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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig stuðla megi að námshvetjandi umhverfi fyrir 

stærðfræðinemendur með ADHD á unglingastigi. ADHD, athyglisbrestur með ofvirkni, er 

varanleg taugaþroskaröskun sem hefur áhrif á getu einstaklingsins til að stjórna athygli, virkni 

og hvatvísi og að takast á við margvísleg verkefni miðað við aldur og þroska. Í umfjölluninni 

er fjallað um einkenni ADHD, hvernig hægt er að haga samstarfi foreldra og skóla, velja 

námsefni og gögn, útbúa námsmat, skipuleggja kennsluna og skólastofuna. Jafnframt er 

fjallað um val kennsluaðferða til að koma sem best til móts við þarfir stærðfræðinemenda með 

ADHD þannig að þeir geti nýtt hæfileika sína, verið jafnir, virkir þátttakendur í skólastarfinu, 

þroskast og átt gott líf. 
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1. Inngangur 

,,Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli 

og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að 

taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, 

félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn 

og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum 

byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni 

eða menningu. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt.” 

(Aðalnámskrá Grunnskóla - Almennur hluti, 2006:8)  

Það er skýrt í Aðalnámskrá grunnskóla, sem grunnskólum ber að vinna í samræmi við, að 

skólar standa frammi fyrir þeirri áskorun að mennta margbreytilegan nemendahóp. Í þessum 

hópi eru mjög sennilega nemendur með ADHD. Í vinnu minni með börnum og unglingum 

hefur það vakið athygli mína hversu háir þröskuldar verða oft á vegi þeirra sem eru með 

ADHD. Það er mín bjargfasta trú að ef hægt er að skapa viðunandi námsumhverfi fyrir 

nemendur með ADHD geti það verið námshvetjandi fyrir þá. 

Hér á eftir verður fjallað um hvernig námsumhverfið getur komið til móts við þarfir 

stærðfræðinemenda með ADHD á unglingastigi þannig að þeir geti nýtt hæfileika sína, verið 

virkir þátttakendur í skólastarfinu, þroskast og átt gott líf. Með námsumhverfi er átt við flest 

það sem hefur áhrif á, mótar og umlykur starf kennara og nemenda.  

Í umfjölluninni verður lögð áhersla á einkenni ADHD, samstarf foreldra og skóla, 

námsefni, gögn, námsmat, skipulagningu kennslunnar, kennsluaðferðir og skólastofuna. Þetta 

eru þeir þættir sem ég tel hafa helst áhrif á kennslu og nám, fyrir utan þær ákvarðanir sem 

teknar eru um skólastarf utan veggja skólans eins og t.d. á Alþingi, í Menntamálaráðuneytinu 

og í skólanefndum sveitarfélaganna. Um þær verður ekki fjallað að öðru leyti en að 

viðurkenna að þessir aðilar setja skólastarfi ramma sem kennurum ber að starfa í samræmi 

við. 

Að ýmsu þarf að huga til að hægt sé að skapa viðunandi námsumhverfi í stærðfræði 

fyrir nemendur með ADHD. Markmið þessarar umfjöllunar er að varpa ljósi á þarfir þessara 

nemenda og hvernig haga megi námsumhverfinu þannig að það sé námshvetjandi. Hér verður 

fjallað um nemendur með ADHD í stærðfræðinámi á unglingastigi út frá sjónarhorni 

stærðfræðikennara á unglingastigi. Því er umfjöllunin sérstaklega ætluð stærðfræðikennurum 

á unglingastigi, foreldrum, nemendum í kennaranámi og aðstandendum nemenda með ADHD. 
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2. Hvað er ADHD og hvað einkennir nemendur með ADHD? 

2.1. ADHD  

ADHD stendur fyrir attention deficit/hyperactivety disorder (athyglisbrestur með ofvirkni) og 

er taugaþroskaröskun. Hér verður fjallað um athyglisbrest með ofvirkni og notast við enska 

orðið ADHD. ADHD er varanleg röskun sem hefur áhrif á getu einstaklingsins til að stjórna 

athygli, virkni og hvatvísi og að takast á við margvísleg verkefni miðað við aldur og þroska. 

