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Útdráttur 
Kennsluaðferðir eru mikilvægur þáttur í allri kennslu í grunnskólum. Til að kennsla skili 
árangri þurfa kennsluaðferðir að vera fjölbreyttar og góð þekking kennara á þeim þarf að vera 
til staðar. Efnið sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð eru kennsluaðferðir í stærðfræði á 
yngsta stigi í grunnskólum á Akureyri.  

Tilgangur þessa verkefnis var að kanna það hvort kennsluaðferðir sem notaðar eru við 
stærðfræðikennslu á yngsta stigi í grunnskólum á Akureyri séu fjölbreyttar og í samræmi við 
kröfur aðalnámskrár. Til að fá svar við þessu var notuð megindleg lýsandi könnun 
framkvæmd með spurningalista sem gerður var sérstaklega fyrir þessa könnun. Sendur var 
spurningalisti til þeirra sem kenndu stærðfræði á yngsta stigi í grunnskólum á Akureyri. Alls 
fengu 52 þátttakendur spurningalistann og fengust svör frá 42 þátttakendum.  

Helstu niðurstöður eru þær að þátttakendur nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og virðast 
sýna kennsluaðferðum áhuga. Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í spurningalistanum eru 
samkvæmt flokkunarkerfi Ingvars Sigurgeirssonar. Algengasta kennsluaðferðin sem 
þátttakendur nota er útlistunarkennsla en þar á eftir koma þulunám og þjálfunaræfingar, 
verklegar æfingar og þrautalausnir. Sú kennsluaðferð sem minnst er notuð eru sjálfstæð 
skapandi viðfangsefni. Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru virðast vera í nokkuð góðu 
samræmi við þær kröfur sem aðalnámskrá grunnskóla í stærðfræði gerir. Þekking þátttakenda 
á kennsluaðferðum er almennt góð og í ljós kom að þær kennsluaðferðir sem viðkomandi 
þátttakandi þekkir lítið eru ekki notaðar af hans hálfu. Það segir manni að þátttakendur eru 
meðvitaðir um gildi kennsluaðferða og að röng notkun á þeim er ekki líkleg til að skila 
árangri. Þátttakendur telja notkun hjálpargagna vera mikilvæga og töluverð fjölbreytni ríkir í 
notkun þeirra. 

 

Abstract 
Teaching methods are an important part of education in elementary schools. For tuition to 
achieve results teaching methods have to be diverse and the teacher’s knowledge of them 
have to be present. The subject of discussion in this essay is teaching methods in mathematics 
in the younger grades of elementary schools in Akureyri, Iceland. 

The purpose of the survey was to review whether mathematical teaching methods from 
grades one to four are diverse and congruent with syllabus requirements. Quantitative 
descriptive methods were used with a questionnaire designed specifically for the purpose. The 
questionnaire was sent to all or 52 mathematics teachers of first to fourth graders in Akureyri 
with a response of 42 replies. 

The main outcome of the survey is that participants use diverse teaching methods and 
appear to show interest in the methods. The teaching methods mentioned in the questionnaire 
were according to Ingvar Sigurgeirsson’s classification system. The most common method of 
teaching among participants is lecture-based followed by rote-learning and assignment-based, 
practical work and problem solving. The least applied method is independent creative 
projects. The teaching methods which are used seem to be in keeping with the demands of 
elementary schools’ mathematics syllabus. The participants’ knowledge of teaching methods 
was generally good but the tendency was not to use teaching methods with which they were 
less familiar. This indicates that participants are conscious about the value of teaching 
methods and that misuse of a method is less likely to give results. Participants consider the 
use of assistive material important and considerable diversity exists in their use. 
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1. Inngangur 
Stærðfræði er námsgrein sem kennd er í öllum bekkjum grunnskólans og þar af leiðandi 

hlýtur hún að teljast mikilvæg námsgrein. Segja má að í því þjóðfélagi sem við lifum í séu 

stöðugar tækniframfarir. Með góðri stærðfræðikunnáttu er t.d. auðveldara að fylgjast með og 

skilja þessar tækniframfarir. Stærðfræði er auk þess notuð í einhverri mynd allt í kringum 

okkur á degi hverjum svo ekki sé minnst á formin sem eru allt í kringum okkur bæði 

innandyra sem og utandyra. Það fyrsta sem nemendur læra í stærðfræði og jafnframt það 

þýðingarmesta eru tölur og grunnaðgerðirnar fjórar sem eru: Samlagning, frádráttur, 

margföldun og deiling. Þessar aðgerðir þurfum við flest hver að nota dag hvern t.d. í vinnu, 

verslunum, bönkum eða við aðstoð barna okkar við heimalærdóm. 

Markmið mitt með þessu verkefni er að varpa ljósi á þær kennsluaðferðir í stærðfræði 

sem viðhafðar eru á yngsta stigi í grunnskóla. Þar sem ég hef áhuga á stærðfræðikennslu 

almennt fannst mér tilvalið að afmarka þann áhuga einhvern veginn og nýta það við 

lokaverkefnið mitt. Á síðastliðnu hausti var ég í þrettán vikur í vettvangsnámi og 

æfingakennslu í grunnskóla á Akureyri. Á þessum tíma fylgdist ég meðal annars með kennslu 

yngri barna í stærðfræði. Ég sá greinilegan mun á þeirri kennslu sem viðhöfð var síðastliðið 

haust og þeirri kennslu sem ég fékk fyrir um 26 árum síðan þegar ég var í grunnskóla. Enda 

orðið nokkuð langur tími síðan og nýtt námsefni sem byggist á öðrum hugmyndum en það 

námsefni sem notað var á mínum grunnskólaárum hefur komið út. 

Þó nokkur umræða hefur verið um vöntun á raungreinakennurum í grunnskólum og 

lélega stærðfræðikunnáttu grunnskólanema að undanförnu. Í umræðunni hafa menn verið að 

velta fyrir sér ástæðunum en að mínu viti hefur engin niðurstaða fengist í málið. Það sem 

vakti forvitni mína var að kanna hvernig undirstöðuatriðum í stærðfræði væri komið til skila 

þegar börn eru að byrja að læra stærðfræði. Umræða um lélega kunnáttu í stærðfræði hefur að 

mínu mati aðallega snúist um stærðfræðikennslu á unglinga- og framhaldsskólastigi. Ég tel að 

kennsla í stærðfræði á yngsta stigi í grunnskóla þurfi að vera mjög vönduð og að fjölbreytni sé 

viðhöfð hvað kennsluhætti varðar. Þegar nemendur eru á sínum fyrstu grunnskólaárum eru 

þeir móttækilegir og því er brýnt að koma hinni stærðfræðilegu hugsun inn hjá þeim. Með 

þessu verkefni er verið að vekja athygli á mikilvægi kennsluaðferða í stærðfræði á yngsta 

stigi. Þar er grunnurinn virkjaður fyrir áframhaldandi velgengni í stærðfræðinámi og því 

hlýtur að vera mikilvægt að vandað sé til verks.  

Ég ákvað að skoða afmarkaðan þátt sem ég tel að geti skipt máli varðandi 

stærðfræðikennslu í grunnskólum. Sá þáttur var að skoða kennsluaðferðir í stærðfræði á 
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yngsta stigi. Út frá þessum vangaveltum varð til tilgáta. Tilgátan er þessi: „Kennsluaðferðir á 

yngsta stigi í stærðfræði eru fjölbreyttar og í samræmi við kröfur námskrár“. Ég mun reyna að 

varpa ljósi á þessa tilgátu með almennri umfjöllun um kennsluaðferðir og að sama skapi 

umfjöllun um þær námskrár sem gefnar hafa verið út fyrir barna- og gagnfræðaskóla á Íslandi. 

Þessi umfjöllun á að draga fram heildarmynd sem hægt er að samtvinna og bera saman við 

tilgátuna. Spurningalisti verður útbúinn sem kennarar á yngsta stigi í grunnskólum á Akureyri 

svara og niðurstöður hans bornar saman við fræðilega þáttinn í ritgerðinni. 

Uppbyggingu ritgerðarinnar er þannig háttað að fyrst er fræðileg umfjöllun um 

kennsluaðferðir almennt og í framhaldi af því er gerð grein fyrir þeim kennsluaðferðum sem 

notaðar eru í spurningalistanum sem notaður er við framkvæmd þessa verkefnis. Í verkefninu 

mun ég notast við sömu flokkun á kennsluaðferðum og Ingvar Sigurgeirsson gerir í bókinni 

Litróf kennsluaðferðanna.1 Næst kemur umfjöllun um stærðfræði sem námsgrein og þar á 

eftir fræðileg umfjöllun um þær námskrár sem gefnar hafa verið út fyrir barna- og grunnskóla. 

Reynt verður eftir fremsta megni að varpa ljósi á þær kennsluaðferðir sem námskrárnar gefa 

til kynna að eigi að nota hverju sinni við stærðfræðikennslu sem og þau meginmarkmið sem 

tilgreind eru. Að fræðilegri umfjöllun lokinni verður sagt frá rannsókninni og aðferðafræðinni 

sem að baki liggur og niðurstöður hennar kynntar og ræddar. 

 
1 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-49 
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2. Kennsluaðferðir 
Kennsluaðferð er samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni skilgreind „sem það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 

skyni að nemendur læri það sem að er keppt“.2 Það að velja kennsluaðferð er ein 

afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari þarf að taka þegar hann undirbýr kennslu. Það sem ræður 

hvað mestu um val á kennsluaðferð eru þau markmið sem hver kennari setur á oddinn í 

kennslu sinni. Nauðsynlegt er að kennari þekki fjölbreytilegar kennsluaðferðir og geti beitt 

þeim með markvissum hætti til þess að hann geti náð árangri í kennslunni. Einnig er 

mikilvægt að kennari geri sér grein fyrir meginforsendum hverrar aðferðar til þess að geta 

valið kennsluaðferðir sem henta og gefa árangur.3 Nemendur þurfa að vera virkir þátttakendur 

í náminu m.a. með því að rannsaka, taka þátt í umræðum og taka rökstudda afstöðu til 

málefna. Mikilvægt er að námið stuðli að ígrundandi hugsun með krefjandi viðfangsefnum 

sem veita nemendum tækifæri til að vinna á fjölbreyttan hátt innan hverrar námsgreinar.4

Allar hafa kennsluaðferðirnar sína kosti og galla og engin ein er fullkomin eða betri en 

önnur. Kennslufræðin gengur út frá því að til séu tugir ef ekki hundruðir kennsluaðferða með 

allt að þúsundum afbrigða. Kennsluaðferðirnar byggja oft á ólíkri hugmyndafræði og 

markmið þeirra eru mismunandi. Sumum kennsluaðferðum er hægt að beita á nokkrum 

mínútum eins og t.d. stuttum fyrirlestri á meðan aðrar geta varað í margar kennslustundir t.d. 

margvísleg hópavinna og sjálfstæð viðfangsefni.5 Breytilegt er hvernig hver kennsluaðferð 

hentar hverjum kennara.6 Sem dæmi um þetta má nefna leikræna tjáningu sem flokka má 

undir innlifunaraðferðir og tjáningu.7 Aðferðir í þessum flokki leitast við að virkja nemendur 

til leikrænnar tjáningar og hentar það ef til vill sumum kennurum illa vegna þess að leikur 

sem kennsluaðferð höfðar ekki til þeirra.8 Það sama má segja um ýmsar aðferðir sem teljast til 

útlistunarkennslu. Þær henta oft best þeim sem auðvelt eiga með að tjá sig og hafa góða 

þekkingu á viðfangsefninu.9

Mikilvægt er að kennari geri sér grein fyrir því að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og 

markmið þeirra eru mjög mismunandi. Það skiptir máli hver beitir hverri kennsluaðferð og 

hægt er að segja að hún markist af þeim sem hana notar. Ein tiltekin kennsluaðferð getur 

 
2 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:9 
3 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
4 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:159-160 
5 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:10-11 
6 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
7 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-48 
8 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
9 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
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gengið mjög vel hjá einum kennara á meðan hún gengur engan veginn upp hjá öðrum. 

Ástæður þessa geta legið í ýmsum þáttum eins og framkomu kennarans og viðmóti hans 

gagnvart nemendum. Einnig skipta viðhorf kennarans til kennslunnar miklu máli.10 Að sama 

skapi hentar ekki sama kennsluaðferðin öllum nemendum. Sumum nemendum hentar að fá að 

glíma við viðfangsefnið upp á eigin spýtur á meðan öðrum hentar að viðfangsefnið sé útskýrt 

fyrir þeim. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til þess að læra með mismunandi 

aðferðum.11 Mismunandi er hvaða aðferðum fólk beitir við að tileinka sér þekkingu og öðlast 

skilning. Sumum lætur best að læra af reynslunni og með því að virkja skynjun sína á 

fjölbreytilegan hátt. Öðrum lætur hins vegar best að læra á óhlutbundin hátt með því að nota 

röklega og greinandi hugsun. Margir einstaklingar geta svo raðast einhvers staðar á milli 

þessara tveggja póla. Þegar kemur að því að yfirfæra þekkinguna með því að beita henni í 

verki er svipað upp á teningnum. Sumir leggja strax til atlögu á meðan aðrir draga 

framkvæmdir á langinn meðan þeir íhuga málið. Þetta má einnig hugsa sér sem tvo póla sem 

einstaklingar geta raðast á milli.12 

Einhæf kennsla er ekki spennandi til lengdar og hana ber að forðast. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir auka líkur á því að kennurum takist að viðhalda áhuga nemenda á námsefninu 

hverju sinni. Að sama skapi er nemendahópurinn svo fjölbreyttur að þýðingarmikið er að 

viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir.13 Í stærðfræðikennslu verður kennarinn að vera 

meðvitaður um það að einstaklingarnir sem hann kennir hafa mismunandi þarfir og því þarf 

að skipuleggja kennsluna með það í huga og útvíkka, dýpka og aðlaga hana fyrir hvern 

einstakling. Kennslan þarf að byggjast á aðferðum sem taka tillit til breytilegra þarfa, áhuga 

og reynslu nemenda.14 Einnig er mikilvægt að kennari sé meðvitaður um það hvort nemendur 

taki framförum eða ekki. Taki nemendur framförum er það tvímælalaust staðfesting á því að 

kennarinn hefur metið þarfir þeirra rétt og brugðist rétt við. Taki nemendur hins vegar engum 

sem litlum framförum verður kennari að líta á það sem merki um að ekki hafi tekist að skapa 

hentugt námsumhverfi.15 

10 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:10-11 
11 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
12 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:161 
13 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:161 
14 Hafdís Guðjónsdóttir 2002:1-3 
15 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:159 
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2.1 Kennsluaðferðir í spurningalista 

Margir hafa fengist við að flokka kennsluaðferðir og kennsluhætti. Einhver þekktasta, og að 

sama skapi viðurkenndasta, flokkun á kennsluaðferðum kemur fram í bókinni Models of 

Teaching eftir Bruce Joyce og Marsha Weil sem kom fyrst út árið 1972. Þar er 

kennsluaðferðunum skipt í fjóra meginflokka eftir þeirri hugmyndafræði sem þær byggja á og 

einnig eftir því hvaða hugmyndir um nám eru lagðar til grundvallar.16 Annars konar flokkun á 

kennsluaðferðum kemur fram í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson. 

