 

o Tölur 

o Reikningur, reikniaðferðir og mat 

o Hlutföll og prósentur 

o Mynstur og algebra 

o Rúmfræði 

o Tölfræði og líkindafræði 

Verkefnin reyna öll á rök- og stærðfræðigreind, þar sem þau eru stærðfræðiverkefni. Auk 

hennar reyna þau líka á samskiptagreind þar sem gert er ráð fyrir að nemendur vinni í hópum 

og málgreind þar sem nemendur þurfa að gera grein fyrir verkefni sínu.  

 
Tölur 

Krónur, fimmkallar og tíkallar. 

Verkefni fyrir 1.-3. bekk 

Notaðu krónur, fimmkalla og tíkalla til að búa til þessar tölur.  

36 15 47 28 

50 22 30 13 

 

Reglur: notaðu eins marga tíkalla og þú getur áður en þú notar fimmkalla eða krónur. 

Getur þú búið til tölurnar á fleiri en einn hátt? 

(Reys og Post 1973) 

Með þessu verkefni má auka skilning nemenda gildi talna og samlagningu.  Það tengir einnig 

stærðfræðina við daglegt líf þar sem peningar koma óneitanlega mikið við sögu í daglegu lífi. 

Stærð í millimetrum 
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Verkefni fyrir 4.-7. bekk 

Stærð nemenda í sentimetrum og þyngd í kílóum er mæld og skráð. Nemendur eiga síðan að 

skoða hvað þeir eru stórir í kílómetrum og millimetrum og þungir í grömmum og tonnum.  

Nemendur skoða síðan hve þungir og stórir þeir eru allir samanlagt í mismunandi 

mælieiningum. 

Hér fást nemendur við að breyta milli mælieininga og vinna þannig með tölur.  Verkefnið 

reynir á rökhugsun nemenda. 

Sólkerfið okkar 

Verkefni fyrir 8.-10. bekk 

Nemendur búa til smækkaða mynd af sólkerfi okkar 

Reikistjörnur og tungl má búa til með með boltum, steinum og blöðrum eða því efni sem 

hverjum þykir henta.  

Sporbaugana má gera sýnilega með blómavírum.  

Hnettirnir verða að vera því sem næst í réttum stærðahlutföllum hver við annan og 

sporbaugana.  

Með sólkerfinu skulu fylgja upplýsingar þar sem fram koma fjarlægðir reikistjarnanna frá 

sólu, stærðir reikistjarnanna og mælikvarðinn sem sólkerfið er í.  

Nemendur þurfa í þessu verkefni að vinna með mjög stórar tölur t.d tölur á staðalformi, vinna 

með hlutfallið á milli þeirra og mælikvarða. Í þessu verkefni vinna nemendur með 

stærðfræðina í umheiminum. 

Völundarhús 

Þetta verkefni er fyrir 4.-10. bekk.  
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4 
 

2 1 3 2 

 
 
Best er að teikna parísinn á slitsterkt efni og hafa hann það stóran að auðvelt sé að standa í 

hverjum reit. Inngangurinn er við miðreitinn í neðstu línunni, þar sem stendur einn, takmarkið 

er að komast frá þeim reit í miðjuna. 

Reglurnar eru einfaldar:  

á reit sem á stendur 1 má fara 1 áfram, aftur á bak, 1 til hægri eða vinstri, ekki má fara á ská. 

Á reit sem á stendur 2 má fara 2 áfram, 2 aftur á bak, 2 til hægri eða vinstri, ekki má fara á ská 

eða fara 1 til til hliðar og svo einn fram eða aftur. Alltaf skal farið í beina línu og ekki má fara 

út fyrir ramman.. 

Og svo koll af kolli. 

Þegar nemendur hafa leyst þrautina geta þeir sjálfir spreytt sig á að búa til nýjar og skipst á 

þrautum við bekkjarfélaga sína. Ekki er nauðsynlegt að búa alltaf til það stórar þrautir að hægt 

sé að ganga á þeim. Þá er hægt að velja úr þrautunum sem nemendurnir bjuggu til, þá sem 

þykir skemmtilegust eða flóknust, stækka hana og leyfa öðrum nemendum skólans að prófa 

eða foreldrum þegar haldnar eru foreldraskemmtanir. 