ADHD getur haft ýmis áhrif á daglegt líf, nám og félagslega hegðun. ADHD er víðtæk röskun 

á mannlegri hegðun sem allir einstaklingar, að ákveðnu marki, geta samsamað sig með. 

Munurinn er sá að hjá einstaklingum með ADHD koma fleiri einkenni fram, oftar og í meira 

mæli miðað við aldur og þroska. Því má færa rök fyrir því að þær uppeldis- og 

kennsluaðferðir sem henta börnum með ADHD henti ekki síður börnum sem ekki eru með 

röskunina (Rief, 2005). 

Einstaklingum með ADHD er gjarnan skipt í þrennt – þá sem eru einungis með 

athyglisbrest, þá sem eru ofvirkir með lítil einkenni athyglisbrests og þá sem eru bæði ofvirkir 

og með athyglisbrest. Ofvirkni með athyglisbrest er algengasta röskunin (Rief, 2005). 

2.2. Orsakir og tíðni 

Orsakir ADHD eru líffræðilegar og hafa ekkert með slakt uppeldi eða óheppilegar 

kennsluaðferðir að gera. Truflun í boðefnakerfi heila á stöðvum sem gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórnun hegðunar virðist vera orsök ADHD en röskunin getur líka komið fram í 

tengslum við sjúkdóma eða slys, t.d. höfuðáverka. ADHD fylgir oft öðrum þroskatruflunum 

(ADHD samtökin, 2011). 

Ætla má að 5-10% barna og unglinga séu með ADHD. Fram að þessu hafa þrír drengir 

á móti einni stúlku verið greind en nýjar rannsóknir benda til að fleiri stúlkur séu með ADHD 

en þessar tölur segja til um, þær hafa bara síður komið til greiningar (ADHD samtökin, 2011).  

2.3. Einkenni nemenda með ADHD 

2.3.1. Athyglisbrestur 

Margt einkennir nemendur með athyglisbrest. Fyrst má nefna að þeir missa auðveldlega 

einbeitinguna og oft lítur út fyrir að þeir séu ekki að hlusta þegar talað er við þá. Þá geta þeir 
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átt erfitt með að muna og fylgja leiðbeiningum og einbeita sér að verkefnum sem sett eru 

fyrir. Nemendur með athyglisbrest geta verið gleymnir, dagdreymnir, eru stundum haldnir 

frestunaráráttu, geta átt erfitt með að byrja á verkefnum og jafn erfitt með að ljúka þeim. Það 

er mismunandi hvernig til tekst frá degi til dags, einn daginn er ekkert mál að klára verkefnið 

en hinn daginn getur það reynst erfitt. Þessir nemendur eiga oft erfitt með að vinna sjálfstætt 

og þeim leiðist auðveldlega. Þeir gleyma gjarnan hlutum og týna þeim auðveldlega. Tímaskyn 

þeirra getur verið takmarkað og oft er allt í kringum þá frekar óskipulagt. Nemendur með 

athyglisbrest eiga gjarnan erfitt með að fylgjast með smáatriðunum og einnig eiga þeir 

stundum við námsörðugleika að stríða. Í lestri eru þeir gjarnir á að gleyma hvar þeir eru 

staddir, þeir geta illa eða ekki einbeitt sér að því að lesa, sérstaklega ef textinn er langur, 

leiðinlegur eða vekur ekki áhuga þeirra. Þeir gleyma stundum því sem þeir voru að lesa því 

skammtímaminnið getur verið slakt. Skrifleg framleiðni er oft lítil og tekur nemendur með 

athyglisbrest talsvert lengri tíma að ljúka verkefnum sínum. Ástæðan er sú að þeir geta átt 

erfitt með að skipuleggja framsetningu texta og greina kjarnann. Oft er stafsetningin léleg, 

þeir hafa ekki alltaf úthald í smáatriðin, stóra og litla stafi o.þ.h. Í stærðfræðinni geta 

erfiðleikar nemenda með athyglisbrest lýst sér þannig að þeir gera tölfræðilegar skekkjur 

vegna þess að þeir veita stærðfræðitáknunum ekki athygli. Þeir geta líka átt erfitt með að leysa 

verkefni vegna þess að þeir geta ekki klárað öll skrefin í ferlinu (Rief, 2005). 