Þar er kennsluaðferðum skipt upp í níu flokka þar sem kennsluaðferðir sem hafa svipuð 

meginmarkmið og svipaðar áherslur eru flokkaðar saman.17 Þá flokkun ákvað ég að nota við 

mína rannsókn m.a. vegna þess að bókin Litróf kennsluaðferðanna er mjög aðgengileg og 

notuð í kennslu bæði við Kennaraháskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Reikna má því 

með að flestir kennarar sem kenna í grunnskólum hafi lesið hana.Verður nú fjallað um þær 

níu kennsluaðferðir sem notaðar voru í rannsókninni. 

 

2.1.1 Útlistunarkennsla 

Í útlistunarkennslu er kennarinn sá sem miðlar þekkingu, útskýrir og ræðir ólíkar leiðir, 

sjónarhorn eða lausnir. Fyrirlestur er án nokkurs vafa algengasta aðferðin í útlistunarkennslu 

en sýnikennsla er einnig nokkuð algeng. Sýningar, skoðunarferðir ásamt notkun 

fræðslumynda og hlustunarefnis þar sem verið er að miðla þekkingu eða útskýra ferli eða 

hugmyndir teljast að sama skapi til útlistunarkennslu.18 Fyrirlestrar eru ævagömul 

kennsluaðferð sem ekki er talin mjög algeng í grunnskólum í dag. Stuttar útskýringar í byrjun 

kennslustundar og stuttar upprifjanir í lokin hafa oft verið nefndar smáfyrirlestrar sem ganga 

undir nafninu „innlagnir“.19 

Í sýnikennslu er kennarinn að sýna tiltekin vinnubrögð eða aðferðir. Sýnikennsla er t.d 

nokkuð algeng í stærðfræði. Sýnikennsla svipar að mörgu leyti til fyrirlestra og þurfa kennarar 

að varast það sérstaklega að ofmeta ekki skilning nemenda á því sem sýnt er. Oft þykir 

sýnikennsla góð leið til að gefa nemendum til kynna hvernig eigi að bera sig að og fá þá til að 

þjálfa sig í framhaldi af sýnikennslunni.20 Sýningar er kennsluaðferð sem býður upp á mikla 

möguleika og er hún að mati Ingvars Sigurgeirssonar allt of lítið notuð í íslenskum 

grunnskólum. Þarna er átt við hvers konar uppstillingar á hlutum og myndum. Með 

 
16 Joyce, Weil og Showers 1992:4-5 
17 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-49 
18 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:52 
19 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:68 
20 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:59 
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skoðunarferðum er átt við að farið sé með nemendur í ferð þar sem þeim er sýnt eitthvað 

tiltekið eins og fyrirtæki, stofnanir, söfn o.fl. Hlutverk kennarans í þessu tilviki er að hann er 

nokkurs konar leiðsögumaður.21 

2.1.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Kennsluaðferðir í flokki þulunáms og þjálfunaræfinga miða að því að kanna þekkingu 

nemenda og festa hana í minni ásamt því að þjálfa ýmsa leikni. Nokkrar kennsluaðferðir í 

þessum flokki eru á meðal elstu kennsluaðferðanna. Má þar nefna þulunám sem byggist á því 

að nemendur læra þekkingaratriði utanbókar og standa skil á þeim. Þar er einnig að finna 

yfirheyrslur sem svipar mjög til þulunáms að undanskildu því að yfirleitt nægir að kunna 

aðalatriðin utanbókar. Endurtekningaræfingar eru að sama skapi á meðal elstu 

kennsluaðferðanna. Þessar æfingar ganga út á það að kennari leggur fyrir nemendur verkefni 

sem þeir þurfa að leysa viðstöðulaust. Þessar æfingar voru til að mynda talsvert notaðar í 

stærðfræði áður fyrr í tengslum við það að kenna nemendum að telja, reikna og læra 

margföldunartöfluna. Skriflegar æfingar eru einnig í þessum flokki og byggjast þær á því að 

nemendur leysi skrifleg verkefni úr námsefninu. Töflubókarkennsla er að sama skapi gömul 

aðferð sem gengur út á það að nemendur eru teknir upp á töflu þar sem þeir þurfa að leysa 

dæmi. Þessi aðferð var mjög algeng hér á árum áður en virðist á undanhaldi í dag.22 

Vinnubókarkennsla tilheyrir þulunámi og þjálfunaræfingum og er hún lík skriflegum 

æfingum en í stað þess að skrifa í stíla- og glósubækur þá skrifa nemendur í vinnubækur. Að 

auki má nefna nokkrar aðferðir í viðbót eins og t.d. lesið, spurt og spjallað en þessi aðferð 

byggist á því að nemendur skiptast á að lesa tiltekið efni og stöðvar kennarinn lesturinn öðru 

hverju og spyr spurninga úr efninu. Yfirferð námsefnisins felst í því að farið er skipulega yfir 

tiltekið námsefni og verkefni unnin úr því samhliða. Tvenndarvinna er einnig í þessum flokki 

kennsluaðferða og gengur hún út á það að nemendur vinna saman að úrlausn 

þjálfunarverkefna. Aðferðir á borð við boðnámsaðferðir og þjálfunarforrit tilheyra einnig 

þulunáms- og þjálfunaræfingum.23 

2.1.3 Verklegar æfingar 

Verklegar æfingar er samheiti yfir kennsluaðferðir sem byggjast á verklegum viðfangsefnum. 

Til þess að verkleg kennsla verði góð þarf hún eins og önnur almenn kennsla að byggjast upp 

 
21 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:61  
22 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:70-77 
23 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:73-85 
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á því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim á markvissan hátt. Helstu 

kennsluaðferðirnar sem falla undir þennan flokk eru stuttir fyrirlestrar, þátttökufyrirlestrar, 

sýnikennsla, sýningar, myndskoðun, vettvangsferðir, vettvangsathuganir, umræðu- og 

spurnaraðferðir, þrautalausnir, ýmsar leitaraðferðir, innlifunaraðferðir, tjáning, hópverkefni og 

sjálfstæð vinnubrögð.24 Eins og sést á þessari upptalningu eru þetta margar kennsluaðferðir 

sem flokkast einnig undir aðra kennsluaðferðaflokka samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni 

1999.25 Mikilvægt er að verklegir þættir tengist á sem bestan hátt öðrum námsþáttum. Allt 

skipulag umhverfisins þar sem verkleg þjálfun fer fram skiptir miklu máli um það hvernig til 

tekst sem og þau viðfangsefni sem unnið er með hverju sinni.26 

2.1.4 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir ganga út á það að kennarinn beitir spurningum til að skapa 

umræður um einhver tiltekin viðfangsefni. Markmið þessara spurninga getur verið að fá 

nemendur til að skiptast á skoðunum, rökræða við aðra eða vekja áhuga nemenda á tilteknu 

viðfangsefni.27 Þegar umræðu- og spurnaraðferðum er beitt er mikilvægt að nemendur sjái vel 

hver framan í annan. Skipulag skólastofunnar tekur alltaf mið af markmiðum 

kennslustundarinnar og þeim vinnubrögðum sem notuð eru hverju sinni. Í þessu tilfelli væri 

gott er að haga uppröðun í skólastofunni þannig að setið er í hring eða í skeifu.28 

Þankahríð hefur oft verið nefnd móðir allra umræðu- og spurnaraðferða. Aðferðin getur 

hentað vel þegar byrjað er á nýju viðfangsefni. Hér á landi hefur þessi aðferð oft gengið undir 

ýmsum nöfnum eins og t.d hugstormun, hugstorm eða hugarflug svo eitthvað sé nefnt.29 Aðrar 

kennsluaðferðir sem flokkast undir umræðu- og spurnaraðferð eru samræðuaðferð þar sem 

kennari kemur umræðum af stað og vekur áhuga nemenda á efninu. Mikilvægt er að allir 

nemendur séu þátttakendur og í lokin er leitast við að taka niðurstöður saman og tengja efnið 

við það sem á eftir kemur. Spurnaraðferðir byggja á markvissum spurningum sem kallaðar eru 

lykilspurningar sem varpað er fram til að fá nemendur til að hugsa með skipulegum hætti. 

Umræðuhópar ganga út á það að nemendum er skipt upp í litla hópa til að ræða ákveðin 

viðfangsefni. Þetta er oft gott að gera þegar brjóta þarf upp kennslustund. Málstofur, 

pallborðsumræður, málfundir og réttarhöld eru allt kennsluaðferðir sem svipar mjög til hvers 

annars og falla undir umræðu- og spurnaraðferðir. Þessar kennsluaðferðir ganga út á það að 
 
24 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:86-89 
25 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-49 
26 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:86-89 
27 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:92 
28 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:148-149 
29 Ingvar Sigurgeirsson 2006: Kennsluaðferðavefurinn 
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nemendur flytja ávörp og sitja fyrir svörum, sækja mál, verja mál og flytja mál og þar fram 

eftir götunum.30 

2.1.5 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Þessi flokkur kennsluaðferða gengur út á það að nemendur lifi sig inn í aðstæður eða tjái sig 

með einhverjum hætti. Sem dæmi um kennsluaðferð sem flokkast í þennan flokk er hin 

ævaforna aðferð sagnalist. Sagnalist gengur út á það, eins og nafnið gefur til kynna, að segja 

sögur í tengslum við kennsluna. Aðrar aðferðir sem nefna má eru sjónsköpun sem gengur út á 

það að nemendur sjá í huganum eitthvað úr því námsefni sem unnið er með hverju sinni. 

Hugarflug með leiðsögn er önnur aðferð sem felst í því að kennarinn fer með nemendur í 

ferðir í huganum. Leikræn tjáning byggist á því að nemendur túlka námsefni með leikrænum 

hætti. Helstu kostir leikrænnar tjáningar eru að nemendur eru virkir og hafa kost á að nálgast 

námsefnið með lifandi hætti. Aðferðir eins og þær að nemendur túlka verk sín skriflega, á 

myndrænan hátt, með söng, með tónlist, með hreyfingu eða dansi eru allt kennsluaðferðir sem 

teljast til innlifunaraðferða og tjáningar.31 

2.1.6 Þrautalausnir 

Markmið þrautalausna er að þjálfa nemendur í rökhugsun og takast á við ýmis úrlausnarefni. 

Með því að beita þrautalausnum sem kennsluaðferð eiga nemendur að læra að glíma við 

viðfangsefni í víðu samhengi og leita ólíkra leiða. Þrautalausnir vekja nemendur til 

umhugsunar um það viðfangsefni sem verið er að fjalla um hverju sinni og þjálfa þá í hugsun 

og ályktunarhæfni. Þrautalausnir geta tengst fjölmörgum námsgreinum þar á meðal 

stærðfræði. Helstu kennsluaðferðir sem teljast til þrautalausna er t.d. ef-aðferðin en hún 

gengur út á það að nemendur glíma við það að rekja orsakasamhengi hvort heldur er í hópum 

eða sem einstaklingar. Einnig hafa komið á markaðinn á undanförnum árum svokölluð 

þrautalausnaforrit sem gefa oft tilefni til ýmis konar verkefna og upplýsingaöflunar.32 

Hlutverkaleikir eru aðferð sem þó nokkuð hefur verið notuð í kennslu hin síðari ár. Þeir 

ganga út á það að nemendur setja sig í spor fólks sem þarf að taka ákvörðun um eitthvað 

tiltekið mál. Oft er sett á svið leikrit þar sem nemendur leika hlutverk sín af fingrum fram. 

Hlutverkaleikir eru notaðir til að virkja nemendur og eru oft á tíðum líklegir til að vekja áhuga 

þeirra á tilteknu viðfangsefni. Hermileikir eru mjög skyldir hlutverkaleikjum en þeir byggjast 

 
30 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:92-97 
31 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:98-108 
32 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:109-116 
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á því að leikurinn lýtur ákveðnum reglum eins og t.d. þeim sem hafðar eru í ýmis konar 

spilum. Þessi kennsluaðferð var ekki mikið notuð hér áður fyrr en er nú að ryðja sér meira til 

rúms meðal annars vegna þess að tölvur henta hermileikum afar vel.33 

2.1.7 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir grundvallast fyrst og fremst af þekkingarleit til lausnar á vandamálum sem eru 

raunveruleg. Aðferðirnar eru taldar vera mjög góðar til að stuðla að sjálfstæði í námi og 

undirbúa nemendur undir það að takast á við flókin viðfangsefni og leysa þau á faglegan hátt. 