Verkefnið eykur færni nemenda í þrautalausnum, rökhugsun og veitir þjálfun í að fara eftir 

reglum. Verkefnið reynir á rýmisgreind og líkams- og hreyfigreind.  

 

Reikningur, reikniaðferðir og mat 

Tvöfalda legókubbahús 

Verkefni fyrir 1.-7. bekk 

Kennari sýnir nemendum tilbúið legohús, útveggi, með gati fyrir glugga og hurð og þaki. Og 

biður þá að tvöfalda hæð, breidd og lengd hússins. Fyrir 1.-3. bekk má sleppa hurðum og 

gluggum. 

Nemendur þurfa að tvöfalda hæð undir glugga, gluggann sjálfan og hæðina fyrir ofan hann, 

einnig þurfa þeir að tvöfalda hurðir og þak. Þetta verkefni getur reynst nemendum flóknara en 

virðist við fyrstu sýn. 

Ábending: Sýnihúsið ætti ekki að vera með sérstakan lit á hliðum og sérstakan lit á þaki 

heldur allt í bland. Annars gæti mikill tími nemenda farið í að flokka liti og þeir orðið 

óánægðir með verkefnið nái þeir ekki að klára að byggja veggi eða þak í réttum litum. 
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Viðbót: þegar húsið er fullbúið má skoða hvaða afleiðingu tvöföldun veggja og þaks hafði 

fyrir rúmmál hússins. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með margföldun og hlutfall.  

Nemendur fá að skipuleggja veislu. 

Verkefni fyrir 4.-7. bekk 

Nemendur fá ákveðnar forsendur. Til að mynda, pappadiska er hægt að kaupa 20 saman eða 

50 saman og verðið á hvorri einingu. Plastglös og hnífapör fást í mismunandi pakkningum. 

Fyrst skoða þeir hversu margar einingar af pappadiskum, plastglösum og hnífapörum þarf 

fyrir 10 manna veislu. Hvaða einingar er gáfulegast að kaupa? Hvað kosta hlutirnir? 

En ef gestirnir eru 40, 70, 151? 

Í þessu verkefni vinna nemendur með reikniaðgerðirnar fjórar.  Hér er stærðfræðin tengd við 

hið daglega líf. 

Verslunarverkefnið 

Verkefni fyrir 8.-10. bekk 

Nemendur velja sér annað hvort verkefni 1 eða 2. 

1. Setjið ykkur í spor fataverslunareiganda. Hann kaupir fatalínu af framleiðanda á 1 milljón. Í 

pakkanum eru 20 gallabuxur, 20 joggingbuxur, 20 hettupeysur, 20 prjónapeysur, 20 kjólar, 40 

bolir, 20 skór, 20 jakkar, 20 pils og 40 sokkabuxur/leggings. 

Hvernig væri ráðlegt að verðleggja hverja flík? 

Þegar þið verðleggið flíkurnar hafið eftirfarandi í huga: 

Virðisaukaskattur af fötum er 24,5 %. 

Þið eruð með einn starfsmann á launum, hvað þurfið þið að borga honum? 

Þið þurfið að borga húsaleigu fyrir húsnæðið. 

Þið viljið sjálf fá einhvern ágóða. 

Athugið einnig hvernig þið mynduð standa að útsölu ef hluti af fötunum selst ekki.  

2. Setjið ykkur í spor Veiðibúðareigenda. Hann kaupir vörulínu af framleiðanda á 1 milljón. Í 

pakkanum eru 20 vöðlur, 20 veiðistangir, 20 veiðijakkar, 20 veiðitöskur, 20 vöðluskór, 40 

hlýir sokkar, 20 fluguveiðihjól, 20 háfar, 20 veiðivesti og 40 ullar grifflur. 

Hvernig væri ráðlegt að verðleggja hverja vöru? 

Þegar þið verðleggið flíkurnar hafið eftirfarandi í huga: 

Virðisaukaskattur af vörum er 24,5 %. 

Þið eruð með einn starfsmann á launum, hvað þurfið þið að borga honum? 

Þið þurfið að borga húsaleigu fyrir húsnæðið. 

