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Ágrip 

Rannsókn þessi fjallar um kennsluaðferðir stærðfræðikennara á mið- og unglingastigi. 

Rannsóknin var framkvæmd með megindlegri aðferð og var úrtakið 142 kennarar úr 21 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Spurningarlistar voru afhentir með tvennum hætti, 

annarsvegar á rafrænu formi og hinsvegar afhentir í skólana. 54 kennarar tóku þátt. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig kennarar á mið- og unglingastigi 

kenna og athuga hvort munur væri á kennsluaðferðum þeirra eftir aldri, starfsreynslu og 

menntun í stærðfræði og stærðfræðikennslu. Rannsókn okkar gefur afdráttalausa 

niðurstöðu. Hún er sú að kennarar, óháð aldri, starfsreynslu þeirra og menntun, kjósa að 

nota kennsluaðferðina einstaklingsvinna mest í stærðfræðikennslu sinni. Þeir nota 

aðferðina vegna þess að þeir telja hana bera árangur í kennslu. Áður en fjallað er um 

rannsóknina gerum við grein fyrir nýjum rannsóknum á árangursríkum kennsluaðferðum 

í stærðfræði. Af þeim má ráða að niðurstaða rannsóknar okkar er ekki í samræmi við þær 

kennsluaðferðir sem fræðimenn telji að beri árangur í stærðfræðikennslu.  
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Formáli 

Þessi rannsókn var unnin sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum 

við Kennaraháskóla Íslands á vorönn 2007. Ástæða fyrir forvitni okkar á 

kennsluaðferðum stærðfræðikennara á mið- og unglingastigi var sú að við stunduðum 

nám á stærðfræðikjörsviði. Okkur langaði að fá að vita hvort stærðfræðikennarar nota 

þær kennsluaðferðir sem við höfum lært að séu árangursíkar í námi okkar. Þetta verkefni 

var samið með það í huga að þær upplýsingar sem í því má finna nýtist þeim sem hafa 

áhuga á að kynna sér hvernig kennsluaðferðir eru notaðar í stærðfræðikennslu á þessum 

skólastigum. Jafnframt er hægt að lesa sér til um árangursríkar kennsluaðferðir og hvers 

vegna þær bera árangur. 

 Við viljum þakka þeim skólastjórum sem gáfu leyfi fyrir því að leggja 

spurningalistann okkar fyrir stærðfræðikennara í skólunum. Einnig erum við þakklátar 

þeim kennurum sem gáfu sér tíma til að svara listanum, án þátttöku þeirra hefði þessi 

rannsókn ekki orðið að veruleika. Að lokum viljum við þakka leiðsögukennara okkar 

Jónínu Völu Kristinsdóttur lektor við Kennaraháskóla Íslands fyrir aðstoðina. Hún veitti 

okkur góðar ábendingar, uppbyggilega gagnrýni og jákvæð viðbrögð. 
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1. INNGANGUR 

Stærðfræðikennsla er í stöðugri þróun og nýjar hugmyndir koma fram með tilkomu nýrra 

rannsókna. Breyttir þjóðfélagshættir og tækniframfarir hafa vissulega áhrif á hana. 

Rannsóknir veita innsýn í það hverskonar kennsla ber árangur á hverjum tíma. Við 

gerðum megindlega rannsókn til að fá innsýn í hvaða kennsluaðferðir stærðfræðikennarar 

á mið- og unglingastigi á höfuðborgarsvæðinu eru að nota. Spurningalistar voru notaðir 

við framkvæmd hennar.  

Þær rannsóknarspurningar sem við höfðum í huga við framkvæmd verkefnisins 

voru: Hvernig kenna stærðfræðikennarar á mið- og unglingastigi? Hvernig kennsla ber 

árangur? Verkefnið er tvískipt. Það skiptist í fræðilegan hluta og umfjöllun um 

rannsóknina. Fræðilegi hlutinn hefst á sögu stærðfræðinnar og breyttum áherslum í 

stærðfræðikennslu. Því næst er fjallað um stærðfræðilega hæfni og skilning. Að því loknu 

er fjallað um kennara sem ná árangri og árangursríka kennslu í stærðfræði. Í umfjöllun 

um rannsóknina tölum við um markmið hennar, rannsóknaraðferð og niðurstöður. Í lokin 

eru umræður okkar og ályktanir um niðurstöður rannsóknarinnar.    
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2. SAGA STÆRÐFRÆÐINNAR 

„Guð fann upp heilu tölurnar, allt annað eru mannanna verk“ þessi setning er höfð eftir 

Kronecker1 sem talinn er einn af höfuðstærðfræðingum 19. aldarinnar. 

Menningarsamfélög hafa í aldanna rás notast við aðferðir til að kasta tölu á tiltekinn 

fjölda og því má segja að enginn hafi fundið upp stærðfræðina heldur sé hún samofin 

menningunni og af Guði gefin ef menn vilja líta svo á. Hægt er að rekja hana alveg aftur 

til 70.000 fyrir Krist, þar sem fundist hafa mannvistarleifar. Í Grikklandi kom fram nýtt 

viðhorf til stærðfræðiiðkana um miðja þúsöldina fyrir Krist. Ekki var lengur nægjanlegt 

að reikna stærðir með viðunandi nákvæmni heldur varð nauðsynlegt að sýna fram á að 

svarið væri rétt án nokkurs vafa. Ekki var lengur tekið gott og gilt það sem sagt var í 

gömlum ritum og þulum. Leitað var svara við spurningunni Hvers vegna?  

Það sem hefur mótað stærðfræðiiðkun í heiminum er viðhorf Grikkja og þegar 

spurt er hver hafi fundið upp stærðfræðina gæti svarið því verið Grikkir, en varla er hægt 

að eigna stærðfræðina einum manni. Mestu stærðfræðingar sögunnar eru Arkimedes2, 

Newton3 og Gauss4 (Kristín Bjarnadóttir 2001; Kristín Bjarnadóttir 2006a). 

 

                                                 
1 Kronecker var þýskur stærðfræðingur (1823-1891). 
2 Arkimedes var grískur stærðfræðingur (287-212 f.Kr). 
3 Newton var enskur stærðfræðingur (1642-1727). 
4 Gauss var þýskur stærðfræðingur (1777-1855). 
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3. SAGA STÆRÐFRÆÐIKENNSLU Á ÍSLANDI 

Árið 1880 voru lög um kennslu í reikningi og skrift fyrst sett á Íslandi. Stærðfræði hét þá 

reikningur og miðaðist allt við að geta reiknað rétt. Um tvenns konar reikning var að 

ræða, reikning á blaði og hugarreikning. Kennsla í reikningi einkenndist af því að kenna 

nemendum ákveðnar aðferðir við að setja upp dæmi og þjálfa þá í því (Anna 

Kristjánsdóttir 2000:33). Fjölskyldur barna áttu að sjá um að fræða þau en prestar höfðu 

umsjón með menntun þeirra. Reikningskennslan átti að ná yfir samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu með heilum tölum og tugabrotum. Um þetta leiti voru margir 

barnaskólar settir á laggirnar og fór kennsla fram í kirkjum. Árið 1907 voru samþykkt 

mun ítarlegri fræðslulög og nánast öll kennsla var færð frá kirkjunni í skólahúsnæði, en 

heimakennsla þekktist enn (Kristín Bjarnadóttir 2006b:120,142). 

Með lögum árið 1926 er lítil breyting á fræðslulögum. Í þeim er tekið fram að brot 

eru bæði almenn brot og tugabrot. Árið 1936 er prósentureikningur í fyrsta sinn nefndur í 

lögum. Í þeim er einnig að finna ákvæði um yngri börn og hvað 10 ára börnum er ætlað 

að geta í stærðfræði. Með fræðslulögum árið 1946 er ekki hægt að segja að kröfur um 

stærðfræðinám og kennslu hafi aukist. Nemendur eiga að kunna skil á öllu því sem fyrr er 

talið upp. Árið 1974 taka Grunnskólalög við af lagaákvæðum í fræðslulögum (Anna 

Kristjánsdóttir 1996:12). 

Fram til ársins 1960 var stærðfræðikennsla um heim allan byggð á 

reikniaðgerðunum fjórum með heilum tölum og brotum, flatarmáls- og rúmmálsreikningi. 

Nánast ekkert var fjallað um eðli talna, algebru, tölfræði, rúmfræði eða líkindareikning. 

Uppúr 1960 fóru af stað miklar umræður um stærðfræði og stærðfræðikennslu um heim 

allan og farið var að endurskoða kennsluhætti og námsefni (Birna Hugrún Bjarnadóttir og 

Guðrún Angantýsdóttir 2003:118). 

Nýtt námsefni ruddi sér til rúms eftir 1960. Námsefnið var fjölbreytt og flestir 

tengja hugtakið „nýstærðfræði“ við mengjafræði, sem var mikilvægur þáttur á öllum 

skólastigum. Guðmundur Arnlaugsson5 hafði frumkvæði að nýju námsefni í 

menntaskólum ásamt Birni Bjarnasyni6 (Kristín Bjarnadóttir 2006b:256-258,319). Árið 

                                                 
5 Guðmundur Arnlaugsson (1913-1996) fyrrum rektor Menntaskólans við Hamrahlíð og ritaði bókina Tölur 
og mengi sem var gefin út árið 1966. 
6 Björn Bjarnason (1919-1999) kenndi stærðfræði og efnafræði við Menntaskólann á Akureyri (1946-
1948), Menntaskólann í Reykjavík (1948-1969) og Háskóla Íslands (1951-1971). 
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1966 var byrjað að kenna nýtt danskt námsefni í sjö bekkjardeildum í Reykjavík. Efnið 

var byggt á mengjafræði eftir Agnete Bundgaard7. Allir kennarar áttu að sækja námskeið 

sem fjallaði um fræðileg atriði á grundvelli efnisins, kennslufræðileg atriði varðandi 

skilning barna og hagnýtar upplýsingar um framkvæmd þess. Mikill áhugi var á þessu 

nýja námsefni og námskeið voru haldin árlega fyrir kennara. Með efninu fylgdu 

kennsluleiðbeiningar, en það var nýjung. Þrátt fyrir það var eitthvað sem gekk ekki eins 

og fyrirhugað var. Kennurum var ókunnugt um vandann sem átti að leysa og athygli 

beindist að inntaki en ekki að kennsluháttum. Höfundur efnisins ráðlagði að nemendur 

færu ekki heim með verkefni vegna þess að foreldrar þekktu það ekki og gæti því 

leiðsögn þeirra fremur ruglað nemendur en hitt. Að lokum var svo Bundgarrd-námsefnið 

leyst af hólmi með námsefni fyrir grunnskóla sem þróað var af skólarannsóknadeild og 

síðar Námsgagnastofnun (Kristín Bjarnadóttir 2004; Anna Kristjánsdóttir 1996:23-28).  

 

                                                 
7 Agnete Bundgaard - danskur kennari. 
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4. ÍSLENSKAR NÁMSKRÁR 

Fyrsta námskráin var gefin út árið 1960. Sé hún skoðuð sést að færni í reikningi byggist 

jöfnum höndum á skilningi, þjálfun og reglum sem lærðar eru utanað. Í kennslunni er 

lögð áhersla á að nota nauðsynleg og fjölbreytt kennslutæki. Hugarreikningur, sjónminni 

og skilningur þótti jafnframt mikilvægur.  

Kennsluhættir: Í námskránni eru góðar og ítarlegar leiðbeiningar fyrir kennarann 

um hvernig haga eigi kennslunni ásamt því hvernig eigi að bregðast við ýmsum 

uppákomum. Hann á að vera þolinmóður gagnvart nemendum og nauðsynlegt er að hafa 

tiltæk aukaverkefni fyrir getumeiri nemendur. Kennslan á að einkennast af því að kenna 

nemendum ákveðnar aðferðir við að setja upp reikningsdæmi og þjálfa þá í því. Mikil 

áhersla er á að reikningskennsla eigi að vera traust eins og keðja þar sem allir hlekkir eru 

jafn sterkir (Aðalnámskrá grunnskóla 1960:22-24). 

Árið 1976 kom út ný Aðalnámskrá, en þá kom ekki út sérstakt hefti um 

stærðfræði. Ákveðið var að leggja áherslu á að semja nýtt námsefni í stærðfræði í stað 

þess að semja nýja námskrá því það námsefni sem til var gat ekki uppfyllt þær kröfur sem 

þyrfti að gera í nýrri námskrá (Jónína Vala Kristinsdóttir 2007).  

Árið 1989 kom út Aðalnámskrá. Í stærðfræðihlutanum er áhersla lögð á hugtök og 

táknmál stærðfræðinnar, ásamt því að nemendur nái tökum á völdum sviðum 

stærðfræðinnar þannig að hún nýtist þeim í daglegu lífi. Nemendur áttu að temja sér að 

beita stærðfræðinni og gera sér grein fyrir mikilvægi kerfisbundinnar framsetningar og 

skýrra röksemdafærsla. Inntaki náms var skipt í sex flokka. Þeir voru reikningur og 

algebra, tölur, rúmfræði, rökfræði, líkindareikningur og tölfræði, og hagnýt stærðfræði.  

Kennsluhættir: Talið er upp hvaða kennsluaðferðir skipta miklu máli í stærðfræði 

og hvaða efnivið kennari ætti að nota til að byggja kennslu sína á. Mikilvægt er að 

kennarinn stuðli að jákvæðum viðhorfum til stærðfræðinnar. Hann þarf að hafa vald á 

fjölbreyttum kennsluaðferðum svo hann geti valið viðeigandi aðferð með tilliti til 

námsmarkmiða, getu nemenda og annarra aðstæðna hverju sinni. Útskýringar kennara, 

samræður nemenda og kennara, verkefnavinna og leitarnám eru kennsluaðferðir sem átti 

að styðjast ætti við (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:142,152-155). 

Núverandi Aðalnámskrá í stærðfræði kom út árið 1999. Áhrif hugsmíðakenninga 

má greina þar. Þar er talið nauðsynlegt að benda nemendum á að táknmál stærðfræðinnar 
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er öflugur tjáningarmiðill og mikilvæg viðbót við venjulegt tungumál (Birna Hugrún 

Bjarnadóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:119). Í Aðalnámskrá eru markmið fyrir 

grunnskóla sett fram í þremur flokkum, lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. 

Áhersla er á að nemendur: 

- öðlist næga kunnáttu til að takast á við stærðfræðileg verkefni sem koma upp í 

daglegu lífi og geti notað stærðfræðina við margs konar störf í þjóðfélaginu 

- öðlist nægilega kunnáttu til að þeir geti stundað framhaldsnám í ýmsum 

greinum 

- kynnist stærðfræði sem hluta af menningararfi og almennri menntun 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:10). 

Inntaki stærðfræðináms er skipt í sex flokka. Þeir eru: Tölur; reikningur, reikniaðferðir og 

mat; hlutföll og prósentur; mynstur og algebra; rúmfræði; tölfræði og líkindafræði. Þar 

eru áfangamarkmið sett fram eftir því á hvaða stigi nemendur eru að ljúka námi þ.e.a.s. 

yngsta stigi, miðstigi eða unglingastigi (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:6-11).  

Kennsluhættir: Í námskránni kemur fram að kennarinn á að notast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Eitt af meginmarkmiðum kennslunnar er að nemendur geti tjáð sig um 

aðferðir sínar og lausnir á stærðfræðiverkefnum, bæði í töluðu máli og rituðu (Birna 

Hugrún Bjarnadóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:120-121). Auk þess er áhersla á að 

nemendur geti reiknað í huganum. Hluti kennslunnar fer fram sameiginlega í bekknum 

með innlögn og samantekt. Jafnframt skal gera ráð fyrir að hluti námsins fari fram í 

litlum nemendahópum. Að flétta námið saman við leik þykir gagnleg kennsluaðferð í 

stærðfræði sem er líkleg til að skapa jákvætt viðhorf til hennar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 1999:6-13). 
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5. BREYTTAR ÁHERSLUR Í STÆRÐFRÆÐIKENNSLU 

Að mörgu er að hyggja við framkvæmd og skipulagningu stærðfræðikennslu. Mikil 

áhersla er í dag á að kennsla eigi að vera einstaklingsmiðuð og sú krafa sett fram að allir 

nemendur eigi að geta unnið út frá eigin forsendum. Gert er ráð fyrir töluverðum 

breytingum á stærðfræðikennslu í námskránni 1999 ekki síst með tilliti til áherslu á 

vinnubrögð stærðfræðinnar. Þá er átt við að rannsaka, túlka, ræða, vinna hlutbundið, skrá 

og leysa þrautir. Lögð er áhersla á að nemendur læri að skapa sína eigin þekkingu út frá 

fyrri reynslu. Þessar nýju áherslur byggja á hugmyndafræði sem kennd er við hugsmíði. 

Þær byggja á því að skoða nám og virkni og þeirri trú að eiginlegt nám fari ekki fram 

nema einstaklingurinn sé virkur þáttakandi í því sem er að gerast í kringum hann. 

Nemendur byggja þekkingu sína á fyrri reynslu en reynsla þeirra er mjög mismunandi. 

Hver og einn smíðar sína þekkingu og því verður hún alltaf einstaklingsbundin. Hver 

einstaklingur þarf að öðlast hana gegnum samskipti, hlustun, rannsóknir, virkni og 

rökræður. Breytingarnar koma einnig fram í að beiting og notkun stærðfræði sé 

mikilsverðari námsárangur en að geta sýnt færni í notkun reiknirita. Ekki er heldur vænst 

þess að allir stefni í sömu átt á sama tíma og að ekki sé endilega best að meta skilning 

með skriflegum prófum (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:4,11; 

Birna Hugrún Bjarnadóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:118-120).  

 Hlutverk kennara felst í að leggja fyrir nemendur krefjandi verkefni og skapa 

stærðfræðilegt námsumhverfi. Þeir eiga auk þess að hvetja til umræðna og ritunar og 

stuðla að hópavinnu. Kennarar þurfa að gefa nemendum rými til að læra út frá eigin 

forsendum og vera virkir hlustendur þegar nemendur tjá sig. Þeir eiga ekki að leiða 

nemendur áfram skref fyrir skref heldur aðeins að veita þeim stuðning (Birna Hugrún 

Bjarnadóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:120). 

Í menningu þjóðfélaga birtist stærðfræði sem þörf fólks til að takast á við þau 

verkefni sem upp koma í daglegu lífi. Stærðfræði er svo samofin menningu og 

þjóðfélagsháttum að lágmarkskunnátta í henni er nauðsynleg til að skilja umheim sinn og 

takast á við daglegt líf og störf. Hlutverk skólans er að sjá til þess að nemendur kynnist 

sem flestum hliðum stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:5).  

Allir nemendur geta lært að hugsa stærðfræðilega. Hlutverk kennarans felst í því 

að hjálpa öllum nemendum að ná tökum á slíkri hugsun. Allir eiga að hafa jafna 
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möguleika til náms og því á stærðfræðin að vera aðgengileg öllum (Kilpatric, Jeremy o.fl. 

2001:16). Allir nemendur eiga rétt á því að kynnast öllum þeim efnissviðum sem 

Aðalnámskrá tekur til (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:4). 

Nemendur ættu að skynja nám í stærðfræði sem skapandi athöfn og ferli fremur en 

söfnun afmarkaðrar kunnáttu og þekkingar. Þjálfun í einstökum þáttum stærðfræðinnar 

fær aðeins gildi ef verkefnin hafa merkingu og tilgang fyrir nemendum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði 1999:8).  
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6. STÆRÐFRÆÐILEG HÆFNI OG SKILNINGUR 

Vangaveltur um það hvaða kennsluaðferðir á að nota í skólum hafa í áratugi ruglað 

foreldra, kennara, stærðfræðinga og aðra í ríminu. Á margan hátt er það ótrúlegt hve 

skoðanir eru skiptar í sambandi við þessar vangaveltur. Líklega er það vegna þess að 

kennsla er mjög flókið ferli og vantað hefur góðar rannsóknir á áhrifum mismunandi 

aðferða í stærðfræðikennslu og stærðfræðinámi (Boaler 2002:1). 

Í dag er talið mikilvægt að nemendur skilji stærðfræðina sem þeir eru að læra. 

Þess vegna ættu allir nemendur að læra að hugsa stærðfræðilega (Kilpatric o.fl. 2001:16). 

Það er ekki stutt síðan farið var að tala um stærðfræðinám með þessum hætti. Í upphafi 

síðustu aldar sagði Dewey8 að kennsla án skilnings skemmdi hæfileika nemenda til að 

ígrunda og leggja merkingu í það sem þeir eru að fást við. Fyrir honum fólst nám í 

þrautarlausnum og byggðist á einstaklingsmarkmiðum og áhuga. Skilningurinn er 

mikilvægastur af öllu, því það sem lært er af skilningi er hægt að nota á sveigjanlegan 

hátt, við nýjar aðstæður og til þess að læra nýja hluti. Deilur geta verið um hvaða 

stærðfræðiþátt sé mikilvægast að kenna, en það sem nemendur læra eiga þeir að skilja. 

Skilningur ætti að vera grundvallarmarkmið í allri stærðfræðikennslu (Hiebert 

1997:viii,1-2). Tveir þættir hafa einkum áhrif á það hvernig nemendur læra og skilja 

stærðfræði. Þeir eru: 

- Ígrundun: Felst í vangaveltum um eigin reynslu og hugmyndir, 

hugsun um hluti frá mismunandi sjónarhorni, hugsun um hvað þú 

ert að gera og hvers vegna þú gerir það. 

- Tjáskipti: Felast í umræðum, hlustun, skrifum, miðlun, áhorfi 

o.s.frv. Með því að ræða við aðra fáum við oft fleiri hugmyndir og 

sjónarhorn (Hiebert 1997:5). 

Afgerandi fyrir þróun og uppbyggingu raunverulegrar þekkingar og skilnings er sú 

ígrundun og hugsun sem fer af stað þegar tekist er á við viðfangsefni. Því er mikilvægt að 

kennarar leggi áherslu á viðfangsefni þar sem nemendur geta skapað sér reynslu sem þeir 

nota til að byggja þekkingu sína á (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006a:1). Með því að lesa stærðfræðitexta, tjá sig og skiptast á skoðunum við aðra um 

aðferðir og lausnir á stærðfræðiverkefnum eflist skilningur nemenda. Skilningur og 

                                                 
8 Dewey var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og uppeldisfrömuður (1859-1952). 
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þekking þurfa að haldast í hendur. Eftir því sem tengsl hugtaks við aðra tiltæka þekkingu 

verða skýrari vex skilningur (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:8-9).   

Nemendur kennara sem nota mikið frásögn í kennslu eru ekki líklegir til að þróa 

nýjan skilning og heldur ekki þeir nemendur sem leysa margar endurtekningaræfingar í 

kennslustundum. Nemendur sem fá tækifæri til að velta fyrir sér hvernig hugmyndir 

virka, hvort mismunandi hugmyndir og aðferðir séu þær sömu eða ólíkar og hvernig það 

sem þeir vita áður tengist þeim aðstæðum sem þeir eru að skoða eru aftur á móti líklegir 

til að þróa nýjan skilning (Hiebert 1997:17).  

Öll stærðfræðikennsla ætti að byggja á því að nemendur öðlist stærðfræðilega 

hæfni (Boaler 2002:1). Áskorun kennara felst í að stýra kennslu sinni þannig að hún 

hjálpi nemendum að þróa stærðfræðilega hæfni. Góð kennsla, á hvaða formi sem hún 

birtist, einkennist af því að lögð er áhersla á mikilvægt stærðfræðilegt inntak sem er sett 

fram og þróað af ráðvendni. Tekið er tillit til núverandi þekkingar nemenda og 

hugsunarháttar, einnig hvernig þekkingin og hugsunin þróast. Slík kennsla er árangursrík 

og með tímanum þróast þekking, hæfileikar og færni sem við köllum stærðfræðilega 

hæfni. Engin ein leið í kennslu er réttari en önnur. Hinsvegar sýna rannsóknir að kennsla 

sem felur í sér þátttöku nemenda sé líklegri til árangurs heldur en kennsla þar sem 

kennarinn er miðpunkturinn (Kilpatric o.fl. 2001:315-316). 