Leitaraðferðum er ætlað að stuðla að dýpri skilningi á viðfangsefnum í stað hefðbundinna 

efnistaka. Nemendur fá ákveðna reynslu af því að vinna á slíkan hátt ásamt mikilli og góðri 

þekkingu á viðfangsefninu og á slíkt að koma nemendum til góða þegar þeir lenda í því að 

leysa sambærileg vandamál í raunveruleikanum.34 

Ýmsar kennsluaðferðir eru til sem flokkast undir leitaraðferðir og má þar nefna kannanir, 

vettvangsathuganir, viðtöl, gagnagreiningu þar sem hvers konar skipuleg greining á gögnum 

fer fram, tilraunir og efnis- og heimildakönnun sem byggist á því að nemendur fá það verkefni 

að afla upplýsinga um tiltekið viðfangsefni.35 

Leitarnám gerir meiri kröfur til nemenda en annað nám að margra mati. Það er einkum 

vegna þess að miklar kröfur eru gerðar um sjálfsnám nemenda. Allir nemendur verða t.d að 

taka þátt í vettvangsathuguninni til að geta unnið skýrslu og skilað af sér eða kynnt fyrir 

öðrum. Með öðrum orðum allir þurfa að vera virkir. Kennslan verður oft á tíðum mjög lífleg 

og mun líflegri en í öðrum kennsluaðferðum og námið líkist meira þeim starfsvettvangi sem 

nemendur koma til með að starfa við þegar skólagöngu lýkur.36 

2.1.8 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er samheiti fyrir margar kennsluaðferðir sem fela í sér að hóp er falið að leysa 

ákveðin viðfangsefni í stað einstaklinga. Algengasta kennsluaðferðin í þessum flokki er nefnd 

samvinnunám. Hugtakið samvinnunám er víðtækt og notað í víðum skilningi. Í flestum 

tilvikum er verið að tala um kennsluaðferð sem gengur út á það að nemendur vinni saman að 

ákveðnum verkefnum. Það er þó ekki sama hvernig samvinnan á sér stað. Samvinnan sjálf, 

ein og sér, leiðir ekki til náms heldur er það miklu frekar virknin hjá hverjum einstaklingi 

fyrir sig innan ákveðins hóps sem leiðir til náms. Í flestum tilvikum gengur samvinnunám út á 
 
33 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:116-123 
34 Þórunn Óskarsdóttir 2003: Lausnaleitarnám 
35 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:124-135 
36 Þórunn Óskarsdóttir 2003: Lausnaleitarnám 
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að nemendur vinna saman í pörum eða í litlum hópum að því að ná sameiginlegum 

markmiðum. Mikil áhersla er lögð á að nemendur séu meðvitaðir um að sameiginlegur 

árangur er mikilvægur fyrir alla í hópnum. Samvinnunámið gengur einfaldlega ekki upp nema 

allir í hópnum taki virkan þátt. Þetta krefst þess að allir í hópnum bretti upp ermarnar og vinni 

saman og hafi tvennt að leiðarljósi þ.e. að læra efnið og tryggja að allir í hópnum læri efnið. 

Enginn sýnir árangur nema allir geri það.37 

Fleiri kennsluaðferðir mætti nefna sem falla undir hópvinnubrögð eins og t.d. 

púslaðferðin sem byggist á því að nemendum er skipt upp í vinnuhópa og námsefninu í hluta. 

Hver nemandi fær síðan sinn námshluta og hlutverk hans er að kynna sér sitt efni og kynna 

það að lokum fyrir öðrum hópmeðlimum. Aðra kennsluaðferð mætti einnig nefna en það er 

efniskönnun í vinnuhópum. Nemendur vinna þá í hópum og þurfa að taka allar ákvarðanir 

sameiginlega.38 

2.1.9 Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

Þessi flokkur kennsluaðferða gerir hvað mestar kröfur til nemenda um sjálfstæð vinnubrögð. 

Nemendur leysa upp á eigin spýtur verkefni sem þeir hafa sjálfir valið að vinna.39 Ein 

algengasta kennsluaðferðin í þessum flokki er án nokkurs vafa þemanám. Best er að 

skilgreina þemanám sem heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur geta lagt ýmislegt af 

mörkum jafnt sem einstaklingar eða sem hópur. Nemendur safna upplýsingum sem þeir síðan 

flokka, skrá og miðla til annarra með margvíslegum hætti. Sú reynsla sem fæst með 

athugunum og það að fá að glíma við ákveðin úrlausnarefni er sérstaklega mikilvæg og góður 

undirbúningur fyrir nemendur í leik og starfi í framtíðinni. Þemanám er yfirleitt samþætting 

tveggja eða fleiri námsgreina.40 

Viðfangsefni sem unnin eru með þemavinnu eru oft á tíðum mjög umfangsmikil og ganga 

stundum þvert á námsgreinar. Annað hvort er um að ræða að námið er skipulagt með hliðsjón 

af ákveðnum námsgreinum eða sjálft viðfangsefnið er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað. 

Aðrar kennsluaðferðir sem falla undir sjálfstæð skapandi viðfangsefni eru t.d. söguaðferðin, 

sviðsetningarverkefni, landnámsaðferðin og raunveruleg verkefni.41 

37 Johnson og Johnson 1994:128 
38 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:136-147 
39 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:150 
40 Lilja M. Jónsdóttir 1996:6-10 
41 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:150-160 
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2.2 Samantekt og umræður 

Kennsluaðferðir eru án nokkurs vafa einn mikilvægasti þátturinn í því að nám geti átt sér stað. 

Fjölmargar kennsluaðferðir eru til og því er afar brýnt að kennarar hafi á valdi sínu sem flestar 

kennsluaðferðir til að þeir geti náð þeim árangri í kennslunni sem að er stefnt. Mikilvægt er að 

kennarar átti sig á því hvaða kennsluaðferð er best að nota í hvert skipti. Sumum aðferðum er 

hægt að beita á nokkrum mínútum eins og t.d. stuttum fyrirlestri á meðan aðrar geta varað í 

margar kennslustundir eins og t.d. margvísleg hópavinna. Aðferðirnar byggja oft á ólíkri 

hugmyndafræði og markmið þeirra eru mismunandi. Þar sem aðferðirnar eru svo mismunandi 

er einnig breytilegt hvernig hver kennsluaðferð hentar hverjum og einum kennara. Enn fremur 

þurfa kennarar að vera meðvitaðir um það að nemendur eru ekki allir eins og því ganga sumar 

kennsluaðferðir upp með ákveðnum nemendum á meðan aðrar ganga engan vegin upp hjá 

öðrum nemendum. Fjölbreytni í vali á kennsluaðferðum er mikilvægur þáttur í allri kennslu. 

Það hefur mikið með það að gera að koma í veg fyrir námsleiða nemenda.  

Hugleiðingar um kennsluaðferðir hafa lengi verið ofarlega á döfinni hjá skólamönnum. 

Vangaveltur um hvaða aðferðir eigi að nota og hverjar séu árangursríkar hefur ætíð verið í 

umræðunni. Árið 1964 skrifaði Kristján Sigtryggsson, þá starfandi leiðbeinandi á vegum 

Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur, grein í Menntamál þar sem hann fjallaði um nýjar 

kennsluaðferðir. Þar sagði hann meðal annars frá ferð sinni til Norður-Ameríku sem hann fór í 

til þess að kynna sér skólamál, þar á meðal nýjar kennsluaðferðir í stærðfræði. Þessar nýju 

aðferðir gáfu kennaranum tækifæri á því að ræða við nemendur um viðfangsefnið og komast 

að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig mætti leysa það. Að sama skapi hvöttu þessar 

aðferðir nemendur til að finna og prófa nýjar leiðir. Í framhaldi af þessari ferð Kristjáns tóku 

kennarar upp nýjar kennsluaðferðir og þar á meðal í stærðfræði.42 Ef notuð er flokkun Ingvars 

Sigurgeirssonar á kennsluaðferðum má segja að kennsluaðferðir á borð við umræðu- og 

spurnaraðferðir, leitaraðferðir og sjálfstæð skapandi viðfangsefni hafi verið þær 

kennsluaðferðir sem komu til notkunar eftir ferð Kristjáns til Norður-Ameríku. 

Kennsluaðferðir sem ríkt höfðu fram að þessum tíma byggðust, að ég tel, að mestu eða öllu 

leyti á fyrirlestrum og vinnubókarvinnu. 

Flokkun kennsluaðferða er eitthvað sem menn eru ekki endilega sammála um. Hér í þessu 

verkefni er notast við flokkun Ingvars Sigurgeirssonar sem hann útskýrir í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna.43 Oft eru ekki skýr skil á milli kennsluaðferða og leiðir það meðal annars 

til þess að stundum er ekki með góðu móti hægt að segja nákvæmlega til um hvaða 

 
42 Kristján Sigtryggsson 1964:147-148 
43 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-49 
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kennsluaðferð verið er að nota í hvert skipti. Hugleiðingar um kennsluaðferðir og val á þeim 

er eitthvað sem kemur til með að verða í umræðunni í skólasamfélaginu næstu áratugina ef 

ekki næstu árhundruðin. Því er mjög mikilvægt að velta þessu viðfangsefni fyrir sér eins oft 

og mögulegt er. 
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3. Stærðfræði sem námsgrein 
Stærðfræði er vísindagrein sem fjallar um hvers konar stærðir og eiginleika þeirra. Hún fjallar 

um stærðir án tillits til notkunar þeirra í öðrum vísindagreinum og er henni oft skipt niður í 

þrjár aðalgreinar sem eru algebra, stærðfræðigreining og rúmfræði. Mengjafræði, sem kom 

fram á nítjándu öld, er talin vera undirstaða allra þessara þriggja aðalgreina.44 Þáttur 

stærðfræðinnar í menningu birtist í þörf fólks hvarvetna í þjóðfélaginu fyrir að leysa þau 

verkefni sem upp koma og í þörf mannsins fyrir vitsmunalega ögrun. Lágmarkskunnátta í 

stærðfræði er hverjum manni nauðsynleg til að geta tekist á við dagleg störf og skilið 

umheiminn að einhverju marki.45 

Hjá hverjum einstaklingi er stærðfræðinám samfellt ferli. Þekking og skilningur á 

hugtökum, táknum og lögmálum þróast á löngum tíma og í gegnum margvíslega reynslu. 

Hugtökum fjölgar og þau verða flóknari eftir því sem skólagöngunni vindur fram. Yfirleitt er 

fyrsta stærðfræðireynsla barna einkum tengd við atburði úr veruleika daglegs lífs, leiki, spil 

og önnur áhugamál. Kennsla á yngsta stigi byggist á reynslu og þekkingu barnanna þegar þau 

hefja skólagöngu.46 Á miðstigi er mikilvægt að huga að viðhorfum og áhuga nemenda á 

náminu. Á þessu námsstigi beinist kennslan meira inn á hefðbundna efnisþætti en um leið er 

hætta á að viðfangsefnin verði óraunhæf og einhæf. Æskilegt er því að velja viðfangsefni þar 

sem fléttast saman kunnátta og skilningur á nokkrum efnisþáttum í einu.47 Á unglingastigi 

hafa nemendur yfirleitt náð góðu valdi á óhlutbundinni hugsun og því snýst vinna þeirra um 

ýmis óhlutbundin hugtök s.s. frumtölur og atriði í algebru. Á þessu stigi er mikilvægt að 

nemendur fái viðfangsefni sem hafa merkingu í huga þeirra. Við lok skyldunáms er ætlast til 

þess að nemendur þekki vel til helstu hugtaka og aðferða í talnafræði, reikningi, algebru, 

rúmfræði, tölfræði og líkindafræði. Að sama skapi ættu nemendur að hafa öðlast sjálfstraust 

til að leita lausna á ýmsum samsettum viðfangsefnum og jafnframt öðlast færni til að tjá sig 

munnlega og skriflega um niðurstöður.48 

Á síðustu misserum hefur tenging stærðfræðinnar við aðrar námsgreinar komið til 

umfjöllunar innan skólakerfisins. Að tengja stærðfræðikennslu við aðrar námsgreinar er 

kostur sem ýtir undir fjölbreytni og eykur þar með áhuga nemenda á viðfangsefninu. Hin 

síðari ár hefur t.d. samþætting stærðfræði og barnabóka komið upp á yfirborðið og er 

hugmyndin sú að dýpka skilning nemenda á báðum sviðunum og nýta sér hugarheim 

 
44 Íslenska alfræðiorðabókin 2000:332 
45 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:5 
46 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:20 
47 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:56 
48 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:91 
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barnabóka til að vinna með þætti sem stundum er erfitt fyrir nemendur að setja í skiljanlegt 

samhengi. Við slíka kennslu er fjölbreytni í kennsluaðferðum mikilvæg og í raun er auðvelt 

að nota sem fjölbreyttastar aðferðir þegar slík verkefni eru í gangi. Dæmi um slíkt mætti nefna 

verkefni sem unnið var með í Laugarnesskóla fyrir nokkrum árum. Tekin var fyrir saga sem 

heitir Þrír litlir bangsar. Segir þar frá Gullbrá sem fer út í skóg þar sem hún fer inn í hús 

bangsanna, sest í misstóra stóla og borðar grautinn úr minnstu skálinni. Öll börn hafa kynnst 

eða eignast leikfangabangsa og með því að fjalla um söguna tengjast heimili og skóli við 

reynsluheim barnanna. Börnin komu með bangsa í skólann og sett var saman 

bangsafjölskylda eins og hún var í sögunni. Stærðarhlutföll voru mikið til umræðu ásamt 

rökum fyrir misstórum húsgögnum. 49 

Árið 1966 stofnaði Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, sérstaka deild 

innan menntamálaráðuneytisins eða skólarannsóknadeild.50 Hlutverk þessara nýju deildar var 

að endurskoða allt námsefni á grunnskólastigi. Í stærðfræðinni var nú lögð meiri áhersla á 

skilning og virkni nemenda en ekki utanbókarlærdóm.51 Árið 1982 kom út námsefni í 

stærðfræði sem nefndist Stærðfræði handa grunnskólum fyrir nemendur í 1.-6. bekk. Þetta 

námsefni var notað í nær öllum skólum að miklum meirihluta.52Árið 1998 var ákveðið að gefa 

út nýtt námsefni fyrir yngsta stig grunnskóla í stærðfræði. Eining heita þessar kennslubækur 

og samanstanda af átta bókum sem kenndar eru á yngsta stigi þ.e. fyrsta til fjórða bekk. Þessi 

flokkur bóka er unnin upp úr danska kennsluefninu Faktor sem var lagað að íslenskum 

aðstæðum og miðað við þarfir og kröfur sem gerðar eru til nemenda hér á landi. Þessar nýju 

kennslubækur lögðu aðrar áherslur en bækurnar Stærðfræði handa grunnskólum sem notaðar 

voru áður. 53 Eining gerir ráð fyrir því að nemendur ræði meira saman um viðfangefnið og 

vinni meðal annars mikla hlutbundna vinnu.54 Kennsluaðferðirnar byggjast því að miklu leyti 

á hópvinnubrögðum, leitaraðferðum, þrautalausnum og innlifunaraðferðum og tjáningu en 

síður á þulunáms- og þjálfunaræfingum sem voru meira viðhafðar í eldri kennslubókum. 

 
49 Matthildur Guðmundsdóttir 1999:24-25 
50 Menntamálaráðuneytið 1988:8 
51 Ingvar Sigurgeirsson 1978:17-19 
52 Menntamálaráðuneytið 1982:88-89 
53 Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdótir 2000:38-41 
54 Sigrún Ingimarsdóttir 1999:20-22 
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4. Kennsluaðferðir í námskrám 
Hér á eftir verður fjallað um kennsluaðferðir í þeim námskrám sem gefnar hafa verið út fyrir 

barna- og grunnskóla. Reynt verður að draga fram kennsluaðferðirnar sem námskrárnar hafa 

mælt fyrir um að kennarar notuðu á hverjum tíma sem og meginmarkmið hverju sinni. 