2.3.2. Hvatvísi 

Ein birtingarmynd ADHD er hvatvísi. Nemendur sem eru hvatvísir tala gjarnan mikið og 

svara spurningum áður en þær hafa verið kláraðar. Þeir skipta sér oft af öðrum í leikjum og 

eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim. Þeir eiga stundum í erfiðleikum með að 

hafa hendur og fætur fyrir sig og geta illa beðið eða frestað hlutum. Hvatvísir nemendur  

koma sér í vandræði vegna þess að þeir geta oft ekki staldrað við og hugsað áður en þeir 

bregðast við. Hvatvísir nemendur eiga stundum í erfiðleikum með að bíða í röð, gefa oft frá 

sér óþarfa hljóð og eiga gjarnan erfitt með að gera sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna. 

Hvatvísir nemendur koma gjarnan með óviðeigandi athugasemdir af því að þeir gera sér ekki 

grein fyrir því hvað verið er að tala um. Þeir byrja oft á verkefnum án þess að bíða eftir 

fyrirmælum, flýta sér en leiðist auðveldlega og verða þreyttir. Þeir gefa sér ekki alltaf tíma til 

að laga mistök í verkefnavinnu, trufla aðra og það sem er meira spennandi í umhverfinu nær 

gjarnan athygli þeirra. Hvatvísir nemendur eru líka gjarnir á að slá frá sér þegar þeir eru í 

uppnámi (Rief, 2005). 
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2.3.3. Virk hegðun  

Mörg einkenni þeirra sem eru með ADHD lúta að mjög virkri hegðun. Allir nemendur eru 

með einhver af þessum einkennum en nemendur með ADHD hafa fleiri þeirra en eðlilegt er 

hvað þroskastig, tíðni og magn varðar. Þeir eru iðulega á hreyfingu, eiga erfitt með að sitja 

kyrrir og standa gjarnan upp. Þeir eru mjög orkumiklir og hlaupa eða hreyfa sig í aðstæðum 

þar sem ætlast er til að sé setið. Nemendur með ADHD eru gjarnan eirðarlausir, fitla eða 

tromma oft með fótum og fingrum og eiga erfitt með að vera hljóðlátir í tómstundastarfi. Þeir 

eiga oft í erfiðleikum með að virða persónuleg mörk annarra og eiga ennfremur erfitt með að 

róa sig niður (Rief, 2005). 

2.3.4. Tilfinningasveiflur 

Önnur einkenni þeirra sem eru með ADHD eru miklar tilfinningasveiflur. Nemendur með 

ADHD geta verið fljótir að reiðast, bregðast harkalega við, missa stjórn á skapi sínu, komast í 

uppnám og verða daprir. Þeir gefast gjarnan auðveldlega upp og eiga stundum erfitt með að 

aðlagast breytingum. Þeir sýna oft árásargjarna hegðun og oft er erfitt að aga þá. Þeir eiga 

gjarnan erfitt með að vinna að langtímamarkmiðum. Þeir fá oft mjög neikvæða athygli frá 

félögum og fullorðnum og oft er sjálfsálit þeirra lélegt. Erfitt getur verið að vekja hjá þeim 

áhugahvöt. Fínhreyfingar eins og skrift eru oft lélegar en grófhreyfingar síður. Þeir geta verið 

mjög viðkvæmir fyrir hljóðum, áferð og snertingu. Þeir ná oft ekki þeim árangri sem vænst er 

af þeim miðað við nokkuð augljósa hæfileika þeirra. Oft er málþroski og málskilningur 

lélegur, sem leiðir stundum til erfiðleika í samskiptum (Rief, 2005). 

2.3.5. Kvíði og depurð 

Kvíði og depurð eru algeng fylgiröskun ADHD og hluti barna sýnir einkenni áráttuhegðunar. 

