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________________________________________________________________________ 
Texti sem fylgdi rafrænu spurningalistunum 

 
Kæri kennari 
 
Við erum þrír kennaranemar við Kennaraháskóla Íslands og erum að gera rannsókn í 
tenglsum við lokaverkefni okkar. Í þessari rannsókn ætlum við að skoða hvaða 
kennsluaðferðir stærðfræðikennarar nota á mið- og unglingastigi. Viljum við biðja þig að 
taka þátt í þessari könnun fyrir okkur og svara henni eftir bestu samvisku. Tekið skal 
fram að fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu gagna.Vinsamlegast svarið þessu sem 
fyrst og sendið okkur fyrir 20. febrúar á netfangið: rannsokn@gmail.com 
 
Með fyrirfram þökk. 
Erna Sif Auðunsdóttir, ernaaudu@khi.is  
Eyrún Sif Ólafsdóttir, eyruolaf@khi.is  
Ósk Auðunsdóttir, oskbaudu@khi.is   
________________________________________________________________________ 

Texti sem fylgdi spurningalistunum sem afhentir voru í skóla 

 
Kæri kennari 
 
Við erum þrír kennaranemar við Kennaraháskóla Íslands og erum að gera rannsókn í 
tenglsum við lokaverkefni okkar. Í þessari rannsókn ætlum við að skoða hvaða 
kennsluaðferðir stærðfræðikennarar nota á mið- og unglingastigi. Viljum við biðja þig að 
taka þátt í þessari könnun fyrir okkur og svara henni eftir bestu samvisku. Tekið skal 
fram að könnunin er nafnlaus og órekjanleg. Vinsamlegast svarið þessu sem fyrst og 
skilið til ritara fyrir 20. febrúar. Könnunin verður sótt þangað og því er mikilvægt að skila 
á tilsettum tíma.  
 
Með fyrirfram þökk. 
Erna Sif Auðunsdóttir, ernaaudu@khi.is  
Eyrún Sif Ólafsdóttir, eyruolaf@khi.is  
Ósk Auðunsdóttir, oskbaudu@khi.is   
________________________________________________________________________ 

 

Rannsókn um kennsluaðferðir stærðfræðikennara á mið- og  

unglingastigi 

 
 
1. Kyn: 

( ) Karl 
 ( ) Kona 
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2. Aldur: 
( ) Yngri en 25 ára 

 ( ) 25-35 ára 
 ( ) 35-45 ára 
 ( ) 45-55 ára 

( ) 55-65 ára 
( ) 65 ára eða eldri 

 
 
3. Ég kenni á:  

( ) Miðstigi  
( ) Unglingastigi  
( ) Báðum stigum 
 
 

4. Ég er:  
 ( ) Fagreinakennari í stærðfræði 
 ( ) Umsjónarkennari 
 
 
 
5. Að þessu skólaári meðtöldu hef ég kennt í:  

( ) 0-3 ár  
( ) 4-7 ár  
( ) 8-11 ár  
( ) 12- 15 ár  
( ) 16-19 ár  
( ) 20 ár eða lengur 

 
 
6. Ég hef lokið eftirfarandi menntun: 

( ) Grunnskólakennari 
( ) Framhaldsskólakennari 
( ) Önnur háskólamenntun 
( ) Framhaldsskólanám 
( ) Grunnskólanám  
 

 
7. Hefur þú hlotið sérstaka menntun í stærðfæðikennslu eða í stærðfræði aðra en 
grunnmenntun?  ( ) Já ( ) Nei 
Ef já: 

( ) Stærðfræði sem aðalvalgrein/kjörsvið úr KHÍ 
( ) Stærðfræði við annan háskóla 
( ) Endurmenntun í stærðfræði 
( ) Framhaldsnám í stærðfræði (M.Ed., M.A., M.S. Ph.d. próf)  
( ) Annað, hvað? ____________________________________________________ 