Þið viljið sjálf fá einhvern ágóða. 
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Athugið einnig hvernig þið mynduð standa að útsölu ef hluti af vörunum selst ekki. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með reikniaðgerðirnar fjórar og prósentureikning.   

Í þessu verkefni má einnig krefjast að nemendur setji fram stæður eða jöfnur til og tengja 

verkefnið þannig algebru 

Hér er stærðfræðin tengd við hið daglega líf auk þess sem nemendur þurfa að beita rökhugsun 

og með þessu verkefni fær kennari innsýn í hvað nemendur telja vera eðlileg laun og 

húsaleiga. Auðvelt er að breyta um verslun eftir því hvar áhugi nemenda liggur.  Ef hluti 

nemenda hefur áhuga á hestamennsku má breyta annarri versluninni í hestavöruverslun. 

 

Hlutföll og prósentur 

Bekkjarpartý 

Verkefni fyrir 1.- 3. bekk 

Nemendur fá það verkefni að reikna út hversu mikið þarf að hafa af poppi í bekkjarpartýinu ef 

hver nemandi í bekknum borðar hálfan popppoka. Hvað ef einn popppoki nægir fyrir 3? 

Í hvaða hlutföllum á að blanda djúsinn svo hann bragðist vel? 

Hvað ætli hver nemandi drekki mörg glös af djús? 

Hvað komast mörg djúsglös í könnuna? Hvað þarf af blanda margar könnur af djús? 

Hvað fer mikið af djúsþykkni í partýinu. 

Hér ættu nemendur að fá að prófa sig áfram með mæliglösum, plastglösum og könnum og 

skrá niðurstöður sínar niður. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með reikniaðgerðirnar fjórar og hlutföll.  Hér er stærðfræðin 

tengd við hið daglega líf auk þess sem nemendur þurfa að beita rökhugsun. 

Bekkjarskoðun 

Verkefni fyrir 1.-4. bekk 

Nemendur skoða bekkinn sinn. 

Nemendur skipta bekknum í hópa eftir háralit, systkinafjölda, uppáhalds lit og áhugamálum 

Kennari getur í byrjun tímans farið yfir þessi atriði með bekknum. Skoðað háralit og spurt um 

systkinafjölda, uppáhalds lit og áhugamál. Niðurstöður skrifar hann á flettitöflu. Hver hópur 

fær svo eitt ákveðið atriði að vinna með. Hópurinn getur fengið blaðið sem skrifað var á um 

það atriði.  

Sá hópur sem er með háralitinn skoðar hve stór hluti af hópnum er með ljóst hár, dökkt hár og 

rautt hár. Hvernig er hægt að setja það upp sem hlutfall af öllum nemendum bekkjarins?  
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Eru hlutföllin u.þ.b jöfn, hvert er stærst og hvað er minnst? Hvernig er hægt að skrá 

niðurstöðurnar svo að auðvelt sé að lesa úr þeim. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með reikniaðgerðirnar fjórar og hlutföll.  Hér er stærðfræðin 

tengd við hið daglega líf og nemendur þurfa að leita leiða til að koma niðurstöðum sínum á 

framfæri. 

Almenn brot og samlagning þeirra. 

Verkefni fyrir 5.- 7. bekk 

Nemendur frá brotaspjöld úr hring. Hægt er að útbúa þau úr hörðum pappa en þau fást einnig 

tilbúin til að mynda í spilinu Fractions frá ORDA. 

Brotaspjöldin þurfa allavega að vera 2x1/2, 3x1/3, 4x1/4, 6x1/6, 8x1/8 og 9x1/9.  

Nemendur púsla brotunum saman og sjá hvaða brot saman mynda heilann hring þ.e. einn 

heilann. Þegar nemendur hafa búið til nokkra hringi og skoðað eiginleika brotanna þá velja 

þeir sér hringi og leggja saman brotin. Nemendur þurfa að sýna hvernig þeir lengja eða stytta 

brotin og hvaða aðferðum þeir beita við að fá útkomuna 1.  

t.d: 

1/2 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1/2 + 1/4 + 2/8 = 4/8 + 2/8 + 2/8 = 8/8 =1 

eða 

1/2 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1/2 + 1/4 + 2/8 = 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 

Og  

1/6 + 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1/6 + 3/9 + 1/4 + 2/8 = 1/6 + 1/3 + 1/4 + 1/4 =  

1/6 + 2/6 + 2/4 = 3/6 + 2/4 =1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 

Einnig er tilvalið að ræða við nemendur hvers vegna brotaspjald með 1/5 er ekki með eða 

bæta þannig spjöldum við og leyfa nemendum að prófa sjálfir. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með almenn brot og samlagningu. 