Ákveðinn hópur glímir við sértæka námsörðugleika og hegðunarörðugleikar eru ekki 

óalgengir. Nemendum með ADHD er hætt við að þróa með sér mótþróahegðun 

(mótþróaþrjóskuröskun). Oft ganga félagsleg samskipti illa, bæði gagnvart fullorðnum og 

jafnöldrum. Hætta er á félagslegri einangrun og slakri sjálfsmynd og er vanlíðan því oft 

veruleg (ADHD samtökin, 2011). 
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2.3.6.   Kostir nemenda með ADHD 

Nemendur með ADHD eru mörgum kostum gæddir og er það staðreynd sem ekki má 

gleymast. Þeir geta verið orkumiklir, fljótir að bregðast við, flinkir að tjá sig munnlega, eru oft 

listrænir, skapandi, uppfinningasamir og fylgnir sér. Þeir geta líka verið hjartahlýir, sýnt 

meðaumkvun, umburðarlyndi og fyrirgefningu. Þeir eru oft forvitnir, skörulegir, oft næmir á 

tilfinningar annarra og úrræðagóðir. Þeir eru sumir hverjir félagslyndir, duglegir að njóta 

augnabliksins, búa til og njóta skemmtunar. Þeir geta verið áhugasamir, hafa kímnigáfu, 

klárir, opnir, til í tuskið og til í að taka áhættu og prófa nýja hluti. Nemendur með ADHD geta 

líka verið duglegir að gera hlutina undirbúningslaust og sjá hlutina frá mörgum sjónarhornum. 

Þeir  geta líka verið ástríðufullir og hugmyndaríkir. Þeir eru oft framtakssamir og finna 

óvenjulegar og frumlegar lausnir. Þeir geta haft góða athyglisgáfu þegar áhugahvötin er vakin, 

eru heillandi og góðir samningamenn. Sumir eru líka getspakir og góðir í örlagaríkum 

aðstæðum (Rief, 2005). 

Mikilvægt er að hafa í huga að birtingarmynd ADHD er margbreytileg og 

einstaklingsbundin og því eru nemendur með ADHD mismunandi eins og þeir eru margir. Þá 

geta einkenni ADHD verið mismikil dag frá degi hjá hverjum og einum (Rief, 2005).  

2.4. Námserfiðleikar 

Ýmis konar námserfiðleika, þó ekki sé um beina sértæka námsörðugleika að ræða, hjá 

nemendum með ADHD má rekja beint til röskunarinnar. Vegna þess hve minnistækni þeirra 

getur verið slök og hversu illa þeim gengur að halda athyglinni eiga þeir oft í erfiðleikum með 

að ná innihaldi texta þó ekki sé um lestrarörðugleika að ræða. Sama má segja um 

stærðfræðina. Stundum eru nemendur með ADHD ónákvæmir en það getur valdið skekkjum í 

útreikningum þeirra. Þeir ruglast gjarnan á stærðfræðitáknum og gengur illa að beita 

reikningsaðgerðum þó stærðfræðiskilningurinn sé ágætur. (ADHD samtökin, 2011). 

3. Þátttaka foreldra í námi barna sinna  

,,Í grunnskólanum skal unnið að því í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og 

starf í lýðræðissamfélagi. Frumábyrgð á uppeldi og menntun hvílir á foreldrum og 

forráðamönnum. Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri 

fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta sameiginlega verkefni heimila og 
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skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð 

og samvinnu.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2006:8) 

Það leikur enginn vafi á því að skólinn ber ábyrgð á því að efla foreldra svo þeir verði sem 

hæfastir til að sinna sínu hlutverki og styðja sín börn í þeirra námi. Rannsóknir hafa sýnt að 

þegar skólinn vinnur markvisst að því að auka hlutdeild og þátttöku foreldra í námi og starfi 

barna sinna þá eykst áhugi foreldranna og þeir verða jákvæðari í garð skólastarfsins 

(Desforges og Abouchaar, 2003). 