Í KOM-skýrslunni9 sem gefin var út af danska menntamálaráðuneytinu árið 2002 

er stærðfræðileg hæfni skilgreind. Hún byggir á átta stærðfræðilegum hæfniflokkum, en 

skilgreina má hæfni sem getu til að takast á við viðfangsefni á viðurkenndan og 

markvissan hátt. Flokkarnir eru:  

1. Hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar. Þessi hæfni felur í sér vald til að setja 

fram skynsamlegar spurningar eða tillögur um hvernig leita má svara og draga 

ályktanir af gögnum.  

2. Hæfni til að leita lausna. Hæfnin felst í því að geta leitað lausna á sjálfstæðan 

hátt, þekkt takmarkanir og kosti mismunandi framsetningarmáta og haft úthald til 

að prófa mismunandi leiðir.   

                                                 
9 KOM stendur fyrir Kompetancer og matematiklæring. Skýrslan var unnin af 12 manna starfshópi og er 
álit þeirra um nám og kennslu í stærðfræði í Danmörku.  
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3. Hæfni til að setja fram stærðfræðileg líkön. Hæfnin til að geta greint samband 

milli stærða og setja samböndin fram í reiknireglum.  

4. Hæfni til stærðfræðilegrar röksemdafærslu. Í grunnskóla felst hæfnin fyrst og 

fremst í því að nemendur útskýri, færi rök fyrir máli sínu, finni rökvillur og 

mótdæmi sem afsanna fullyrðingu.  

5. Hæfni til að geta sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt. 

Hæfnin felst í því að nemendur geta lesið og notað mismunandi 

framsetningarmáta og túlkað milli þeirra.  

6. Hæfni til að fara með táknmál stærðfræðinnar og setja hana fram á formlegan 

hátt. Þetta er hæfnin til að þekkja helstu stærðfræðitákn og geta beitt þeim af 

nokkurri nákvæmni við tjáningu.  

7. Hæfni til samskipta. Hæfnin felst í að geta tjáð sig um og með stærðfræði og að 

geta skilið fjölbreytilegan framsetningarmáta annarra.  

8. Hæfni til að nýta hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, þ.m.t. tölvutækni. Þessa 

hæfni má efla með því að veita nemendum tækifæri til að kynnast þeim 

fjölbreytilegu tækjum sem stærðfræðingar nota við vinnu sína (Kristín 

Bjarnadóttir 2003; Kompetancer og matematiklæring. Ideer og inspiration til 

udvikling af matematikundervisning i Danmark 2002).  

Hæfniflokkarnir skiptast í tvo hópa. Fyrstu fjórir flokkarnir felast í því að kunna að fara 

með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar og síðari fjórir felast í að geta spurt og svarað 

með stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir 2003). 

Hæfnissviðin fléttast saman á ýmsa vegu og fjölbreytileg tengsl myndast milli 

flokka. Hæfni á einu sviði styður eflingu á hæfni á öðru sviði. Hæfni í öllum flokkunum 

felst bæði í að geta rannsakað stærðfræði og framkvæmt hana. Oft getur þó verið erfitt að 

greina á milli flokkanna (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:5; 

Kristín Bjarnadóttir 2003). 

Kennarar ættu stöðugt að leggja áherslu á að stærðfræðileg hæfni sé byggð upp í 

gegnum reynslu í námi og með því að beita því sem lært hefur verið. Stærðfræðileg hæfni 
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er ekki meðfædd eða takmörkuð. Með því að leggja sig fram geta nemendur öðlast meiri 

hæfni í stærðfræði (Kilpatric o.fl. 2001:340).  

Nota má hæfnissviðin til þess að lýsa og greina hvað fer fram í raunverulegri 

kennslu, þ.e. við greiningu á daglegri kennslu, tengslum við námskrá og á því hvað hver 

einstakur nemandi hefur tileinkað sér í kennslunni (Kristín Bjarnadóttir 2003). 

Stærðfræðikennarar þurfa að velta fyrir sér hugmyndum um hvað felist í því að 

vera góður í stærðfræði og hver markmið stærðfræðináms í grunnskóla eigi að vera 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006:5-6). Það að vera lélegur í 

stærðfræði dregur úr tækifærum fólks og hæfni þeirra til að takast á við hversdagsleg 

verkefni (Kilpatric o.fl. 2001:16). Lífið leggur yfirleitt ekki fyrir uppsett dæmi og þess 

vegna þurfa kennarar að byggja námið þannig upp að það nýtist nemendum bæði utan 

skólans og þegar þeir þurfa að takast á við ný verkefni. Stærðfræðileg hæfni nýtist í 

viðfangsefnum daglegs lífs (Kristín Bjarnadóttir 2003). 

Þegar hæfniflokkarnir eru skoðaðir með tilliti til markmiða í íslensku námskránni 

má sjá samsvörun þar á milli. Í hæfniflokkunum er þó lögð meiri áhersla á fjölbreytileg 

vinnubrögð og að sjá og greina stærðfræði (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2006a:5).  
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7. KENNARAR SEM NÁ ÁRANGRI 

Færni í að kenna stærðfræði felst í því að vera stöðugt að hjálpa nemendum að læra 

stærðfræðiefni sem hefur gildi fyrir þá. Það felst líka í að vinna á árangursríkan hátt með 

fjölbreyttum hóp nemenda í mismunandi umhverfi og þvert á flokka stærðfræðiefnisins 

(Kilpatric o.fl. 2001:369).  

Í KOM-skýrslunni er skilgreind æskileg hæfni stærðfræðikennara. Hún felst í því 

að geta afhjúpað og túlkað hvernig nám hvers nemanda fer fram og hvaða hæfni 

nemandinn hefur tileinkað sér. Stærðfræðikennarar þurfa að geta metið árangur námsins 

með fjölbreyttum aðferðum. Þeir þurfa að búa yfir hæfni til að geta unnið með öðrum 

kennurum að málum sem stuðla að bættri stærðfræðikennslu. Stærðfræðikennarar þurfa 

sífellt að bæta við sig og auka faglega, kennslufræðilega og uppeldislega hæfni sína. Auk 

þessa þurfa kennarar að búa yfir hæfni í faglegum þáttum kennslunnar, þ.e. hafa 

nauðsynlega hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar, þrautalausna, líkanagerðar, 

röksemdafærslu, fjölbreytni í framsetningu, meðferðar táknmáls, samskipta og náms- og 

kennslugagna miðað við það skólastig sem þeir kenna á. Kennarar þurfa að gera sér grein 

fyrir því hvers konar spurningar og svör eiga við í stærðfræðikennslu hverju sinni (Kristín 

Bjarnadóttir 2003:2-3). 

Viðhorfið í samfélaginu virðist vera þannig að hver sá sem veit eitthvað getur 

kennt það, að kennsla sé varla meira en heilbrigð skynsemi. Kennsla er hinsvegar flókið 

vitsmunalegt ferli og hægt er að læra að kenna á árangursríkan hátt (Boaler og 

Humphreys 2005:118; Kilpatric o.fl. 2001:369).  

Eigi nemendur að geta þróað með sér stærðfræðihæfni þá verða kennarar þeirra að 

hafa skýra sýn á markmiðin með kennslunni og hvað hæfni merkir fyrir það 

stærðfræðilega viðfangsefni sem þeir eru að kenna. Þeir þurfa að þekkja stærðfræðina 

sem þeir kenna, hvert hún getur leitt nemendur og á hvaða leið nemendur eru með hana. 

Kennarar verða að geta notað þekkingu sína á sveigjanlegan hátt í kennslu vegna þess að 

nauðsynlegt er að meta og aðlaga kennsluefni, setja efnið fram á heiðarlegan og 

aðgengilegan hátt, skipuleggja og stýra kennslunni og meta hvað nemendur eru að læra. 

Kennarar þurfa að geta hlustað á og séð framsetningar nemenda á stærðfræðilegum 

hugmyndum til þess að geta hannað viðeigandi leiðir til þess að bregðast við hugmyndum 

þeirra. Kennari verður að geta túlkað skriflega úrvinnslu nemenda, rannsakað 
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röksemdafærslur þeirra og brugðist við öllum þeim mismunandi aðferðum sem nemendur 

gætu notað til þess að leysa vandamál. Kennari þarf að geta séð stærðfræði í mismunandi 

viðfangsefnum, beint athygli nemenda að henni og lagað hana að ákveðnum hópi 

nemenda. Kennarar þurfa því að vera vel að sér í öllum þeim málefnum sem snúa að 

stærðfræðikennslu og styðja við nemendur sína þannig að þeir öðlist hæfni í stærðfræði 

(Kilpatric o.fl. 2001:369-370).  

Eftir því sem kennarar læra meira um stærðfræði, um nemendur sína og um 

kennslu hafa þeir fleiri valkosti þegar þeir þurfa að taka ákvarðanir í kennslunni. 

Kennarar þurfa að taka margar ákvarðanir í einni kennslustund og aukin þekking hjálpar 

þeim að taka réttu ákvarðanirnar. Munurinn á árangursríkri kennslu og kennslu sem ekki 

skilar árangri er fólginn í þeim ákvörðunum sem kennarar þurfa að taka á einu andartaki í 

kennslu. Meiri reynsla og vitneskja kennarans eykur líkurnar á að hann bregðist rétt við 

þeim tækifærum sem gefast í kennslunni (Boaler og Humphreys 2005:29,53). 

Til þess að kenna stærðfræði er nauðsynlegt að kennarinn búi yfir þekkingu á 

sjálfri stærðfræðinni, þekkingu á nemendum og þekkingu á leiðum í kennslu (Kilpatric 

o.fl. 2001:370).   

 

7.1. Þekking á stærðfræði 

Þekking á stærðfræði felur í sér:  

- Þekkingu á stærðfræðilegum staðreyndum, hugtökum, aðferðum og tengslum 

meðal þeirra.  

- Þekkingu á þeim leiðum sem nota má til þess að setja fram stærðfræðilegar 

hugmyndir.   

- Þekkingu á stærðfræði sem vísindagrein.  

Þekking á stærðfræði felur einnig í sér ígrundun markmiða stærðfræðikennslu og sú 

þekking veitir kennurum forsendur til þess að forgangsraða markmiðunum.  

Að kunna stærðfræði til að geta kennt hana er ekki það sama og að þekkja 

stærðfræði fyrir sjálfan sig. Mun meira býr að baki kennslu. Kennarar þurfa að geta skilið 

hugtök rétt og farið með aðferðir af nákvæmni, en þeir þurfa líka að skilja 

hugtakagrunninn að baki þeirri þekkingu. Kennarar þurfa að skilja stærðfræði á þann hátt 

sem gerir þeim kleift að útskýra og fletta utan af hugmyndum. Tilfinningin sem þeir hafa 
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fyrir stærðfræði leiðbeinir þeim í ákvarðanatöku sinni og túlkun þeirra á 

stærðfræðiárangri nemenda sinna (Kilpatric o.fl. 2001:371). 

Þekking kennara á viðfangsefninu er hornsteinn kennslu sem ætlað er að ná fram 

stærðfræðilegri hæfni nemenda. Til þess að stærðfræðileg hæfni nemenda þróist er 

nauðsynlegt að kennarar bæti þekkingu sína á stærðfræði og getu til að nota þekkingu 

sína í kennslu. Það er ekki nóg fyrir kennara að kunna stærðfræðina og geta sýnt 

nemendum hvernig á að fara að, kennarar þurfa að vita hvað liggur að baki aðferðunum 

og hvers vegna þær virka. Kennarar mega ekki hafa það sjónarmið að stærðfræðin snúist 

einungis um ákveðnar staðreyndir og aðferðir sem á að læra með því að leggja á minnið 

vegna þess að þá mun það sjónarmið koma fram í kennslu þeirra. Auk þess er ekki 

jafnauðvelt að læra staðreyndir eins og að kenna þær (Kilpatric o.fl. 2001:372-373). 

Margir gætu talið víst að árangur nemenda í stærðfræði hljóti að vera tengdur 

þekkingu kennara á viðfangsefninu. Flestar rannsóknir sýna þó að ekki eru sterk tengsl 

þarna á milli. Erfitt getur reynst að mæla þekkingu kennara á stærðfræði, hún sést ekki 

bara á þeim prófum sem hann hefur lokið á stærðfræðinámskeiðum. Kennarar gætu hafa 

lært mikla stærðfræði en eiga erfitt með að miðla henni til nemenda sinna, þeir gætu líka 

hafa lært litla stærðfræði þó þeir hafi lokið mörgum námskeiðum í skóla. Enn hafa litlar 

sannanir fundist fyrir því að þekking kennara á stærðfræði hafi áhrif á nám nemenda 

(Kilpatric o.fl. 2001:373-374).  

National Longitudinal Study of Mathematical Abilities (NLSMA) hófst árið 1960 

í Bandaríkjunum og er stærsta rannsóknin sem hefur verið gerð á því hvort þekking 

kennara á stærðfræði hafi áhrif á árangur nemenda í stærðfræði. Þar kom fram að ekki 

voru tengsl á milli árangurs nemenda í stærðfræði og fjölda námskeiða sem kennarinn 

hafði lokið í stærðfræði. Sá sem stýrði þessari rannsókn sagði: 

Því er trúað að því meira sem kennarinn veit um viðfangsefni kennslugreinar 

sinnar, því betri kennari verði hann. Rannsóknir benda til að þessi trú þarfnist 

róttækrar endurskoðunar vegna þess að eftir að kennari nær ákveðnu stigi í 

skilningi á viðfangsefnum kennslugreinarinnar þá hefur enn meiri skilningur 

hans engin áhrif á árangur þeirra nemenda sem hann kennir (Kilpatric o.fl. 

2001:374).  

Rannsóknin Longitudinal Study of American Youth (LSAY), sem hófst árið 1987, styður 

við það sem hann segir, þ.e. að það sé einhver þröskuldur sem kennarinn þarf að ná í 
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skilningi á stærðfræði. Í rannsókninni kom fram aukning á árangri nemenda fyrir hvert 

námskeið í stærðfræði sem kennarar þeirra höfðu tekið, en eftir fimmta námskeiðið var 

lítil aukning á árangri. Úrbætur á stærðfræðikennslu eru því ekki fólgnar í að bæta 

einungis við fjölda stærðfræðinámskeiða sem kennarar þurfa að taka. Í rannsókninni 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) sem gerð var árið 2000 kemur 

fram að nemendur kennara sem hafa menntað sig í stærðfræði standa sig betur en 

nemendur kennara sem hafa menntað sig í einhverri annarri grein. 

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna á þekkingu kennara á stærðfræði hafi ekki 

sýnt fram á sterk tengsl milli stærðfræðiþekkingar kennara og árangurs nemenda í 

stærðfræði, þá er þekking kennara samt sem áður þýðingarmikill þáttur í árangri 

nemenda. Það er ekki svo að stærðfræðileg þekking skipti engu máli í kennslu. Kennarar 

þurfa að þekkja stærðfræði á þann hátt sem gerir þeim kleift að hjálpa nemendum sínum 

að læra. Sú sérhæfða þekking sem kennarar þurfa að hafa í stærðfræði er ólík þeirri 

stærðfræði sem kennd er í flestum stærðfræðinámskeiðum í framhaldsskólum. Þar bíðst 

nemendum ekki möguleiki á að læra margar mismunandi framsetningar á sama dæminu 

eða hvernig þær tengjast. Ekki er heldur lögð áhersla á að átta sig á því sem liggur að 

baki hugmyndunum. Þetta eru vissulega þær áherslur sem kennarar þarfnast. Þeir þurfa að 

læra stærðfræði þannig að þeir geti hjálpað öðrum að læra stærðfræði (Kilpatric o.fl. 

2001:375). 

Margir telja að þekking kennara á stærðfræði sé tengd því hvernig hann kennir. 

Kennarar eru ólíklegir til að geta veitt fullnægjandi útskýringu á hugtökum sem þeir 

skilja ekki og þeir geta varla fengið nemendur sína til að taka þátt í árangursríkum 

samræðum um margar mismunandi leiðir til að leysa vandamál ef þeir sjálfir geta aðeins 

leyst vandamálið á einn veg. Á síðustu 2-3 áratugum hafa rannsakendur skoðað hvernig 

stærðfræðileg þekking kennara hefur áhrif á það hvernig þeir kenna. Almennt hafa þeir 

fundið út að kennarar með tiltölulega veika hugtakaþekkingu í stærðfræði hneigjast til að 

sýna eina aðferð og gefa síðan nemendum tækifæri til að æfa hana. Rannsóknir gefa til 

kynna að sterkur skilningur á stærðfræði geri kennurum mögulegt að skilja og nýta 

stærðfræðilausnir nemenda, útskýringar þeirra og spurningar á uppbyggilegan hátt 

(Kilpatric o.fl. 2001:377-378). 
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7.2. Þekking á nemendum 

Þekking á nemendum og hvernig þeir læra stærðfræði felur í sér almenna þekkingu á því 

hvernig mismunandi stærðfræðihugmyndir þróast hjá börnum með tímanum, ásamt 

sérstakri vitneskju um það hvernig ákvarða eigi hvar á þroskaferlinu barn geti verið. 

Jafnframt felur þekking á nemendum í sér vitneskju um algenga erfiðleika nemenda með 

ákveðin stærðfræðileg hugtök og aðferðir. Kennari þarf auk þess að búa yfir þekkingu um 

nám og upplifanir, áætlanir og aðferðir sem hafa áhrif á nám og hugsun nemenda 

(Kilpatric o.fl. 2001:371-372).   

Þekking á nemendum felur bæði í sér þekkingu á eigin nemendum og almenna 

þekkingu á námi nemenda. Kennari ætti að þekkja hverjir nemendur sínir eru, hvað þeir 

vita og afstöðu þeirra til náms, stærðfræði og þeirra sjálfra. Hann þarf því að þekkja 

eitthvað af persónulegum og menntunarlegum bakgrunni hvers nemanda, sérstaklega 

stærðfræðilega hæfileika, getu og það eðlisfar sem nemandinn tekur með sér í 

kennslustundina. Kennarinn þarf líka að vera næmur fyrir sérstökum námsleiðum 

(Kilpatric o.fl. 2001:378).  

Nemendur hugsa um stærðfræðileg atriði á mjög mismunandi hátt og kennarinn 

verður að geta skilið á hvaða hátt nemendur hugsa, hjálpað þeim að þróa skilning sinn 

áfram og beita honum svo til þess að leysa vandamál (Kilpatric o.fl. 2001:376). Til þess 

að nemendur fái sem mest út úr kennslunni er mikilvægt að kennari þeirra viti hvað þeir 

þekkja, skilja og misskilja. Umræður og spurningar hjálpa kennara að sjá hvar nemendur 

standa (Boaler og Humphreys 2005:34).  

Kennarar þurfa að hafa almenna þekkingu á því hvernig nemendur hugsa, þeim 

aðferðum sem eru dæmigerðar fyrir nemendur á ákveðnum aldri, sameiginlegum 

hugmyndum þeirra og ranghugmyndum, ásamt líklegum uppruna þeirra hugmynda. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig nemendur hugsa um mismunandi 

stærðfræðihugtök og hvernig sú hugsun þróast yfir tíma. Þær geta kennarar nýtt sér til 

þess að fræðast um hvernig nemendur hugsa. Rannsakendur hafa auk þess skoðað 

hvernig þekking kennarans á stærðfræðilegri hugsun nemenda er tengd við það hvernig 

þeir kenna og hversu góðum árangri nemendur þeirra ná (Kilpatric o.fl. 2001:378-379).   

Upplýsingar um nemendur eru nauðsynlegar til að kennarar geti valið verkefni og 

æfingar sem henta núverandi skilningi og hæfileikum þeirra. Kennarar geta notað 
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verkefni til þess að sjá hvað nemendur þekkja og geta. Gæði kennslunnar er háð því hvort 

kennarar túlka og nota þær upplýsingar. Túlkun kennara á vinnu nemenda og framförum 

hvílir á skilningi kennarans á því hvað nemendur hans eru að gera. Eftir að kennari túlkar 

vinnu nemenda þarf hann að nota þá túlkun sína til að taka kennslufræðilegar ákvarðanir 

sem bera árangur, hvaða spurninga á hann að spyrja, hvaða verkefni á hann að leggja 

fyrir, hvaða heimavinnu á hann að setja fyrir o.s.frv. Rannsóknir hafa sýnt að þegar 

kennarar læra að greina það námsefni sem fer fram meðan á kennslustund stendur og nota 

þær upplýsingar til að móta kennslu sína, verður kennsla þeirra skýrari, markvissari og 

árangursríkari. Allt mat á nemendum getur því hjálpað til að bæta kennsluna. Kennari 

getur einnig notað formlegar aðferðir við mat eins og heimanám, skýrslur, vinnubækur, 

próf og kannanir (Kilpatric o.fl. 2001:349-350). Matsverkefni þurfa að vera nægilega 

fjölbreytt til að prófa sem flesta þætti í hæfni nemandans. Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á 

að stærðfræði sé sem mest prófuð í eðlilegu samhengi, síður sem sundurlaus 

þekkingaratriði. Verkefni þurfa að vera fjölbreytt og í samræmi við kennsluskipulag 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:14-16). Því nákvæmari sem upplýsingarnar 

um nemendur eru og betur samræmdar við markmið námskrár því betri auðlind eru þær 

fyrir kennslu. Hæfni kennarans til að túlka og nota upplýsingar námsmats úr ólíkum 

áttum skynsamlega hefur áhrif á hvort kennsla þeirra verður árangursrík (Kilpatric o.fl. 

2001:349-350).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla felst tilgangur námsmats í því að fylgjast 

með nemandanum og skoða hvernig honum gengur að ná markmiðum námskrárinnar. 

Kennarinn skal leggja áherslu á að í námsmati komi fram hvað nemandinn getur, frekar 

en það sem hann getur ekki (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:14-16).  

 

7.3. Þekking á kennslu 

Þekking á kennslu felur í sér:  

- Þekkingu á námskránni. 

- Þekkingu á verkefnum og náms- og kennslugögnum ætluð kennslu á 

mikilvægum stærðfræðilegum hugmyndum. 

- Þekkingu á því hvernig á að skipuleggja og stýra umræðum í bekk.  

- Þekkingu á venjum bekkjarins sem styðja við þróun stærðfræðihæfni.  
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Kennsla krefst ekki bara þekkingar af kennurum. Kennarar þurfa að reyna að framkvæma 

það sem þeir hafa þekkingu á og gera það á árangursríkan hátt. Þeir þurfa t.d. að hafa 

þekkingu á því hvað er gott kennsluverkefni og geta notað verkefnið á árangursríkan hátt 

í bekk með mörgum mismunandi nemendum (Kilpatric o.fl. 2001:372).  

Kennari þarf að hafa þekkingu á vinnuvenjum skólastofunnar, þ.e. þekkja hvað á 

að kenna og hvernig á að skipuleggja, stýra og meta árangursríkar kennslustundir um 

stærðfræðilegt viðfangsefni. Þetta felur í sér þekkingu á þeim námsmarkmiðum sem fram 

koma í námskránni og þekkingu á þeim náms- og kennslugögnum sem geta hjálpað 

nemendum að ná þessum markmiðum. Þessi gerð þekkingar verður til af reynslu í 

skólastofunni og við greiningu og ígrundun á eigin kennslu og annarra. Þegar talað er um 

þekkingu er ekki bara átt við að kennarar „viti um“ heldur líka „viti hvernig“ þeir geta 

notað þekkingu sína í kennslu. Þekking kennara hefur aðeins gildi ef þeir geta beitt henni 

í kennslu, ekki er hægt að aðskilja hana frá kennslu. Þekking og kennslustarf eru 

samþætt. Þess vegna ættu námskeið í kennaranámi og starfsþróun kennara ekki bara að 

hjálpa kennurum að ná sér í þekkingu, heldur verður þar að skora á kennarana að þróa, 

beita og greina þá þekkingu í tengslum við eigin bekk (Kilpatric o.fl. 2001:379-380).       

Flestir kennarar þróa með sér kennsluvenjur. Sumar kennsluvenjur þeirra varða 

stjórnun bekkjarins, aðrar byggja meira á því sem er verið að gera í stærðfræði. 

Kennsluvenjur gera kennurum kleift að taka á aðstæðum sem upp koma í bekknum af 

sjálfvirkni. Þeir geta þá beint athygli sinni að mikilvægari kringumstæðum sem blasa við 

þeim. Hafi kennarar nokkrar tiltækar kennsluvenjur til þess að nálgast kennsluvandamál 

geta þeir reynt mismunandi aðferðir ef ein þeirra virkar ekki.  