Síðustu tvær aðalnámskrár frá árunum 1989 og 1999 fá aðeins ítarlegri umfjöllun en hinar 

sem á undan komu. Í síðustu tveimur námskránum verður til að mynda fjallað um þau 

hjálpargögn sem nefnd eru hverju sinni. 

 

4.1 Kennsluaðferðir í námskrám 1929/1948/1960/1976 

Árið 1929 kom fyrsta námskráin fyrir barnaskóla út. Þetta var mjög stutt og hnitmiðuð skrá en 

í henni voru engar leiðbeiningar til kennara um hvernig skyldi koma námsefninu til skila eða 

hvaða kennsluaðferðir væri gott að nota hverju sinni. Fjöldi kennslustunda á viku í hverri 

námsgrein fyrir sig var tilgreindur og einnig var fjallað lítillega um það hvaða efni ætti helst 

að kenna í tiltekinni námsgrein. Í reikningi áttu nemendur á fyrsta skólaári að læra tölur frá 1–

20 ásamt samlagningu og frádrætti. Á öðru skólaári áttu nemendur að læra tölur frá 1–100 

ásamt samlagningu og frádrætti og að auki bættist við margföldun og deiling með tölunum 2–

5. Á þriðja og fjórða ári voru síðan gerðar meiri kröfur og áttu nemendur að nota tölur upp í 

1000 og við bættust einnig flatarmálsreikningar rétthyrninga.55 

Árið 1948 komu út námskrárdrög fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla. Hvað reikning 

varðar var fremur lítill munur á þeirri námskrá sem áður hafði verið gefin út og þeirri sem 

kom út 1948 en þó var hugarreikningi bætt við í námskrárdrögunum 1948.56 Að auki mátti sjá 

smávægilegar breytingar á námskránum ef þær voru bornar frekar saman. Í 

námskrárdrögunum 1948 var t.d. að finna leiðbeiningar um hvernig kenna skyldi efnið. 

Kennslan átti að skiptast í þrjá hluta: hugareikning, meðferð talna og orðadæmi. Gert var ráð 

fyrir því að kennari byrjaði hverja kennslustund á hugareikningi með dæmum af ýmsu tagi. Sá 

tími sem fór í hugareikninginn skipti ekki höfuðmáli heldur var mikilvægast að honum væri 

ekki sleppt. Undirstaða kennslunnar var vinnubókarvinna en vinnubækurnar gáfu nemendum 

möguleika til sjálfstæðrar vinnu. Að sama skapi var lagt þó nokkuð upp úr verklegri vinnu 

eins og að telja hluti, klippa, líma, teikna og þess háttar.57 

55 Námskrá fyrir barnaskóla 1944:27 
56 Drög að námsskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla 1948:5 
57 Drög að námsskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla 1948:20-21 
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Árið 1960 kom út næsta námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri og tók hún gildi í 

upphafi skólaárs 1961-1962. Á þessum árum var fræðsluskylda barna frá 7-15 ára aldurs.58 Í 

þessari námskrá var reikningi gerð meiri skil en í þeim námsskrám sem áður höfðu komið út. 

Enn fremur var kennslufræðinni gerð betri skil í þessari námsskrá en þeim sem gefnar voru út 

1929 og 1948. Þessi námsskrá kom út í einu hefti sem var kaflaskipt eftir námsgreinum. Í 

upphafi hvers kafla komu fram helstu markmið fyrir hverja grein fyrir sig. Markmiðin fyrir 

reikning gerðu ráð fyrir því að reikningskennsla veitti þekkingu og leikni í almennum 

reikningi og að nemendur kynntust einföldustu hugtökum og aðferðum í flatar- og 

rúmmálsfræði. Áhersla var lögð á öryggi og hraða í hugareikningi sem og skriflegum 

reikningi. Nemendur áttu að læra að temja sér góðan frágang og venjast á þá nákvæmni og 

rökvísi í hugsun sem viðfangsefnið krefst.59 

Þessi markmið voru ekki svo ólík þeim markmiðum sem voru í fyrri námsskrám. Í þessari 

námskrá var hins vegar í fyrsta skipti gert ráð fyrir því að nemendur ættu að læra 

reikningsheiti eins og eininga- og tugasæti. Mikil áhersla var enn lögð á hugarreikning sem og 

tengingu reiknings við daglegt líf. Kennslan byggðist að miklu leyti upp á vinnubókarvinnu 

en heldur meira var fjallað um hlutbundna vinnu. Til að mynda var gert ráð fyrir því að 

hlutbundin vinna væri notuð við kennslu á almennum brotum. Hugarreikning átti að stunda 

markvisst og best var að gera það í byrjun kennslustundar. Mikilvægt var að kennari hefði 

heimaverkefni vel undirbúin og færi yfir þau ásamt því að meta frágang og uppsetningu 

dæma. Kennurum var einnig bent á að gefa duglegum nemendum aukaverkefni en þeir slakari 

fengu færri og auðveldari dæmi. Einnig var getið um það í námskránni sem kom út 1960 að 

kennarar áttu að láta nemendur útskýra dæmin með eigin orðum. Nemendur sögðu þá frá því 

hvernig þeir fóru að því að leysa dæmin og drógu að lokum eigin ályktanir út frá 

viðfangsefninu hverju sinni. Enn fremur voru nefnd áhöld og hjálpargögn sem gott væri að 

hafa við höndina í reikningskennslu, eins og t.d. kúlnagrindur, dæmaspjöld, pinna og stubba 

af jöfnum og ákveðnum lengdum, myndir, tommustokka, ílát til mælinga, vog, sirkil og 

skuggamyndavél svo eitthvað sé nefnt.60 

Ný aðalnámskrá grunnskóla kom út 1976 og tók hún gildi frá og með haustinu sama ár. 

Féllu þá úr gildi ákvæði námskrárinnar frá 1960 eftir því sem við átti. Þessari námskrá var 

skipt upp í hefti þar sem fjallað var um hverja námsgrein í hverju hefti fyrir sig. Þar komu 

 
58 Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946:8 gr. 
59 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:20 
60 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:20-25 
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fram markmið námsins og gefnar voru vísbendingar um kennslutilhögun ásamt námsmati.61 

Fjallað var um kennsluaðferðir í þessari námskrá og kennurum gert grein fyrir því að 

kennsluaðferðir geta ráðið miklu um það hvaða árangur næst í kennslunni. Kennsluaðferðir 

þurftu að vera í samræmi við hópasamsetningu og eðli verkefna þannig að allir nemendur 

gætu notið kennslunnar á sem bestan hátt. Sérstaklega lagði námskráin áherslu á að námið 

þyrfti að vera einstaklingsbundið og stuðla jafnframt að sjálfstæðri leit nemenda að 

niðurstöðu. Kennarar voru varaðir við því að miðla þekkingu einhliða og af lítilli gagnrýni.62 

Eins og áður sagði var námskráin 1976 gefin út í heftum, eitt hefti fyrir hverja námsgrein. 

Þessi hefti voru hins vegar ekki öll gefin út í einu. Til að mynda var stærðfræðiheftið aldrei 

gefið út og mátti hugsanlega rekja það til hugmyndafræðilegs ágreinings í stærðfræðikennslu 

á þessum tíma. Þó komu út drög að námskrá í stærðfræði í kringum árið 1970. Drög þessi 

voru nokkuð ólík að innihaldi þeim námskrám sem á undan höfðu komið og sem dæmi þá var 

mengjafræði fléttuð saman við nær öll námsmarkmiðin. Með mengjafræðinni fylgdu í 

kjölfarið stærðfræðitáknin „stærra en“, „minna en“ og „jafnt og“.63 Í þessum námskrárdrögum 

var mælst til þess að kennarar leggðu höfuðáherslu á góðar útskýringar viðfangsefna og var 

það einn mikilvægasti þátturinn í kennslunni. Kennsluhættir skyldu miðast við það að 

nemendur öðluðust skilning á því sem fjallað var um hverju sinni. Reynt skyldi eftir fremsta 

megni að sneiða hjá kennsluháttum sem gátu leitt til innihaldslausrar þjálfunar þar sem 

skilningur var ekki til staðar. Mikilvægt var að nemendum væri gert kleift að gera eigin 

athuganir bæði sem einstaklingar og einnig í hópavinnu. Nemendur urðu að draga ályktanir af 

niðurstöðum undir umsjón kennara sem gæti leiðbeint þeim að réttri niðurstöðu. Mikilvægt 

var að haga kennslunni þannig að nemendum væri gerð ljós tengsl á milli einstakra þátta 

innan stærðfræðinnar eins og t.d. tengsl reikniaðgerða. Til að sýna nemendum fram á 

hagnýtingargildi stærðfræðinnar, jafnt sem tengingu við aðrar námsgreinar, var talið gott að 

tengja stærðfræðina við umhverfi og daglegt líf nemenda.64 

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Endurnýjuð aðalnámskrá grunnskóla kom út árið 1989. Námskráin var í einu hefti þar sem 

fjallað var um allar námsgreinar grunnskólans og fleiri þætti sem almennt sneru að skólastarfi. 

Fjallað var um námsgreinarnar í stafrófsröð og fengu þær allar jafnt vægi þ.e. engri námsgrein 

var gert hærra undir höfði en annarri. Það var meðal annars gert til að vekja athygli á því að 
 
61 Aðalnámskrá grunnskóla 1976:3 
62 Aðalnámskrá grunnskóla 1976:34 
63 Drög að námsskrá í stærðfræði fyrir barnafræðslustig 1970:4-6 
64 Drög að námsskrá í stærðfræði fyrir barnafræðslustig 1970:9-10 
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allar námsgreinar voru mikilvægar og ekki var rétt að forgangsraða þeim á einn eða annan 

hátt.65 

4.2.1 Markmið stærðfræðináms í aðalnámskrá 1989 

Í markmiðum aðalnámskrár 1989 segir að mikilvægt sé að nemendur læri stærðfræði sem 

nýtist þeim í daglegu lífi og að þeir fái traustan undirbúning undir frekara stærðfræðinám. 

Viðfangsefnið þarf að vekja áhuga hjá nemendum og að sama skapi þarf það að vera 

sveigjanlegt til þess að nemendur með ólíka kunnáttu og getu fái viðfangsefni við hæfi. Á 

grundvelli námsmarkmiða er megininntaki stærðfræðinnar í námskránni skipt í sex flokka. 

Þessir flokkar eru: 

• Tölur. 

• Reikningur og algebra. 

• Rúmfræði. 

• Líkindareikningur og tölfræði. 

• Rökfræði.  

• Hagnýt stærðfræði.66 

Allir efnisþættir sem kenndir voru í grunnskóla voru flokkaðir eftir þessu. Ekki var 

tíundað nákvæmlega hvað nemendur lærðu í hvaða bekk heldur voru í staðinn sett fram 

heildarmarkmið fyrir hvert stig þ.e. yngsta stig, miðstig og elsta stig.67 Meginmarkmið með 

kennslu í stærðfræði í námskránni voru „að nemendur: 

• Fáist við stærðfræðileg hugtök og læri að nota táknmál stærðfræðinnar. 

• Nái það góðum tökum á völdum sviðum stærðfræðinnar að hún nýtist þeim í daglegu 

lífi. 

• Nái þeim tökum á völdum sviðum stærðfræðinnar að á þeim megi byggja 

áframhaldandi nám. 

• Temji sér að beita stærðfræði við ný viðfangsefni þegar við á, hvort sem er í dagsins 

önn eða fræðilegri viðleitni og fái þannig tækifæri til að beita ímyndunarafli sínu og 

frumkvæði. 

• Geri sér gein fyrir því að skýr röksemdarfærsla og kerfisbundin framsetning er 

mikilvæg vinnuaðferð í stærðfræði. 

 
65 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:31 
66 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:146-148 
67 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:146-148 
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• Geri sér grein fyrir því hve vel stærðfræði getur verið til þess fallin að lýsa fyrirbærum 

og athuga þau. Nemendur geti smám saman beitt stærðfræði til þess. 

• Hafi það viðhorf til stærðfræðinnar að þeir vilji leggja við hana rækt og að hún geti 

orðið þeim uppspretta ánægju og vinnugleði.“68 

Markmiðin sem þessi námskrá í stærðfræði gerði ráð fyrir voru töluvert frábrugðin þeim 

markmiðum sem áður höfðu gilt. Lögð var mikil áhersla á hugtök og táknmál stærðfræðinnar 

og mun meira var fjallað um stærðfræðikennslu en tíðkast hafði í fyrri námskrám.  

 

4.2.2 Kennsluaðferðir í aðalnámskrá 1989 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1989 segir að þar sem markmið stærðfræðikennslu séu mjög 

fjölbreytt verði kennari að hafa á valdi sínu fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þá geti hann valið þá 

aðferð sem best hentar hverju sinni fyrir þau markmið, getu nemenda og ýmsar aðrar ástæður 

sem eru til staðar á degi hverjum.69 Í námskránni er mælst til að kennarar noti fjórar 

meginkennsluaðferðir við stærðfræðikennslu. Þessar kennsluaðferðir eru: 

• Útskýring kennara: Hér er átt við nokkurs konar fyrirlestur þar sem kennari útskýrir 

reglur og aðferðir. Í kjölfar útskýringa fylgja síðan æfingaverkefni þar sem nemendur 

spreyta sig á því sem útskýrt var. 

• Samræður nemenda og kennara: Hér er átt við það að kennari ræðir við nemendur 

sína í litlum hópum eða við einn og einn í einu. Kennarinn sér hvar hver nemandi er 

staddur og hvort skilningur sé á bak við vinnuna. Sjái kennari að lítill sem enginn 

skilningur er til staðar getur hann leitt nemandann áfram með spurningum og hvatt 

hann til dáða.  

• Verkefnavinna: Verkefni af ýmsu tagi eiga að vera ríkur þáttur í stærðfræðikennslu 

og er hlutverk þeirra margþætt. Verkefni ýta til að mynda undir frumkvæði, byggja 

upp kunnáttu svo að skilningur aukist og síðast en ekki síst sýna þau fram á tengingu á 

milli stærðfræði og daglegs lífs.  