3.1.  Heimili og skóli  

Nemendum sem líður best í skólanum eru þeir sem upplifa sömu skilaboð frá heimilinu og 

skólanum. Þeim líður best þegar foreldrarnir og skólinn leggja sig fram um að skilja hvorn 

annan og bera virðingu fyrir hvor öðrum (Rief, 2005). 

Foreldrar eru auðlegð í skólastarfi og hafa ýmislegt fram að færa. Forsendurnar fyrir 

aukinni þátttöku foreldra í námi barna sinna byggja á mörgum atriðum. Eitt það mikilvægasta 

er sú staðreynd að foreldrar standa næst börnum sínum og þekkja þau best. Börn læra meira á 

heimilinu og umhverfi þess en í nokkru öðru umhverfi (Rief, 2005).   

Gera má ráð fyrir að jákvæð viðhorf foreldra skili sér til nemenda og hafi áhrif á 

hversu móttækilegir þeir eru fyrir náminu. Það er því allra hagur að samstarf skóla og foreldra 

sé öflugt og traust. Nemendur með ADHD þurfa, enn frekar en aðrir, á öflugum stuðningi, 

hvatningu og aðhaldi foreldra að halda þegar kemur að námi. Þau þurfa slíkan stuðning lengur 

og í meira mæli en börn sem ekki eru með ADHD (Rief, 2005). 

Hafa verður í huga að u.þ.b. 50% líkur eru á því að a.m.k. annað foreldri nemenda með 

ADHD sé líka með ADHD (Rief, 2003). Því verður að taka tillit til þess í samstarfinu og finna 

leiðir sem tryggja sem best að upplýsingar skili sér, séu einfaldar, skýrar, aðgengilegar og 

glatist ekki auðveldlega. Þar má nefna tölvupóst, Mentor og jafnvel SMS sem leiðir í 

samstarfi og samskiptum við foreldra. Ennfremur er ekki ósennilegt að reglulegir fundir, tíðari 

en með öðrum foreldrum, skili árangri. 

3.2. Stuðningur foreldra 

Til að sem best gangi hjá nemendum með ADHD þurfa foreldrar að styðja við börn sín á 

mörgum sviðum. Ein leið er að leitast við að skapa aðstæður sem draga úr neikvæðum 
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áhrifum ADHD á líf þeirra. Í uppeldinu er mikilvægt að leggja áherslu á að kenna þeim á 

klukku og þjálfa þau í að skynja tíma til að auðvelda þeim stundvísi, áætla hversu langan tíma 

hlutir geta tekið og að skipuleggja tíma sinn. Ennfremur að leitast við að hafa röð og reglu á 

hlutunum, þar með talið námsgögnum, flokka og merkja. Foreldrar þurfa að hjálpa börnum 

sínum að taka til á skrifborðinu, ganga frá þeim gögnum sem ekki á að nota áfram og koma 

nýjum gögnum fyrir. Ennfremur er gott að fara gegnum skólatöskuna reglulega. Verðlaun eða 

hrós hjálpa oft mikið en börn með ADHD hafa ekki þolinmæði til að bíða mjög lengi eftir 

slíkum verðlaunum (Rief, 2003). 

Mikilvægt er að foreldrar og skóli séu samstíga í viðbrögðum sínum gagnvart neikvæðri 

jafnt og jákvæðri hegðun og tali einum rómi (Rief, 2005). Foreldrar þurfa að miðla 

upplýsingum um þær aðstæður barna sinna sem geta haft áhrif á líðan þeirra og hegðun í 

skólanum, og öfugt. Áföll, veikindi og of lítill svefn eru dæmi um slíkar aðstæður (Parkay 

2006). Hafa verður í huga að nemendur með ADHD, eins og aðrir nemendur, eru misjafnir 

eins og þeir eru margir. Birtingarmynd ADHD getur verið mismunandi frá degi til dags, frá 

nemanda til nemanda, og er nauðsynlegt að hafa þetta í huga þegar kemur að samstarfi 

foreldra og skóla. 