Líkan af kennslustofu 

Nemendur mæla lengd og breidd kennslustofunnar og búa til líkan af henni í réttum 

hlutföllum.  Inn í líkanið teikna þeir eða líma úr pappa þau húsgögn sem eru í stofunni.  Hægt 

er að láta nemendur sjálfa finna út hentugan mælikvarða til að nota eða gefa þeim upp 

mælikvarða sem þau eiga að nota. 

Þetta verkefni er hægt að gera viðameira með því að leyfa nemendum að velja sjálfir efni sem 

þeir nota til að búa til líkanið.  Hægt er að bjóða nemendum að velja sjálfir hver konar 

herbergi það er sem þeir búa til líkan af og láta þá gera kostnaðaráætlun.  Finna út hvað hver 

hlutur inn í herbergið kostar í raun og veru. 
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Í þessu verkefni vinna nemendur með hlutföll, mælikvarða og mælingar.  Þarna tengist 

stærðfræðin við daglegt líf. 

Vextir 

Verkefni fyrir 8.-10. bekk 

Nemendur skoða hvernig það að borga vexti oft eða sjaldan hefur áhrif á innistæðu þeirra í 

banka og nota til þess formúluna: 

 

Þar sem  

S táknað innistæðu í árslok 

I táknar upphaflega innistæðu 

P táknar ársvexti 

M táknar fjölda skipta sem vextir eru reiknaðir á ári. 

Þetta verkefni má auðvelda með að vinna það í töflureikni í tölvu. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með prósentur.  Hér er stærðfræðin tengd við hið daglega líf. 

 

Mynstur og algebra 

Smáhlutir  

Verkefni fyrir 1.-4. bekk 

Nemendur fá margvíslega smáhluti til dæmis tölur, smápeninga, tannstöngla, pasta og perlur.  

A.m.k 20 stykki af hverjum hlut.  Þeir raða smáhlutunum upp í mynstur sem þeir endurtaka 

svo nokkrum sinnum.   

Hver hópur getur límt mynstrið sem þeir búa til á veggspjald eða að hver nemandi búi til reglu 

fyrir mynstur og aðrir nemendur í hópnum haldi áfram með mynstrið.  

Þetta verkefni þjálfar nemendur í að búa til og finna mynstur. 

Teikna upp prjónamynstur 

Verkefni fyrir 5.-7. bekk 

Nemendur fá rúðustrikuð blöð og búa til á það prjónamynstur. Það getur verið flókið að koma 

mynd á form sem hentar til að prjóna eftir og gaman að setja saman mynstur sem koma 

fallega út saman.  

Þetta verkefni er sniðugt að vinna í samvinnu við textíl kennara. 
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Þetta verkefni þjálfar nemendur í að búa til og finna mynstur.  Hér er stærðfræðin tengd við 

hið daglega líf. 

Pastamynstur 

Verkefni fyrir 3.-8. bekk 

Nemendur fá ýmiskonar pasta, s.s spagettí, slaufur, skrúfur og penne sem þeir líma á 

veggspjald.  Á veggspjaldinu verður að koma fram snúningur, hliðrun og speglun.  Einnig má 

bæta við rennispeglun við til að gera verkefnið enn flóknara. 

Þetta verkefni þjálfar nemendur í að búa til og finna mynstur.   

Skálavog og stæður 

Verkefni fyrir 8.-10. bekk 

Nemendur nota skálavog og mikið af eins smáhlutum, svo sem einingakubba og ílát sem ekki 

sést í gegnum.  Nemendurnir eiga að búa til stæðu eða jöfnu á blaði og á skálavoginni.  

Óþekktu stærðina setja þeir ofan í ógegnsæju ílátin.  Hægt er að nota hvít plastglös sem ílát 

fyrir óþekktu stærðina eða ógegnsæja poka.  