• Leitarnám: Þessi kennsluaðferð byggir á frumkvæði nemandans þar sem hann fær að 

velta fyrir sér og prófa sig áfram í leit að reglu eða mynstri. Mikilvægt er að kennari 

hafi verkefni ekki of þung því þá er hætta á því að nemandinn gefist fljótt upp.70 

68 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:142 
69 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:153 
70 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:153-155 
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4.2.3 Hjálpargögn í aðalnámskrá 1989 

Lögð var áhersla á að góð starfsaðstaða þyrfti að vera til staðar svo hægt væri að ná þeim 

markmiðum í stærðfræðikennslu sem krafist var. Þar sem þroski nemenda í sama 

aldurshópnum getur verið mjög misjafn þurfti kennslustofan að vera þannig að hægt væri að 

vinna að margvíslegum verkefnum samtímis. Í námskránni kom fram að mjög mikilvægt væri 

að ýmis hjálpargögn væru til staðar í kennslustofunni til að kennari gæti notað sem 

fjölbreyttastar kennsluaðferðir. Hjálpargögnin áttu að vera eðlilegur hluti af náminu jafnt í 

augum kennara sem nemenda. Þau hefðu því hlutverki að gegna að auka skilning nemenda á 

námsefninu og hjálpa þeim að leysa margvísleg verkefni sem fyrir þá voru lögð. Þau 

hjálpargögn sem nefnd voru í námskránni voru t.d: Ýmis forrit eins og þjálfunarforrit, 

reikningsforrit og forrit sem búa til myndræna framsetningu af fyrirfram gefnum 

upplýsingum, alls kyns rökleikir, kennsluforrit og sérstök forritunarmál sem gerð voru til að 

efla vald nemenda á ýmsum hugtökum. Forrit geta verið til margs gagnleg en vinna nemenda 

með þau krefst oft á tíðum mikillar aðstoðar frá kennara.71 Einnig kom fram í námskránni að 

nemendur áttu að öðlast öryggi og leikni í notkun vasareikna.72 

4.3 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Árið 1999 kom út ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla og er hún enn í gildi í dag árið 2006. Þessi 

nýja aðalnámskrá tók gildi frá og með 1. júní 1999 og kom til framkvæmda í skólum frá og 

með skólaárinu 1999-2000. Jafnframt féll þá aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 úr gildi.73 

Námskrá þessi er mjög ítarleg og gerir grein fyrir hverri námsgrein í sérstökum heftum. 

Stærðfræðin er einnig mjög ítarleg og oft eru gefin sýnishorn af dæmum sem hægt er að 

leggja fyrir nemendur. Undirbúningur að gerð þessarar námskrár í stærðfræði hófst árið 1992 

þegar skipaður var sérstakur faghópur stærðfræðinga og kennara til að gera tillögur um 

hvernig efla mætti áhuga á námsgreininni. Grundvöllur námskrár í stærðfræði er skýrsla 

faghópsins.74 

4.3.1 Markmið stærðfræðináms í aðalnámskrá 1999 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 skiptir markmiðum stærðfræðináms í tvo hluta. Annars vegar 

eru það markmið varðandi aðferðir og hins vegar markmið sem snerta inntak. Hvor hluti um 

 
71 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:154-155 
72 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:142 
73 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:1 
74 Kristín Bjarnadóttir 1999:8 



Þröstur Már Pálmason  Stærðfræðikennsla á yngsta stigi 

24

sig hefur jafnt vægi og hafa þeir báðir nokkra undirflokka. Þeim markmiðum sem fjalla um 

aðferðir er skipt niður í fjóra flokka. Þeir eru:  

• Þáttur tungumálsins. 

• Lausnir á verkefnum og þrautum. 

• Röksamhengi og röksemdarfærslur. 

• Tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og önnur svið.75 

Í Þessum flokkum markmiða er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í leikni og takist á við 

verkefni sem krefjast rökvísi og hugkvæmni. Við þessa þætti fléttast svo samvinna og tjáskipti 

nemenda. Seinni hluti stærðfræðimarkmiða snertir inntak stærðfræðináms og er þeim 

markmiðum skipt upp í sex flokka. Þeir eru: 

• Tölur. 

• Reikningur, reikniaðferðir og mat. 

• Hlutföll og prósentur. 

• Mynstur og algebra. 

• Rúmfræði. 

• Tölfræði og líkindafræði.76 

Námsskráin leggur ríka áherslu á að kennarar reyni eftir fremsta megni að flétta þessi 

markmið saman, þ.e. inntak og aðferðir svo ein heild myndist og laði þannig fram jákvæð 

viðhorf nemenda í garð stærðfræðinnar.77 

4.3.2 Kennsluaðferðir í aðalnámskrá 1999 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 segir að kennsla í stærðfræði þurfi að efla rökfasta hugsun og 

að sama skapi hugkvæmni. Hún þarf að laða fram gagnrýna og greinandi hugsun hjá 

nemendum samhliða því að ná fram sjálfstrausti, forvitni og löngun til að rannsaka það 

óþekkta. Fjölbreyttar ásýndir stærðfræðinnar eiga að endurspeglast í þeirri stærðfræðikennslu 

sem fram fer í grunnskólum.78 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 kemur skýrt fram að kennarar skuli nota fjölbreytta 

kennsluhætti í stærðfræði. Kennslan á að hluta til að byggjast á sameiginlegri innlögn og 

samantekt. Innlögn ætti ekki að taka langan tíma og að henni lokinni ættu nemendur að fá 

góðan tíma til að vinna með það efni sem er til umfjöllunar hverju sinni og kynnast því frá 

 
75 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:7 
76 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:8 
77 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:7-8 
78 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:10 
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ýmsum sjónarhornum. Fram kemur að mikilvægt sé að kennari gefi sér góðan tíma í 

samantekt og sameiginlegar umræður þar sem fram koma ýmsar hugmyndir frá einstaklingum 

eða smærri hópum. Í samantekt fær kennari tækifæri til að draga fram fjölbreytt sjónarmið og 

getur beint athygli nemenda að mikilvægum hugtökum og röksemdum. Gert er ráð fyrir að 

hluti námsins fari fram í samvinnu nemenda í litlum hópum. Þar vinna nemendur saman að 

ýmsum athugunum, rannsóknum og mælingum. Nemendum er þá gefið tækifæri til að æfa 

samskipti eins og að skiptast á upplýsingum, skipta með sér verkum og vinna með sínar eigin 

hugmyndir og annarra.79 

Í aðalnámskránni kemur fram að ein kennsluaðferð í stærðfræði er talin mjög gagnleg en 

það er að flétta námið inn í leik. Hún gerir nemendum auðveldara með að læra t.d. 

röksemdarfærslur og hjálpar þeim að skilja líkindareikning. Enn fremur er nám með hjálp 

leiks líklegt til að skapa jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar. Nemendur eiga að fá að læra ný 

hugtök í gegnum hlutbundna vinnu t.d. með teningum, kúlum, peningum og ýmsum 

mælitækjum. Áhersla skal lögð á hugarreikning og tækni við hann. Tekið er fram að 

hugareikningur sé notaður til þess að þjálfa leikni í námundun.80 

Þegar nemendur hefja skólagöngu er viðhorf þeirra til stærðfræðinnar í flestum tilvikum 

jákvætt. Eitt af hlutverkum grunnskólans er að viðhalda þessu viðhorfi og styrkja. Mikilvægt 

er að kennarar reyni eftir fremsta megni að leggja áherslu á skemmtanagildi greinarinnar. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir og mismunandi nálgun við lausn viðfangsefna er líklegt til að 

viðhalda áhuga nemenda á greininni.81 

4.3.3 Hjálpargögn í aðalnámskrá 1999 

Námskráin gerir skýra grein fyrir mikilvægi hjálpargagna í stærðfræðikennslu. Nemendur 

eiga að öðlast gott vald á hjálpargögnum til þess að fá dýpri skilning og um leið að kynnast 

fjölbreyttari viðfangsefnum stærðfræðinnar.82 Gert er ráð fyrir að nemendur vinni með 

hversdagslega hluti eins og peninga, teninga, kúlur, talnagrindur, sætisgildakubba og 

mælitæki, s.s. málbönd, hitamæla, vogir, o.s.frv. Kennarar eru hvattir til þess að nota 

myndræna framsetningu t.d. með því að nota teikningar, myndbönd, grafískar reiknivélar og 

tölvuforrit til að skýra stærðfræðileg hugtök og gera nemendum auðveldara að tjá sig á 

myndrænan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur læri að nota reiknivélar og tölvur bæði til að 

auðvelda sér vinnu og til að fá nákvæmari niðurstöður. Tölvur og reiknivélar eiga auk þess að 
 
79 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11 
80 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11 
81 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:20-21 
82 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:10 
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bæta skilning nemenda á viðfangsefninu og auka að sama skapi fjölbreytni. Tekið er skýrt 

fram að tölvur og reiknivélar eigi að vera virk hjálpartæki í kennslunni. Að sama skapi má 

nota tilbúin forrit til að varpa nýju ljósi á nýjar leiðir að stærðfræðilegu innihaldi. Þessi tækni  

sem hefur verið nefnd hér á undan á að spara nemendum tíma og fyrirhöfn og auðvelda þeim 

vinnuna á allan hátt.83 

4.4 Samantekt og umræður 

Það eru ekki eingöngu efnistök stærðfræðinnar sem hafa breyst frá því fyrsta námskrá fyrir 

grunnskóla kom út árið 1929 heldur einnig kennsluhættir. Í núgildandi námskrá eru gerðar 

meiri kröfur til kennara hvað kennsluaðferðir varðar og ætlast er til að hver kennari hafi á 

valdi sínu nokkrar mismunandi kennsluaðferðir. Því hlýtur að vera afar mikilvægt fyrir alla 

kennara að búa yfir góðri þekkingu á kennsluaðferðum og vera tilbúnir að nota þær á sem 

fjölbreyttastan hátt. Í fyrri námskrám var minna fjallað um hvaða kennsluaðferðir kennari ætti 

að nota hverju sinni við kennslu sína.  

Í þeim námskrám sem komu út árin 1989 og 1999 kemur fram hvaða kennsluaðferðir 

kennarar ættu að leggja áherslu á að nota við kennslu sína svo efnið komist sem best til skila. 

Nokkuð breyttar áherslur eru á þeim kennsluaðferðum sem tilgreindar eru í námskránni 1989 

og þeirri sem kom út 1999. Segja má að núgildandi námskrá geri ráð fyrir mun fjölbreyttari 

kennsluháttum en sú sem kom út 1989. Núgildandi námskrá gerir ráð fyrir sameiginlegri 

innlögn og samantekt og leggur áherslur á sameiginlegar umræður í bekknum að innlögn 

lokinni. Jafnframt gerir námskráin ráð fyrir því að verulegur hluti námsins fari fram í 

samvinnu nemenda í litlum hópum þar sem unnið er saman að athugunum, rannsóknum og 

mælingum. Enn fremur er gert ráð fyrir því að nemendur fái að læra í gegnum leik og áhersla 

skal lögð á hugareikning. Einnig eiga nemendur að fá að iðka hlutbundna vinnu til að styrkja 

myndun hugtaka. Þessi tilmæli eru ný sem og sú tækni sem kemur sterkar fram í námskránni 

1999. Grafískar reiknivélar og tölvuforrit eru þar á meðal og er þeim ætlað það hlutverk að 

auka og dýpka skilning nemenda í stærðfræði t.d. með ýmis konar myndrænni framsetningu. Í 

námskránni sem kom út 1999 er jafnframt bent á það mikilvæga hlutverk að reyna eftir 

fremsta mætti að viðhalda þeim áhuga á stærðfræði sem börn hafa þegar þau hefja 

skólagöngu. Það skal gert með því að láta nemendur skilja tilgang stærðfræðinnar og færa 

námið að raunverulegum viðfangefnum eins og kostur er. 

 
83 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11-12 
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Á þessu öllu má glöggt sjá að stærðfræðin virðist sífellt verða umfangsmeiri sem krefst 

víðari umfjöllunar í kennslustundum. Fleiri stærðfræðileg hugtök eru notuð og meiri 

fjölbreytni ríkir í kennsluháttum. Notkun hjálpartækja er nú á okkar tímum talin vera 

mikilvæg. Þau hjálpartæki sem nefnd voru í aðalnámskránni 1989 eiga enn heima í þeirri sem 

kom út 1999 og það sem helst bætist við er meiri tækni sem jafnframt léttir vinnu nemenda og 

kennara. Þær kennsluaðferðir sem aðalnámskrárnar mæla með að notaðar séu hverju sinni 

gefa ekki endilega rétta mynd af því hvernig kennarar kenna í raun og veru. Til að komast að 

því þarf að skoða hlutina í víðara samhengi. Sú rannsókn sem framkvæmd er við gerð þessa 

verkefnis er ætlað að varpa ljósi á þetta atriði.  
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5. Rannsókn 
Tilgangur þessarar rannsóknar er fyrst og fremst sá að kanna hvaða kennsluaðferðum er beitt í 

stærðfræðikennslu á yngsta stigi í grunnskóla. Eru kennarar að nota þær kennsluaðferðir sem 

námskráin mælist til að notaðar séu eða eru aðrar aðferðir notaðar? Einnig er tilgangurinn sá 

að skoða hvort fjölbreytni sé viðhöfð í kennsluháttum. Rannsóknin byggist á þeirri tilgátu sem 

sett var fram en hún er: 

• Kennsluaðferðir á yngsta stigi í stærðfræði eru fjölbreyttar og í samræmi við kröfur 

námsskrár.  

Tilgátan varð til í upphafi verkefnisins þegar heimildaöflun fór af stað og lestur um efni 

tengt stærðfræðikennslu hófst. Ég tel þetta vera mikilvægt atriði og áhugavert þar sem ég hef 

ekki kynnst þessum fræðum mikið í kennaranáminu. Sú stærðfræðikennsla sem ég hef séð á 

yngsta stigi í grunnskóla hefur að miklu leyti verið í formi fyrirlestra og töflu- og 

vinnubókarkennslu. En þó hef ég séð öðrum kennsluaðferðum beitt og því er forvitnilegt að 

sjá hvaða fjölbreytni í kennsluaðferðum er viðhöfð og hvort hún stenst kröfur námskrár.  

 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Til að kanna hvort kennsluaðferðir í stærðfræði á yngsta stigi í grunnskóla séu fjölbreyttar og 

í samræmi við kröfur námskrár verður notuð lýsandi, megindleg rannsóknaraðferð. Lýsandi, 

megindleg rannsóknaraðferð er aðferð sem lýsir, raðar og dregur saman upplýsingar. 