 3 

8. Hve stór er nemendahópur þinn í stærðfræði?  
 
 Færri en 15 

nem. 
15- 20 nem. 20-25 nem. 25- 30 nem. Fleiri en 30 

nem. 
Hópur 1      
Hópur 2      
Hópur 3      
Hópur 4      
Hópur 5       
Hópur 6      
Hópur 7      
Hópur 8      
 
 
 
     
9. Hvað kennir þú margar kennslustundir á viku (allar námsgreinar)?  

( ) Undir 15 stundum 
( ) 15-20 stundir 
( ) 20-25 stundir 
( ) 25-30 stundir 
( ) 30-35 stundir 
( ) 35-40 stundir 
( ) Yfir 40 stundir 
 
 

10. Hvað notar þú langan tíma til að undirbúa hverja kennslustund í stærðfræði að 
meðaltali? 

( ) Undir 10 mínútum 
( ) 10-20 mínútur 
( ) 20-30 mínútur 
( ) 30-40 mínútur 
( ) 40-50 mínútur 
( ) 50-60 mínútur 
( ) Meira en 60 mínútur 

 
 
11. Hvaða námsbækur notar þú í stærðfræðikennslu þinni? Haka má við fleiri en eitt 
atriði. 

( ) Geisli 
( ) Stærðfræði handa Grunnskólum   
( ) Átta-tíu  
( ) Almenn stærðfræði fyrir Grunnskóla  
( ) Þemahefti 
( ) Annað, hvað? ____________________________________________________ 
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12. a) Merktu við hve oft þú notar eftirfarandi kennsluaðferðir að meðaltali í 
bekkjum/hópum þínum í stærðfræði? 
 

 
 
b) Hver er ástæðan fyrir því að þú velur sumar kennsluaðferðir fram yfir aðrar?   
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Í öllum 
kennslu-
stundum 

 

 
Mjög oft 

 

 
Stundum 

 

 
Sjaldan 

 
Aldrei 

 

Töflukennsla      
Sýnikennsla      
Vinnubókakennsla      
Endurtekningaræfingar      
Hópavinna      
Einstaklingsvinna      
Þrautalausnir      
Verkleg kennsla      
Útikennsla      
Uppgötvunarnám      
Þemaverkefni      
Tölvuvinna      
Heimildavinna      
Nemendakynningar      
Umræður      
Nemendur aðstoða 
hvern annan 
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13. Er einhver kennsluaðferð í stærðfræði sem þú myndir vilja nota oftar en þú gerir?    
( ) Já  
( ) Nei   

Ef já, hakaðu þá við þær kennsluaðferðir: 
 

Töflukennsla  
Sýnikennsla  
Vinnubókakennsla  
Endurtekningaræfingar  
Hópavinna  
Einstaklingsvinna  
Þrautalausnir  
Verkleg kennsla  
Útikennsla  
Uppgötvunarnám  
Þemaverkefni  
Tölvuvinna  
Heimildavinna  
Nemendakynningar  
Umræður  
Nemendur aðstoða 
hvern annan 

 

 
 
14. Ef þú hefur svarað síðustu spurningu játandi, hver er ástæða þess að þú notar þær ekki 
eins oft og þú vildir? Haka má við fleiri en eitt svar. 

( ) Tímaskortur í undirbúningi kennslu 
( ) Tímaskortur í kennslustundum, t.d. ef klára þarf ákveðið námsefni á          
     ákveðnum tíma 
( ) Vanþekking 
( ) Námsgögn ekki til (tölvur, námsspil o.fl.) 
( ) Stór nemendahópur 
( ) Lítill nemendahópur 
( ) Hefðir í skólanum 
( ) Erfitt að breyta út af vananum 
( ) Aðrar ástæður: Hverjar? ___________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
15.  Telur þú þig þurfa að klára ákveðið námsefni í stærðfræði á ákveðnum tíma? 