Rannsakendur hafa sýnt að færir kennarar búa yfir miklu safni af kennsluvenjum. 

Þeir geta valið milli margra aðferða um hvernig þeir vilja kenna ákveðið viðfangsefni eða 

hvernig þeir bregðast við aðstæðum sem skapast í bekk þeirra. Nýjir kennarar hafa hins 

vegar takmarkað magn af kennsluvenjum og geta oft ekki brugðist við ákveðnum 

aðstæðum á viðeigandi hátt. Færir kennarar búa ekki aðeins yfir fjöldanum öllum af 

kennsluvenjum heldur geta þeir líka beitt þeim á sveigjanlegan hátt, vitað hvenær þær eru 

viðeigandi og aðlagað þær að mismunandi aðstæðum (Kilpatric o.fl. 2001:382).  
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7.4. Góður skilningur á þekkingunni um stærðfræði, nemendur og kennslu 

Ekki er nóg fyrir kennara að búa yfir þekkingu á stærðfræðinni, nemendum og leiðum í 

kennslu. Þekkinguna þarf að tengja saman þannig að hana sé hægt að nota á gagnlegan 

hátt. Fyrir kennslu og nám nemenda skiptir máli að kennarinn hafi ítarlega þekkingu á 

stærðfræði og þekkingu á því hvernig stærðfræðilegur skilningur nemenda þróast. 

Jafnframt er mikilvægt að kennarinn hafi þekkingu á uppeldisfræðilegum aðferðum sem 

taka mið af stærðfræðinni sem verið er að kenna og nemendunum sem eru að læra hana. Í 

kennaranámi og símenntun kennara þarf að gera kennurum kleift að tengja þessa 

þekkingu saman. Þar sem þessi þekking er kennd eru námskeiðin þó yfirleitt aðskilin, á 

sumum námskeiðum er einungis kennd stærðfræði, á öðrum kennslufræði o.s.frv. 

Símenntunarnámskeið byggja sum á því að setja stærðfræðina og hugsun nemenda í 

samhengi. Þannig tengjast þau vandamálunum sem kennarar standa andspænis daglega í 

stærðfræðikennslu sinni og því skipta þau máli fyrir kennslu og nám. Það er samt ekki 

nóg að tengja stærðfræðiþekkingu og þekkingu á nemendum, tengja þarf hvort tveggja 

við starfið í skólastofunni. Kennarar þurfa að vita hvernig á að nota þekkinguna um 

stærðfræði og nemendur á árangursríkan hátt í því samhengi sem þeir vinna í ef þeir ætla 

sér að hjálpa nemendum að þróa stærðfræðilega hæfni (Kilpatric o.fl. 2001:381).  
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8. ÁRANGURSRÍK KENNSLA Í STÆRÐFRÆÐI 

Stærðfræðitímar eiga að einkennast af forvitni nemenda og áhuga, vangaveltur þurfa að 

eiga sér stað og nemendur  þurfa að fá að upplifa ánægjuna af því að uppgötva. Kennsla í 

stærðfræði þarf einnig að laða fram sjálfstraust og löngun til að rannsaka og leita lausna á 

hinu óþekkta. Nemendur munu ekki upplifa þess háttar stærðfræðitíma með því að vinna 

sig í gegnum verkefnablöð með endurtekningaræfingum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 1999:10; Boaler og Humphreys 2005:22). Það að vera fljótur að reikna, sem 

er eitt af markmiðum endurtekningaræfinga felur ekki endilega í sér að skilja vel 

stærðfræðina. Það hefur mun meira gildi að skoða sama verkefni frá mismunandi 

sjónarhornum, velta fyrir sér mismunandi leiðum að lausn og bera þær saman en að 

reikna mörg samskonar dæmi án umhugsunar (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2003:7,9). 

Til þess að taka framförum að stærðfræðilegri hæfni þurfa nemendur að finna 

sjálfsöryggi í því að takast á við viðfangsefni skólastærðfræðinnar. Kennari hjálpar 

nemendum að setja sér krefjandi markmið sem ekki eru fjarlæg. Í stað þess að bera 

árangur sinn saman við árangur bekkjarfélaga aðstoðar kennari nemendur að meta eigin 

árangur með tilliti til framfara þeirra í átt að eigin markmiðum. Á þennan hátt ýtir 

kennarinn undir sjálfsöryggi hjá nemendum sínum (Kilpatric o.fl. 2001:340).  

 

8.1. Viðfangsefni nemenda í stærðfræði 

Allar kennsluaðferðir hafa sína kosti og galla, en hvað nemendur læra er háð því hvað er 

kennt. Stærðfræðikennari þarf að taka margar ákvarðanir varðandi kennsluna og 

mikilvægt er að hann byggi þær á faglegum grunni. Að velja efni, ákveða hvernig á að 

setja það fram og ákveða hversu langan tíma á að nota í efnið eru ákvarðanir kennarans 

sem hafa svo áhrif á nám nemenda (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006b:4; Kilpatric o.fl. 2001:333).   

 Góð kennsla byggir alltaf á mikilli íhugun, sköpun, greiningu og metnaði 

kennarans. Þegar kennari velur viðfangsefni og kennsluaðferðir þarf hann að hafa í huga 

að framsetning og stærðfræðilegt inntak verkefna gefi nemendum möguleika til að þróa 

stærðfræðilegan skilning sinn, hvetji til tengingar við fyrri þekkingu, séu merkingarbær 

fyrir alla nemendur og taki tillit til ólíks bakgrunns þeirra og getu. Kennsla þarf að vera 
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viðeigandi fyrir allan nemendahópinn og þær aðstæður sem hann býr við (Guðbjörg 

Pálsdóttir o.fl. 2002:8; Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2003:8). 

Mismunandi aðferðir kennara skapa mismunandi tækifæri fyrir stærðfræðikennslu 

og nám. Tækifæri nemenda til náms hafa áhrif á árangur þeirra. Tækifærin felast í 

aðstæðum þar sem nemendur fá að taka þátt og eyða tíma í stærðfræðileg viðfangsefni. 

Þess háttar viðfangsefni er að vinna að lausnum vandamála, kanna aðstæður og safna 

upplýsingum, hlusta á útskýringar, lesa texta, spá fyrir um og færa rök fyrir. Margt getur 

haft áhrif á tækifæri nemenda til náms, svo sem nemendur, kennarar, skólar eða 

skólahverfið og jafnvel menntunarkerfi landsins. Jafnvel þó að nemendur noti sömu 

námsbók í stærðfræði og jafn mikinn tíma til að læra hana þá geta þeir kynnst 

mismunandi efni og hafa ólík tækifæri til að læra það. Ólík tækifæri til náms 

endurspeglast í árangri nemenda. Sé getulitlum nemanda gefið tækifæri til að læra þá hafa 

rannsóknir sýnt að hann lærir, jafnvel þó að trúað sé að hann hafi litla möguleika til að 

þess.   

Tækifæri nemenda til náms og afstaða þeirra til stærðfræði mótast af því hvers 

konar verkefni þeir fá að glíma við. Hefðbundin verkefni í skólum krefjast ekki mikillar 

hugsunar af nemendum, í þeim er lögð aðaláhersla á að nemendur leggi á minnið eða noti 

ákveðnar aðferðir án tenginga við viðeigandi hugtök. Nemendur læra best þegar þeir fá 

verkefni sem veita þeim áskorun, hafa merkingu fyrir þá, beina sjónum að lausnum 

vandamála og þróa hæfileika þeirra. Sú vitsmunalega áskorun sem felst í verkefni sem 

kennarinn velur fer eftir því hvernig nemendur eiga að nota það. Verkefni sem er mjög 

krefjandi fyrir nemendur getur orðið miklu minna krefjandi ef kennslan er slæm 

(Kilpatric o.fl. 2001:315,334-336). Það er ekki verkefnið sjálft sem skiptir máli, frekar 

það sem kennarinn sér í verkefninu og hvernig kennarinn sjálfur ætlar að nýta það. Sama 

verkefnið getur því verið mjög einfalt og einnig mjög flókið, allt eftir því hvernig 

kennarinn nýtir sér það.  

Góð kennslustund er ekki afrakstur tilviljanna heldur af góðum undirbúningi 

kennarans. Hann verður að undirbúa viðfangsefni nemenda vel og hafa á hreinu hver 

tilgangur þeirra er. Fyrirmæli hans og hvernig hann leggur verkefnið fyrir hefur áhrif á 

hvernig tekst til með það. Sama verkefnið getur verið miskrefjandi eftir því hvernig 

kennarinn setur það fram (Boaler og Humphreys 2005:21). 
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Oft er betra að vinna vel með fá útvalin verkefni en að leysa mörg dæmi. Verkefni 

þarf því að velja af kostgæfni með tilliti til stærðfræðilegs inntaks og samhengis og gæta 

þess að meginhugmyndir að baki því hugtaki sem fengist er við fái athygli. Kennari þarf 

auk þess að gefa færi á að ræða stærðfræðilegar hugmyndir frá mörgum hliðum og leggja 

ögrandi spurningar fyrir nemendur til þess að ná meiri dýpt (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:6-8).   

Kennarinn getur truflað hugsun nemenda þegar hann veitir þeim hjálp við 

verkefni. Hann verður að komast að því hvar nemandinn er staddur í verkefninu og mæta 

honum á þeim stað. Kennarinn verður að vita að hann er ekki að hjálpa nemanda þegar 

hann skrifar lausn á verkefni niður fyrir nemandann (Boaler og Humphreys 2005:30). 

Mikilvægt er að kennarinn skilji hvað nemendur hans eru að hugsa svo að hann geti 

hjálpað þeim að skilja stærðfræðina sem þeir eru að glíma við. Með þeim hætti hjálpar 

hann nemendum að byggja ofan á þekkingu sína, kunnáttu og færni í að leysa vandamál 

(Carpenter o.fl. 2003:3). Í skólanum Amber Hill sem Jo Boaler10 fjallar um í bók sinni 

Experiencing school mathematics skiptir árangur nemenda í stærðfræði kennarana miklu 

máli. Þegar nemendur báðu um hjálp gáfu kennararnir þeim of nákvæmar leiðbeiningar 

til þess að komast í gegnum verkefnið. Kennararnir héldu að nemendurnir myndu læra á 

þennan hátt, en með þessu lærðu nemendurnir ekki að hugsa sjálfir. Þeir lærðu 

hjálparleysi (Boaler 2002:27).  

 Stærðfræðikennarar þurfa að bjóða upp á fjölbreytt og ögrandi viðfangsefni fyrir 

alla nemendur (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2004:6). Viðfangsefnin sem kennarinn velur 

verða að mæta þörfum ólíkra nemenda. Til þess þarf hann að velja viðfangsefni sem hægt 

er að glíma við á mismunandi getustigum, þannig að allir nemendur bekkjarins geti 

fengist við þau á sínum forsendum. Kennarinn getur til dæmis notað umræður, þrautir og 

athugunarverkefni til að mæta þörfum ólíkra nemenda vegna þess að hægt er að laga þau 

að hverjum og einum. Viðfangsefni nemenda eiga jafnframt að vera krefjandi, hvorki of 

létt né erfið. Nemendur þurfa að þjálfast í að takast á við viðfangsefni þar sem lausnir 

liggja ekki í augum uppi (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:7,13). Gott getur 

verið fyrir kennara að velja verkefni sem byggja á fyrri þekkingu nemenda.  Hann getur 

til dæmis gefið nemendum sínum vísbendingar, sett fram svipuð verkefni og áður eða 

                                                 
10 Jo Boaler er rannsakandi á sviði stærðfræðikennslu. 
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spurt um hugmyndir frá öðrum nemendum. Kennarinn segir þá ekki nemendum sínum 

nákvæmlega hvernig á að halda áfram með verkefnið. 

Hversu vel stærðfræðiverkefni styður við nám nemenda fer bæði eftir gæði 

verkefnisins, þ.e. möguleika þess til að hvetja til stærðifræðináms, og hvernig nemendur 

túlka verkefnið og nota það. Séu verkefni of erfið fyrir nemendur eða of fjarlæg þá læra 

nemendur lítið af þeim. Þess vegna verða verkefnin sem kennarinn leggur fyrir að taka 

mið af þekkingu nemenda og vera þess eðlis að nemendur læri eitthvað af að takast á við 

þau (Kilpatric o.fl. 2001:335-336,350).  

 

8.2. Uppgötvunarnám og eigin lausnaleiðir nemenda 

Uppgötvunarnám er þýðingarmikið í stærðfræðinámi og því er mikilvægt að kennarinn 

gefi nemendum sínum ekki of miklar upplýsingar. Það er mikill munur á því að segja 

nemendum eitthvað og að gefa þeim tækifæri til að uppgötva það sjálfir. Nemendur ættu 

að fá tækifæri til að finna sínar eigin lausnarleiðir og leiðbeiningar kennarans ættu ekki 

að vera stýrandi. Ef nemendur fá tækifæri til þess að átta sig á hlutunum sjálfir t.d. með 

því að tala og skrifa um hugmyndir sínar um viðfangsefnið þá skýrist það hvernig þeir 

skilja efnið og oft kemur í ljós hvort þeir skilja það eða ekki. Tækifæri til þess að fá að 

þróa eigin skilning á hugmyndum er kjarni námsins. Hver einstaklingur þarf að vinna að 

eigin skilningi sjálfur. Nemendur fá jafnframt aukið sjálfstraust og verða ánægðir með 

sjálfa sig þegar þeir ná að uppgötva eitthvað sjálfir (Boaler og Humphreys 2005:93,96; 

Kilpatric o.fl. 2001:335-336; Carpenter o.fl. 2003:73). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur þurfi sjálfir að leita leiða við 

lausn verkefna (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:10). Það gefur nemendum 

tækifæri til að átta sig á grundvallareiginleikum efnisþátta stærðfræðinnar. Mismunandi 

lausnaleiðir gefa nemendum tækifæri til að útskýra og ræða eigin lausnaleiðir og annarra. 

Nemendur læra mikið af því að koma hugsun sinni í orð og færa rök fyrir máli sínu. 

Jafnframt læra þeir af útskýringum samnemenda sinna (Carpenter o.fl. 2003:112). Með 

samvinnu við aðra fá nemendur víðari sýn á viðfangsefnin og oft geta rökræður við 

bekkjarfélaga og kennara opnað augu nemenda fyrir því sem þeim var áður hulið 

(Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2003:8). 
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8.3. Tengsl 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur læra ekki með því að hlusta einungis á frásagnir 

annarra, þeir þurfa á virkan hátt að tengja nýja þekkingu við þann skilning sem fyrir er. 

Nemendur byggja upp skilning með því að mynda tengingar. Kennsla sem byggir á 

frásögn kennara er því ekki alltaf góð, en hún er mjög algeng. Nemendum finnst oft 

skemmtilegra að hlusta á hugmyndir annarra nemenda og fá að leggja fram eigin 

hugmyndir heldur en að hlusta einungis á kennarann. Þá er mikilvægt fyrir kennarann að 

leggja áherslu á mikilvægar hugmyndir nemenda sem fram koma en virða jafnframt allar 

hugmyndir (Boaler og Humphreys 2005:62).  

Kennarar eiga að hjálpa nemendum að mynda tengsl innan stærðfræðinnar. Ef 

nemendur geta séð tengslin milli stærðfræðilegra hugmynda er skilningurinn fyrir hendi 

(Hiebert 1997:4). Mikilvægt er fyrir kennara að vita að það er nemandinn sjálfur sem þarf 

að mynda tengslin, kennarinn getur ekki kennt þau. Útskýringar, sama hve augljósar þær 

eru, geta ekki einar og sér eflt skilning á tengslum innan stærðfræðinnar (Boaler og 

Humphreys 2005:30,96). Kennari getur kynnt tengsl innan stærðfræðinnar þó svo að 

nemendur þurfi að byggja upp skilninginn á tengslunum sjálfir. Það getur hann t.d. gert 

með því að nota satt-ósatt spurningar og jöfnur vegna þess að þær draga athygli nemenda 

að tengslunum og veita þeim tækifæri til að tjá eigin skilning.  

Að átta sig á tengslum innan stærðfræðinnar getur tekið tíma en það skilar sér í 

miklum ágóða þegar til langs tíma er litið og gerir námið merkingarbært. Þegar nemendur 

hafa myndað tengsl skilja þeir. Það að beina athygli nemenda að tengslum innan 

stærðfræðinnar er einkum mikilvægt af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi greiðir það fyrir 

námi nemenda í reikningi og í öðru lagi leggur það grunninn að algebrunámi þeirra 

(Carpenter o.fl. 2003:36,40).  

Í mörgum kennslubókum eru verkefni sem byggja ekki á því að nemendur myndi 

tengsl innan stærðfræðinnar þrátt fyrir mikilvægi þess. Tengsl gera nemendum kleift að 

tengja nýjar aðstæður innan stærðfræðinnar við eitthvað sem þeir þekkja og víkkað svo út 

þekkingu sína (Boaler og Humphreys 2005:99).  

Mikilvægt er að kennarinn hjálpi nemendum að sjá tengingar milli mismunandi 

aðferða og framsetninga stærðfræðinnar. Hann getur t.d. tengt framsetningar með tölum 

við framsetningar með algebru, munnlegar framsetningar, rúmfræðilegar framsetningar 
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o.s.frv. Nemendur fara oft mismunandi leiðir að lausnum á verkefnum og mismunandi 

stærðfræðilegar framsetningar styrkja hugmyndir nemenda, skýra og fága þær. Þær gefa 

nemendum tækifæri til samskipta við aðra og að uppgötva eitthvað nýtt. Gott er fyrir 

kennara að leggja áherslu á fjölbreytt birtingarform verkefna vegna þess að nemendur 

skilja verkefni á mismunandi hátt (Boaler og Humphreys 2005:18,22,76,101). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að notaðar séu myndrænar framsetningar í 

kennslu, t.d. með því að nota teikningar, myndbönd, grafískar reiknivélar og tölvuforrit. 

Myndrænar framsetningar skýra stærðfræðileg hugtök og auðvelda nemendum að tjá sig 

á myndrænan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:12). 

Með æfingu í rökstuðningi læra nemendur tengsl innan stærðfræðinnar. 

Rökstuðningur eykur því líkur á skilningi. Kennarar geta hjálpað nemendum að læra að 

færa rök fyrir máli sínu með því að biðja þá um að réttlæta hugmyndir sínar í stærðfræði, 

útskýra hvers vegna eitthvað hefur merkingu fyrir þeim og verja svör sín og aðferðir 

þegar samnemendur spyrja (Boaler og Humphreys 2005:74-75). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að kennsla í stærðfræði þarf að efla rökfasta hugsun. Hún þarf að laða 

fram greinandi og gagnrýna hugsun hjá nemandanum. Gagnleg kennsluaðferð til þess að 

efla röksemdafærslu er notkun rökleikja. Rökleikir stuðla jafnframt að því að skapa 

jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og gott andrúmsloft í bekknum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði 1999:10-11). 

Tengsl stærðfræðinnar við umheiminn eru mikilvæg. Með því að tengja 

stærðfræðina við umheiminn gerir kennari nemendum kleift að sjá að stærðfræðin er allt í 

kringum okkur og að stærðfræðin er leið til að túlka og skýra heiminn en er ekki sprottin 

upp algerlega úr tengslum við hann. Það að tengja stærðfræðina við umheiminn vekur 

líka yfirleitt áhuga nemenda og forvitni. Algengt er að nemendur fái verkefni sem eru 

mjög óraunhæf og úr tengslum við raunveruleikann og dregur það úr áhuga þeirra á 

stærðfræðinni (Boaler og Humphreys 2005:100,108). Kannski er það líka ástæðan fyrir 

því að margir fullorðnir aðskilja skólastærðfræði og stærðfræði í hinu daglega lífi og geta 

jafnvel ekki notað þá stærðfræði sem þeir lærðu í skóla í aðstæðum utan hans (Hiebert 

1997:xiv; Boaler 2002:1). Nemendur ættu því að fá fjölbreytt tækifæri til þess að æfa sig í 

að setja kunnáttu sína í samband við kunnuglega hluti og hugtök og beita henni við 

margvísleg verkefni daglegs lífs. Kennari þarf því að reyna að finna verkefni úr daglegu 



 32 

lífi. Þau verkefni ættu að varpa ljósi á hlutverk stærðfræðinnar við að skýra og stuðla að 

lausn margvíslegra viðfangsefna. Kennarinn ætti ekki eingöngu að tengja 

stærðfræðiverkefnin við þann veruleika sem nemendur búa við heldur einnig að nota þau 

til að víkka sjóndeildarhring þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:7,13-14).  

 

8.4. Umræður 

Mikilvægur hluti af kennslu er að stýra umræðum í kringum stærðfræðileg viðfangsefni 

sem kennarar og nemendur taka þátt í (Kilpatric o.fl. 2001:345). Þær gefa nemendum 

tækifæri til að læra, útskýringar hjálpa til við að skýra hugsunina og skilningurinn dýpkar 

við að koma hugsun sinni í orð, útskýra og rökstyðja. Samræður nemenda gefa kennurum 

tækifæri til að átta sig á hugsun þeirra og það gefur þeim svo vísbendingar um hvernig 

þeir eiga að stýra umræðum fyrir allan bekkinn. Umræður gefa því bæði nemendum og 

kennurum tækifæri til að læra. Auk þess hafa nemendur oft ánægju af stærðfræðilegum 

umræðum (Boaler og Humphreys 2005:45,84). 

Í umræðum þarf kennari að taka ákvarðanir um hvenær hann á að útskýra fyrir 

nemendum sínum, hvenær hann á að spyrja og hvenær hann á að leiðrétta. Hann þarf 

jafnframt að ákveða hvenær hann á að leiðbeina nemendum sínum nákvæmlega og 

hvenær hann á að láta nemendur glíma sjálfa við stærðfræðileg málefni. Ákvarðanir 

kennara byggjast ekki bara á því verkefni sem kennslustundin snýst um. Hann þarf einnig 

að ákveða hver ætti að fá að tala í umræðum yfir allan bekkinn og hvernig hann ætlar að 

stýra því í hvaða röð nemendur tala (Kilpatric o.fl. 2001:345-346). Erfitt getur reynst að 

finna jafnvægi milli þess að leyfa mörgum að tala og þess að fá árangursríkt flæði í 

umræðuna. Engin ein aðferð er rétt. Stundum er best að kennari tali bara eða lítill hópur 

nemenda, en í öðrum tilfellum er mikilvægt að heyra frá öllum nemendum. Kennarar 

þurfa stöðugt að velta þessu fyrir sér og þetta er flókið verkefni fyrir kennara. Mikilvægt 

er fyrir kennarann að reyna að fá sem flesta til að taka þátt vegna þess að þeir sem tala í 

umræðum eru virkir þátttakendur og dýpka skilning sinn. Þeir sem hlusta í umræðum fá 

aðgang að fleiri hugmyndum (Boaler og Humphreys 2005:84,87).  

Markmið umræðna í bekk er að nemendur þrói skilning sinn á lykilhugmyndum 

stærðfræðinnar. Hlutverk kennarans er að hjálpa nemendum að finna mikilvæga 

stærðfræði í þeim mörgu hugmyndum sem fram koma í umræðum og virða framlag 
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nemenda. Umræður gefa jafnframt tækifæri til að leggja áherslu á og móta 

stærðfræðilegar rökfærslur og þrautalausnir og að bæta afstöðu nemenda gagnvart 

stærðfræði. Þess vegna þurfa kennarar að undirbúa umræður með þessi markmið í huga, 

umræður eiga ekki bara að snúast um það að athuga skilning nemenda (Kilpatric o.fl. 

2001:345-346; Boaler og Humphreys 2005:60,62) 

Ofuráhersla á rétt og rangt svar kemur í veg fyrir að umræður geti átt sér stað í 

nemendahópum. Kennarar hallast oft að því að biðja þann nemanda um að svara sem 

hefur fundið rétt svar. Þá er ekki eins flókið fyrir hann að stýra umræðum í bekknum, 

hugmyndirnar sem fram koma eru ekki eins flóknar eða ruglingslegar. Þetta mótar bæði 

verkefni nemenda og tækifæri þeirra til þess að læra af þeim. Umræður í stærðfræði eiga 

að sýna nemendum að stærðfræði snýst ekki bara um reglur og aðferðir í 

stærðfræðibókum. Stærðfræðin er jafnframt um það að geta fengið hugmyndir og að 

mismunandi sjónarmið og aðferðir komi fram. Kennari ætti að nýta sér ranghugmyndir 

nemenda og misskilning í umræðum og reyna þannig að kafa dýpra í efnið með bekknum 

sínum (Boaler og Humphreys 2005:29,45,84; Kilpatric o.fl. 2001:345-346). 