Niðurstöðurnar eru oft settar fram á myndrænan hátt eins og t.d. í súluritum, töflum eða 

kökuritum. Með lýsandi, megindlegri rannsóknaraðferð er reynt að komast að því hvaða 

þættir eru dæmigerðir fyrir gögnin og hversu mikill munur er á einstaklingum innan hópsins.84 

Aðferðin lýsir þýðinu á ákveðnum tímapunkti og skoðar einkenni þess eins og gildi, viðhorf, 

skoðanir og aðstæður.85 

Kostir rannsóknaraðferðarinnar eru til að mynda þeir að niðurstöður má túlka á 

tölfræðilegan hátt sem leyfir samanburð. Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá að 

hægt er að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Einnig er það styrkur að ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að slíkar kannanir eru réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl 

eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem fólk gerir.86 Spurningalisti dregur úr 

 
84 Amalía Björnsdóttir 2003:115-118 
85 Bailey 1997:122-123 
86 Þorlákur Karlsson 2003:331-355 
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hættunni á að upp komi siðferðileg álitamál en slík hætta er ávallt fyrir hendi þegar tekin eru 

t.d. djúpviðtöl eða þegar þátttakendur taka þátt í tilraunameðferð.87 

Þegar spurningalisti er útbúin þarf að huga að mörgum þáttum. Orðalag er eitt af því sem 

þarf að vanda vel þar sem einstaklingar geta lagt mismunandi merkingu í þau orð sem notuð 

eru á spurningalistanum. Nota þarf einfalt og skýrt orðalag til að ná því markmiði að allir 

þátttakendur skilji það sem spurt er um. Forprófun á spurningalistum er því mikilvæg. 

Mikilvægt er að forprófa alltaf lokaútgáfu spurningalistans þannig að takist að útbúa 

spurningalista sem svarar því sem honum er ætlað að svara. Við gerð lokaðra spurninga þarf 

að huga sérstaklega að því að hafa svarmöguleikana tæmandi og passa að þeir skarist ekki.88 

Þegar um er að ræða póstsenda spurningalista er hætta á því að svarhlutfall spurningalistans 

verði mjög lágt þannig að niðurstöður rannsóknarinnar verði ekki marktækar.89 Þátttaka í 

hvers konar rannsóknum og þar á meðal spurningakönnunum hefur áhrif á hegðun fólks. 

Vegna þessa geta komið villandi niðurstöður úr rannsókninni og vert er að vera vel vakandi 

gagnvart þessum þætti þar sem hann getur haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðna.90 

Í upphafi verkefnisins var ákveðið að nota spurningalista við öflun upplýsinga. 

Spurningalistinn var samin sérstaklega fyrir þessa rannsókn og jafnframt var sótt um leyfi til 

skóladeildar Akureyrarbæjar til að leggja listann fyrir þátttakendur í grunnskólum Akureyrar 

(fylgiskjal A). Leyfi var veitt (fylgiskjal B) og því gat rannsóknin hafist um leið og 

spurningalistinn var tilbúinn. 

 

5.2 Þátttakendur rannsóknar 

Við upphaf rannsóknarinnar var ákveðið að þátttakendur yrðu kennarar í grunnskólum á 

Akureyri sem kenndu stærðfræði í fyrsta til fjórða bekk. Skólarnir sem uppfylla þau skilyrði 

eru sjö Brekkuskóli, Giljaskóli, Glerárskóli, Grunnskóli Hríseyjar, Lundarskóli, 

Oddeyrarskóli og Síðuskóli. Þýðið samanstóð af 52 einstaklingum og var ákveðið að leggja 

spurningalista fyrir þá alla. 

Haft var samband við skólastjóra í viðkomandi skólum og óskað eftir því að þeir gæfu 

leyfi fyrir rannsókninni. Ekki stóð á að leyfi fengist og skipaður var einn tengiliður í hverjum 

skóla fyrir sig. Hlutverk hans var að taka á móti spurningalistunum og dreifa þeim til þeirra 

einstaklinga sem kenndu stærðfræði í fyrsta til fjórða bekk. Að sama skapi tók tengiliðurinn 

 
87 Evans o.fl. 2002:41-44 
88 Þorlákur Karlsson 2003:332-338 
89 Bailey 1997:122-133 
90 Evans o.fl. 2002:41-44 
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við spurningalistunum frá einstaklingunum þegar þeir höfðu svarað. Spurningalistarnir voru 

að lokum sóttir til tengiliðsins og úrvinnsla gagna gat hafist. Svarhlutfall var rúmlega 80%. 

 

5.3 Gerð spurningalista 

Við gerð spurningalistans var stuðst við ritaðar heimildir frá Þorláki Karlssyni91 og Bailey92 

um uppbyggingu spurningakannana. Spurningalistinn inniheldur þrettán númeraðar 

spurningar ásamt þremur bakgrunnsspurningum. Þessar spurningar eru ýmist, lokaðar, 

hálflokaðar eða opnar (fylgiskjal C). 

Samkvæmt Bailey er forprófun mikilvægur hlekkur í gerð matstækja. Með forprófun má 

finna út hvort spurningar eru skiljanlegar og nauðsynlegar eða hvort listinn er of langur. 

Forprófun er smækkuð mynd af fyrirhugaðri rannsókn þar sem farið er í gegnum það ferli sem 

rannsóknin felur í sér. Með forprófun er m.a. hægt að sjá hvort þátttakandinn skilur orðalag 

spurninganna og hvort rannsóknin tekur of langan eða stuttan tíma. Það er mikilvægt að þeir 

sem spurningalistinn er forprófaður á séu einkennandi fyrir úrtakið þannig að forprófunin 

verði marktæk.93 Í þessu tilviki var spurningalistinn forprófaður á grunnskólakennurum sem 

svöruðu mjög til þeirra þátttakenda sem tóku þátt í könnuninni. Við forprófun komu engar 

athugasemdir í ljós og því voru engar breytingar gerðar á spurningalistanum að forprófun 

lokinni. 

Áreiðanleiki og réttmæti eru mikilvæg hugtök þegar mat er lagt á gæði þess matstækis 

sem notað er í megindlegum rannsóknum og rannsóknarniðurstöður. Þegar mikil samkvæmni 

er á milli endurtekinna eða jafngildra mælinga og þegar mismunandi matsaðilar fá 

sambærilegar niðurstöður er matstækið áreiðanlegt.94 Réttmæti matstækis segir aftur á móti til 

um hvort matstækið mæli það sem því er ætlað að mæla.95 Í þessari könnun voru þessir þættir 

þ.e. áreiðanleiki og réttmæti ekki kannað að öðru leyti en því að gerð var forprófun. 

 

5.4 Gagnasöfnun og greining gagna 

Farið var með spurningalistana til tengiliðanna í hverjum skóla fyrir sig þann 2. febrúar, 

2006. Þeir voru svo sóttir aftur til þeirra að rúmum tveim vikum liðnum eða þann 20. febrúar, 

2006. Notuð var lýsandi tölfræði við úrvinnslu listans þar sem tíðasta gildi og hlutföll voru 

notuð. Tölfræðiforritið SPSS 12,0 var notað við úrvinnslu lokaðra spurninga. Við úrvinnslu 

 
91 Þorlákur Karlsson 2003:331-355 
92 Bailey 1997:122-133 
93 Bailey 1997:122-133 
94 Guðrún Árnadóttir 2003:411-444 
95 Bailey 1997:70 
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opinna og hálflokaðra spurninga voru svörin flokkuð og túlkuð líkt og í eigindlegri 

aðferðafræði. Myndir sem sýna niðurstöður voru unnar í töflureikninum Excel. 
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6. Niðurstöður rannsóknar 
Í þessum kafla verður niðurstöðum könnunarinnar lýst og fjallað um það hvort 

kennsluaðferðir í stærðfræði á yngsta stigi séu fjölbreyttar og í samræmi við kröfur námskrár. 

Svörunin í könnuninni var 80,8% en 42 af 52 þátttakendum svöruðu. Í upphafi verður fjallað 

um bakgrunnsupplýsingar þátttakenda og síðan greint frá helstu niðurstöðum. Fjallað verður 

um upplýsingarnar í texta og myndum.  

Þeir 42 þátttakendur sem tóku þátt í spurningakönnuninni kenndu stærðfræði í fyrsta til 

fjórða bekk. Af þeim kenndu þrettán þátttakendur (31%) stærðfræði í 1. bekk. Níu 

þátttakendur (21,4%) kenndu stærðfræði í 2. bekk. Átta (19%) þátttakendur kenndu 

stærðfræði í 3. bekk og átta (19%) kenndu stærðfræði í 4. bekk. Fjórir þátttakendur (9,5%) 

svöruðu ekki í hvaða bekk þeir kenndu sérstaklega. Misjafnt var hvað þátttakendurnir höfðu 

kennt stærðfræði lengi í grunnskóla líkt og mynd 1 sýnir. Af þeim sem tóku þátt í könnuninni 

var aðeins einn sem svaraði ekki hversu lengi hann hafði kennt.  
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Mynd 1. Kennslureynsla 

Einungis einn (2,4%) þátttakandi var ekki með kennsluréttindi. Flestir þátttakendur voru 

með B.Ed. próf eða 27 (64,3%). Átta (19%) þátttakendur voru með kennarapróf frá KÍ. Aðrir 

þátttakendur voru með annars konar menntun eins og háskólapróf eða kennsluréttindi. 

 

6.1 Útlistunarkennsla 

Samkvæmt niðurstöðum er algengasta kennsluaðferðin í stærðfræðikennslu á yngsta stigi í 

grunnskólum Akureyrar útlistunarkennsla. Þeir þátttakendur sem segjast nota hana að 

einhverju marki eru 41 (97,6%). Helmingur svarenda telur það ekki vera kerfisbundið hvenær 

kennslustundar útlistunarkennsla sé notuð eða 21 (50%). Þeir þátttakendur sem segjast nota 

útlistunarkennslu í byrjun kennslustundar eru 18 (42,9%). Einn (2,4%) þátttakandi segist nota 

hana eftir þörfum og segist ekki geta sagt til um hvenær nákvæmlega kennslustundar hún sé  
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notuð. Nokkuð misjafnt er hversu oft útlistunarkennsla er notuð líkt og mynd 2 sýnir. 
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Mynd 2. Hversu oft er útlistunarkennsla notuð? 

 

6.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Þulunám og þjálfunaræfingar er kennsluaðferð sem 40 (95,2%) þátttakendur segjast nota. Þeir 

þátttakendur sem ekki nota þulunám og þjálfunaræfingar segja ástæðuna vera þá að þeir telji 

sig ekki þekkja kennsluaðferðina nógu vel til að geta beitt henni í kennslu. Þó nokkuð 

misjafnt er hversu oft kennsluaðferðin er notuð líkt og mynd 3 sýnir.  
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Mynd 3. Hversu oft eru þulunám og þjálfunaræfingar notaðar? 

Flestir þeir þátttakendur sem nota þulunám og þjálfunaræfingar eða 31 (73,8%) segja ekki 

kerfisbundið hvenær kennslustundar þeir nota aðferðina. Þó eru fimm (11,9%) þátttakendur 

sem segjast nota aðferðina í byrjun kennslustundar og tveir (4,8%) í lok hennar. Aðeins einn 

(2,4%) þátttakandi segist nota aðferðina um miðbik kennslustundar. 
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6.3 Verklegar æfingar 

Verklegar æfingar segjast 40 (95,2%) þátttakendur nota. Þeir þátttakendur sem ekki nota 

verklegar æfingar við stærðfræðikennslu á yngsta stigi segja að þeir telji þessa aðferð ekki 

vera við hæfi. Misjafnt er hversu oft þátttakendur segjast beita aðferðinni en þó nota flestir 

hana einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði eins og mynd 4 sýnir.  
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Mynd 4. Hversu oft eru verklegar æfingar notaðar? 

Ekki virðist vera kerfisbundið hvenær kennslustundar þátttakendur nota aðferðina en 31 

(73,8%) þátttakandi merkir við þann valkost. Fimm (11,9%) þátttakendur segjast nota 

aðferðina í byrjun kennslustundar og tveir (4,8%) um miðbik hennar. 

 

6.4 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir segjast 35 (83,8%) þátttakendur nota í stærðfræðikennslu á 

yngsta stigi. Þeir sem ekki segjast nota þessa aðferð segja ástæðuna annað hvort vera þá að 

þeir telji aðferðina ekki vera við hæfi eða telji sig ekki hafa nægilega þekkingu á aðferðinni til 

þess að beita henni. Nokkuð misjafnt er hversu oft aðferðin er notuð eins og mynd 5 sýnir.  
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Mynd 5. Hversu oft eru umræðu- og spurnaraðferðir notaðar? 
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Algengast er að aðferðin sé ekki notuð kerfisbundið innan hverrar kennslustundar en 23 

(54,8%) þátttakendur eru samþykkir því. Sjö (16,7%) þátttakendur segjast nota aðferðina í 

byrjun kennslustundar en þrír (7,1%) þátttakendur segjast nota aðferðina um miðbik 

kennslustundar eða í lok hennar. Níu (21,4%) þátttakendur gefa ekki upp hvenær 

kennslustundar þeir nota aðferðina. 

 

6.5 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Þeir þátttakendur sem segjast nota innlifunaraðferðir og tjáningu eru 32 (76,2%). Níu (21,4%) 

segjast ekki nota þessa kennsluaðferð og einn (2,4%) svarar ekki. Þeir þátttakendur sem ekki 

nota innlifunaraðferðir og tjáningu telja aðferðina annað hvort ekki vera við hæfi eða þekkja 

aðferðina ekki nógu vel. Nokkuð misjafnt er hversu oft aðferðin er notuð líkt og mynd 6 sýnir.  
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Mynd 6. Hversu oft eru innlifunaraðferðir og tjáning notaðar? 

Ekki er kerfisbundið hvenær aðferðin er notuð samkvæmt svörum 23 (54,8%) 

þátttakenda. Tveir (4,8%) þátttakendur segjast nota aðferðina í byrjun kennslustundar og þrír 

(7,1%) í lok hennar. Nokkrir eða tólf (28,6%) þátttakendur svara ekki hvenær kennslustundar 

þeir nota aðferðina. 