Nemendur ákveða til að mynda að gera jöfnuna 2x + 4 = 10  á vogina setja þeir þá tvö ílát í 

aðra skálina og ofan í hvort þeirra 3 smáhluti þar að auki fara 4 smáhlutir beint í skálina. Í 

hina skálina eru settir 10 smáhlutir beint á skálina.  Einnig þarf að setja 2 tóm ílát í þá skál til 

að vega upp á móti þyngd hinna tveggja.   

Hægt er að skipta hópnum í tvennt.  Helmingarnir búa þá hvor til sína jöfnuna og fá hinn hluta 

hópsins til að leysa hana. Þegar nemendur leysa jöfnuna, finna x, þurfa þeir bæði að gera það 

við jöfnuna og á skálavoginni.   

Þegar notast er við skálavog er aðeins hægt að búa til jöfnur með samlagningu og x verður að 

vera jákvætt. 

Þetta verkefni þjálfar skilning nemenda á stæðum og jöfnum og reynir á rökhugsun þeirra.   

Rúmfræði 

Skoðum skólaumhverfið 

Verkefni fyrir 1. – 4. bekk 

Hver hópur fær ákveðið tvívítt form sem hann á að leita að í umhverfi skólans. Hóparnir fá 

líka myndavélar til að taka myndir af formunum. Þegar nemendur hafa fundið nokkra staði 

þar sem formið kemur fyrir og tekið myndir af því búa þeir til veggspjald með myndunum af 

forminu og forminu sjálfu ásamt lýsingu á því. Nemendur geta föndrað veggspjaldið með lími 

og skærum en einnig búið það til í tölvu sé aðstaða til þess. 
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Þetta verkefni ætti að opna augu nemenda fyrir formum í umhverfinu og auka hæfni þeirra til 

að gera grein fyrir einkennum þeirra. 

Verkefni fyrir 5. – 7. bekk 

Sama verkefni og hér að ofan fyrir 1.-4. bekk nema hvað nemendur skoða þrívíð form og 

föndra þau. 

Vinna með fermetra 

Verkefni fyrir 7. – 10. bekk 

Nemendur búa til fermetra úr pappír, þessum brúna og skoða svo hvernig hægt sé að 

umbreyta þessum eina fermetra og um leið hvernig ummálið breytist. Hvað komast margir 

fyrir standandi á einum fermetra? Er hægt að sofa á einum fermetra? Hvenær er ummálið 

minnst, hvenær er það mest?  

Fyrirmyndir 

Verkefni fyrir 8.-10. bekk 

Nemendum eru fengnar þvívíddar fyrirmyndir eins og ferstrendingur, sívalningur eða píramídi 

og eiga að búa til eftirmynd af fyrirmyndinni í gefnum mælikvarða, t.d: 1:2 eða 2:1. 

Nemendur bera saman rúmmál og yfirborðsflatarmál fyrirmyndarinnar og eftirmyndarinnar. 

Þetta verkefni eykur tilfinningu nemenda fyrir mælikvörðum.  Nemendur sjá hvaða áhrif það 

hefur á rúmmál og yfirborðsflatarmál að tvöfalda eða helminga ýmsar lengdir þrívíðra forma. 

Verkefnið reynir á rökhugsun nemenda. 

 

Tölfræði og líkindafræði 
Detta á spjald 

Verkefni fyrir 1.-5. bekk 

Nemendur fá 6 krónupeninga og reyna að láta þá detta á blað sem liggur á gólfinu. Þeir færa 

niðurstöðurnar svo inn í töflu.  

Peningarnir eru aftur látnir detta á blaðið en úr annarri hæð. Hægt er að láta peningana detta 

úr augnhæð, brjósthæð og mjaðmahæð.  

Nemendur bera svo saman niðurstöðurnar úr töflunum og færa þær inn í einhverskonar 

myndrit sem sýnir samanburðinn (Reys og Post 1973). 

Verkefnið reynir að getu nemenda til að skrá upplýsingar og koma þeim á form sem auðvelt 

er að lesa úr. 

