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Kveikjan að þessu M.paed verkefni mínu er sú að um nokkurt skeið hafa 
stærðfræðikennarar við Flensborg ekki verið ánægðir með þær bækur sem 
þeir hafa kennt. Þær bækur sem til eru taka ekki á öllu því efni sem þeir vilja 
kenna eða eiga að kenna samkvæmt námskrá. Einnig innihalda bækurnar oft 
mikið af efni sem þeir sem ekki er kennt í áfanganum ásamt því að þær hafa 
ekki nóg af hentugum dæmum. Því er það markmiðið að skipta út 
kennslubókum í stærðfræði við skólann og semja eigin bækur í flestum 
áföngum. 
 
Verkefnið fólst í því að semja kennslubók sem er hugsuð fyrir áfangann STÆ 
503.  Meginefni áfangans og því bókarinnar er heildun og deildajöfnur en 
einnig er farið í jöfnur, ójöfnur, runur og raðir. 
 
Ástæða þess að ég valdi að semja bók fyrir STÆ 503 er hugmynd að nýrri 
tegund að dæmum, sem ég taldi að væri tilvalið að prófa fyrir heildun. 
 
Það sem ég vil fyrst og fremst kynna í þessari greinargerð er annars vegar 
heildunarhluti bókarinnar, bæði fyrirlestranna sem ég hef samið og þá 
sérstaklega heildunardæmin og hins vegar gátlistann sem er aftast í bókinni. 
 
Bókin samanstendur af fyrirlestrum, dæmakafla og svörum. Fyrirlestrarnir eru 
annars vegar hugsaðir fyrir nemendurna til að lesa og hins vegar fyrir 
kennarann til að varpa á tjald með skjávarpa. Kennarinn fær fyrirlestranna á 
tölvutæku formi sem hentar fyrir skjávarpa. 
 
Ástæða þess að ég set bókina upp sem fyrirlestra, en nota ekki hefðbundið 
kaflaform, er að frá því ég byrjaði að kenna fyrir sjö árum síðan hef ég alltaf 
notað tilbúna fyrirlestra. Ég sem fyrirlestranna í tölvu, varpa þeim upp á 
skjáinn og fer í gegnum þá með nemendum. Allt sem þarfnast frekari 
skýringar við er síðan tekið sérstaklega fyrir á töflu. Ég kenni miðað við að 
nemendur hafi útprentun af fyrirlestrunum í höndunum og þurfi ekki að skrifa 
þá niður.  
 
Þessi kennsluaðferð hentar mér mjög vel og eru nemendur yfirleitt mjög 
ánægðir með hana líka. Einnig hafa útskrifaðir nemendur iðullega samband 
og biðja um að fá þessa fyrirlestra sér til aðstoðar þegar þeir eru að undirbúa 
sig undir frekara nám s.s. inntökupróf í háskóla. 
 
Helstu kostir þess að nota tilbúna fyrirlestra frekar en töfluna er að kennarinn 
á auðveldara með að fylgjast með bekknum, hann þarf ekki að eyða tíma í að 
skrifa upp textann heldur getur nýtt tímann í að útskýra betur það sem stendur 
í fyrirlestrunum.  
 



         

Einnig sleppa nemendurnir við að skrifa upp fyrirlestranna og getað notað 
orkuna og athyglina í að fylgjast með og reyna að skilja það sem er verið að 
kenna þeim. Þá er líka ekki hætta á að þeir skrifi rangt upp eftir kennaranum. 
 
Heildunardæmin í bókinni eru óhefðbundin og var stór hluti af verkefninu mínu 
að útfæra og semja þau. Í stað þess að vera með dæmi sem innhalda tölur 
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Fyrst eiga nemendurnir að heilda einföldustu útgáfuna af dæminu, í þessu 

tilfelli með m=k=1, þ.e. ( )cos
x

e x dx∫ . 
Síðan velja þeir sér sjálfir tölur fyrir k 

og m. Að lokum heilda þeir dæmið með óþekktu stærðunum. 
 
Hugmyndin er sú að ef nemendur geti reiknað dæmi með óþekktum stærðum, 
þá sé auðvelt fyrir þá að reikna með tölum.  
 
Einnig er tilgangurinn með þessari aðferðarfræði að nemendur uppgötvi 
mynstur í heilduninni og sjái að dæmi sem líta út fyrir að vera ólík eru í reynd 
eins. Þannig skilji þeir heildunina betur. 
 
Í lok bókarinnar er gátlisti sem er fyrst og fremst hugsaður fyrir nemendur. 
Gátlistinn telur upp öll meginatriði áfangans og nemendur lesa hann yfir til að 
tryggja að þeir kunni allt sem er listað á honum. 
 
En gátlistinn nýtist líka kennaranum vel við að semja próf. Hann hentar vel til 
að halda utan um þau atriði sem eiga að eiga að vera í prófinu, til að tryggja 
að öll atriði komi fram og engu sé ofaukið.  
 
Í gegnum tíðinna hef ég útbúið gátlista fyrir flesta áfanga sem ég hef kennt og 
hafa þeir nýst bæði mér og nemendum mínum mjög vel. 
 
Ég hef kennt þessa bók í tvær annir, einnig er annar kennari að kenna hana 
með mér þessa önnina. Mér finnst hafa gengið mjög vel að kenna hana og 
virðast nemendur ánægðir. Enginn hefur kvartað og nokkrir hælt henni, þeir 
hafa til dæmis nefnt að það er þæglilegra að lesa hana en þær bækur sem 
þeir eru vanir. Einnig finnst þeim gott að hafa allt námsefnið á einum stað. 
 
 
 