 

6.6 Þrautalausnir 

Þrautalausnir virðast vera algengar í stærðfræðikennslu á yngsta stigi en 40 (95,2%) 

þátttakendur af 42 þátttakendum segjast nota aðferðina. Þeir þátttakendur sem ekki segjast 

nota aðferðina segja ástæðuna vera þá að þeir þekki hana ekki nógu vel. Eins og sjá má á  
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mynd 7 er misjafnt hve oft þátttakendur beita aðferðinni. 
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Mynd 7. Hversu oft eru þrautalausnir notaðar? 

Hvenær kennslustundar þrautalausnir eru notaðar virðist ekki vera kerfisbundið en 30 

(71,4%) þátttakendur merkja við þann valkost. Tveir (4,8%) þátttakendur nota aðferðina í 

byrjun kennslustundar og þrír (7,1%) í lok hennar. Þrír (7,1%) þátttakendur segjast nota 

aðferðina í heimanámi hjá nemendum. 

 

6.7 Leitaraðferðir 

Þeir þátttakendur sem segjast nota leitaraðferðir eru 35 (83,3%). Þeir sem ekki nota 

leitaraðferðir segja ástæðuna vera þá að þeir telji hana ekki við hæfi eða þekki aðferðina ekki 

nógu vel. Þó að nokkuð margir þátttakendanna noti aðferðina er hún frekar sjaldan notuð eins 

og mynd 8 sýnir.  

0 0 1

14

18

0

5

10

15

20

Í hverri
kennslustund

2-3 í viku Vikulega 1-3 í mánuði Sjaldnar en 1
sinni í mánuði

Tíðni

Fj
öl

di

Mynd 8. Hversu oft eru leitaraðferðir notaðar? 

Meira en helmingur svarenda eða 24 (57,1%) segjast ekki nota aðferðina kerfisbundið. 

Fjórir (9,5%) nota hana í byrjun kennslustundar og þrír (7,1%) um miðbik hennar. Aðrir eða 

tíu (23,8%) svara því ekki hvenær kennslustundar þeir nota aðferðina. 
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6.8 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð segjast 38 (90,5%) þátttakendur nota í stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Þrír 

(7,1) þátttakendur segjast ekki nota hópvinnubrögð og ástæðuna segja þeir allir vera að þeir 

telji hana ekki vera við hæfi. Einn (2,4%) þátttakandi vill ekki gefa upp hvort hann notar 

aðferðina eða ekki. Misjafnt er hve oft aðferðin er notuð eins og sést á mynd 9.  
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Mynd 9. Hversu oft eru hópvinnubrögð notuð? 

Algengast er að aðferðin sé ekki notuð kerfisbundið innan hverrar kennslustundar en 22 

(52,4%) þátttakendur eru sammála um það. Sex (14,3%) þátttakendur nota hana í byrjun 

kennslustundar og sjö (16,7%) um miðbik hennar. Sex (14,3%) þátttakendur svara ekki og 

einn (2,7%) segist nota aðferðina alla kennslustundina. 

 

6.9 Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

Sú kennsluaðferð sem minnst er notuð í stærðfræðikennslu á yngsta stigi í grunnskólum 

Akureyrar er sjálfstæð skapandi viðfangsefni. Eins og sést á mynd 10 er aðferðin ekki oft 

notuð. 
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Mynd 10. Hversu of eru sjálfstæð skapandi viðfangsefni notuð? 
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Einungis eru 25 (59,5%) þátttakendur sem segjast nota þess kennsluaðferð. Sjö (16,7%) 

þátttakendur segjast ekki nota kennsluaðferðina og segja ástæðuna vera þá að þeir telji hana 

ekki við hæfi. Sex (14,3%) þátttakendur segjast ekki þekkja hana nógu vel og einn (2,4%) 

segir ástæðuna vera þá að skólinn leggi áherslur á aðrar kennsluaðferðir. Flestir þeir 

þátttakendur sem nota sjálfstæð skapandi viðfangsefni segja það ekki kerfisbundið hvenær 

kennslustundar þeir beiti aðferðinni. 

 

6.10 Almennt um kennsluaðferðir og hjálpargögn 

Þegar kemur að því að segja hvað ráði vali á kennsluaðferð þá svara 15 (35,7%) þátttakendur 

þeirri spurningu með því að velja tvo möguleika. Þessir möguleikar eru „áherslur sem skólinn 

setur“ og „ég tel þessar aðferðir henta mér best“. Þó nokkrir eða 14 (33,3%) segja að þeir noti 

þær kennsluaðferðir sem henta nemendum sínum best. Sex (14,3%) segja að aðalnámskrá 

grunnskóla hafi mest með það að segja hvaða kennsluaðferð þeir nota. Aðrar ástæður fyrir 

vali á kennsluaðferð eru þær að samkennarar nota aðferðina, vani, áherslur skólans, 

aðferðirnar henta þeim vel, fer eftir viðfangsefni, námsbækur og einn velur möguleikann „þær 

aðferðir sem henta stórum námshópum best“. Þátttakendurnir telja þekkingu sína á 

kennsluaðferðum almennt vera nokkuð góða. Á skalanum einum til fimm gefa 12 (28,6%) 

þátttakendur sér þrjá og 21 (50%) gefa sér fjóra. Fjórir (9,5%) gefa sér hæstu einkunn eða 

fimm. Einn (2,4%) þátttakandi tekur sérstaklega fram að kennsluaðferðir þurfi að vera 

fjölbreyttar og lifandi því þannig sé hægt að ná til hópsins. Að sama skapi telur hann að 

viðfangsefni hverju sinni þurfi að vera áþreifanleg. 

Þeir þátttakendur sem sótt hafa endurmenntunarnámskeið sem fjalla um kennsluaðferðir 

eru 30 (71,4%). Nokkrir eða ellefu (26,2%) segjast ekki hafa farið á slíkt námskeið og einn 

(2,4%) svarar því ekki. Ástæður sem þátttakendur gefa fyrir því að hafa ekki sótt 

endurmenntunarnámskeið í tengslum við kennsluaðferðir eru margskonar. Slík námskeið eru 

ekki í boði, skólinn veitir þeim ekki tækifæri til að sækja slík námskeið, tímaleysi til að sækja 

námskeið og að stutt sé frá útskrift eru atriði sem þátttakendur nefna helst sem ástæðu fyrir 

því að hafa ekki sótt slík námskeið. Af 30 þátttakendum sem segjast hafa sótt 

endurmenntunarnámskeið varðandi kennsluaðferðir telja 28 (93,3%) þau hafa nýst sér í 

kennslu. Aðeins einn segir námskeiðið ekki hafa nýst sér og annar svarar því hvorki játandi 

eða neitandi. Aðeins 20 (47,6%) þátttakendur svara því hvernig endurmenntunarnámskeiðin 

hafa nýst þeim í kennslu. Rúmlega helmingur þeirra, eða tólf (60%), segja það auka 

fjölbreytni í kennslunni og fjórir (20%) segja það auka öryggi þeirra sjálfra í kennslu. Fjórir 

(20%) þátttakendur segja að námskeiðin hafi fengið þá til að ígrunda kennsluna betur. Einn 
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þátttakandi nefnir að honum finnist vanta fleiri endurmenntunarnámskeið í ýmsum 

kennsluaðferðum sem kennarar geti sótt á starfstíma sínum. 

Flest allir þátttakendurnir sem tóku þátt í spurningakönnuninni telja að þær 

kennsluaðferðir sem þeir nota við stærðfræðikennslu á yngsta stigi séu í samræmi við kröfur 

aðalnámskrár eða 39 (92,9%) einstaklingar. Einn (2,4%) þátttakandi svarar því neitandi og 

ástæður þess segir hann vera þær að hann telji aðrar kennsluaðferðir skila betri árangri. Tveir 

(4,8%) þátttakendur svara því ekki hvort þeir telji þær kennsluaðferðir sem þeir nota vera í 

samræmi við kröfur aðalnámskrár. Stór hluti þátttakendanna eða 35 (83,3%) telja að 

aðalnámskráin ætti ekki að gefa skýrari fyrirmæli um kennsluaðferðir en sex (14,3%) 

þátttakendur telja svo vera. Einn (2,4%) hefur ekki skoðun á því. 

Allir þátttakendurnir nema einn (2,4%) segjast nota einhver hjálpargögn í  

stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Í spurningalistanum voru gefnir upp þeir svarmöguleikar 

sem tilteknir eru í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla96 og jafnframt gefinn kostur á að 

nefna aðra möguleika. Eins og sést á mynd 11 eru ýmis hjálpargögn notuð í grunnskólum 

Akureyrar. Undir svarmöguleikann „annað“ nefna þátttakendurnir t.d. dýr, klukku, lykkjur, 

spegla, pinnabretti og ýmsa smáhluti. 
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Mynd 11. Hjálpargögn sem notuð eru við kennslu. 

96 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11-12 
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7. Samantekt og umræður 
Þegar leitað er svara við rannsóknarspurningunni hvort kennsluaðferðir á yngsta stigi séu 

fjölbreyttar og í samræmi við kröfur aðalnámskrá kemur í ljós að svo virðist vera. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennsluaðferðirnar níu eru allar notaðar að 

einhverju marki en þó er aðeins misjafnt á milli þátttakenda hvaða aðferðir þeir nota. Þessar 

kennsluaðferðir eru samkvæmt flokkun Ingvars Sigurgeirssonar: Útlistunarkennsla, þulunám 

og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og 

tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð skapandi viðfangsefni.97 

Algengast er að þátttakendur styðjist við útlistunarkennslu, þulunám og þjálfunaræfingar, 

verklegar æfingar og þrautalausnir. Þar á eftir komu hópvinnubrögð, umræðu- og 

spurnaraðferðir, leitaraðferðir og innlifunaraðferðir og tjáning. Sú kennsluaðferð sem minnst 

er notuð eru sjálfstæð skapandi viðfangsefni líkt og mynd 12 sýnir. 
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Mynd 12. Kennsluaðferðir sem kennarar segjast nota. 

Í aðalnámskránni í stærðfræði 1999 er gert ráð fyrir fjölbreyttum kennsluaðferðum. Ef 

þessar niðurstöður eru bornar saman við áherslurnar í aðalnámskránni í stærðfræði 1999 þá 

virðist þetta vera í takt við þær kröfur. Samkvæmt aðalnámskránni er gert ráð fyrir 

sameiginlegri innlögn og samantekt og einnig skal gæta þess að gefa gott svigrúm til 

sameiginlegra umræðna í bekknum. Jafnframt gerir námskráin ráð fyrir því að verulegur hluti 

 
97 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:47-49 



Þröstur Már Pálmason  Stærðfræðikennsla á yngsta stigi 

41

námsins fari fram í samvinnu nemenda í litlum hópum þar sem unnið er saman að athugunum, 

rannsóknum og mælingum. Einnig er talað um að flétta námið inn í leik og þjálfa þar með 

röksemdarfærslur og áhersla skal lögð á hugarreikning. Enn fremur eiga nemendur að fá að 

iðka hlutbundna vinnu til að styrkja myndun hugtaka.98 

Flestir þátttakendanna telja sig vera að nota þessa kennsluhætti sem hér hafa verið nefndir 

að einhverju marki samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Því er hægt að segja að 

það ríki talsverð fjölbreytni í þeim kennsluaðferðum sem kennarar á yngsta stigi í stærðfræði 

nota í grunnskólum Akureyrar. Þeir þátttakendur sem ekki nota ákveðinn flokk 

kennsluaðferða segja ástæðuna yfirleitt vera þá að þeir þekki ekki aðferðina nógu vel til að 

geta beitt henni eða telji hana ekki við hæfi.  

Í umfjöllun sinni í Litrófi kennsluaðferðanna segir Ingvar Sigurgeirsson að nauðsynlegt sé 

að kennari þekki sem flestar kennsluaðferðir til hlítar til að hann geti náð þeim árangri í 

kennslunni sem stefnt er að.99 Svörun þátttakenda í rannsókninni bendir til að þekking þeirra á 

kennsluaðferðum sé almennt góð. Greinilegt er að kennsluaðferðir sem viðkomandi þekkir 

lítið eru ekki notaðar af hans hálfu. Það segir mér að þátttakendur séu meðvitaðir um gildi 

kennsluaðferða og telja ranga notkun á þeim ekki líklega til að skila árangri. Þeir nota ekki 

kennsluaðferðirnar nema þekkja þær vel. Kennsluaðferðirnar byggja oft á ólíkri 

hugmyndafræði og markmið þeirra eru mismunandi. Þar sem kennsluaðferðirnar eru svo 

mismunandi er það einnig breytilegt hvernig hver kennsluaðferð hentar hverjum og einum 

kennara. Það að kennari geri sér grein fyrir meginforsendum hverrar kennsluaðferðar er 

mikilvægt svo hann velji aðferð sem hentar í hvert skipti og hann telur skila árangri.100 Það að 

kennarar nota ekki aðferðir nema þekkja vel til þeirra leiðir að mínu mati í ljós þörf á sí- og 

endurmenntun með námskeiðum eða öðrum hætti þannig að kennarar geti bætt 

kennslufræðilega þekkingu og geti ráðið yfir sem flestum aðferðum. 

Það hve mörgum aðferðum kennari beitir í einni og sömu kennslustundinni fer eftir hverri 

kennsluaðferð. Sumum er hægt að beita á nokkrum mínútum eins og t.d stuttum fyrirlestri á 

meðan aðrar geta varað í margar kennslustundir eins og t.d margvísleg hópavinna. 101 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er nokkuð breytilegt hversu mikið eða hversu oft 

kennsluaðferðirnar eru notaðar í hverri kennslustund. Útlistunarkennsla annars vegar og 

þulunám og þjálfunaræfingar hins vegar eru kennsluaðferðir sem hvað oftast eru notaðar. 

Algengt er að þessar aðferðir séu notaðar í hverri kennslustund, tvisvar til þrisvar í viku eða 
 
98 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11 
99 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
100 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:67 
101 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:10-11 
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vikulega. Sjaldnar er stuðst við leitaraðferðir og sjálfstæð skapandi viðfangsefni og algengast 

er að slíkar aðferðir séu aðeins notaðar einu sinni til þrisvar í mánuði. Allar aðferðirnar eiga 

það sameiginlegt að algengast er að þeim sé ekki beitt kerfisbundið innan hverrar 

kennslustundar.  