( ) Já  
( ) Nei 
Ef já, hvers vegna?__________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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16. Hvaða kennsluaðferðir í stærðfræði telur þú árangursríkar fyrir nemendur? Haka má 
við fleiri en eina kennsluaðferð. 
 

Töflukennsla  
Sýnikennsla  
Vinnubókakennsla  
Endurtekningaræfingar  
Hópavinna  
Einstaklingsvinna  
Þrautalausnir  
Verkleg kennsla  
Útikennsla  
Uppgötvunarnám  
Þemaverkefni  
Tölvuvinna  
Heimildavinna  
Nemendakynningar  
Umræður  
Nemendur aðstoða 
hvern annan 

 

 
 
17. Finnst þér ákveðnar kennsluaðferðir í stærðfræði hæfa ákveðnu skólastigi frekar en 
öðru? Merktu Y fyrir yngsta stig, M fyrir miðstig, U fyrir unglingastig og Ö fyrir öll stig. 
Merkja má fleiri en einn bókstaf í hvern reit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Töflukennsla  
Sýnikennsla  
Vinnubókakennsla  
Endurtekningaræfingar  
Hópavinna  
Einstaklingsvinna  
Þrautalausnir  
Verkleg kennsla  
Útikennsla  
Uppgötvunarnám  
Þemaverkefni  
Tölvuvinna  
Heimildavinna  
Nemendakynningar  
Umræður  
Nemendur aðstoða 
hvern annan 
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18. Finnst þér vera nægilegt svigrúm innan skólans til að nota þær kennsluaðferðir sem 
þú vilt í stærðfræðikennslu?  

( ) Já  
( ) Nei  

Ef nei, hversvegna? 
( ) Enginn/lítill stuðningur frá skólastjórn 
( ) Enginn/lítill stuðningur frá samkennurum 
( ) Enginn/lítill stuðningur frá nemendum 
( ) Enginn/lítill stuningur frá foreldrum 
( ) Annað, hvað? ____________________________________________________ 

 
 
19. Finnst þér samræmd próf í stærðfræði stýra kennslu þinni? 

( ) Já  
( ) Nei 

Ef já, hvernig? ___________________________________________________________ 
 
 
20. Hvaða kennsluaðferðir notar þú helst þegar þú ert að undirbúa nemendur fyrir 
samræmd próf í stærðfræði? Haka má við fleira en eitt atriði. 
 

Töflukennsla  
Sýnikennsla  
Vinnubókakennsla  
Endurtekningaræfingar  
Hópavinna  
Einstaklingsvinna  
Þrautalausnir  
Verkleg kennsla  
Útikennsla  
Uppgötvunarnám  
Þemaverkefni  
Tölvuvinna  
Heimildavinna  
Nemendakynningar  
Umræður  
Nemendur aðstoða 
hvern annan 

 

 
 
21. Finnst þér námsefnið í stærðfræði stýra kennslu þinni?  

( ) Já  
( ) Nei 

Ef já, hvernig? ___________________________________________________________ 
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22. Stuðlar námsefnið í stærðfræði að því að þú notar ákveðnar kennsluaðferðir frekar en 
aðrar? 

( ) Já  
( ) Nei 

Ef já, hvaða? _____________________________________________________________ 
 
 
23. Hvaða náms- og kennslugögn notar þú í stærðfræðikennslu? Haka má við fleiri en eitt 
atriði. 
 

Skjávarpi  
Myndvarpi  
Myndbönd  
Kennaratafla  
Tölva  
Vasareiknir  
Kubbar (t.d. einingakubbar 
og sætisgildiskubbar) 

 

Talnagrindur  
Rökkubbar  
Spil  
Rúmmálsmælitæki (t.d. 
mæliglös) 

 

Lengdarmælitæki (t.d. 
málband/reglustika) 

 

Þyngdarmælitæki (t.d. vog)  
Gagnvirk forrit  
Töflureikni (t.d.excel)  
Önnur forrit  
Brotaspjöld  
Annað, hvaða?  

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 