Skóstærðir 

Verkefni fyrir 1.-5. bekk 
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Nemendur gera könnun á því hvaða skóstærðir bekkurinn notar. Það er eftirminnilegra að 

flokka skópörin sjálf í flokka en láta nemendur segja hvaða skónúmer þeir nota. 

Síðan má búa til stöplarit með því að raða upp skóm nemenda og taka af því mynd eða föndra 

það á annan hátt. Þá má skoða hvaða líkur séu á því að nemendur í bekknum noti ákveðið 

skónúmer. 

Í þessu verkefni fær líkams- og hreyfigreind nemenda að njóta sín á meðan þeir búa til 

stöplarit með skónum. Þarna tengist stærðfræðin hinu daglega lífi.  

Stökkkeppni 

Verkefni fyrir 1.-10. bekk 

Stór renningur er límdur á vegginn.  Nemendur fá penna og byrja á að merkja með pennanum 

hversu hátt þeir ná án þess að teygja sig mikið.  Nemendur hoppa síðan eins hátt og þeir geta, 

án atrennu, og merkja með pennanum á blaðið þegar þeir í hæðstu stöðu í loftinu. Bæði strikin 

ættu nemendur að merkja með stöfunum sinum 

Renningurinn er svo tekin niður og mælt að milli strika hvers nemenda.  Nemendur flokka svo 

niðurstöðurnar, skoða hver stökk hæðst, hver lægst, meðaltal og jafnvel miðgildi.  Nemendur 

setja upplýsingarnar fram á lýsandi hátt.  Í þetta verkefni má gjarnan nota tölvu. 

Í þessu verkefni fær líkams-og hreyfigreind nemenda að njóta sín sérstaklega. Nemendur 

öðlast færni í að koma frá sér upplýsingum og sjá að stærðfræðin getur komið að notum á 

ýmsum stöðum, þar á meðal í íþróttum. 

Black jack / 21  

Verkefni fyrir 5.-10. bekk 

Efni:  spilastokkur 

 Skriffæri eða litlir hlutir s.s kubbar til að spila upp á. 

Reglur: Einn gefur spilin og spilar með, hann getur spilað á móti einum eða fleirum. Hann 

gefur fyrst 2 spil og þá má sá sem tekur við spilunum skipta þeim eða halda, einu sinni. Eftir 

það gefur hann aðeins eitt spil í einu eftir því sem spilararnir biðja um. Fái spilari summu yfir 

21 þá er hann úr leik (sprunginn) og á að láta vita af því strax, fái hann nákvæmlega summuna 

21 fær hann fullt hús og vinnur, eða fái hann 5 spil og summan er enn undir 21 fær hann 

einnig fullt hús. Gerist hvorugt vinnur sá sem er með summu næst 21. Sá sem gefur vinnur ef 

summan er jöfn hjá honum og öðrum spilara. 

Nemendur geta spilað upp á kubba í stað þess að skrifa niður stiginn. 

Viðbót: Nemendur geri líkindalega grein fyrir því af hverju þeir biðja ekki um fleiri spil. 

Dæmi: Aron er með fjarka, fimmu, sexu og tvist og summuna 17, hann ákveður að hætta. 

Hann rökstyður það á þennan hátt: ég þarf að fá fjarka eða lægra. Líkurnar á því eru 16/52. Nú 
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þegar 4 spil hafa verið dregin úr stokknum og þrjú þeirra eru fjarki eða lægri þá eru líkurnar á 

því 13/49 eða u.þ.b 27 prósent sem mér finnst of lítið.  

Hefði Aron ákveðið að fá samt annað spil hefði kennarinn geta beðið hann um rökstuðning á 

því. Aron hefði þá svarað á saman hátt, nema hann hefði sagt að hann vildi taka áhættuna. 

Þetta verkefni reynir á rökhugsun nemenda. 

Happadrætti 

Verkefni fyrir 7.-10 bekk 

Nemendur skipuleggja happadrætti fyrir skólann eða þá deild sem þeir eru í. Þeir þurfa að 

ákveða hversu marga miða á að selja og hversu mörgum vinningum þarf að safna. Hvernig 

fyrirkomulag á að hafa á happadrættinu til að allir vinningar fari út? 

Hverjar eru líkurnar á því að vinna vinning? Eru vinningarnir mis verðmætir? Hverjar eru 

líkurnar á því að fá fyrsta vinning?  