Vinnuferlið einn, fleiri, allir eða hugsa, para, deila hefur oft reynst árangursrík 

kennsluaðferð í umræðum. Í upphafi fá nemendur verkefni sem þeir hugsa um hver fyrir 

sig, velta því fyrir sér og finna jafnvel leið að lausn. Næst deila þeir hugmyndum sínum 

með einum eða fleiri bekkjarfélögum sínum, færa rök fyrir þeim og hlusta á lausnarleiðir 

annarra. Hópurinn reynir að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Hver hópur gerir svo 

bekknum grein fyrir niðurstöðu sinni í lokin. Mikilvægt er að kennarinn sjái til þess að 

sem flestar hugmyndir komi fram. Jafnframt er nauðsynlegt fyrir hann að hvetja 

nemendur til þess að skýra skipulega frá með ýmsum hætti, t.d. með orðum, myndum og 

notkun hjálpargagna (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2002:8). 

Þýðingarmikið er að kennarinn bjóði upp á fjölbreytt verkefni vegna þess að þau 

gefa fleiri nemendum möguleika á að taka þátt í umræðum og finnast þeir vera 

árangursríkir og gáfaðir (Boaler og Humphreys 2005:107). Kennari getur jafnframt notað 

umræður til þess að hjálpa nemendum að komast áfram með verkefni. Þá fá nemendur 

tækifæri til að íhuga, færa rök fyrir máli sínu og ræða margar mismunandi lausnaleiðir. 

Umræður hafa einnig þann kost að þær halda verkefnum oft á háu vitsmunastigi. Til þess 

að halda verkefnum á háu vitsmunastigi verður kennarinn að gæta þess að gefa 
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nemendum sínum ekki of mikinn tíma til að leysa verkefnið og ekki of lítinn. Þeir verða 

að vera virkir í að styðja við vitsmunavirkni nemenda án þess að minnka erfiðleika 

verkefnisins og vitsmunakröfur þess (Kilpatric o.fl. 2001:335-336). Í lok umræðna ber 

kennara að draga saman umræðuefni á grundvelli reynslu nemenda. Það að draga saman í 

lokin hjálpar nemendum að beina sjónum að meginhugmyndum stærðfræðinnar. 

Kennarinn getur auk þess deilt eigin vangaveltum með nemendum (Guðbjörg Pálsdóttir 

og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:1). 

Að stýra umræðum er eitt af flóknari verkefnum kennara og það sem hefur minnst 

verið skoðað í rannsóknum. Rannsóknir þurfa að sýna hvað kennararnir eru að hugsa 

meðan þeir stýra umræðum og hvaða afleiðingar ákvarðanir þeirra hafa fyrir nám 

nemenda (Kilpatric o.fl. 2001:345-346).  

 

8.5. Spurningar 

Einn mikilvægasti þátturinn í leiðsögn kennara eru spurningar. Kennarinn þarf að ýta 

undir vangaveltur nemenda sinna og styðja við rökhugsun þeirra með spurningum sínum. 

Spurningar kennara verða að vera krefjandi, þær eiga að leiðbeina nemendum í gegnum 

ákveðið ferli í stærðfræðilegu umhverfi. Nám nemenda í stærðfræði fer eftir því hvernig 

spurninga kennarinn spyr. Sumir kennarar leggja einungis áherslu á yfirborðslærdóm í 

spurningum sínum. Nemendur kafa þá ekki djúpt í efnið og mynda engar tengingar innan 

stærðfræðinnar. Aðrir kennarar nota meira krefjandi spurningar sem þó eru ekki nógu 

markvissar út frá inntaki. Enn aðrir kennarar styðja nemendur í að byggja upp leið að 

skilningi með því að spyrja markvissra spurninga. Þannig spurningar valda því að 

nemendur geta tengt vitneskju sína saman og fengið yfirsýn yfir námsefnið. Þær fá 

nemendur til þess að útskýra frekar eða færa rök, þær beina nemendum að 

lykilhugmyndum stærðfræðinnar og tengingar innan hennar og skora á þá að velta fyrir 

sér mikilvægum stærðfræðilegum hugtökum. Algengustu spurningar kennara eru þó 

yfirborðslegar (Boaler og Humphreys 2005:36,38; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2006b:8) 

Til þess að verða fær að spyrja spurninga sem henta nemendum og beina þeim á 

rétta braut þarf kennarinn að undirbúa spurningar sínar vel, þekkja efnið vel og þekkja 

stöðu nemenda sinna. Í kennslu er þó ekki eingöngu hægt að nota markvissar spurningar 
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sem styðja nemendur við að byggja upp skilning, þrátt fyrir að sú spurningagerð sé 

mikilvæg. Gott er að nota fjölbreyttar spurningagerðir í kennslu og kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um markmið spurninganna sem hann spyr (Boaler og Humphreys 2005:38). 

Tafla 1 sýnir dæmi um mismunandi spurningagerðir eftir markmiðum spurninganna. 

Tafla eins og þessi getur stutt kennara við að spyrja fjölbreyttari, markvissari og meira 

krefjandi spurninga (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:10).  
 

Tafla 1. Spurningagerðir kennara.  
(Boaler og Humphreys 2005:37; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:10) 
 

Markmið spurninga Lýsing Dæmi 
1. Safna upplýsingum, 
athuga aðferð, leiða 
nemendur í gegnum 
aðferð. 

Krefst beins svars, 
venjulega rangt eða rétt, 
æfir þekktar staðreyndir 
eða ferli, nemendur setja 
fram staðreyndir eða lýsa 
ferli. 

- Hvert er gildi x í þessari 
jöfnu? 
- Hvernig myndir þú merkja 
punktinn? 

2. Að setja inn hugtök. Þegar hugmyndir eru í 
umræðu, ýtir undir rétta 
stærðfræðilega notkun 
hugtaka í umræðum. 

- Hvað er þetta kallað í 
stærðfræði? 
- Hvernig getum við skráð 
þetta stærðfræðilega rétt? 

3. Að rannsaka 
stærðfræðilega merkingu 
og tengsl 

Bendir á undirliggjandi 
stærðfræðileg tengsl og 
merkingu. Býr til tengsl 
milli stærðfræðihugmynda. 

- Hvað er þetta x á 
myndinni? 
- Hvað þýðir hugtakið 
líkindi? 

4. Greining, að fá 
nemendur til að útskýra 
eigin hugsun. 

Skýrir hugsun nemenda. 
Fær nemendur til að 
rannsaka eigin hugsun til 
gagns fyrir þá sjálfa og 
allan bekkinn. 

- Hvernig fékkstu tíu? 
- Getur þú útskýrt hugmynd 
þína? 

5. Að koma af stað 
umræðum. 

Gerir öðrum nemendum 
bekkjarins mögulegt að 
bæta við og gefa viðbrögð 
við hugmyndum í 
umræðum. 

- Er einhver sem hefur aðra 
skoðun? 
- Hvað sagðir þú, Jóhann? 

6. Að tengja og nota. Bendir á tengsl milli 
stærðfræðilegra hugmynda 
og stærðfræði og annarra 
sviða náms og lífs. 

- Í hvaða öðrum aðstæðum 
gætir þú notað þetta? 
- Hvar annars staðar höfum 
við notað þetta? 

7. Að víkka hugsun. Víkkar aðstæður sem rætt 
er um, þar sem svipaðar 
hugmyndir mætti nota. 

- Gæti þetta virkað með 
öðrum tölum? 

8. Stefna og sjónarhorn. Hjálpar nemendum að 
horfa markvisst á 
meginatriði eða sjónarhorn 
á aðstæður til að ýta undir 
lausnir þrauta. 

- Um hvað er spurt? 
- Hvað er mikilvægt? 

9. Að búa til samhengi. Ræðir um málefni fyrir 
utan stærðfræði til að gera 
kleift að tengja við 
stærðfræði seinna. 

- Hvaða happdrætti gæti 
þetta verið? 
- Hve gamall þarftu að vera 
til að spila í happdrætti? 
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Við undirbúning spurninga þurfa kennarar að hafa í huga hvers vegna þeir eru að spyrja 

og inn á hvaða brautir þeir vilja leiða nemendur. Spurningar af gerð 1 eru algengastar í 

kennslustofum í stærðfræði og eru allt að 95% spurninga. Þær leggja einungis áherslu á 

yfirborðsnám. Kennarar sem nota sveigjanlega kennsluhætti spyrja nemendur sína 

spurninga af gerð 4 og biðja í framhaldi um útskýringar. Kennarar virðast mjög sjaldan 

nota spurningar af gerð 3 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:10; 

Boaler og Humphreys 2005:36).  

Spurningar kennara eru ekki einungis mikilvægar í kennslu heldur einnig 

spurningar nemenda. Nemendur sem spyrja eru að taka virkan þátt í því að kanna og læra 

viðfangsefnið. Spurningar stuðla að meiri skilningi og auka líkur á að nemendur átti sig á 

tengslum innan stærðfræðinnar. Oft vakna hjá nemendum spurningar þegar lagt hefur 

verið fyrir þá verkefni. Spurningarnar sem þeir spyrja sig eru lykillinn að þekkingunni 

sem þeir mynda og uppgötva. Markmið kennara ættu því að vera að hvetja nemendur til 

að spyrja. Kennarar ættu að leggja áherslu á að nemendur spyrji sig spurninga eins og: 

Hvað ef? Hve margir? Hef ég fundið alla? Hvað annað gæti gerst? Oft er talað um þessar 

spurningar sem kjarnaspurningar í stærðfræðinámi nemenda. Kennarar geta jafnframt 

beðið nemendur um að koma með efasemdir og spyrja spurninga þótt þeir skilji verkefnið 

(Boaler og Humphreys 2005:72-73; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006b:6). 

 

8.6. Hópavinna 

Hópavinna felst í því að í stað þess að fela einstaklingum að leysa tiltekin viðfangsefni 

eru þau falin hópum. Þýðingarmikið er að leggja áherslu á hópavinnu í skólastarfi. 

Samvinna er oft stór hluti af starfi síðar á lífsleiðinni og því er þjálfun í að vinna með 

öðrum góður undirbúningur fyrir lífið. Hópavinna gefur kost á því að skipta verkum 

þannig að nemendur fá að reyna fjölbreytt hlutverk. Verkaskiptingin gefur hverjum og 

einum tækifæri til að leggja eitthvað til hópastarfsins. Í hópavinnu þurfa nemendur einnig 

að læra að taka tillit til annarra, auk þess sem þeir geta lært hver af öðrum. Mikilvægt er 

að kennari reyni að fela öllum meðlimum hópsins ábyrgð í samvinnunni svo að koma 

megi í veg fyrir að einn eða tveir nemendur vinni alla vinnu hópsins. Algeng hópastærð 

er 3-5 nemendur (Ingvar Sigurgeirsson 1999:136; Kilpatric o.fl. 2001:348-349). 
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Mikilvægt markmið hópavinnu er að þjálfa nemendur í samvinnu. Það eru margar 

mismunandi aðferðir til þess að skipuleggja og stýra hópavinnu, en markmiðin eru 

yfirleitt þau sömu. Algeng markmið eru: 

- Félagsleg markmið, fela í sér að veita nemendum sem ekki hafa reynslu af 

samvinnu stuðning með því að ákvarða félagslega vinnu hópanna. 

- Að dreifa samræðum í bekknum víðar, felur í sér að hvetja alla nemendur til 

að tala, deila hugmyndum sínum og að verða vitsmunalega virkur þátttakandi.  

- Að hjálpa nemendum að þróa félags- og samvinnuhæfni, ekki bara að styðja 

við nám þeirra.  

Hópavinna hefur ekki einungis góð áhrif á árangur nemenda. Samvinna eflir vinskap og 

jákvæð félagsleg samskipti á milli nemenda sem eru misjafnir að getu, kyni, kynþætti og 

þjóðerni. Hún hvetur einnig til viðurkenningar á fötluðum nemendum í blönduðum 

bekkjum. Til þess að hópavinna sé árangursrík þarf að kenna nemendum hvernig á að 

vinna saman. Að segja nemendum að ýta borðum sínum saman og vinna að verkefni 

tryggir ekki samvinnu. Hæfileika til að vinna saman þarf að kenna og búa þarf nemendur 

bæði undir félagslegar og vitsmunalegar kröfur hópastarfsins. Kennarar sem ætla nota 

hópavinnu á árangursríkan hátt þurfa að velja, skipuleggja og setja fram verkefni sem 

falla vel bæði að samvinnu og námskránni (Kilpatric o.fl. 2001:348-349).  

 

8.7. Námsefni 

Í grunnskólum er gert ráð fyrir að nemendur í hverjum bekk fái sama kjarnaefni en 

ítarefni sé við hæfi hvers og eins. Kjarnaefnið á að halda hópnum saman. Nemendur ættu 

að fá að velja sér ítarefni sjálfir eða kennarinn metur hvaða ítarefni hæfir hverju sinni. 

Ítarefni ætti að hjálpa nemendum að dýpka skilning sinn og víkka sjónarhorn sitt á eðli og 

gildi stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:8-9). 

 

8.7.1. Vinnubækur og endurtekningaræfingar  

Fyrir mörgum nemendum eru endurtekningaræfingar stór hluti af því að læra stærðfræði. 

Hlutverk endurtekningaræfinga í stærðfræði, eins og í íþróttum eða tónlist, er að gera 

viðkomandi kleift að framkvæma aðferðir sjálfkrafa án mikillar hugsunar. Aðferð er æfð 

aftur og aftur þar til svokallaðri sjálfvirkni er náð. Vitsmunalegir kostir eru við 
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sjálfvirkni. Eftir því sem nemandi getur framkvæmt ákveðna aðferð af meiri sjálfvirkni 

því minna þarf hann að hugsa. Hver einstaklingur getur aðeins meðhöndlað takmarkað 

magn upplýsinga í huganum á hverjum tíma. Sjálfvirkni í ákveðnum þáttum 

stærðfræðinnar gefur nemendum kost á að vinna að flóknari verkefnum, þ.e. verkefnum 

þar sem einhver hluti af undirverkefnunum vinnst af sjálfvirkni. Sjálfvirkni í 

stærðfræðilegum aðferðum er réttlætt þegar þær aðferðir þarf að nota reglulega til þess að 

leysa önnur verkefni. Þá er t.d. réttlætt að kenna margföldun þannig að hún verði sjálfvirk 

hjá nemendum því hana þarf oft að nota til að klára flóknari verkefni (Kilpatric o.fl. 

2001:351; Ingvar Sigurgeirsson 1999:72) 

Gagnrýnt hefur verið hversu mikið vinnubækur eru notaðar og að nemendur æfi 

sömu atriðin ár eftir ár. Æfing getur verið nauðsynleg en hana þarf ekki að setja fram í 

endurtekningaræfingum fyrir nemendur. Í gegnum þrautarlausnir er hægt að láta 

nemendur æfa mörg stærðfræðileg atriði sem nauðsynlegt er að æfa. Nemendur geta 

einnig æft það sem þeir hafa lært áður þegar þeir eru að læra nýtt efni, ekki bara með því 

að vinna sömu eða svipaðar æfingar aftur. Nemendur æfast til dæmis mikið í 

samlagningu með einum aukastaf þegar þeir eru að læra að leggja saman tölur með fleiri 

aukastöfum (Kilpatric o.fl. 2001:352). Mikilvægt er að nemendur átti sig á að stærðfræði 

er fólgin í því að leysa vandamál. Þess vegna ætti kennsla í stærðfræði einmitt að snúast 

um það að leysa vandamál. Séu nemendur hins vegar látnir æfa ákveðnar aðgerðir með 

því að ljúka endurtekningaræfingum halda þeir að stærðfræði snúist um það að fylgja 

reglum til þess að færa til tákn eins fljótt og þeir geta (Hiebert 1997:17-18). 

 

8.7.2. Heimanám  

Kennari getur lagt fyrir heimaverkefni þar sem nemendur æfa ákveðnar aðferðir 

stærðfræðinnar og viðhalda færni sinni. Kennari verður að gæta þess að lengd og 

erfiðleiki verkefna sé raunhæfur ef nemendur eiga að ljúka við verkefnin sjálfir og takast 

að gera það rétt. Áður en nemendur eru sendir heim með heimavinnu verður kennarinn að 

ganga úr skugga um að nemendur geti framkvæmt aðferðina rétt áður en þeir æfa sig 

heima án þess að vera undir eftirliti. Annars getur æfingin gert rangar aðferðir sjálfvirkar, 

sem oft reynist erfitt að leiðrétta. Til þess að heimavinna hafi kennslugildi verður hún að 

vera stýrð og henni fylgt eftir. Kennarar geta einnig sett fyrir heimaverkefni sem er ætlað 
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að hefja kennslustund næsta dags. Heimanám veitir leiðir til þess að hafa samskipti við 

foreldra um mikilvægi vinnunnar í skólanum og mikilvægi námsins. Hægt er að senda 

heim verkefni sem krefjast þess að foreldrar hjálpi aðeins til eða taki einhvern þátt. Þau 

mega hinsvegar ekki krefjast einhverrar sérstakrar þekkingar hjá foreldrum. Heimanám 

getur jafnframt byggt á því að nemendur leiti upplýsinga heima og vinni úr þeim þar eða í 

skólanum (Kilpatric o.fl. 2001:352-353). 

 

8.7.3. Náms- og kennslugögn 

Kennarar eiga að veita nemendum tækifæri til að iðka hlutbundna vinnu til að styrkja 

myndun hugtaka. Þegar líða tekur á námið þurfa nemendur að losna smám saman frá 

hlutbundnu vinnunni, en þó þannig að gripið sé til hluta og mynda ef til þess þarf til að 

skýra nýjar hugmyndir og hugtök eða til upprifjunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 1999:11-12). 

Náms- og kennslugögn þarf að nota vandlega yfir nógu langan tíma til þess að 

nemendur geti byggt skilning og myndað tengsl. Það er ekki nóg að setja náms- og 

kennslugögn á borðið hjá nemendum eða leggja til að nemendur megi nota þau til þess að 

tryggja að nemendur muni læra viðeigandi stærðfræði út frá þeim. Sambandið á milli 

námsins og notkunar náms- og kennslugagna er miklu flóknara en margir kennarar halda. 

Nemendur horfa ekki á sama hátt á gögnin og kennarar. Það getur verið töluverð áskorun 

fyrir nemendur að sjá einhverjar stærðfræðilegar hugmyndir í þeim. Þegar nemendur nota 

náms- og kennslugögn þarf að hjálpa þeim að sjá það sem skiptir máli í gögnunum og 

tengja það svo við stærðfræðileg hugtök og aðgerðir. Ef nemendur sjá ekki tengingar 

milli hlutar, tákns, tungumáls og hugmyndar, þá getur notkun náms- og kennslugagna 

einungis orðið að enn einu námsatriðinu sem þeir þurfa að læra en ekki ferli sem leiðir til 

stærra stærðfræðilegs námsmarkmiðs. Þegar náms- og kennslugögn eru notuð vel þá geta 

þau eflt skilning nemenda. Þau geta gert kennurum og nemendum kleift að eiga 

samræður sem byggja á sameiginlegu efni og þau geta veitt nemendum efni sem þeir geta 

unnið með. Sú vinna endurspeglar aðgerðir þeirra í tengslum við þá stærðfræði sem verið 

er að kenna. Náms- og kennslugögn hjálpa nemendum oft að leiðrétta eigin villur. 

Rannsóknir gefa til kynna að náms- og kennslugögn geta veitt mikilvægan stuðning við 
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nám nemenda þegar kennarar hjálpa nemendum að byggja smám saman tengsl milli 

hlutarins, táknsins og stærðfræðilegrar hugmyndar (Kilpatric o.fl. 2001:353-354). 

Vasareiknar og tölvur eru mikilvæg náms- og kennslugögn í námi nemenda, þau 

geta létt vinnu og hjálpað nemendum að dýpka skilning sinn. Auk þess kynnast nemendur 

fjölbreyttum viðfangsefnum stærðfræðinnar við að nota þau. Námsefni verður að haga 

þannig að nemendum sé ávinningur af því að nota vasareikna og forrit til að auka skilning 

og fjölbreytni. Kennari getur notað tilbúin forrit til að varpa nýju ljósi á og þróa nýjar 

leiðir að stærðfræðilegu innihaldi (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:8-9,12).   

Stærðfræðikennarar hafa haft áhyggjur af því að mikil notkun vasareikna í 

stærðfræðikennslu komi í veg fyrir að nemendur nái tökum á undirstöðuatriðum 

stærðfræðinnar og þeim skilning sem þeir þurfa til þess að vinna með flóknari stærðfræði. 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun vasareikna hindrar nemendur ekki í því að ná tökum á 

undirstöðuatriðum í stærðfræði11. Þvert á móti getur notkun þeirra bætt hugtakaskilning 

nemenda, mikilvæga starfshæfni þeirra og afstöðu gagnvart stærðfræðinni. Langflestir 

nemendur sem nota vasareikna í námi viðhalda reiknifærni sinni og notkun þeirra getur 

ýtt undir það að nemendur nái tökum á undirstöðuatriðum stærðfræðinnar. Notkun 

vasareikna bætir einnig hæfileika nemenda til þrautalausna því nemendur sem nota þá 

eyða minni tíma í að hugsa um reikniritin og meiri tíma í lausnir vandamála. Nemendur 

sem fá að nota vasareikna í stærðfræðinámi sínu búa oft yfir jákvæðu viðhorfi gagnvart 

stærðfræði.  

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem nota vasareikna bæta hugtakaskilning 

sinn, hæfileikann til þess að velja rétta aðgerð og færni í námundun og hugarreikningi. 

Þær hafa jafnframt sýnt að nemendur sem nota vasareikna fer ekki aftur í því að reikna á 

blaði. Þeir verða heldur ekki háðir honum í reikningi. Nemendur sem nota vasareikna 

öðlast líka oft meiri þekkingu á tölum, t.d. tölum með aukastöfum og neikvæðum tölum. 

Því er ekki spurning um það hvort nota á vasareikna í stærðfræðikennslu heldur hvernig. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um notkun vasareikna fjalla flestar um hvenær 

byrja á að nota vasareikna með nemendum, hvernig þeir ættu að nota þá og hversu langan 

                                                 
11 Undirstöðuatriði í stærðfræði: Talnaskilningur og skilningur á reikniaðgerðunum fjórum samlagningu, 
frádrætti, margföldun og deilingu. 
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tíma á að eyða í skrifuð reiknirit. Notkun vasareiknis ætti að fara samfara kennslu um 

sameiningu talna og hefðbundin skrifuð reiknirit (Kilpatric o.fl. 2001:354-356).  

 

8.8. Áhrifaþættir í námi nemenda 

Kennslufræðingarnir Ball12 og Cohen13 settu fram líkan um kennslu í formi þríhyrnings 

sem sýnir samspil milli kennara, nemenda og stærðfræðinnar í ákveðnu umhverfi. Þau líta 

á nám og kennslu sem samspil milli þessara þátta frekar en að skoða einungis kennarann 

og hvað hann gerir. Þannig sjá þeir að þekking, skoðanir, ákvarðanir og aðgerðir kennara 

hafa áhrif á það hvað er kennt og hvað er lært. Væntingar kennarans til nemenda, áhugi 

og viðbrögð við þeim móta einnig kennsluna og námið. Nemendurnir þurfa að hafa 

tækifæri til náms, skilja þau og nota til þess að kennslan sé árangursrík. Nemendur túlka 

og bregðast við sama stærðfræðilega verkefninu á mismunandi hátt, þeir spyrja 

mismunandi spurninga og leysa verkefnið á mismunandi hátt. Túlkun þeirra og aðgerðir 

hafa áhrif á það sem kennt er í kennslustundum. Athygli kennara og viðbrögð þeirra við 

nemendum móta svo enn frekar stefnu kennslustundarinnar. Umhverfið sem kennarar, 

nemendur og stærðfræðin er í skiptir máli fyrir nám og kennslu. Af þessu sést að þessir 

þættir víxlverka og hafa áhrif á hvern annan og móta þannig námið og kennsluna 

(Kilpatric ofl. 2001:313-314). 