3.3. Heimanámið 

Viðhorf foreldra til heimanáms hafa áhrif á hvernig til tekst. Ef foreldrar miðla þeim 

viðhorfum að heimanám sé mikilvægt þá hefur það áhrif á viðhorf nemenda. Þá skiptir máli 

að ítreka að það að leggja sig fram skiptir ekki síður máli en hver útkoman verður (Rief, 

2003).  

Mikilvægt er að kynna fyrir foreldrum tilgang og framkvæmd heimanáms. Ennfremur 

er brýnt að foreldrar fái fræðslu um námsefni, námsgögn, markmið hvers verkefnis og þau 

vinnubrögð sem nemendum er ætlað að tileinka sér (Rief, 2003). 

Foreldrar og kennarar þurfa að vinna saman að því að hjálpa nemendum að muna að 

hafa með sér heim þau gögn sem nauðsynleg eru til að sinna heimavinnu. Ef það gengur illa 

og námsgögn sem nemendur geta ekki verið án gleymast endurtekið er reynandi að hafa 

aukaeintak af þeim á heimilinu. Skynsamlegt er að nemendur tileinki sér að ganga frá 

skólatöskunni að kvöldi og setja í hana allt það sem á að fara með í skólann (Rief, 2003). 

Foreldrar þurfa að skapa börnum sínum aðstæður heima fyrir sem auðvelda þeim að 

takast á við heimanámið. Sumum nemendum getur hentað vel að taka sér svolítið hlé þegar 
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heim er komið en byrja svo á heimanáminu. Öðrum hentar betur að byrja strax og heim er 

komið. Foreldrar verða þó að vera sér meðvitaðir um að það er yfirleitt ekki gott að bíða með 

heimanámið fram á kvöld. Sumum hentar að vera í nálægð við annað heimilisfólk með 

heimanámið en öðrum hentar betur að vera í meira næði. Tónlist af ýmsum toga hjálpar 

sumum að einbeita sér en ekki er mælt með því að hafa sjónvarp í gangi. Við að skapa jákvætt 

námsumhverfi heima fyrir þurfa foreldrar að hafa í huga ólíkar þarfir hvers og eins (Rief, 

2003). 

Mikilvægt er að foreldrar setjist niður með börnum sínum og fari yfir hvaða verkefni 

þarf að vinna og aðstoði þau við að forgangsraða þeim. Foreldrar ættu því alltaf að fá eintak af 

öllum verkefnum og fyrirmælum sem börn þeirra fá. Oft getur verið gott að sitja, eða halda 

sig í nágrenninu, á meðan þau er að komast í gang en síðan að fara frá og skilja verkefnið eftir 

í þeirra höndum. Fara verður gætilega svo að aðstoðin fari ekki yfir strikið því ætlunin er 

auðvitað ekki að foreldrar vinni verkefnin fyrir börn sín. Þó verður að veita nemendum 

ákveðið aðhald því nemendur með ADHD eiga líka oft erfitt með að ljúka verkefnum sínum. 

Á það sérstaklega við þegar þau eru yfirgripsmikil og borgar sig þá að skipta verkefnunum 

upp í smærri einingar (Rief, 2003).  

Gera má ráð fyrir að nemendur með ADHD þurfi lengri tíma til að ljúka verkefnum 

sínum en nemendur sem eru ekki með ADHD (Rief, 2003). Upplýsingar frá foreldrum um 

hvernig einstök heimaverkefni ganga gefa kennurum mikilvægar vísbendingar um hvaða 

leiðir eru líklegar til að skila árangri í námi nemenda. Þannig geta þeir aðlagað heimanámið 

þörfum og áhugahvöt nemendanna. Heimanámið verður að vera þannig að nemendur sjái fyrir 

sér og trúi að þeir ráði við það. Á þetta ekki síst við um nemendur með ADHD sem oft geta 

misst móðinn ef verkefnið höfðar ekki til þeirra eða verður of erfitt (Rief, 2005). Ef  

heimavinnan tekur óásættanlega langan tíma af skilgreindum frítíma og er stöðug uppspretta 

ágreinings og leiðinda á heimilinu er nauðsynlegt fyrir kennarann að leita leiða, í samstarfi við 

foreldrana, til að breyta því (Rief, 2003). 