Það að misjafnt sé hve oft hver kennsluaðferð er notuð segir manni að þátttakendur eru 

meðvitaðir um mikilvægi þess að nota aðferðir sem hæfa í hvert skipti. Samkvæmt Ingvari 

Sigurgeirssyni auka fjölbreyttar kennsluaðferðir líkur á því að kennurum takist að viðhalda 

áhuga nemenda á námsefninu hverju sinni. Ljóst er að einhæf kennsla er ekki spennandi til 

lengdar og hana ber að forðast. Að sama skapi er nemendahópurinn svo fjölbreyttur að 

þýðingarmikið er að viðhafðar séu fjölbreyttar kennsluaðferðir.102 

Það hversu fjölbreyttar kennsluaðferðir virðast vera notaðar í stærðfræðikennslu á yngsta 

stigi kemur mér nokkuð á óvart. Í æfingakennslu minni haustið 2005 fylgdist ég grannt með 

þessu og hugleiddi þá hversu mér sýndist kennsluaðferðirnar einhæfar. Það er því ánægjulegt 

að sjá hversu fjölbreyttar þær eru samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. 

Það vakti athygli mína að nær allir þátttakendur segja að þær kennsluaðferðir sem þeir 

nota við stærðfræðikennslu á yngsta stigi séu í samræmi við kröfur aðalnámskrár. Þegar þeir 

voru hins vegar spurðir að því hvað það væri sem réði vali á kennsluaðferð þá eru einungis 

sex sem segja það vera aðalnámskrána. Því má velta því fyrir sér hvort þátttakendur séu að 

styðjast ómeðvitað við aðalnámskrána þegar kennsluaðferðir eru annars vegar. Þátttakendur 

vilja þó almennt ekki að aðalnámskráin gefi skýrari skilaboð um notkun á kennsluaðferðum. 

Ef til vill er það af hinu góða að þátttakendurnir vilji ekki hafa skýrari útlistanir á 

kennsluaðferðum þar sem kennsluaðferðirnar verða að henta bæði þeim sem er að kenna og 

nemendahópnum sem hann kennir líkt og áður hefur verið nefnt. Stór hluti svarenda hefur 

einnig sótt endurmenntun þar sem fjallað er um kennsluaðferðir og er það af hinu góða að 

þátttakendur virðast sýna því áhuga. 

Þegar svör þátttakendanna eru skoðuð kemur í ljós að ekki er hægt að tengja ákveðnar 

kennsluaðferðir við það í hvaða bekk viðkomandi kennir. Sem dæmi er ekki hægt að segja að 

stuðst sé frekar við sjálfstæð skapandi viðfangsefni í fjórða bekk en í fyrsta bekk. Því má 

álykta að kennsluaðferðir sem þátttakendur nota henti almennt í kennslu í stærðfræði á yngsta 

stigi. 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla er gert ráð fyrir að nemendur vinni með 

hjálpargögn sem eru hversdagslegir hlutir eins og t.d. peningar, teningar, kúlur, talnagrindur, 

 
102 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:161 



Þröstur Már Pálmason  Stærðfræðikennsla á yngsta stigi 

43

sætisgildakubbar og mælitæki.103 Þegar þátttakendur voru spurðir um notkun hjálpargagna 

kom í ljós að þeir nota þessar tegundir af hjálpargögnum ásamt ýmsum öðrum hlutum. 

Fjölbreytnin er mikil og nefna allir þeir sem svöruðu spurningunni fleiri en eina tegund af 

hjálpargögnum. Því virðist sem kennarar séu meðvitaðir um mikilvægi hjálpargagna sem 

leiðir til meiri fjölbreytni í kennslunni. 

Það er því ekki hægt að segja annað en kennsluaðferðir á yngsta stigi í stærðfræði í 

grunnskólum Akureyrar séu fjölbreyttar og að sama skapi virðast þær vera í samræmi við 

kröfur námskrár. Ánægjulegt er að sjá að þátttakendur könnunarinnar sýna kennsluaðferðum 

mikinn áhuga og vilja gjarnan standa vel að vígi kennslufræðilega í stærðfræðikennslu. 

Rannsóknartilgáta mín Kennsluaðferðir á yngsta stigi í stærðfræði eru fjölbreyttar og í 

samræmi við kröfur námskrár er greinilega staðfest í könnuninni. 

 
103 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11-12 
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8. Lokaorð 
Í því þjóðfélagi sem við lifum í nú til dags eru stöðugar tækniframfarir. Með það í huga er 

ljóst að stærðfræðin er mikilvæg grein innan grunnskólans. Með góðri stærðfræðikunnáttu er 

auðveldara að fylgjast með og skilja þessar tækniframfarir. Kennsluaðferðir í stærðfræði 

skipta miklu máli við að gera námsefnið áhugavert og skemmtilegt fyrir nemendur. Það er því 

mikilvægt að stærðfræðikennarar fylgist með framförum jafnt í stærðfræði og kennslufræði til 

að tryggja góðan árangur í starfi. 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um aðalnámskrár grunnskóla allt frá árinu 1929. Þá hef ég 

fjallað um kennsluaðferðir almennt. Einnig kannaði ég hvort kennarar sem kenna stærðfræði á 

yngsta stigi í grunnskólum á Akureyri viðhafi fjölbreytni og fari eftir kröfum 

aðalnámskrárinnar. Til þess að fá svör við þessu gerði ég megindlega rannsókn. 

Niðurstöðurnar benda til að þessir kennarar í fyrsta til fjórða bekk í grunnskólum á Akureyri 

noti fjölbreyttar kennsluaðferðir og styðjist að einhverju leyti ómeðvitað við kröfur námskrár.  

Helsta takmörkun rannsóknarinnar er að úrtak hennar var lítið og takmarkað við eitt 

bæjarfélag. Því leyfa niðurstöðurnar ekki yfirfærslu á aðra skóla í öðrum bæjarfélögum nema 

að takmörkuðu leyti. Einnig er það takmörkun að réttmæti og áreiðanleiki spurningalistans 

sem nýttur var við gagnasöfnun hefur ekki verið prófaður að öðru leyti en með því að forprófa 

hann. 

Vinnan við þetta verkefni var bæði skemmtileg og lærdómsrík. Ég fékk tækifæri til að 

skyggnast inn í hugarheim kennara sem kenna stærðfræði á yngsta stigi. Sú reynsla sem 

maður hefur öðlast við þessa vinnu kemur án nokkurs vafa til með að nýtast um ókomin ár í 

starfi sem og leik. 

Ljóst er að kennsluaðferðir hafa mikil áhrif á kennslu og því mikilvægt að sá sem er að 

kenna sé meðvitaður um þær. Áhugavert væri að gera sambærilegar kannanir í öðrum 

grunnskólum. Þannig mætti bera saman niðurstöðurnar og kanna hvort einhver munur sé á 

milli skóla eða landshluta. Einnig væri gagnlegt að gera eigindlega rannsókn tengda 

niðurstöðunum sem hér hafa verið birtar. Þannig væri hægt að kafa dýpra í notkun 

kennsluaðferða. Ennfremur væri fróðlegt að gera könnun meðal nemenda þar sem skoðað yrði 

hvaða kennsluaðferð hentaði þeim best. Þótt hér hafi verið settar fram hugmyndir um 

framtíðarrannsóknir er vafalaust hægt að leggja til fleiri hugmyndir að frekari rannsóknum. 

Hver rannsókn sem gerð er innan kennslufræða styður við hana sem fræðigrein og gefur 

kennurum vísbendingar um hvort og hvernig þeir geti bætt sig við miðlun þekkingar. 
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Fylgiskjal A: Umsókn til Skóladeildar Akureyrarbæjar 

 



48

Fylgiskjal B: Svar frá Skóladeild Akureyrarbæjar
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Spurningar til stærðfræðikennara á yngsta stigi í grunnskóla 
 
Þessi spurningalisti er liður í lokaverkefni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
því verður stærðfræðikennsla á yngsta stigi skoðuð. Þátttaka þín er mikilvæg við 
framkvæmd rannsóknarinnar og er ég þakklátur fyrir þann tíma sem þú gefur þér í að 
svara listanum. 
 
Algjörrar nafnleyndar verður gætt við rannsóknina og verður spurningalistunum eytt 
að rannsókn lokinni.  
 
Ef einhverjar spurningar vakna við útfyllingu listans er þér velkomið að hafa samband 
við Þröst Má Pálmason í síma: 892-3709. 
 
Merktu einungis við með einu (x) við hverja krossaspurningu nema annað sé tekið 
fram. 
 

Bakgrunnsupplýsingar 
 

Hvaða bekk/bekkjum kennir þú stærðfræði? 

� 1. bekk 

� 2. bekk 

� 3. bekk 

� 4. bekk 

 

Hversu lengi hefur þú kennt stærðfræði á yngsta stigi grunnskóla? 

� 2 ár eða skemur 

� 3-5 ár 

� 6-10 ár  

� Meira en 10 ár 

 

Hver er menntun þín? 

� Ekki kennsluréttindi 

� Háskólapróf án kennsluréttinda 

� Kennarapróf frá KÍ 

� B.Ed-próf 

� Annars konar kennaramenntun 

� Háskólapróf og kennsluréttindi 
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1. Hvaða kennsluaðferðir notar þú eða styðst við í stærðfræðikennslu á yngsta stigi 

grunnskóla?  
Merktu við allar þær kennsluaðferðir sem þú notar við stærðfræðikennslu og svaraðu þeim 
undirspurningum sem fylgja. Athugaðu að þó að ekki sé merkt við kennsluaðferðina er samt 
ein undirspurning sem þarf að svara (Ef ekki notuð, hvers vegna ekki?). 
 

� Útlistunarkennsla (fyrirlestrar, sýnikennsla, sýningar, skoðunarferðir, fræðslumyndir,  

hlustunarefni). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Þulunám/þjálfunaræfingar (þulunám, yfirheyrslur, endurtekningaræfingar,  

 spurningahríð, skriflegar æfingar, námsleikir,  

 vinnubókarkennsla, vinnublaðakennsla, töflukennsla,  

 boðnámsaðferðir, þjálfunarforrit). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
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Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Verklegar æfingar (verkleg viðfangsefni). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Umræður og spurnaraðferðir (samræðuaðferðir, spurnaraðferðir, þankahríð,  

 umræðuhópar, málstofur, pallborðsumræður). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
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Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Innlifunaraðferðir og tjáning (sagnalist, sjónsköpun, leikræn tjáning, myndræn tjáning, 

 tónlist, söngur, dans, hreyfing, skrifleg tjáning, ritun). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 
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� Þrautalausnir (rökþrautir og heilabrjótar, ef-aðferðin, þrautalausnarforrit, hlutverkaleikir,  

 hermileikir). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Leitaraðferðir (kannanir, vettvangsathuganir, viðtöl, gagnagreining, tilraunir, efnis- og  

 heimildakönnun). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
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Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Hópvinnubrögð (hópverkefni, samvinnunám, púslaðferðin). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 

Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

� Sjálfstæð skapandi viðfangsefni (þemanám, söguaðferð, raunveruleg viðfangsefni, 

 sviðsetningarverkefni, landnámsaðferð). 

Ef ekki notuð, hvers vegna ekki? 

� Tel hana ekki við hæfi 

� Þekki hana ekki nógu vel 

� Skólinn leggur áherslur á aðrar aðferðir 

� Aðalnámskrá grunnskóla leggur ekki áherslu á þessa aðferð 
 

Ef notuð, hversu oft? 

� Um það bil í hverri kennslustund 

� Um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

� Um það bil vikulega 

� Um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
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Ef notuð, hvenær kennslustundarinnar styðst þú við aðferðina? 

� Í byrjun kennslustundar 

� Um miðbik kennslustundar 

� Í lok kennslustundar 

� Ekki kerfisbundið (í byrjun, í miðju, við lok) 

� Annað =>_______________________________________________ 

2. Hvað ræður því helst hvaða kennsluaðferðir í stærðfræði þú notar? 

� Aðalnámskrá grunnskóla 

� Samkennarar nota þessa aðferð 

� Minn vani 

� Áherslur sem skólinn setur 

� Tel þessar aðferðir henta mér best 

� Þessar aðferðir henta nemendum mínum best 

� Annað => ______________________________________________________ 
 

3. Hversu góða eða ítarlega telurðu þekkingu þína á kennsluaðferðum vera á skalanum 1 - 5? 

 1 2 3 4 5 
| | | | |

4. Hefur þú sótt endurmenntunarnámskeið sem fjalla um kennsluaðferðir? 

� Já => svara næst spurningu 6 

� Nei 

 

5. Ef nei, hvers vegna ekki? 

� Slíkt námskeið hefur ekki verið í boði  

� Hef ekki áhuga á slíku námskeiði 

� Skólinn hefur ekki gefið mér svigrúm til að sækja slíkt námskeið 

� Annað =>______________________________________________________ 
 

=> svara næst spurningu 8 

 

6. Ef já, hefur endurmenntunarnámskeiðið nýst þér í kennslu eftir að því lauk? 

� Já  

� Nei => svara næst spurningu 8 

 

7. Ef já, hvernig hefur endurmenntunarnámskeiðið nýst þér helst í kennslu? 

� Aukið fjölbreytni í kennsluháttum  

� Gert mig öruggari í starfi 

� Fengið mig til að ígrunda kennsluna 

� Annað =>______________________________________________________ 
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8. Telur þú að þær kennsluaðferðir í stærðfræði sem þú notar séu í samræmi við kröfur 

aðalnámskrár grunnskóla? 
� Já => svara næst spurningu 10 

� Nei 

 

9. Ef nei, hvers vegna notar þú aðrar kennsluaðferðir í stærðfræði en þær sem eru gefnar upp 
í aðalnámskrá grunnskóla? 

� Samkennarar nota þessar aðferðir 

� Minn vani 

� Áherslur sem skólinn setur 

� Tel mig ráða best við þær aðferðir sem ég nota 

� Tel aðrar kennsluaðferðir skila frekari árangri 

� Annað => ______________________________________________________ 
 

10. Telur þú að aðalnámskrá grunnskóla ætti að gefa skýrari fyrirmæli um kennsluaðferðir í 
stærðfræði? 

� Já  

� Nei 

 

11. Notar þú einhver hjálpargögn við kennslu stærðfræði á yngsta stigi? 

� Já  

� Nei=> svara næst spurningu 13 

12. Ef já, hvaða hjálpargögn notar þú við kennslu stærðfræði á yngsta stigi? 

� Tölvur/reikniforrit � Peninga 

� Sætisgildakubba � Teninga 

� Talnagrindur � Mælitæki 

� Reiknivélar � Kúlur 

� Spjöld � Annað =>____________________ 

13. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri í tengslum við kennsluaðferðir í stærðfræði á 

yngsta stigi grunnskóla? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