 

8.8.1. Væntingar kennara til nemenda sinna 

Val kennara á verkefnum og samskipti þeirra við nemendur á meðan kennslu stendur fer 

eftir því hvað þeir telja að nemendur þeirra þurfi að læra og hvað þeir geta lært. 

Nemendur bregðast við eftir því hvaða væntingar og kröfur eru gerðar til þeirra og 

stærðfræðihæfileikar þeirra þróast eftir því. Væntingar samfélagsins til einstaklinga og 

menntunar skipta líka máli. Hafi kennari litlar væntingar til nemanda eru samskipti hans 

við þann nemenda oft þannig að þau ná ekki að styðja við þróun stærðfræðilegrar hæfni. 

Kennarar koma oft öðruvísi fram við þá sem þeir bera minni væntingar til heldur en við 

þá sem þeir bera meiri væntingar til. Sem dæmi má nefna að kennarar bíða í tiltölulega 

stuttan tíma eftir svari frá nemenda sem þeir hafa litlar væntingar til og kalla fljótt á 

                                                 
12 Deborah Loewenberg Ball er prófessor í kennslufræðum við University of Michigan.  
13 David K. Cohen er prófessor í kennslufræðum við University of Michigan. 
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einhvern annan til að svara spurningunni. Þeir eru einnig líklegir til að gefa þessum 

nemenda svarið í stað þess að hjálpa honum að bæta svar sitt með því að umorða 

spurningar sínar. Kennarar gagnrýna frekar þá nemendur sem þeir hafa litlar væntingar til 

fyrir mistök og hrósa þeim síður þegar eitthvað gengur vel. Þeir biðja þá síður um að 

svara spurningum yfir bekkinn og veita þeim verkefni og spurningar sem eru ekki jafn 

krefjandi og hinir nemendurnir fá (Kilpatric o.fl. 2001:338; Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:5). 

Kennarar sem ná árangri vænta þess ekki bara að nemendur þeirra nái árangri 

heldur sjá þeir líka að þeir sjálfir geta hvatt nemendur og leiðbeint þeim á árangursríkan 

hátt. Það hefur áhrif á væntingar kennara til nemenda sinna ef þeir átta sig á því að þeir 

geta hjálpað nemendum sínum að læra. Kennarar sem ná minni árangri hafa oft ekki gott 

álit á sér sem leiðbeinendur eða á möguleikum nemenda sinna til náms. Kennarar sem 

telja sig geta haft áhrif á nám nemenda eru oft öruggari í kennslustofunni en aðrir, eru 

jákvæðari og gagnrýna síður nemendur sína. Þeir hafa betri stjórn á bekknum, ná betur að 

bregðast við kröfum nemenda og styðja við vöxt og árangur þeirra (Kilpatric o.fl. 

2001:338). 

Kennarinn þarf að hafa miklar væntingar til allra nemenda óháð uppruna, 

þjóðfélagslegri stétt, þjóðerni, tungumáli og kyni. Hann þarf að þekkja bakgrunn 

nemenda sinna og reynslu og einblína á nemandann sjálfan. Allir nemendur eiga að hafa 

möguleika á því að standa sig vel. Góð samskipti á milli kennara og nemenda um 

námsefni er mikilvægt fyrir árangursríka kennslu. Þeir kennarar sem ná mestum árangri 

eru ekki aðeins næmir fyrir menningarlegum mismun nemenda sinna heldur nota þeir 

þann mismun til þess að auðga námsreynsluna sem þeir veita bekknum sem heild 

(Kilpatric o.fl. 2001:344).  

 

8.8.2. Hvatning kennara 

Framfarir nemenda í stærðfræðinámi byggja á hvatningu þeirra til náms. Hvatning í 

stærðfræðinámi byggir aðallega á samskiptum nemenda við kennara og við stærðfræðileg 

verkefni (Kilpatric o.fl. 2001:339-340). Kennari þarf að hvetja nemendur til að taka þátt í 

stærðfræðitímum, leggja áherslu á þætti sem hvetja nemendur til þess að takast á við 

stærðfræði og hjálpa þeim að byggja upp sjálfstraust (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2003:9). 
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Áhugi nemenda byggir bæði á væntingum og gildum. Ef nemendur geta vænst 

þess að leysa verkefni á árangursríkan hátt og hafi verkefni gildi fyrir þá sjálfa ýtir það 

undir áhuga þeirra til náms. Kennarar geta þess vegna hvatt nemendur sína til ná fram 

stærðfræðilegri hæfni með því bæði að styðja við væntingar þeirra um að ná árangri og 

með því að hjálpa þeim að meta gildi þess sem þeir eru að læra. Til þess að styðja við 

væntingar nemenda um árangur geta kennarar lagt fyrir verkefni sem nemendur geta leyst 

með raunhæfri fyrirhöfn og veitt þann stuðning sem þarf til að hjálpa nemendum að 

öðlast færni og getu um leið og þeir vinna að verkefnum. Það gerir kennarinn með því að 

byggja á núverandi þekkingu nemanda. Hann þarf því að hafa skilning á hvað þeir vita nú 

þegar og hvert þeir stefna (Kilpatric o.fl. 2001:339-340). 

Nemendur þurfa að trúa því að það sem þeir eru að læra sé þess virði að læra. 

Hvatning til náms felur í sér þá skoðun nemenda að finnast stærðfræðileg viðfangsefni 

þýðingarmikil og þess virði að takast á við. Þá reyna nemendur að skilja viðfangsefnin, 

tengja nýja þekkingu eða færni sem þeir eru að þróa við fyrri þekkingu eða færni og 

hugsa um hvernig þeir geta notað stærðfræðina sem þeir eru að læra. Kennarar skapa 

viðhorf til náms í eigin bekk. Þeir tjá væntingar sínar um árangur nemenda, vilja til náms 

og þeir móta námssamfélag innan bekkjarins. Þegar kennarar leggja fram verkefni geta 

þeir vakið áhuga nemenda með því að: 

- Sýna sjálfir mikinn áhuga á verkefninu. 

- Hvetja til forvitni og spennu. 

- Gera verkefni raunhæft og kunnuglegt. 

- Kynna verkefni á þann hátt að það ýti undir áhuga eða virðingu á gildi 

þess. 

- Fá nemendur til að taka þátt í raunhæfri notkun á verkefni. 

- Hjálpa nemendum að hafa augun á markmiðum sínum. 

Sumir kennarar hafa notað umbun til þess að ýta undir hvatningu nemenda til náms. 

Þannig sjá nemendur að það er einhvers virði að læra það sem þeir eru að fást við. 

Kennarar þurfa að fara varlega með þessa aðferð vegna þess að hún getur auðveldlega 

flokkað nemendur í sigurvegara og þá sem tapa. Auk þess dregur umbun athygli nemenda 

frá námsmarkmiðunum sjálfum. Markmið nemenda fara að snúast um að ná umbuninni 

en ekki ákveðnu námsmarkmiði. Í stað þess að nota umbun sem hvatningu í námi getur 
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kennari lagt áherslu á viðfangsefni sem nemendum finnst áhugaverð og ánægjuleg. 

Kennari getur þá t.d. notað umræður, hópavinnu, leiki, þrautir og heilabrot. Þrátt fyrir að 

ákveðnar aðferðir auki ánægju nemenda af kennslustundinni tryggja þær ekki áhuga 

nemenda til að læra það sem kennt er í kennslustundinni (Kilpatric o.fl. 2001:340-341). 

 

8.8.3. Námsumhverfi og menning skólastofunnar 

Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða þætti þeir telja mikilvæga í gefandi 

námsumhverfi og hvernig námsumhverfi þeir vilja skapa. Þegar skapa á námsumhverfi 

þarf að taka mið af fyrirkomulagi í skólastofunni, því andrúmslofti sem þar ríkir, þeim 

námsgögnum sem tiltæk eru og þeirri menningu sem kennari og nemendur hafa skapað. 

Siðir, reglur, væntingar, gjörðir, samskipti, viðhorf og gildi eru þeir þættir sem skapa 

menningu skólastofunnar. Þessa þætti hafa nemendur og kennarar mótað og skilja 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:5).  

Kennarinn þarf stöðugt að móta umhverfið í bekknum og koma á fót menningu í 

kennslustofunni sem styður við nám nemenda. Það er verkefni sem tekur aldrei enda. 

Nokkrir eiginleikar einkenna umhverfi og menningu sem hvetur til náms. Sá fyrsti er að 

skapa námsumhverfi þar sem allar hugmyndir nemenda eru metnar. Hugmynd sem 

nemandi kemur fram með fær virðingu og viðbrögð hefur möguleika að hjálpa öðrum við 

nám. Nemendur ráða því hvaða aðferðir þeir nota og þeir gera sér grein fyrir að margar 

leiðir er hægt að fara til að leysa vandamál. Nemendur fá tækifæri til að deila hugsunum 

sínum og aðferðum með bekknum og fá fleiri hugmyndir frá öðrum í bekknum. Þeir læra 

að bera virðingu fyrir aðferðum annarra og átta sig á því að aðrir þurfa að skilja þeirra 

eigin aðferð. Annar eiginleiki er að nemendur átta sig á því að vald til þess að ákveða 

hvort eitthvað sé rétt og skynsamlegt liggur í rökunum og uppbygginu viðfangsefnisins 

frekar en hjá kennaranum. Auk þess eru mistök nemenda ekki hunsuð heldur eru notuð til 

að læra af þeim. Gott er að leggja áherslu á að mistök og röng svör eru gagnleg. Það er í 

lagi að nemendur velti fyrir sér röngum hugmyndum, kennarinn skoðar þá með 

nemendahópnum hvers vegna röngu hugmyndirnar ganga ekki upp. Nemendur geta lært 

mjög mikið af eigin villum og af því að leiðrétta þær sjálfir. Til þess að nemendur átti sig 

á eigin villum getur kennari fengið þá til þess að útskýra fyrir sér lausn sína. Mikilvægara 

er að leggja á áherslu á skýrar og sannfærandi útskýringar nemenda en rétt svör vegna 
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þess að þá læra allir. Einnig er mikilvægra að leggja áherslu á aðferðina sjálfa í 

stærðfræði en svarið. Það er mikilvægt vegna þess að það dregur úr kvíða hjá nemendum 

og þeim líður vel (Boaler og Humphreys 2005:20,26,34,41,66; Kilpatric o.fl. 2001:340-

341,344-345).   

Aðlaðandi og hvetjandi umhverfi þarf að vera í skólastofunni. Verkefni nemenda ættu að 

vera sýnileg. Þau geta bæði skapað umræður og gert skólastofuna hlýlegri. Auk þess er 

þeim sýnd virðing og nemendur geta verið stoltir af vinnu sinni. Kennari ætti að gæta 

þess að skipta reglulega um verkefni á veggjum skólastofunnar og að þau líti vel út. 

Andrúmsloftið í skólastofunni skiptir miklu máli. Gott andrúmsloft er líklegt til að 

ýta undir sjálfstætt nám nemenda og stuðla að því að tengsl milli nemenda og kennara 

byggist á virðingu. Jafnframt hjálpar það nemendum að taka ábyrgð á þróun 

stærðfræðilegrar hugsunar sinnar og sjá tengsl milli efnisþátta stærðfræðinnar. Ef 

nemendum líður vel á meira nám sér stað. Slæmt umhverfi hefur neikvæð áhrif á nám 

(Boaler og Humphreys 2005:41,66; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

2006b:7). 

 

8.8.4. Árangursrík afstaða nemenda gagnvart stærðfærði 

Viðhorf nemenda til stærðfræði og stærðfræðináms hefur mikil áhrif á það hvernig þeir 

nálgast viðfangsefni og hvernig þeir taka þátt í kennslu. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar skapi grundvöll að jákvæðu viðhorfi gagnvart stærðfræði hjá nemendum sínum 

(Boaler og Humphreys 2005:112; Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2004:1). 

Jo Boaler gerði rannsókn á tveimur skólum í Bandaríkjunum, Amber Hill og 

Phoenix Park. Í Amber Hill leystu nemendur verkefni í vinnubókum í stærðfræðitímum 

mestan hluta skólaársins. Allar spurningar sem tengdust stærðfræði voru stuttar og 

lokaðar. Nemendur fengu nákvæmar leiðbeiningar frá kennurum um hvernig leysa ætti 

verkefnin og unnu yfirleitt einir að því að leysa þau. Í Phoenix Park voru ekki notaðar 

neinar kennslubækur. Nemendur unnu að þemaverkefnum í tvær til þrjár vikur í senn sem 

kennarar þeirra höfðu undirbúið í sameiningu. Nemendur áttu að uppgötva sjálfir og 

fengu litlar leiðbeiningar frá kennurum sínum. Í fyrra tilvikinu tóku nemendur við 

þekkingu frá öðrum en í því síðara voru nemendur meira virkir þátttakendur í því að 

mynda sér þekkinguna. Nemendur í Phoenix Park mótuðu árangursríkari afstöðu 
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gagnvart stærðfræðiþekkingu og gátu mun betur notað þekkingu sína í stærðfræði í 

mismunandi aðstæðum vegna þess að þeir höfðu þróað stærðfræðilegan skilning sem þeir 

gátu notað. Hins vegar voru nemendurnir í Amber Hill líklegri til þess að snúa baki við 

faginu og þeir sáu enga tengingu milli stærðfræðinnar í skólanum og lífinu sjálfu. Þeir 

sögðust ekki nota skólastærðfræði utan skólans heldur eigin aðferðir (Boaler 2002:25-

27,37,50-51,68,104,118).  

Þeir kennarar sem vilja móta góða og árangursríka afstöðu gagnvart stærðfræði 

hjá nemendum sínum ættu að nota kennsluaðferðir þar sem nemendur eru virkir 

þátttakendur í eigin námi en ekki óvirkir móttakendur þekkingar sem kennarinn miðlar.  

Þegar fólk hugsar um gildi kennsluaðferða í stærðfræði þá hugsar það um magn 

þekkingar sem nemendur ráða yfir sem hægt er að mæla með prófum. En nemendur læra 

ekki bara þekkingu í stærðfræðitímum heldur þróa þeir tengsl við viðfangsefnið sem 

hefur áhrif á hvernig þeir nálgast stærðfræðileg vandamál í framtíðinni (Boaler og 

Humphreys 2005:110-111). 

 

8.8.5. Árangursrík afstaða kennara gagnvart stærðfræði 

Mikilvægt er að kennarar móti árangursríka afstöðu gagnvart eigin þekkingu, kennslu og 

námi. Hafi kennari jákvæða afstöðu gagnvart stærðfræðinni er líklegra að kennsla hans 

stuðli að stærðfræðilegri hæfni. Kennarar eiga að hafa trú á því að þeir geti lært um 

stærðfræði, hugsunarhátt nemenda og eigin kennslu með því að skoða og greina það sem 

fram fer í bekkjum þeirra. Þeir læra með því að hlusta á nemendur og með því að skoða 

og greina kennsluna. Þeir þróa ekki aðeins ítarlegri skilning á því hvernig stærðfræðileg 

hugsun nemenda þróast með því að hlusta á nemendurna, heldur læra þeir líka 

stærðfræðileg hugtök og aðferðir í gegnum samskipti við nemendur. Hafi kennarar trú á 

náminu verða þeir öruggari með stærðfræðilegar hugmyndir og þroska árangursríkara 

sjónarmið á faginu. Kennarar þurfa að líta á sig sem ævilanga námsmenn sem læra af því 

að rannsaka efnivið námskrárinnar og með því að skoða og greina kennsluna og 

samskipti þeirra við nemendur (Kilpatric o.fl. 2001:384-385).   
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8.9. Starfsþróun kennara 

Kennarar þurfa að geta metið sjálfan sig og kennslu sína. Kennarar þurfa að geta 

skilgreint þarfir sínar fyrir að bæta sig og bæta við sig. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir 

hvar þeim þörfum verði best mætt, á námskeiðum, ráðstefnum, málþingum, með 

leshópum eða þátttöku í rannsóknarverkefnum. Mikilvægt er jafnframt að vera vakandi 

fyrir nýjum straumum í kennslu, kennsluefni og lesefni á sínu sviði (Kristín Bjarnadóttir 

2003:3). 

Markmið með öllu kennaranámi og starfsþróun kennara er að hjálpa kennurum að 

skilja stærðfræðina sem þeir kenna, hvernig nemendur læra þá stærðfræði og hvernig á að 

greiða fyrir námi nemenda. Mikilvægt er að námskeið um kennslu hjálpi kennurum að 

tengja saman þessa þætti þannig að þeir geti beitt þeim í kennslu. Ekki á að gefa 

kennurum tilbúnar lausnir á kennsluvandamálum eða uppskriftir sem þeir geta farið eftir í 

kennslu. Frekar ætti að leyfa þeim að laga það sem þeir eru að læra að eigin kennslu og 

taka þátt í að leysa vandamál sem upp koma í henni. Kennarar þurfa að fá endurtekin 

tækifæri til þess að prófa hugmyndir og aðferðir með nemendum sínum og til þess að 

ræða reynslu sína við sérfræðinga í stærðfræði og aðra kennara. Þessi tækifæri ættu ekki 

að vera takmörkuð við ákveðið tímabil, eins og nokkrar vikur eða mánuði, heldur ættu 

þau að vera hluti af menningu faglegrar kennslu. Þannig geta kennarar haldið áfram að 

læra og þroskast sem fagmenn.  

Starfsþróun sem heldur áfram eftir að menntun lýkur er nauðsynleg til þess að 

þróa færni í að kenna stærðfræði. Kennarar geta ekki lært allt um stærðfræði, hvernig 

nemendur læra stærðfræði og hvernig á að kenna hana á árangursríkan hátt í kennaranámi 

sínu. Þeir geta ekki einungis haldið náminu áfram með því að fara í formlegt nám í skóla. 

Það er aðeins eitt af mörgum mögulegum úrræðum fyrir áframhaldandi nám þeirra. Nám 

kennara getur einnig farið fram í grunnskólum og kennslustofum þeirra. Þar getur 

þekking, hugtök og kennsla haldið áfram að mótast og þróast. 

Mismunandi leiðir eru farnar til að þróa færni í að kenna stærðfræði. Sumar felast 

í því að bæta stærðfræðiþekkingu kennarans. Þeir læra grunnhugmyndir 

skólastærðfræðinnar, hvernig þær tengjast og hvernig nemendur læra þær. Aðrar leiðir 

beinast að því að dýpka skilning kennara á hugsunarhætti nemenda í stærðfræði. 

Kennarar læra þá um stærðfræðina og hugsunarhátt nemenda í gegnum fræðslu og 
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samskipti við eigin nemendur. Kennarar læra að nýta þekkingu sína á hugsunarhætti 

nemenda til þess að skipuleggja og framkvæma kennsluna. Dæmisögur úr kennslu geta 

einnig byggt upp tengingar á milli þekkingar á stærðfræði, nemendum og kennslu. Þá eru 

tekin fyrir dæmi úr kennslustundum með áherslu á stærðfræði og hugsunarhátt nemenda. 

Kennarar fá þá tækifæri til að skoða hvernig ákveðin stærðfræðileg viðfangsefni eru tekin 

fyrir. Viðfangsefnið sjálft er skoðað og kafað ofan í það, svo er það skoðað út frá því 

hvernig nemendur hugsa um viðfangsefnið og að lokum út frá því hvernig kennarinn 

kennir það (Kilpatric o.fl. 2001:385,398-399,392). Samræður við aðra kennara hjálpa 

kennurum að þróast áfram í starfi. Oft er gott að ræða við aðra um kennslustundir sem 

framundan eru. Sú umræða leiðir oft í ljós gildrur sem síður koma í ljós ef kennarinn er 

að vinna einn (Boaler og Humphreys 2005:59). 

Í kennslu þurfa kennarar að finna út hvað nemendur vita, velja hvernig bregðast 

skuli við spurningum þeirra eða fullyrðingum og ákveða hvort eigi að fylgja hugmyndum 

þeirra eftir. Þetta eru vandamál sem kennarinn stendur frammi fyrir á hverjum degi og 

fæst þeirra hafa fyrirfram gefnar lausnir. Auk þess er sjaldnast til leiðarvísir um hvernig 

eigi að finna út hvað á að kenna hvenær, hvernig á að kenna það, hvernig á að laga efnið 

að gefnum hóp nemenda eða hversu langan tíma eigi að nota í viðfangsefnið. Góður 

skilningur á stærðfræði, nemendum og kennslu gerir kennara betur kleift að takast á við 

þessi vandamál. Jafnframt veita námskeið sem fjalla um árangursríka ákvörðunartöku í 

kennslu góðan undirbúning til að takast á við vandamál sem upp koma. Námskeiðin ættu 

að fá verðandi eða starfandi kennara til þess að greina vandamál í kennslu og setja fram 

mögulegar leiðir til þess að takast á við þau. Þá læra kennarar að kennsla felst í því að 

leysa vandamál og að þeir geta leyst þau á skynsamlegan og viturlegan hátt.  

Kennarar þurfa að geta útskýrt og ígrundað starfið í skólastofunni. Þeir þurfa að 

réttlæta og skýra starfið með tilliti til þátta eins og námsmarkmiða, viðfangsefna, 

framsetninga, hugmynda og erfiðleika nemenda í stærðfræði. Ígrundun er nauðsynleg til 

þess að bæta kennslu. Þá skiptir máli hvort, hvað og hvernig kennarar læra af henni. 

Kennarar geta lært af kennslu sinni með því að skoða hana. Þeir geta skoðað erfiðleika 

sem nemendur kljást við þegar þeir læra viðfangsefni, hvað nemendur hafa lært og 

hvernig þeir bregðast við mismunandi framsetningum, spurningum og viðfangsefnum 

(Kilpatric o.fl. 2001:382-384).  
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9. RANNSÓKN 
Í þessum kafla er fjallað um rannsókn okkar á kennsluaðferðum stærðfræðikennara á 

mið- og unglingastigi. Við gerum grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar, þátttakendum 

og rannsóknaraðferð okkar.  

 

9.1. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í þær kennsluaðferðir sem 

stærðfræðikennarar nota á mið- og unglingastigi. Auk þess vildum við athuga hvort það 

væri munur á kennsluaðferðum þeirra eftir aldri, starfsreynslu og menntun í stærðfræði 

og stærðfræðikennslu.  

 

9.2. Þátttakendur 

Við val á úrtaki byrjuðum við á því að senda tölvupóst til allra skólastjóra (70) á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem við skýrðum frá rannsókn okkar og óskuðum eftir þátttöku. 

Við vonuðumst eftir góðum undirtektum en raunin varð sú að við fengum svör frá færri 

en við bjuggumst við. Við ákváðum því að úrtakið okkar yrðu þeir skólar þar sem 

skólastjórarnir höfðu svarað okkur og gefið leyfi fyrir rannsókninni. Það voru alls 21 

skóli á höfuðborgarsvæðinu sem alls voru með 142 stærðfræðikennara á mið- og 

unglingastigi. Af þeim svöruðu 54 kennarar eða 38%.  

 

9.3. Rannsóknaraðferð 

Rannsókn okkar á kennsluaðferðum stærðfræðikennara á mið- og unglingastigi var 

framkvæmd með megindlegri aðferð. Þegar rannsóknir eru gerðar með megindlegri 

aðferð er í grundvallaratriðum átt við að rannsóknaraðferðum náttúruvísinda er beitt á 

viðfangsefni félagsvísinda. Talið er að félagslegan veruleika megi skoða með því að 

mæla hann og magnbinda, eða skrá með tölum. Í flestum greinum félagsvísinda hafa 

megindlegar rannsóknir verið meira áberandi en eigindlegar rannsóknir14 síðan í byrjun 

tuttugustu aldar. Útbreiddustu rannsóknirnar eru þær sem hafa það að markmiði að mæla 

og bera saman athafnir, viðhorf og einkenni einstaklinga eða hópa með tölulegum hætti. 

                                                 
14 Eigindlegar rannsóknir: Í þeim felst að hugsa um einstaklinginn en ekki heildina.Tekin eru viðtöl eða 
fylgst með fólki í daglegu umhverfi. 
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Af þess háttar rannsóknum má nefna kannanir með spurningalistum (Jón Gunnar 

Bernburg 2005). 