Fyrir nemendur með ADHD er sérstaklega mikilvægt að þjálfa og endurtaka mælingar 

og aðrar stærðfræðiaðgerðir. Oft vinnst ekki tími til slíkra endurtekninga í skólanum og því 

geta foreldrar stutt við nám barna sinna með því að sinna þessu verkefni heima. Slík verkefni 

mætti tengja heimilislífinu eins og matargerð, bakstri, garðyrkju, viðhaldi og framkvæmdum 

(Rief, 2003). Á heimasíðu stærðfræðinámsefnisins Átta-tíu er að finna kennsluleiðbeiningar 

og svör við öllum verkefnum í námsbókunum en það gæti hjálpað foreldrum að styðja við 

heimanámið. 
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Ekki er óalgengt að nemendur með ADHD gleymi síðan, eftir allt erfiðið, að skila inn 

verkefnum sínum eða heimavinnu. Nauðsynlegt er að koma upp skipulagi i skólastofunni sem 

hindrar að slíkt gerist því mikilvægt er að halda til haga öllu því sem vel er gert og hægt er að 

hrósa fyrir (Rief, 2003). 

3.4. Fræðsla um ADHD 

Mikilvægt er að kynna fyrir samnemendum og foreldrum þeirra eðli og einkenni ADHD og 

hvaða áhrif það hefur á nemendur, hegðun þeirra og nám. Það má færa rök fyrir því að þeim 

mun betur sem samnemendur eru upplýstir um ADHD þeim mun betur eru þeir í stakk búnir 

til að vinna með og leiðbeina nemendum með ADHD í lausn verkefna (Rief, 2005). Öll 

þekking á ADHD hlýtur að auka hæfni umhverfisins til að takast á við birtingarmynd 

röskunarinnar hjá nemendum og vinna gegn fordómum. 

 Mikilvægi samstarfs skóla og heimila um nám nemenda með ADHD verður síst 

ofmetið. Starf kennara, sem ætlað er að mæta þörfum allra nemenda sinna, er oft á tíðum mjög 

erfitt. Foreldrar barna með ADHD glíma við krefjandi og fjölbreytt verkefni sem oft valda 

streitu og geta, þegar til langs tíma er litið, verið mjög erfið. Mikilvægt er að báðir aðilar geri 

sér grein fyrir við hvað hvor um sig tekst á við. Með því að foreldrar heimsæki skólann og 

sitji í kennslustundum kynnast þeir af eigin raun hverjar aðstæður kennara eru í þeirra starfi. 

Ef kennarar gætu hitt hóp foreldra barna með ADHD og heyrt frá fyrstu hendi við hvað þeir 

glíma í sínu daglega lífi myndi skilningur þeirra á aðstæðum foreldra sennilega aukast. Þannig 

væru ákveðnar líkur á að gagnkvæmur skilningur, traust og virðing byggðist upp, til hagsbóta 

fyrir nemendur og nám þeirra. 

4. Námsefni, gögn og námsmat 

4.1. Námsefni 

,,Texti í kennslubókum og öðrum námsgögnum þarf að veita sýn á eðli 

stærðfræðinnar, sögu hennar, margþætt menningartengsl og tilvist hennar sem lifandi 

og vaxandi fræðigreinar. Eðlisþættir stærðfræðinnar, að veita vitsmunalega ögrun og 

að leysa viðfangsefni samfélagsins, eiga að koma skýrt fram í efninu. Það er ekki of 

snemmt fyrir nemendur á unglingastigi að kynnast hlutverki stærðfræðinnar, hvað það 



15 

 

er að vera stærðfræðingur eða fást við stærðfræði...Námsefnið má ekki vera eins 

konar safn þátta sem eru lauslega tengdir án heildarsýnar.“ 

 (Aðalnámskrá grunnskóla - Stærðfræði, 2007:9) 

Eitt af mörgum hlutverkum kennara er að velja námsefni við hæfi sem nýta má til að ná þeim 

markmiðum sem sett eru með kennslunni. Kennslubækur eru námsefni sem eru mikilvæg 

hjálpartæki í kennslunni. Gott er að hafa í huga að ekki er nauðsynlegt að fara skipulega yfir 

öll dæmi og allar blaðsíður kennslubókarinnar, heldur einungis nýta efni hennar eftir því sem 

þörf krefur og þjónar best þeim markmiðum sem sett eru með kennslunni (Van de Walle, 

2007). 