Í þessu verkefni reynir á færni nemenda til að leita lausnaleiða við stórum verkefnum og 

verkefnið tengir stærðfræðina við daglegt líf. 
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4. Lokaorð 
Í þessari ritgerð voru námskenningarnar fjölgreindakenningin og hugsmíðahyggja skoðaðar.  

Rætt var um kennslufræði stærðfræðinnar, hvernig nemendur læra og hvernig þeim er kennt.  

Þá var fjallað um stærðfræðistofur, markmið þess að hafa þær í skólum og hlutverk kennara í 

þeim.  Í þeim kafla eru einnig hugmyndir fjögurra kennara um stærðfræðistofur en þeir 

kennarar hafa ýmist reynslu af vinnu í stærðfræðistofum eða eru að vinna að uppsetningu 

slíkrar stofu. Í lok ritgerðarinnar var listi með hugmyndum af verkefnum sem vinna má í 

stærðfræðistofu. 

Þegar fjölgreindakenningin og hugsmíðahyggja eru skoðaðar má sjá að vinna í 

stærðfræðistofum eins og henni hefur verið líst hér í ritgerðinni samræmist mjög vel þessum 

námskenningum.  Samkvæmt fjölgreindakenningunni er mikilvægt að nemendur geti nýtt 

mismunandi greindir sínar í námi.  Að bæta við stærðfræðinámið vinnu í stærðfræðistofu 

eykur fjölbreytni og reynir um leið á fleiri greindir nemenda. Til að mynda samskiptagreind 

þar sem gert er ráð fyrir að nemendur vinni saman. Í stærðfræðistofu eiga nemendur að vera í 

umhverfi þar sem þeir geta rannsakað og gert uppgötvarnir í stærðfræði.  Þar er ekki ætlast til 

þess að þeir læri aðferðir utanbókar og beiti henni á hvert dæmið á fætur öðru.  Þar eiga 

nemendur með samræðum við aðra nemendur og ígrundun að finna upp á leiðum til leysa 

verkefni.  Nemendur eiga að nota þá þekkingu sem þeir hafa fyrir og bæta við hana eftir því 

sem þeir uppgötva nýja hluti. Nýja þekkingin mun samtvinnast við þá sem fyrir er en ekki 

bætast við sem enn einn hluturinn sem nauðsynlegt er að læra utanbókar. Það er á þennan hátt 

sem að hugsmíðahyggjan telur að haldbærasta þekkingin verði til. 

Þegar að ég var komin langt á veg með að klára ritgerðina byrjaði ég að kenna stærðfræði 

í unglingadeild.  Þá fékk ég tækifæri til að prófa ýmis af þeim verkefnum sem ég hafði 

ákveðið að hafa í ritgerðinni með nemendum og fékk hugmyndir að nýjum verkefnum.  Það 

getur verið mjög fróðlegt og skemmtilegt að fylgjast með nemendum takast á við verkefnin.  

Nemendur mínir voru að búa til líkan af kennslustofunni sinni og spurðu hvort að þeir þyrfti 

virkilega að setja öll 27 nemendaborðin inn í líkanið.  Ég svaraði játandi því ég var búin að 

biðja nemendur um að raða borðunum eins og þeir vildu helst fá að sitja í kennslustofunni.  Þá 

segir einn nemandinn: „En þau komast ekki öll fyrir“.  Þarna fékk ég frábært tækifæri til að 

ræða við nemendurna því að ef að svo væri þá hefði eitthvað farið úrskeiðis í verkefninu. Þau 

gætu vel séð að 27 nemendaborð kæmust fyrir inni í stofunni.  Þótt vissulega væri dálítið 

þröngt. Verkefni sem tengjast daglega lífi nemenda bjóða upp umræður þar sem jafnvel 
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slökustu nemendur í stærðfræði geta verið virkir og lagt eitthvað til málanna. Það er það sem 

við viljum ná fram, að allir nemendur taki þátt.  Það er hægt með vinnu í stærðfræðistofu. 

Ein skólastofa, talsvert af gögnum, vinnusemi og trú á viðfangsefið er allt sem þarf til að 

koma á stærðfræðistofu í skólum.   
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