Við rannsókn okkar lögðum við fyrir spurningalista sem stærðfræðikennarar 

svöruðu (sjá fylgkiskjal). Spurningalistinn var tvískiptur, í fyrri hluta voru almennar 

spurningar um kennarann og í seinni hlutanum voru spurningar um kennsluaðferðir. Áður 

en spurningalistar voru sendir út sendum við inn rafræna tilkynningu til persónuverndar 

um rannsókn okkar. Einnig hringdum við í skólaskrifstofur bæjarfélaga skólanna sem 

voru í úrtaki okkar og fengum leyfi til að senda út spurningarlistana. Að lokum höfðum 

við samband við skólastjóra skólanna í úrtaki okkar og fengum leyfi þeirra.  

Spurningalistarnir sem við höfðum útbúið voru sendir út til kennara með 

tvennskonar hætti. Annarsvegar fórum við í skólana og afhentum ritara listana sem kom 

þeim síðan til stærðfræðikennara innan skólans. Með þessum hætti afhentum við 53 lista. 

Hinsvegar sendum við listana í tölvupósti eftir að skólastjóri eða ritari hafði gefið okkur 

upp netföng stærðfræðikennara innan skólans, þannig afhentum við 89 lista. Áður en 

spurningalistarnir voru sendir út voru þeir forprófaðir og voru það fjórir starfandi 

stærðfræðikennarar á mið- og unglingastigi sem svöruðu þeim og gáfu álit.  

 

9.4. Tvær aðferðir, mismunandi svarhlutfall 

Þegar rætt var um hvernig við ætluðum að afhenda kennurum spurningarlistana komu 

margar hugmyndir upp. Niðurstaðan varð sú að hafa tvennskonar form á dreifingu 

listanna, rafrænt í gegnum tölvupóst og að afhenda listana í skólana. Við vorum forvitnar 

um það hvort myndi ganga betur. Vegna stöðugt vaxandi tölvunotkunar og tölvukunnáttu 

bundum við miklar vonir við að fá gott svarhlutfall frá þeim kennurum sem fengu listana 

senda í tölvupósti. Við héldum að kennurum þætti þægilegra að svara spurningarlistunum 

í gegnum netið heldur en á blaði og myndu jafnvel frekar gefa sér tíma í það. Raunin varð 

önnur og svarhlutfallið var mun betra hjá þeim skólum sem við fórum með listana í eða 

53%. Svarhlutfallið hjá þeim sem fengu listana í gegnum tölvupóst var einungis 27%.  

Við höfum velt fyrir okkur ástæðum fyrir þessum mun og sett fram nokkrar 

tilgátur. Ef kennarar fá sendan tölvupóst er líklegra að þeir gleymi, fresti eða hreinlega 

nenni ekki að svara póstinum. Jafnvel þó þeir hafi ætlað sér að svara situr það á hakanum 

og að lokum gleymist það, þrátt fyrir ítrekanir. Einnig er líklegt að kennarar fái mikið af 
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tölvupósti og jafnvel oft verið að biðja þá um að taka þátt í rannsóknum. Líklega geta 

kennarar ekki gefið sér tíma í allar þær rannsóknir sem þeir eru beðnir um að taka þátt í. 

Þessi rannsókn sýndi okkur að þegar kennurum er afhentur spurningarlisti og ritari ýtir á 

eftir honum virðast þeir frekar gefa sér tíma til að svara.  

 

9.5. Niðurstöður  

Mun fleiri konur en karlar svöruðu spurningarlistunum, 76% konur (41) á móti 24% 

körlum (13) (sjá mynd 1). 

Kona

76%

Karl

24%

 
Mynd 1. Kynjahlutfall. 

 

Aldursskipting þeirra sem svöruðu spurningarlistanum er nokkuð dreifð. Flestir 

kennararnir eru á aldrinum 45-55 ára eða alls 18 (33%). 16 kennarar (30%) eru á 

aldrinum 35-45 ára, 14 kennarar (26%) eru á aldrinum 25-35 ára og 4 kennarar (7%) eru 

á aldrinum 55-65 ára. Enginn kennari, af þeim sem svöruðu, er yngri en 25 ára eða 65 ára 

og eldri (sjá mynd 2). 
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Mynd 2. Aldursskipting kennara. 
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Af þeim kennurum sem svöruðu spurningalistunum eru 50% þeirra (27) 

miðstigskennarar, 39% eru kennarar (21) á unglingastigi og 11% kenna á báðum stigum 

(6) (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Skipting kennara eftir skólastigum. 

 

 

 

 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeir væru faggreinakennarar, umsjónakennarar eða 

bæði. 63% kennara (34) eru umsjónakennarar, 7% faggreinakennarar (4) og 28% bæði 

umsjónakennarar og faggreinakennarar (15). 2% kennara (1) svöruðu ekki (sjá mynd 4). 
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Mynd 4. Staða kennara innan skólanna. 
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Meirihluti kennara sem tók þátt í rannsókninni er með mikla starfsreynslu. 17 kennarar 

(31%) hafa kennt í 20 ár eða lengur. 5 kennarar (9%) hafa kennt í 16-19 ár, 8 kennarar 

(15%) hafa kennt í 12-15 ár, 8 kennarar (15%) hafa kennt í 8-11 ár, 6 kennarar (11%) 

hafa kennt í 4-7 ár og 10 kennarar (19%) hafa aðeins kennt í 0-3 ár. Meira en helmingur 

hefur 12 ára starfsreynslu eða meira (sjá mynd 5). 
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Mynd 5. Starfsreynsla kennara í árum. 

 

 

Meirihluti kennara sem tók þátt í rannsókninni eru menntaðir grunnskólakennarar eða  

alls 98% (53). 6 þeirra (12%) eru auk þess með meiri háskólamenntun. Af þessum 6 eru 2 

kennarar (4%) bæði grunnskólakennarar og með réttindi til að kenna í framhaldsskólum. 

3 þeirra (6%) eru grunnskólakennarar og með aðra háskólamenntun og 1 kennari (2%) er 

bæði grunn- og framhaldsskólakennari og með aðra háskólamenntun. Einn kennari er 

ekki menntaður grunnskólakennari en er framhaldsskólakennari (sjá mynd 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 6. Menntun kennara. 
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Af þeim kennurum sem svöruðu spurningalistanum hafði meirihluti þeirra sérstaka 

menntun í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu, alls 63% (34) (sjá mynd 7). 

Já 

63%

Nei

37%

 
Mynd 7. Sérstsök menntun í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu. 

 

 

Þeir kennarar sem svöruðu spurningunni um sérstaka menntun játandi voru spurðir um 

hvers konar menntun þeir hafa í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu. Mikill meirihluti 

kennaranna hafa tekið stærðfræði sem aðalvalgrein/kjörsvið við Kennaraháskóla Íslands 

eða alls 20. 16 kennarar hafa sótt endurmenntun í stærðfræði, 2 kennarar hafa lært 

stærðfræði við annan háskóla, 2 kennarar hafa tekið framhaldsnám og 3 kennarar nefna 

annað. Þess má geta að nokkrir kennararanna eru með fleiri en eina gerð af sérstakri 

menntun (sjá mynd 8). 

 

20

16

2 2
3

0

5

10

15

20

25

S
tæ

rð
fr
æ
ð
i s
e
m

a
ð
a
lv
a
lg
re
in
/k
jö
rs
vi
ð

ú
r 
K
H
Í

E
n
d
u
rm

e
n
n
tu
n
 í

st
æ
rð
fr
æ
ð
i

S
tæ

rð
fr
æ
ð
i v
ið

a
n
n
a
n
 h
á
sk
ó
la

F
ra
m
h
a
ld
sn

á
m

(M
.E
d
., 
M
.A
., 
M
.S
.,

P
h
.d
. p

ró
f)

A
n
n
a
ð
 

F
jö
ld
i

 
Mynd 8. Sérmenntun kennara í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu. 
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Algengasta stærð nemendahóps hjá þeim kennurum sem svöruðu spurningalistanum er á 

bilinu 15-20 nemendur eða 46 hópar (37%). 44 hópar (35%) hafa 20-25 nemendur, 20 

hópar (16%) innihalda færri en 15 nemendur, 13 hópar (10%) hafa 25-30 nemendur og 3 

hópar (2%) eru með yfir 30 nemendur (sjá mynd 9). 
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Mynd 9. Stærð nemendahópa. 

 
 

Meirihluti kennara, eða 30 kennarar (55%), kenna á bilinu 25-30 stundir á viku, 10 

kennarar (19%) kenna á bilinu 30-35 stundir á viku, 6 kennarar (11%) kenna 20-25 

stundir á viku, 3 kennarar (6%) kenna 35-40 stundir á viku, 2 kennarar (4%) kenna 15-20 

stundir á viku, sömuleiðis kenna 2 kennarar (4%) undir 15 stundum á viku og einn 

kennari (2%) kennir yfir 40 stundir (sjá mynd 10). 
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Mynd 10. Fjöldi kennslustunda sem kennarar kenna í hverri viku. 
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Kennarar voru spurðir um hve mikinn tíma þeir nota í undirbúning fyrir hverja 

kennslustund. 27 kennarar (50%) nota 10-20 mínútur í undirbúning fyrir hverja 

kennslustund. 14 kennarar (26%) nota 20-30 mínútur í undirbúning, 8 kennarar (15%) 

nota minna en 10 mínútur í undirbúning, 4 kennarar (7%) nota 40-50 mínútur í 

undirbúning og 1 kennari sagðist nota 30-40 mínútur í undirbúning fyrir hverja 

kennslustund. Enginn kennari segist nota meira en 50 mínútur í undirbúning (sjá mynd 

11). 

8

27

14

1
4

0 0
0
5

10
15
20
25
30

Undir
10 mín

10-20
mín

20-30
mín

30-40
mín

40-50
mín

50-60
mín

Meira
en 60
mín

F
jö
ld
i

 
Mynd 11. Undirbúningstími kennara. 

 
Kennarar voru spurðir að því hvaða námsefni þeir nota í stærðfræðikennslu sinni. Allir 

kennarar (100%) á miðstigi nota kennslubókina Geisla. 27% kennara (9) á miðstigi nota 

kennslubókina Stærðfræði handa grunnskólum. 61% kennara (20) á miðstigi nota 

þemahefti og 58% kennara (19) á miðstigi nota annað námsefni. Margir kennarar sækja 

kennsluefni á internetið og nefna margir skólavefinn. Einnig segjast margir nota ljósrituð 

hefti, bæði heimatilbúin og staðfærð frá öðrum. Nokkrir nefna auk þess Stjörnubækurnar, 

kennsluforrit og erlendar bækur (sjá mynd 12). 
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Mynd 12. Námsbækur sem kennarar á miðstigi nota í stærðfræði. 
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70% kennara (19) á unglingastigi nota kennslubókina Átta-tíu í kennslu. 89% kennara 

(24) á unglingastigi nota kennslubókina Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla. 52% 

kennara (14) á unglingstigi nota þemahefti og 37% kennara (10) segjast nota annað efni. 

Margir nefna internetið, skólavefinn og heimatilbúið efni eins og kennarar á miðstigi 

gerðu einnig. Auk þess segjast kennarar á unglingastigi nota gömul samræmd próf og 

þrautir. Einn kennari segist nota bókina Auraráð (sjá mynd 13). 
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Mynd 13. Námsbækur sem kennarar á unglingastigi nota í stærðfræði. 

 
Kennarar voru spurðir hve oft þeir nota ákveðnar kennsluaðferðir að meðaltali í 

bekkjum/hópum sínum í stærðfræði. Kennarar höfðu val um að merkja við í öllum 

kennslustundum, mjög oft, stundum, sjaldan og aldrei. Frekar fáir kennarar sögðust nota 

ákveðnar kennsluaðferðir í öllum kennslustundum. Kennarar nota mest kennsluaðferðina 

nemendur aðstoða hvern annan í öllum kennslustundum, 15 kennarar (28%)  nota hana í 

hverri kennslustund. 10 kennarar (19%) nota einstaklingsvinnu í öllum kennslustundum, 

8 kennarar (15%) nota vinnubókarkennslu í öllum kennslustundum, 7 kennarar (13%) 

nota sýnikennslu öllum kennslustundum og 6 kennarar (11%) nota töflukennslu í öllum 

kennslustundum. Aðeins 3 kennarar (6%) nota umræður í öllum kennslustundum sínum 

og 2 kennarar (4%) nota þrautalausnir í öllum kennslustundum. Einn kennari (2%) notar 

verklega kennslu í öllum kennslustundum sínum, einn kennari (2%) notar 

uppgötvunarnám í öllum kennslustundum og einn kennari (2%) notar hópavinnu í öllum 

kennslustundum sínum. 

Algengara var að kennarar merktu við að þeir nota ákveðnar kennsluaðferðir 

„mjög oft“ heldur en „í öllum kennslustundum“ og er einstaklingsvinna sú kennsluaðferð 



 58 

sem hefur vinningin þar, 34 kennarar (63%) nota hana mjög oft. 24 kennarar (44%) nota 

kennsluaðferðina nemendur aðstoða hvern annan mjög oft, 21 kennari (39%) notar 

töflukennslu mjög oft, 20 kennarar (37%) nota vinnubókakennslu mjög oft, 19 kennarar 

(35%) nota sýnikennslu mjög oft, 18 kennarar (33%) nota umræður mjög oft og 17 

kennarar (31%) nota þrautalausnir mjög oft. 15 kennarar (28%) nota 

endurtekningaræfingar mjög oft og 14 kennarar (26%) nota hópavinnu mjög oft. Hinar 

kennsluaðferðirnar eru notaðar sjaldnar. 

Kennarar merkja „stundum“ við margar kennsluaðferðir og merktu þá helst við 

hópavinnu (48%), verklega kennslu (46%), þemaverkefni (44%), þrautalausnir (43%), 

tölvuvinnu (41%), endurtekningaæfingar (39%), vinnubókakennslu (33%), töflukennslu 

(33%) og uppgötvunarnám (33%). 

Útikennsla (61%) og heimildavinna (46%) eru þær kennsluaðferðir sem kennarar 

nota sjaldan. Auk þess nota margir kennarar sjaldan uppgötvunarnám (33%), 

þemaverkefni (31%), tölvuvinnu (30%) og verklega kennslu (26%). 

Þegar kennarar áttu að tilgreina kennsluaðferðir sem þeir nota aldrei var algengast 

að þeir nefndu heimildavinnu (31%) eða nemendakynningar (31%). Þónokkrir nefna 

einnig útikennslu (15%) (sjá mynd 14).  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Tö
flu
ke
nn
sla

Sý
nik
en
ns
la

Vi
nn
ub
ók
ak
en
ns
la

En
du
rte
kn
ing
ar
æ
fin
ga
r

Hó
pa
vin
na

Ei
ns
ta
kli
ng
sv
in
na

Þr
au
ta
la
us
ni
r

Ve
rk
leg
 k
en
ns
la

Út
ike
nn
sla

Up
pg
öt
vu
na
rn
ám

Þe
m
av
er
ke
fn
i

Tö
lvu
vin
na

He
im
ild
av
in
na

Ne
m
en
da
ky
nn
ing
ar

Um
ræ
ðu
r

Ne
m
en
du
r a
ðs
to
ða
 h
ve
rn
 a
nn
an

F
jö
ld
i

Í öllum
kennslustundum
Mjög oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

 
Mynd 14. Notkun kennsluaðferða. 
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Kennarar voru spurðir að því hvort þeir myndu vilja nota einhverjar kennsluaðferðir í 

stærðfræði oftar en þeir gera. 74% kennara (40) svöruðu því játandi og 26% kennara (14) 

svöruðu því neitandi (sjá mynd 15). 
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Mynd 15. Vilji kennara til að nota ákveðnar kennsluaðferðir oftar en þeir gera. 

 
Sú kennsluaðferð sem kennarar vilja flestir nota meira en þeir gera er útikennsla. 23 

kennarar (43%) vilja nota hana meira. 17 kennarar (31%) vilja nota þrautalausnir meira, 

sömuleiðis voru 17 kennarar (31%) sem vilja nota hópavinnu og verklega kennslu meira. 

15 kennarar (28%) nefna að þeir vilja nota tölvuvinnu meira. 12 kennarar (22%) vilja nota 

nemendakynningar meira, 11 kennarar (20%) vilja nota umræður meira og 9 kennarar 

(17%) vilja nota uppgötvunarnám, þemaverkefni og heimildavinnu meira. 4 kennarar 

(7%) vilja nota sýnikennslu meira og 3 kennarar (6%) vilja nota endurtekningaraæfingar 

meira, 2 kennarar (4%) vilja nota töflukennslu og kennsluaðferðina nemendur aðstoða 

hvern annan meira og einn kennari (2%) vill nota einstaklingsvinnu meira (sjá mynd 16). 
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Mynd 16. Kennsluaðferðir sem kennarar vilja nota meira. 
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Ástæður þess að kennarar nota ekki ákveðnar kennsluaðferðir eru mjög margar. Flestir 

kennaranna nefna þó að það sé vegna tímaskorts í undirbúningi kennslu og tímaskorts í 

kennslustundum. 22 kennarar (41%) nefna það fyrrnefnda og 21 kennari (39%) nefnir 

það síðarnefnda. 20 kennarar (37%) nefna að stór nemendahópur sé ástæðan fyrir því að 

þeir noti ekki sumar kennsluaðferðir og 18 kennarar (33%) nefna að námsgögn séu ekki 

til. 8 kennurum (15%) finnst erfitt að breyta út af vananum. 7 kennarar (13%) nota ekki 

ákveðnar kennsluaðferðir vegna vanþekkingar. Aðrir 7 kennarar (13%) nefna aðrar 

ástæður, þeir nefna t.d. óöryggi sitt, óagaðir og óvanir nemendur, skortur á hugmyndum 

og vöntun á góðum verkefnum (sjá mynd 17). 
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Mynd 17. Ástæður þess að kennarar nota ekki ákveðnar kennsluaðferðir. 

 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvort þeim fyndist þeir þurfa að klára ákveðið 

námsefni á ákveðnum tíma voru 64% kennara (34) sem svöruðu því játandi og 36% 

kennara (19) svöruðu því neitandi (sjá mynd 18).  
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Mynd 18. Námsefni þarf að klára á ákveðnum tíma. 
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Kennararnir gefa upp ýmsar ástæður fyrir því að þeim finnst þeir þurfa að klára ákveðið 

efni á ákveðnum tíma. Flestir nefna Aðalnámskrá grunnskóla og samræmd próf. Nokkrir 

nefna mikilvægi þess að klára ákveðið efni fyrir næsta skólaár og til þess að nemendur 

komi undirbúnir til næsta kennara. 

 

Kennarar voru spurðir að því hvaða kennsluaðferðir þeir telja að séu árangursríkar fyrir 

nemendur sína og höfðu val um að merkja við eins margar og þeir vildu. Þeir eru nokkuð 

sammála um það að einstaklingsvinna sé árangursrík fyrir nemendur og voru 40 kennarar 

(74%) sem merktu við hana. 35 kennurum (65%) finnst kennsluaðferðin nemendur 

aðstoða hvern annan árangursrík, 33 kennurum (61%) finnst endurtekningaræfingar bera 

árangur, 29 kennurum (54%) finnst umræður, hópavinna og þrautalausnir árangursríkar. 

26 kennurum (48%) finnst töflukennsla árangursrík, 24 kennurum (44%) finnst 

sýnikennsla og verkleg kennsla árangursrík, 22 kennurum (41%) finnst uppgötvunarnám 

árangursrík kennsluaðferð, 18 kennurum (33%) finnst tölvuvinna vera árangurgsrík, 17 

kennurum (31%) finnst vinnubókakennsla árangursrík. 12 kennurum (22%) finnst 

nemendakynningar og þemaverkefni árangursríkar og 9 kennurum (17%) finnst 

heimildavinna og útikennsla vera árangursríkar kennsluaðferðir (sjá mynd 19). 
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Mynd 19. Árangursríkar kennsluaðferðir að mati kennara. 
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Kennarar voru spurðir hvaða kennsluaðferðir þeim finnst hæfa hverju skólastigi. Eins og 

sjá má á mynd 19 finnst þeim flestum allar kennsluaðferðirnar hæfa öllum stigum, þ.e. 

yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Mörgum kennurum finnst þó heimildavinna 

(30%), nemendakynningar (24%) og töflukennsla (24%) eiga helst heima á unglingastigi 

(sjá mynd 20). 
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Mynd 20. Skoðanir kennara á því hvort ákveðnar kennsluaðferðir hæfa ákveðnu skólastigi. 

 

33% kennara (18) finnst ekki vera nægilegt svigrúm innan skólans til að nota þær 

kennsluaðferðir sem þeir vilja. 63% kennara (34) finnst vera nægilegt svigrúm innan 

skólans til að nota þær kennsluaðferðir sem þeir kjósa. 4% kennara (2) svöruðu ekki (sjá 

mynd 21). 
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Mynd 21. Skoðanir kennara á því hvort nægilegt svigrúm sé innan skólans fyrir þær kennsluaðferðir 
sem þeir vilja nota. 
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Þeir kennarar sem svöruðu því að þeim finnst ekki vera nægilegt svigrúm innan skólans 

til að nota þær kennsluaðferðir sem þeir vilja voru spurðir um hversvegna þeim fyndist 

það. 9% kennara (2) tilgreina að þeim finnst ekki nægilegur stuðningur frá skólastjórn, 

9% kennara (2) finnst ekki nægilegur stuðningur frá samkennurum og sömuleiðis eru  9% 

kennara (2) sem finnst ekki nægilegur stuðningur frá foreldrum. 5% kennara (1) tilgreina 

að þeim finnst ekki nægilegur stuðningur frá nemendum og 68% kennara (15) nefna 

annað. Það helsta sem kennarar nefna sem aðrar ástæður er of stór nemendahópur, 

tímaskortur, húsnæði ekki nógu gott, vöntun á námsgögnum eins og tölvum og skortur á 

þjálfun í kennsluaðferðum (sjá mynd 22). 
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Mynd 22. Ástæður fyrir of litlu svigrúmi í notkun kennsluaðferða. 

 

 

Kennarar voru spurðir hvort þeim finnst samræmd próf stýra kennslu sinni og 61% 

kennara (33) segja samræmd próf stýra henni. 37% kennara (20) neituðu því og 2% 

kennara (1) svöruðu ekki (sjá mynd 23). 

Já

61%

Nei

37%

Svara ekki

2%

 
Mynd 23. Skoðanir kennara á því hvort samræmd próf stýra kennslu. 
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Af þeim kennurum sem svöruðu spurningalistanum voru 39 kennarar (72%) sem nota 

einstaklingsvinnu þegar þeir undirbúa nemendur fyrir samræmd próf. Það er einmitt sú 

kennsluaðferð sem þeir segjast jafnframt nota oftast (sjá mynd 13). 35 kennarar (65%) 

nota töflukennslu, 31 kennari (57%) notar endurtekningaræfingar, 30 kennarar (55%) 

nota kennsluaðferðina nemendur aðstoða hvern annan, 29 kennarar (54%) nota 

sýnikennslu, 25 kennarar (46%) nota umræður, 23 kennarar (43%) nota 

vinnubókakennslu, 19 kennarar (35%) nota þrautalausnir og 13 kennarar (24%) nota 

hópavinnu til að undirbúa nemendur undir samræmd próf. 11 kennarar (20%) nota 

tölvuvinnu, 7 kennarar (13%) nota uppgötvunarnám og sömuleiðis nota 7 kennarar (13%) 

þemaverkefni. 4 kennarar (7%) nota verklega kennslu og 4 kennarar (7%) nota 

nemendakynningar. 3 kennarar (5%) nefna að þeir nota útikennslu og 2 kennarar (4%) 

nota heimildavinnu til að undirbúa nemendur sína fyrir samræmd próf (sjá mynd 24).   
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Mynd 24. Kennsluaðferðir sem kennarar nota til að undirbúa nemendur fyrir samræmd próf. 
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Þegar kennarar voru spurðir hvort þeim finnst námsefnið stýra kennslu sinni svöruðu 

64% kennara (35) því játandi. 30% kennara (16) sögðu það ekki stýra kennslunni og 6% 

kennara (3) svöruðu ekki (sjá mynd 25).  
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Mynd 25. Skoðanir kennara á því hvort námsefni stýrir kennslu. 

 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeim finnst námsefnið stuðla að því að þeir nota 

ákveðnar kennsluaðferðir frekar en aðrar. Helmingur þeirra (50%) svarar því játandi, 

44% kennara svara því neitandi og 6% kennara svara ekki (sjá mynd 26). 
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Mynd 26. Skoðanir kennara á því hvort námsefni stuðli að notkun á ákveðnum kennsluaðferðum 
fram yfir aðrar. 
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Spurningalistinn endar á því að kennarar voru spurðir hvaða náms- og kennslugögn þeir 

nota í stærðfræðikennslu. Kennarar eru duglegir að nota náms- og kennslugögn. 53 

kennarar (98%) nota vasareikna, 49 kennarar (91%) nota kennaratöflu, 44 kennarar 

(81%) nota lengdarmælitæki, 37 kennarar (69%) nota brotaspjöld, 34 kennarar nota 

(63%) tölvur, 32 kennarar (59%) nota myndvarpa og sömuleiðis nota 32 kennarar (59%) 

gagnvirk forrit, 31 kennari (57%) notar spil, 30 kennarar (56%) nota kubba, 28 kennarar 

(52%) nota rúmmálsmælitæki, 23 kennarar (34%) nota þyngdarmælitæki, 19 kennarar 

(35%) nota töflureikni, einnig nota 19 kennarar (35%) rökkubba, 16 kennarar (30%) nota 

önnur forrit í stærðfræðikennslu sinni. Önnur náms- og kennslugögn eru minna notuð (sjá 

mynd 27).    
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Mynd 27. Náms- og kennslugögn sem kennarar nota í kennslu sinni. 
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9.5.1. Samanburður 

Bornar voru saman hvaða kennsluaðferðir kennarar nota í hverri kennslustund eða mjög 

oft í kennslu sinni við þann tíma sem þeir nota í undirbúning fyrir hverja kennslustund. Í 

ljós kemur að kennarar sem eyða minna en 10 mínútum í undirbúning nota oftast 

kennsluaðferðina einstaklingsvinnu (75%). Kennarar sem undirbúa sig í 10-20 mínútur 

nota einnig oftast einstaklingsvinnu (85%). Þeir kennarar sem undirbúa sig í 20-30 

mínútur nota mest töflukennslu (86%) en einstaklingsvinna (79%) kemur þar fljótt á eftir. 

Aðeins einn kennari undirbýr sig í 30-40 mínútur og notar hann kennsluaðferðirnar 

töflukennslu, hópavinnu, þrautalausnir, verklega kennslu, tölvuvinnu og nemendur 

aðstoða hvern annan í hverri kennslustund eða mjög oft. 4 kennarar undirbúa sig í 40-50 

mínútur og þeir nota mest einstaklingsvinnu (100%) í kennslustundum sínum. Einnig fá 

þeir nemendur til að aðstoða hvern annan mikið (75%) og nota uppgötvunarnám í 

kennslu sinni (75%). Uppgötvunarnám er sú kennsluaðferð sem kennarar með minni 

undirbúning nota sjaldan. Af þessu sjáum við að einstaklingsvinna er sú kennsluaðferð 

sem kennarar nota mest óháð undirbúningstíma (sjá töflu 2).  

 

Tafla 2. Samanburður á kennsluaðferðum sem kennarar nota í hverri kennslustund eða mjög oft og 
undirbúningstíma þeirra. 
 

  
Undir 10 
mínútum 

10-20 
mínútur 

20-30 
mínútur 

30-40 
mínútur 

40-50 
mínútur 

Töflukennsla 13% 59% 86% 100% 50% 
Sýnikennsla 25% 63% 50% 0% 0% 
Vinnubókakennsla 63% 48% 57% 0% 50% 
Endurtekningaræfingar 50% 33% 29% 0% 25% 
Hópavinna 25% 22% 36% 100% 50% 
Einstaklingsvinna 75% 85% 79% 100% 100% 

Þrautalausnir 13% 37% 43% 100% 25% 
Verkleg kennsla 13% 7% 14% 100% 0% 
Útikennsla 0% 0% 0% 0% 0% 
Uppgötvunarnám 13% 15% 21% 0% 75% 
Þemaverkefni 0% 7% 29% 0% 25% 
Tölvuvinna 13% 7% 14% 100% 0% 
Heimildavinna 0% 4% 0% 0% 0% 
Nemendakynningar 0% 7% 0% 0% 0% 
Umræður 13% 44% 57% 0% 25% 
Nemendur aðstoða 
hvern annan 50% 78% 79% 100% 75% 
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Aldur kennara var skoðaður í tengslum við það hvaða kennsluaðferðir þeir nota í hverri 

kennslustund eða mjög oft. Í ljós kemur að kennarar á öllum aldri nota mikið 

einstaklingsvinnu. Jafnframt nota allir aldurshópar kennsluaðferðina nemendur aðstoða 

hvern annan tiltölulega mikið að undanskildum elsta hópnum, 55-65 ára. Sjö 

kennsluaðferðir eru almennt lítið notaðar af kennurum í öllum aldurshópum, það eru 

kennsluaðferðirnar verkleg kennsla, útikennsla, uppgötvunarnám, þemaverkefni, 

tölvuvinna, heimildavinna og nemendakynningar. Kennarar á aldrinum 25-35 ára nota 

töflukennslu minna en þeir kennarar sem eru eldri. Þeir nota hinsvegar meira af 

endurtekningaræfingum en þeir sem eldri eru. Kennarar á aldrinum 55-65 ára nota 

kennsluaðferðina nemendur aðstoða hvern annan miklu minna en yngri kennarar (sjá 

töflu 3).  

 

Tafla 3. Samanburður á kennsluaðferðum sem kennarar nota í hverri kennslustund eða mjög oft og  
aldri þeirra.  
 
 

  25-35 ára 35-45 ára 45-55 ára 55-65 ára 
Töflukennsla 36% 56% 72% 75% 
Sýnikennsla 57% 38% 61% 25% 
Vinnubókakennsla 78% 69% 33% 0% 
Endurtekningaræfingar 57% 25% 28% 25% 
Hópavinna 36% 25% 28% 50% 
Einstaklingsvinna 93% 81% 78% 100% 

Þrautalausnir 50% 44% 17% 25% 
Verkleg kennsla 14% 6% 11% 0% 
Útikennsla 0% 0% 0% 0% 
Uppgötvunarnám 21% 19% 17% 25% 
Þemaverkefni 14% 6% 22% 0% 
Tölvuvinna 0% 19% 17% 0% 
Heimildavinna 0% 0% 6% 0% 
Nemendakynningar 7% 0% 6% 0% 
Umræður 36% 31% 56% 25% 
Nemendur aðstoða 
hvern annan 86% 75% 72% 25% 

 

 

Þegar skoðað er hvaða kennsluaðferðir kennarar nota í hverri kennslustund og mjög oft í 

ljósi starfsreynslu þeirra sést að hjá öllum kennurunum, að undanskildum þeim sem hafa 

kennt í 16-19 ár, er einstaklingsvinna mest notaða kennsluaðferðin. Kennsluaðferðin 
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nemendur aðstoða hvern annan er einnig mikið notuð hjá öllum kennurum óháð 

starfsreynslu. Kennarar sem hafa kennt í 4-11 ár nota vinnubókakennslu mikið í kennslu 

sinni. Þeir nota þá kennsluaðferð jafn mikið og einstaklingsvinnu. Kennarar sem hafa 

kennt í 8-11 ár skera sig úr hvað varðar val á kennsluaðferðinni umræður. Þeir nota 

umræður í 75% tilfella í öllum kennslustundum eða mjög oft sem er ólíkt því sem hinir 

kennararnir gera (sjá töflu 4).  

 

Tafla 4. Samanburður á kennsluaðferðum sem kennarar nota í hverri kennslustund eða mjög oft  og 
starfsreynslu þeirra.  
 

  0-3 ár 4-7 ár 8-11 ár 12-15 ár 16-19 ár 
20 ár eða 
lengur 

Töflukennsla 50% 50% 50% 75% 0% 76% 
Sýnikennsla 50% 67% 38% 50% 20% 59% 
Vinnubókakennsla 70% 100% 75% 50% 0% 24% 
Endurtekningaræfingar 60% 83% 13% 38% 40% 18% 
Hópavinna 30% 33% 38% 25% 40% 24% 
Einstaklingsvinna 80% 100% 75% 88% 40% 88% 

Þrautalausnir 60% 17% 63% 25% 20% 18% 
Verkleg kennsla 20% 0% 13% 0% 20% 12% 
Útikennsla 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Uppgötvunarnám 0% 33% 38% 38% 20% 12% 
Þemaverkefni 0% 17% 25% 13% 20% 12% 
Tölvuvinna 10% 0% 0% 38% 0% 12% 
Heimildavinna 0% 0% 0% 0% 0% 6% 
Nemendakynningar 0% 0% 13% 0% 0% 6% 
Umræður 20% 17% 75% 25% 40% 53% 
Nemendur aðstoða 
hvern annan 80% 100% 75% 63% 60% 65% 
 

 

Skoðað var hvort eitthvert samhengi væri á milli þess hvort kennarar væru með sérstaka 

menntun í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu og hvaða kennsluaðferðir þeir nota í 

hverri kennslustund eða mjög oft. Niðurstöður sýna að þeir kennarar sem hafa sérstaka 

menntun nota oftar eftirfarandi kennsluaðferðir: Töflukennsla, sýnikennsla, þrautalausnir, 

verkleg kennsla, uppgötvunarnám, þemaverkefni, tölvuvinna, umræður og nemendur 

aðstoða hvern annan. Sérlega mikill munur er á því hvort kennarar nota umræður. Þeir 

kennarar sem eru með sérstaka menntun nota umræður mun meira en þeir sem ekki hafa 

hana. Auk þess er mikill munur á því hvort kennarar nota vinnubókakennslu. Þeir 
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kennarar sem ekki hafa sérstaka menntun nota mun meira vinnubækur en þeir sem hafa 

hana (sjá mynd 28). 
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Mynd 28. Samanburður á sérstakri menntun kennara og kennsluaðferðum sem þeir nota í hverri 
kennslustund eða mjög oft. 
 

 

Borin var saman menntun kennara, þ.e. hvort þeir hafa sérstaka menntun í stærðfræði 

og/eða stærðfræðikennslu, við hvaða kennsluaðferðir þeir telja árangursríkar fyrir 

nemendur. Þá kemur í ljós að lítill munur er á viðhorfum þeirra til kennsluaðferða sem 

hafa ólíka menntun. Mesti munurinn kemur fram í kennsluaðferðunum verkleg kennsla 

og vinnubókakennsla. 65% kennara með enga sérstaka menntun telja verklega kennslu 

árangursríka en aðeins 32% kennara með sérstaka menntun telja hana árangursríka. 40% 

kennara með enga sérstaka menntun telja vinnubókakennslu árangursríka meðan aðeins 

26% kennara með sérstaka menntun telja hana árangursríka. Jafnframt kemur fram munur 

á hinn veginn. Munurinn kemur fram í kennsluaðferðunum umræður og uppgötvunarnám 
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en þær telja fleiri kennarar sem eru með sérstaka menntun árangursríkar. 56% kennara 

með sérstaka menntun telja umræður árangursríkar en 45% kennara með enga slíka 

menntun telja umræður árangursríkar. 47% kennara með sérstaka menntum segja 

uppgötvunarnám árangursríka kennsluaðferð á meðan aðeins 35% kennara með enga 

sérstaka menntun finnst sú aðferð árangursrík (sjá mynd 29). 
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Mynd 29. Samanburður á sérstakri menntun kennara og kennsluaðferðum sem þeim finnst 
árangursríkar. 
 

 

Aldur kennara var borinn saman við það hvaða kennsluaðferðir þeir telja vera 

árangursríkar. Kennarar telja að einstaklingsvinna sé mjög árangursrík kennsluaðferð 

sama á hvaða aldri þeir eru. Sömuleiðis finnst þeim kennsluaðferðin nemendur aðstoða 

hvern annan árangursrík. Þær kennsluaðferðir sem kennurum finnst vera síst 
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árangursríkar eru útikennsla, þemaverkefni, heimildavinna  og nemendakynningar (sjá 

töflu 5). 

 

Tafla 5. Samanburður á kennsluaðferðum sem kennarar telja vera árangursríkar fyrir nemendur og 
aldri þeirra.  
 
 

  
25-35 
ára 

35-45 
ára 

45-55 
ára 

55-65 
ára 

Töflukennsla 21% 56% 56% 50% 
Sýnikennsla 43% 50% 39% 25% 
Vinnubókakennsla 43% 31% 22% 0% 
Endurtekningaræfingar 64% 63% 56% 50% 
Hópavinna 79% 56% 50% 50% 
Einstaklingsvinna 93% 63% 72% 75% 

Þrautalausnir 79% 44% 56% 50% 
Verkleg kennsla 50% 56% 44% 0% 
Útikennsla 14% 13% 28% 0% 
Uppgötvunarnám 50% 31% 44% 50% 
Þemaverkefni 29% 19% 22% 0% 
Tölvuvinna 43% 31% 17% 50% 
Heimildavinna 14% 19% 17% 0% 
Nemendakynningar 14% 25% 28% 25% 
Umræður 50% 50% 61% 50% 
Nemendur aðstoða 
hvern annan 79% 63% 67% 50% 

 

 

Borin var saman starfsreynsla kennara og þær kennsluaðferðir sem þeir telja vera 

árangursríkar. Allir þeir kennarar sem svöruðu spurningalistanum og hafa kennt í 0-3 ár 

telja að einstaklingsvinna sé árangursrík kennsluaðferð. Sömuleiðis telja allir kennarar 

sem hafa kennt í 4-7 ár að hópavinna og nemendur aðstoða hvern annan séu 

árangursríkar aðferðir. 88% kennara sem hafa kennt í 8-11 ár telja að einstaklingsvinna sé 

árangursrík. 75% kennara sem hafa unnið í 12-15 ár telja að endurtekningaræfingar séu 

árangursríkar. 80% kennara sem hafa kennt í 16-19 ár telja að hópavinna og umræður séu 

árangursríkar og 82% kennara sem hafa starfað í 20 ár eða lengur telja að 

einstaklingsvinna sé árangursrík. Þrátt fyrir mislanga starfsreynslu kennara sýna 

niðurstöður að þeim ber saman um að finnast útikennsla, heimildavinna og 

nemendakynningar vera síst árangursríkar (sjá töflu 6). 
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Tafla 6. Samanburður á kennsluaðferðum sem kennarar telja vera árangursíkar fyrir nemendur og 
starfsreynslu þeirra.  
 

  0-3 ár 4-7 ár 8-11 ár 12-15 ár 16-19 ár 
20 ár eða 
lengur 

Töflukennsla 30% 33% 50% 38% 40% 71% 
Sýnikennsla 50% 67% 63% 13% 40% 41% 
Vinnubókakennsla 50% 17% 38% 25% 20% 29% 
Endurtekningaræfingar 70% 67% 38% 75% 60% 59% 
Hópavinna 60% 100% 50% 25% 80% 53% 
Einstaklingsvinna 100% 83% 88% 25% 60% 82% 

Þrautalausnir 80% 83% 63% 25% 40% 53% 
Verkleg kennsla 70% 33% 50% 38% 20% 41% 
Útikennsla 40% 0% 13% 13% 20% 18% 
Uppgötvunarnám 40% 67% 50% 25% 40% 41% 
Þemaverkefni 50% 17% 13% 13% 20% 24% 
Tölvuvinna 70% 33% 0% 38% 20% 29% 
Heimildavinna 30% 17% 13% 0% 0% 24% 
Nemendakynningar 10% 17% 38% 13% 20% 29% 
Umræður 40% 50% 63% 38% 80% 65% 
Nemendur aðstoða 
hvern annan 80% 100% 38% 50% 40% 71% 

 
 

Þegar borin eru saman svör þeirra kennara sem segja að samæmd próf stýri kennslu sinni 

við það á hvaða stigi þeir kenna kemur í ljós að 60% kennara (16) á unglingastigi finnst 

samræmd próf stýra kennslu. Einungis 19% kennara (5) á unglingastigi finnst prófin ekki 

stýra kennslunni. Á miðstigi var hlutfallið nokkuð jafnt á milli þeirra kennara sem finnst 

samræmd próf stýra kennslu sinni og þeirra sem finnst það ekki. 42% kennara (14) finnst 

samræmd próf stýra kennslunni og 39% kennara (13) finnst það ekki (sjá mynd 30). 
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Mynd 30. Áhrif samræmdra prófa á kennslu eftir skólastigum. 
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9.6. Umfjöllun um niðurstöður og túlkun okkar  

Úrtakið í rannsókn okkar á kennsluaðferðum stærðfræðikennara á mið- og unglingastigi 

var lítið. Svarhlutfall úrtaksins er 38% og það er minna en það sem við vonuðumst eftir. 

Niðurstöður okkar endurspegla því ekki þýði stærðfræðikennara á mið- og unglingstigi á 

höfuðborgarsvæðinu en gefa okkur innsýn í þær kennsluaðferðir sem eru notaðar. 

 Í Hagtíðindum, tímariti Hagstofu Íslands, var birt kynjahlutfall kennara í 

grunnskólum landsins árið 2005 og þar kom fram að 79% kennara voru konur og 21% 

kennara voru karlar. Kynjahlutfallið sem kom fram í niðurstöðum okkar er einmitt í 

samræmi við tölur hagstofunnar. 76% kennara sem tóku þátt í rannsókninni voru konur 

og 24% kennara voru karlar (sjá mynd 1) (Konur og karlar 1975-2005 2005:13). 

Þegar við sendum spurningalistana út vorum við hræddar um að hlutföllinn á milli 

skólastiga yrðu ójöfn. Það kom hins vegar í ljós að helmingur kennara, 50%, eru 

miðstigskennarar, 39% kennara eru kennarar á unglingastigi og 11% kennara kenna á 

báðum þessum stigum (sjá mynd 3). Ástæðan fyrir því að við vorum hræddar um þetta 

var sú að umsjónakennari hvers bekkjar á miðstigi sér oftast um kennslu í stærðfræði, en 

á unglingastigi eru hinsvegar oft fáir kennarar sem sjá um að kenna stærðfræðina í öllum 

bekkjum. Skipting kennara í faggreinakennara og umsjónakennara er í samræmi við þetta 

(sjá mynd 4). 

Okkur fannst virkilega gaman að sjá hve margir kennarar höfðu sérstaka menntun 

í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu, eða alls 63% (sjá mynd 7). Mikill meirihluti 

kennaranna hafði tekið stærðfræði sem aðalvalgrein/kjörsvið við Kennaraháskóla Íslands 

og margir kennarar höfðu sótt endurmenntun í stærðfræði og/eða stærðfræðikennslu. Það 

ætti kannski ekki að koma á óvart þar sem spurningalistararnir voru ætlaðir 

stærðfræðikennurum og auk þess eru starfandi kennarar skyldugir til að endurmennta sig 

að námi loknu.  

Þeir 54 kennarar sem tóku þátt í rannsókninni kenndu 126 nemendahópum. Af 

þeim voru 20 hópar með færri en 15 nemendur og það kom okkur á óvart (sjá mynd 9). 

Við töldum sjaldgæft að hafa svo fáa nemendur í hóp. Þessi litla hópastærð gæti þó 

hugsanlega verið vegna þess að hóparnir eru getuskiptir eða með sérstuðning í 

stærðfræði. Þrír nemendahópanna hafa fleiri en 30 nemendur. Að okkar mati er það allt of 

stór hópur fyrir einn kennara.  
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14 kennarar sem tóku þátt í rannsókninni kenna meira en lögbundin 

kennsluskylda segir til um ef um fullt starf er að ræða, þ.e. 27 stundir á viku (sjá mynd 

10) (Velkomin til starfa 2007:15). Við teljum að eftir því sem kennarar kenna fleiri 

stundir á viku eyði þeir minni tíma í undirbúning. Lítill undirbúningur hlýtur að skila sér í 

verri kennslu. Faggreinakennarar kenna oft fleiri en einum bekk í sama árgangi og því er 

undirbúningur fyrir bekki í sama árgangi oft líkur og getur því tekið minni tíma. Það 

getur gefið þessum kennurum möguleika á því að kenna fleiri kennslustundir á viku 

heldur en kennsluskylda segir til um og gæti skýrt það hvers vegna svona margir kennarar 

kenna fleiri en 27 stundir á viku í rannsókn okkar.  

Helmingur kennara notar 10-20 mínútur í undirbúning fyrir hverja kennslustund 

og það gefur okkur vísbendingar um að þeir séu að nota þann tíma sem þeim er gefinn 

samkvæmt kjarasamningum kennara, en sá tími er 22,22 mínútur (Velkomin til starfa 

2007:15). Margir kennaranna virðast ekki undirbúa sig meira en þeir fá borgað fyrir og er 

það að sjálfsögðu mjög skiljanlegt. Það kom okkur virkilega á óvart hve margir kennarar 

nota færri en 10 mínútur í undirbúning eða alls 15%. Það teljum við vera alltof lítinn tíma 

til að undirbúa eina kennslustund. Auk þess kom það okkur á óvart að 7% kennara nota 

40-50 mínútur í undirbúning fyrir hverja kennslustund (sjá mynd 11). Það er vegna þess 

að samkvæmt kjarasamningum kennara fá þeir ekki greitt fyrir þann tíma sem þeir eyða í 

undirbúning umfram þær 22,22 mínútur sem samningar segja til um, svo sá 

undirbúningur er launalaus. Okkur finnst þó jákvætt að sjá að kennarar eru að undirbúa 

sig vel því það hlýtur að skila sér í góðu starfi til nemenda. Margir kennaranna sögðu 

tímaskort í undirbúningi vera ástæðu þess að þeir nota ekki ákveðnar kennsluaðferðir (sjá 

mynd 16). Þess vegna veltum við því fyrir okkur hvort þeir myndu nota meiri tíma í 

undirbúning ef þeir fengju greitt fyrir hann.  

Kennarar nota almennt þær kennslubækur sem samdar hafa verið fyrir það stig 

sem þeir kenna á. Við tókum þó eftir því að fleiri kennarar á unglingastigi nota 

kennslubókina Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla heldur en kennslubókina Átta-tíu. (sjá 

mynd 13). Ástæða þess gæti verið sú að námsefnið Átta-tíu er ekki komið út fyrir 10. 

bekk. Margir kennarar sögðust þó nota báðar bækurnar í kennslu sinni. Okkur fannst 

mjög jákvætt hve margir kennarar nota þemahefti, kennsluforrit, internetið og annað 

kennsluefni. Kennarar á miðstigi nota þetta efni meira en kennarar á unglingastigi (sjá 
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myndir 12 og 13). Okkur finnst að kennarar á unglingastigi ættu að nota meira af slíku 

efni vegna þess að það er mikilvægt að styðjast við fjölbreytt námsefni til að viðhalda 

áhuga nemenda á stærðfræði. Einnig er árangursríkt fyrir stærðfræðikennara að tengja 

verkefni bæði við umheiminn og daglegt líf nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 1999:7; Boaler og Humphreys 2005:100). 

 Áberandi er hversu margir kennarar nota einstaklingsvinnu í öllum 

kennslustundum sínum eða mjög oft. Okkur finnst þó mikilvægt að kennarar geri sér 

grein fyrir því að einstaklingar læra ekki aðeins með því að læra einir og sér heldur eru 

samskipti við aðra nauðsynlegur þáttur í námi nemenda. Því kemur það okkur á óvart hve 

lítið kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni nota hópavinnu (sjá mynd 14) því 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á hluti stærðfræðináms að fara fram í litlum hópum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:13). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

mjög fáir kennarar nota nemendakynningar í kennslustundum. Okkur finnst það skrítið 

þar sem tjáning er mikilvæg í námi nemenda. Þegar nemendur tjá sig þurfa þeir að koma 

hugsun sinni í orð og við það dýpkar skilningur á viðfangsefninu og eigin hugsun (Boaler 

og Humphreys 2005:45). Þrátt fyrir að fáir kennarar noti nemendakynningar eru 

þónokkrir sem nota umræður mjög oft í kennslu sinni. Okkur finnst það gott því umræður 

gefa nemendum færi á að tjá sig. Auk þess fá þeir tækifæri til að útskýra, rökstyðja mál 

sitt og hlusta á mörg mismunandi sjónarhorn. Okkur finnst of fáir kennarar nota 

kennsluaðferðirnar þrautalausnir og uppgötvunarnám í öllum kennslustundum þar sem 

ýmsir rannsakendur á sviði stærðfræðikennslu, þar má t.d. nefna Boaler, Kilpatric og 

Hiebert, hafa fjallað um mikilvægi þessara kennsluaðferða. Þessar kennsluaðferðir eru á 

meðal þeirra sem stuðla að því að nemendur öðlist stærðfræðilega hæfni. Fáir kennarar 

segjast nota þemaverkefni mikið í kennslu sinni (sjá mynd 14). Hugsanlega er það vegna 

þess hve gífurleg vinna liggur að baki skipulagningu þemaverkefnis og kennarar hafa ekki 

nægilegan undirbúningstíma fyrir það. Miðað við rannsókn Jo Boaler á skólunum 

Phoenix Park og Amber Hill eru þemaverkefni árangursrík kennsluaðferð því þau hafa 

áhrif á viðhorf nemenda til stærðfræði og þeir læra að nota stærðfræðilega þekkingu sína 

við ólíkar aðstæður (Boaler 2002:104). Vel má skýra hversvegna kennarar nota lítið 

tölvuvinnu í kennslu sinni. Það gæti verið vegna þess að aðbúnaður er lélegur í skólunum, 
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aðgengi að tölvum eða tölvuveri ekki nógu gott. Margir kennaranna sem tóku þátt í 

rannsókninni nefna einmitt þessa ástæðu.   

 Ástæður þess að kennarar nota ekki ákveðnar kennsluaðferðir voru mjög margar. 

Flestir kennaranna nefndu tímaskort við undirbúning kennslu, tímaskort í 

kennslustundum, námsgögn ekki til eða stór nemendahópur. Við skiljum í raun ekki hvað 

kennarar meina með tímaskorti í kennslustundum því þeir skipulegga kennslustundirnar 

sjálfir. Geta kennarar ekki hagrætt tíma sínum þannig að þeir geti beitt þeim 

kennsluaðferðum sem þeir vilja nota? Ef til vill finnst þeim þó tímarammi hverrar 

kennslustundar of lítill fyrir ákveðnar kennsluaðferðir. Hugsanlega finnst þeim einnig 

tímaskorturinn í kennslustundum stafa af því að þeir verða að ljúka ákveðnu námsefni 

fyrir ákveðinn tíma, sbr. mynd 18, og þess vegna hafi þeir ekki tíma til að nota sumar 

kennsluaðferðir. Það ætti þó ekki að vera fyrirstaða því flest námsefni er hægt að útfæra á 

margan hátt og nota þ.a.l. fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þessi atriði mætti bæta með betri 

kjarasamningum kennara. Hægt væri að auka þann undirbúningstíma kennara sem þeir fá 

greitt fyrir og veita meira af fjármagni til skólanna þannig að þeir gætu keypt fleiri náms- 

og kennslugögn eins og tölvur og skjávarpa. Með auknu fjármagni mætti líka ráða fleiri 

kennara svo nemendahóparnir yrðu ekki eins stórir. Við teljum að þetta myndi skila sér í 

betri árangri nemenda.  

 Yfirgnæfandi meirihluti kennara vill nota ákveðnar kennsluaðferðir oftar en þeir 

gera. Fáir kennarar nota útikennslu en gaman er að sjá að 43% vilja nota hana meira. 

Þegar skoðaðar eru myndir 14 og 16 sést vel að margar af þeim kennsluaðferðum sem 

kennarar nota sjaldan eru aðferðir sem þeir myndu vilja nota meira. Athyglisvert er að 

enginn kennari vill nota vinnubókakennslu meira en hann gerir (sjá mynd 14). Það er 

kannski ekki skrítið vegna þess að kennarar nota hana tiltölulega mikið. Það sama á við 

um einstaklingsvinnu, töflukennslu og nemendur aðstoða hvern annan. Vegna þess að við 

teljum hópavinnu, þrautalausnir og verklega kennslu vera mjög árangursríkar 

kennsluaðferðir þótti okkur gott að sjá að 31% kennara vildu nota þessar kennsluaðferðir 

meira. Í hópavinnu læra nemendur samvinnu og að taka tillit til annarra, ásamt því læra 

þeir mikið af hverjum öðrum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:136). Þrautir mæta þörfum 

ólíkra nemenda vegna þess að hægt er að laga verkefnin að þörfum hvers og eins. Auk 

þess eru þrautir yfirleitt þannig að lausn þeirra liggur ekki í augum uppi en það er einmitt 
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þess háttar verkefni sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur til að nemendur eigi að kljást 

við (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:7,13). Verkleg kennsla hjálpar nemendum 

að skilja betur það viðfangsefni sem þeir eru að vinna við. Viðfangsefnið verður 

áþreifalegra og sýnilegra. 

 Þær kennsluaðferðir sem kennurum þykja árangursríkastar eru einstaklingsvinna, 

nemendur aðstoða hvern annan og endurtekningaræfingar. Okkur þykir líklegt að 

kennarar geri sér grein fyrir að nemendur þurfa að vinna að eigin skilningi sjálfir og þess 

vegna telja þeir einstaklingsvinnu árangursríka (Boaler og Humphreys 2005:96). Þó erum 

við hræddar um að margir kennarar noti hana jafnvel of mikið eina og sér. Okkur fannst 

slæmt að sjá hve mikið kennarar töldu endurtekningaræfingar árangursríkar. 

Endurtekningaræfingar efla ekki sjálfstæða hugsun og áhuga nemenda á stærðfræði. 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í kennslu til að viðhalda áhuga þeirra. Fjölbreytni er ekki 

fólgin í því að reikna svipuð dæmi aftur og aftur. Lestur okkar á ýmsum rannsóknum 

hefur sýnt okkur að endurtekningaræfingar í stærðfræði eru ekki áhrifaríkar til að efla 

stærðfræðilega hæfni. Þegar við lærum reglu um hvernig það eigi að færa tákn til á blaði 

þá erum við ekki að læra stærðfræði. Endurtekningaræfingar snúast oft um það (Hiebert 

1997:2). Okkur fannst gaman var að sjá hve mörgum kennurum, alls 65%, finnst 

kennsluaðferðin nemendur aðstoða hvern annan árangursrík. Þegar nemendur geta 

útskýrt fyrir öðrum skilja þeir viðfangsefnið vel og þess vegna er það góð aðferð til að 

efla stærðfræðilega hæfni. 54% kennara finnst umræður og þrautalausnir árangursríkar 

(sjá mynd 19). Það eru einmitt kennsluaðferðir sem skipta gríðarlega miklu máli í 

kennslustofunni.  

Áhugavert er að sjá að flestum kennurum finnst allar kennsluaðferðirnar hæfa 

öllum stigum, þ.e. yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Fjölbreytni í kennsluaðferðum 

er nauðsynleg í stærðfræðikennslu því þá er líklegt að hægt sé að koma til móts við alla 

nemendur bekkjarins sama á hvaða skólastigi þeir eru. Mörgum kennurum finnst þó 

heimildavinna, nemendakynningar og töflukennsla eiga helst heima á unglingastigi (sjá 

mynd 20). Við skiljum ekki þessa skoðun kennara því við teljum að hægt sé að nota allar 

kennsluaðferðir á öllum skólastigum vegna þess að þær má aðlaga að öllum 

nemendahópum. 
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 Ánægjulegt er að sjá að meirihluti kennara segist hafa nægilegt svigrúm til að 

nota þær kennsluaðferðir sem þeir kjósa. Þrátt fyrir það var einn af hverjum þremur 

kennurum sem segir að svigrúmið sé ekki nægilegt. 11% kennara segja of lítið svigrúm 

stafa af áhrifum frá öðru fólki, þ.e. skólastjórn, samkennurum, foreldrum eða nemendum. 

Þessir aðilar gætu verið mótfallnir því að kennarar noti ákveðnar kennsluaðferðir. 22% 

kennara segja það hins vegar vera vegna annarra þátta eins og námsgagna, húsnæðis, 

tímaskorts, þjálfunar í kennsluaðferðum og stærðar nemendahóps (sjá mynd 21 og 22).  

 Niðurstöður úr rannsókninni komu okkur ekki á óvart um hvaða kennsluaðferðir 

kennarar nota þegar þeir undirbúa nemendur fyrir samræmd próf. Þeir nota nánast sömu 

kennsluaðferðir og þeir nota mjög oft í kennslu sinni og telja árangursríkar (sjá myndir 

14, 19 og 24). Þeir eru því samkvæmir sjálfum sér, þ.e. nota þær kennsluaðferðir í 

kennslu sinni sem þeim finnst árangursríkar. Það kom okkur heldur ekki á óvart að 

meirihluti kennara finnst samræmd próf stýra kennslunni. Fleiri kennurum á unglingastigi 

finnst samræmd próf stýra kennslunni heldur en kennurum á miðstigi (sjá mynd 30). Það 

er í raun ekki skrítið þar sem samræmd próf í 10. bekk eru mikilvæg fyrir áframhaldandi 

nám.  

 Kennarar skiptast u.þ.b. til helminga hvað varðar skoðun þeirra á því hvort 

námsefni stýri kennslu þeirra (sjá mynd 25). Þeir kennarar sem finnst námsefnið stýra 

kennslu sinni gefa upp ýmsar ástæður fyrir því. Sem dæmi má nefna að einn kennari 

segir: „Almenn stærðfræði kallar á hefðbundnar aðferðir. Átta-tíu gefur kost á 

fjölbreyttari kennsluaðferðum.“ Okkur finnst gott að sjá að nýútgefið námsefni, eins og 

Átta-tíu, veitir kennurum tækifæri til að nota fjölbreyttari kennsluaðferðir en eldra efni. 

 Almennt virðast kennarar vera duglegir að nota þau náms- og kennslugögn sem 

við spurðum um (sjá mynd 27). Það er ánægjulegt að sjá því kennarar eiga að veita 

nemendum tækifæri til að iðka hlutbundna vinnu til að styrkja myndun hugtaka 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:11-12). Það kom okkur á óvart hve margir 

kennarar nota spil og gagnvirk forrit, þ.e. meira en helmingur kennara. Athyglisvert er að 

sjá að 63% kennara nota tölvur í kennslu en það er ekki í samræmi við athugasemdir 

þeirra um vöntun og slæmt aðgengi að tölvum í skólum. Þetta háa hlutfall gæti þó stafað 

af því að kennarar þurftu ekki að taka fram hve oft þeir notuðu náms- og kennslugögnin 

heldur aðeins hvort þeir notuðu þau. Vasareiknar létta vinnu og hjálpa nemendum að 



 80 

dýpka skilning sinn á stærðfræði og þess vegna erum við mjög ánægðar að sjá hve margir 

kennarar nota hann í kennslu, eða 98% (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:8-9).  

 Í samanburði á niðurstöðum okkar á undirbúningstíma kennara og hvaða 

kennsluaðferðir þeir nota í hverri kennslustund eða mjög oft er margt sem vakti athygli 

okkar. Þeir kennarar sem nota minna en 10 mínútur í undirbúning fyrir hverja 

kennslustund nota mest kennsluaðferðirnar einstaklingsvinnu, vinnubókakennslu, 

endurtekningaræfingar og nemendur aðstoða hvern annan. Þetta kemur kannski ekki á 

óvart þar sem þessar kennsluaðferðir ættu ekki að krefjast mikils undirbúnings. Hægt er 

að geta sér til um kennslustund hjá þessum kennurum. Nemendur taka fram vinnubækur í 

stærðfræði eða fá ljósrituð blöð með endurtekningaræfingum. Þeir vinna að þessum 

verkefnum einir og mega biðja samnemendur sína um hjálp. Um leið og kennarar eyða 

aðeins meiri tíma í undirbúning, 10-30 mínútur, verða niðurstöðurnar aðrar. Þeir kennarar 

eyða meiri tíma í töflukennslu, sýnikennslu, þrautalausnir, umræður og nemendur 

aðstoða hvern annan. Við ályktum að þessar kennsluaðferðir krefjist meiri tíma í 

undirbúning heldur en þær aðferðir sem algengastar eru hjá þeim kennurum sem nota 

minna en 10 mínútur í undirbúning. Kennarar sem eyða meiri tíma í undirbúning nota 

sjaldnar vinnubókakennslu og endurtekningaræfingar. Hins vegar nota allir kennararnir 

álíka mikið af einstaklingsvinnu óháð undirbúningi (sjá töflu 2). 

 Aldur var borin saman við það hvaða kennsluaðferðir kennarar nota í hverri 

kennslustund eða mjög oft. Allir aldurshópar nota mikið einstaklingsvinnu í kennslu og 

það samræmist því sem þeir telja árangursríkt, sbr. töflu 3 og 5. Áberandi var að kennarar 

á aldrinum 25-35 ára nota töflukennslu minnst og þeim finnst hún jafnframt síst 

árangursrík miðað við hina aldurshópana. Við teljum líklegt að töflukennsla sé ekki eins 

vinsæl kennsluaðferð nú og hún var áður. Áherslur í stærðfræði hafa verið að breytast og 

í námskránni 1999 var farið að leggja meiri áherslu á að nemendur rannsaki, túlki, ræði, 

vinni hlutbundið og skrái og leysi þrautir (Birna Hugrún Bjarnadóttir og Guðrún 

Angantýsdóttir 2003:118-120). Áherslur í kennaranámi kennara á aldrinum 25-35 ára 

gætu hafa verið aðrar en hjá þeim sem eldri eru. Þess vegna teljum við að kennarar á 

þessum aldri leggi áherslu á aðrar kennsluaðferðir heldur en þeir sem eldri eru. 

Athyglisvert er að kennarar á aldrinum 25-45 ára nota mun meira þrautalausnir en þeir 

sem eldri eru (sjá töflu 3). Ástæða þess gæti verið sú sama og ástæðan fyrir lítilli notkun 
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töflukennslu hjá kennurum á aldrinum 25-35 ára. Þetta samræmist jafnframt því sem fram 

kemur í töflu 4 miðað við það að kennarar sem eru yngri hafa minni starfsreynslu. Þeir 

kennarar sem hafa kennt í minna en 11 ár nota þrautalausnir yfirleitt meira en þeir sem 

hafa kennt lengur. Gott er að sjá að kennarar í aldurshópnum 25-35 ára nota þá 

kennsluaðferð sem þeim finnst árangursrík, þ.e. þrautalausnir (sjá töflu 5). Kennarar í 

yngsta aldurshópnum nota endurtekningaræfingar mun meira en allir hinir aldurshóparnir 

og kennarar sem eru á aldrinum 25-45 ára nota vinnubókakennslu töluvert meira en þeir 

sem eldri eru. Við veltum fyrir okkur þeim ástæðum sem gætu skýrt þennan mun en við 

gerum okkur ekki grein fyrir af hverju hann stafar. Kannski leggja kennarar ólíkan 

skilning í kennsluaðferðahugtökin eða leggja mismunandi áherslur í kennslu sinni. 

Kennarar á aldrinum 45-55 ára nota áberandi mest umræður. Við teljum ástæðuna geta 

verið að  þessir kennarar hafa líklega mikla starfsreynslu og hún gerir þeim kleift að stýra 

umræðum sem þykir eitt af flóknari verkefnum kennara. Þeir hafa líklega mjög góða 

þekkingu á því efni sem þeir eru að kenna og því treysta þeir sér betur til að stjórna 

umræðum í kringum það. Auk þess gæti reynsla þeirra hafa kennt þeim hvernig þeir geta 

beitt umræðum og hvernig nemendur á mismunandi aldri og þroska gætu brugðist við 

þeim (sjá töflu 3). Þetta er auk þess í samræmi við það sem tafla 4 sýnir, þ.e. að kennarar 

sem hafa mikla starfsreynslu eru duglegir að nota umræður. 

  Kennurum á aldrinum 55-65 ára finnst kennsluaðferðirnar vinnubókakennsla, 

verkleg kennsla, útikennsla, þemaverkefni og heimildavinna ekki árangursríkar. Þeir nota 

ekki þessar kennsluaðferðir og eru því samkvæmir sjálfum sér. Aftur á móti finnst þeim 

tölvuvinna og nemendakynningar vera árangursríkar en nota þær ekki. Það gæti verið 

vegna þess að aðbúnaður til tölvuvinnu er ekki góður í skóla þeirra eða vegna lélegrar 

kunnáttu á tölvur. Hugsanleg ástæða þess að þessir kennarar nota ekki nemendakynningar 

er sú að þær geta verið tímafrekar.  

 Þegar bornar voru saman þær kennsluaðferðir sem kennarar nota í hverri 

kennslustund eða mjög oft og starfsreynsla þeirra kom í ljós  að nánast allir kennararnir 

nota mest einstaklingsvinnu sama hver starfsreynsla þeirra er (sjá töflu 4). Það er 

jafnframt sú kennsluaðferð sem þeim þykir árangursrík (sjá töflu 6). Ástæða þess að 

kennarar nota mikið einstaklingsvinnu gæti verið sú að í Aðalnámskrá grunnskóla er lagt 

til að kennsla eigi að vera einstaklingsmiðuð (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 
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1999:14). Ánægjulegt er að sjá að allir kennarar, sama hve mikil starfsreynsla þeirra er, 

nota kennsluaðferðina nemendur aðstoða hvern annan mjög mikið (sjá töflu 4). Það sama 

á við um aldur þeirra að undanskildum elsta aldurshópnum, 55-65 ára, sem notar hana 

minnst (sjá töflu 3).  

 Borin var saman starfsreynsla kennara og hvað þeir telja árangursríkar 

kennsluaðferðir. Nánast öllum kennurum, sama hver starfsreynsla þeirra er, finnst 

endurtekningaræfingar árangursrík kennsluaðferð (sjá töflu 6). Flestir nota hana 

jafnframt mikið í kennslu (sjá töflu 4). Við veltum því fyrir okkur hversvegna nánast 

öllum kennurum finnst endurtekningaræfingar árangursrík kennsluaðferð. Það gæti verið 

vegna þess að þeim finnst árangurinn sjást á prófum eftir að nemendur hafa æft sömu 

aðferðirnar aftur og aftur, þannig að þeir leggja þær á minnið. Þeim kennurum sem hafa 

kennt í 20 ár eða lengur finnst töflukennsla árangursríkari kennsluaðferð en þeim sem 

hafa kennt í styttri tíma (sjá töflu 6). Reynsla þeirra gæti hafa kennt þeim að þetta sé 

kennsluaðferð sem virkar vel fyrir þá sjálfa eða nemendur. Þeim finnst hún ekki einungis 

árangursrík heldur nota þeir hana líka mjög mikið (sjá töflu 4). Áberandi var að kennarar 

sem hafa kennt í 0-3 ár finnst almennt ólíkar kennsluaðferðir árangursríkari en reyndari 

kennurum. Okkur finnst það benda til breyttra áhersla í stærðfræðikennslu og 

nýútskrifaðir kennarar hafa tileinkað sér þá þekkingu í námi sínu. Þeir segja 

uppgötvunarnám árangursríka kennsluaðferð en nota hana ekki (sjá töflur 4 og 6). 29% 

þeirra segja einnig þemaverkefni árangursrík en nota þau ekki heldur. Ástæða þess gæti 

verið vanþekking á því hvernig beita eigi þessum kennsluaðferðum þar sem þeir hafa litla 

reynslu af kennslu. Þessir sömu kennarar eru þeir einu sem telja heimildavinnu, 

tölvuvinnu og útikennslu árangursríkar kennsluaðferðir. Við veltum fyrir okkur ástæðum 

fyrir þessum mikla mun og ályktun okkar er sú að þar sem þessi hópur samanstendur 

líklega af nýútskrifuðum kennurum hafa þeir ef til vill margar hugmyndir úr námi sínu 

um hvernig hægt sé að nýta þessar kennsluaðferðir og hafa þekkingu á þeim.  

 Þegar við skoðuðum myndir 29 og 30 fannst okkur athyglisvert hve svipaðar þær 

eru að lögun. Súlurnar sem standa fyrir einstaklingsvinnu gnæfa hæst á báðum myndum. 

Það segir okkur að hvort sem kennarar eru með sérstaka menntun eða ekki nota þeir þessa 

kennsluaðferð og finnst hún jafnframt árangursrík. Myndirnar sýna að þrátt fyrir að 

kennurum finnst útikennsla og verkleg kennsla bera árangur nota þeir þessar aðferðir 
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sjaldan og gæti það verið vegna tímaskorts í kennslu. Það er nokkur munur á því hvaða 

kennsluaðferðir kennarar velja eftir því hvort þeir hafa sérstaka menntun í stærðfræði eða 

ekki. Þeir sem hafa sérstaka menntun velja frekar en hinir að nota kennsluaðferðirnar 

umræður, uppgötvunarnám og þrautalausnir. Munurinn er sérlega mikill hvað varðar 

umræður. 56% kennara sem hafa sérstaka menntun í stærðfræði nota umræður í öllum 

kennlustundum eða mjög oft. Hinsvegar nota 45% kennara sem hafa enga sérstaka 

menntun í stærðfræði umræður í öllum kennslustundum eða mjög oft. Þeir kennarar sem 

eru með sérstaka menntun í stærðfræði nota umræður ekki aðeins meira og oftar heldur 

finnst þeim þær líka mun árangursríkari heldur en hinum. Okkur finnst gaman að sjá að 

sérstök menntun kennara virðist skila sér í kennslu þeirra, því samkvæmt fræðimönnum á 

borð við Jo Boaler, Kilpatric, Hiebert o.fl. eru þessar kennsluaðferðir með þeim 

árangursríkustu í stærðfræðikennslu. Þeir kennarar sem hafa enga sérstaka menntun í 

stærðfræði nota töluvert meira kennsluaðferðirnar vinnubókakennslu, 

endurtekningaræfingar og hópavinnu en þeir sem hafa hana. Tvær fyrri aðferðirnar finnst 

þeim einnig árangursríkari heldur en þeim kennurum sem hafa sérstaka menntun. Við 

höldum að kennarar velji þessar aðferðir meira vegna þess að þeir hafa ekki nægilega 

þekkingu á öðrum aðferðum sem nota má í stærðfræðikennslu.  
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10. LOKAORÐ 

Eftir að hafa skoðað allar myndir og töflur er ein kennsluaðferð sem allir kennarar nota 

mest í kennslu, hún er einnig mest notuð í undirbúningi fyrir samræmd próf og er sú 

kennsluaðferð sem þeir telja árangursríka. Þetta er óháð aldri kennara, starfsreynslu, 

undirbúningstíma og menntun þeirra. Þetta er kennsluaðferðin einstaklingsvinna. Það að 

ein kennsluaðferð skari framúr í öllum þáttum rannsóknarinnar finnst okkur benda til að 

fjölbreytni í stærðfræðikennslu á mið- og unglingastigi sé ábótavant. Þar sem kennsla í 

grunnskólum er mjög einsleit geta kennarar ekki komið til móts við ólíkar þarfir 

nemenda, en í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hún eigi að vera 

einstaklingsmiðuð. Kennsla getur ekki verið einstaklingsmiðuð ef einungis fáar 

kennsluaðferðir eru notaðar. Við hefðum viljað sjá að kennarar notuðu meira þær 

kennsluaðferðir sem við höfum lagt áherslu á í umfjöllun okkar. Einungis nota 38% 

kennara umræður, 4% kennara nemendakynningar, 35% kennara þrautalausnir, 19% 

kennara uppgötvunarnám, 28% kennara hópavinnu, 13% kennara þemaverkefni og 11% 

kennara tölvuvinnu. Þrátt fyrir það vorum við mjög ánægðar með að sjá að 72% kennara 

nota mjög oft kennsluaðferðina nemendur aðstoða hvern annan. Skortur á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum gæti stafað af vanþekkingu kennara á þessum aðferðum og teljum við 

að hvers konar fræðsla eða endurmenntun í stærðfræði og stærðfræðikennslu gæti bætt úr 

því. Stöðugar rannsóknir eru á þessu sviði og þurfa kennarar að fylgjast vel með þeim og 

þeirri þróun sem verður í kjölfar nýrra rannsókna til að bæta kennslu sína í samræmi við 

nýja þekkingu.  
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