 Átta-tíu bókaröðin er námsefnisflokkur ætlaður 8.-10. bekk í stærðfræði. Námsefnið 

byggir á því að nemendur rannsaki, ræði, túlki, vinni hlutbundið, skrái og leysi verkefni. 

Verkefnin í Átta-tíu eru fjölbreytt því þar er boðið upp á leiki, hópverkefni, tilraunir og 

rannsóknir. Þar sem Átta-tíu er sjálfstætt framhald af Einingu og Geisla, kennslubóka sem 

kenndar eru á miðstigi, ættu nemendur að hafa vanist þeim vinnubrögðum sem beitt er í Átta-

tíu (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006). 

Ýmislegt fleira sem tengist námsefninu er aðgengilegt á heimasíðu Átta-tíu. Þar á 

meðal er efni fyrir kennara sem má nýta við undirbúning kennslu og í kennslunni sjálfri. Þetta 

eru kennsluleiðbeiningar, ýmislegt fylgiefni, lausnir við verkefnum bókarinnar, forrit, 

þemahefti, ítarefni og krækjur. Í kennsluleiðbeiningunum er á mjög ítarlegan hátt fjallað um 

inntak og aðferðir í hverjum efniskafla fyrir sig. Ennfremur er mjög gott úrval 

kennsluhugmynda sem kennarar geta nýtt sér, annað hvort eins og þær standa eða sem kveikja 

að nýjum hugmyndum. 

Nemendum með ADHD hentar vel að verkefnin sem þeir takast á við séu fjölbreytt, 

höfði til mismunandi áhugasviða þeirra og að það standi stundum til boða að vinna þau ein, 

með félaga eða í hóp (Rief, 2003). Það má því færa rök fyrir því að nálgun þeirra fjölbreyttu 

verkefna í Átta-tíu á inntaki og aðferðum stærðfræðinnar þjóni þörfum nemenda með ADHD. 

Nemendur með ADHD þurfa á skýrri framsetningu á námsefni að halda. Með því er 

átt við að verkefnin í kennslubókinni séu á tölvutæku formi (ekki handskrifuð), leturstærðin 

hæfilega stór og að blaðsíðurnar séu litríkar og aðlaðandi. Enn fremur að verkefnum sé skipt 

niður í smærri einingar og að sýnidæmi séu sýnd (Rief, 2003). Í Átta-tíu má finna útskýringar 

á efni kaflanna sem eru rammaðar inn í litaðan kassa sem minnir örlítið á gormabók. Myndir 

prýða síðurnar, teiknaðar myndir af fígúrum með hugsanabox að segja eitthvað sem tengist 
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námsefninu sem gerir það áhugaverðara. Þegar um veigameiri verkefni er að ræða eru þau 

brotin niður í smærri einingar. Þó er ekki mikið af sýnidæmum í Átta-tíu en draga má þá 

ályktun að svo sé vegna þess að námsefnið byggir á því að nemendur rannsaki, ræði, túlki, 

vinni hlutbundið, skrái og leysi verkefni á sínum forsendum (Rief, 2003). 

4.2.  Gögn 

,,Nemendur fái í ríkum mæli að iðka hlutbundna vinnu til að styrkja myndun hugtaka. 

Þeir vinni með hversdagslega hluti, peninga, teninga, kúlur, talnagrindur, 

sætisgildiskubba, mælitæki, s.s. málbönd, hitamæla og vogir, rúmfræðilíkön o.s.frv. 

Nemendur ættu líka að temja sér að gera skýringarmyndir og skipulega minnispunkta 

til að gera sér stærðfræðileg hugtök skiljanlegri. Þegar náminu vindur fram þurfa 

nemendur að losna smám saman frá hlutbundnu vinnunni, þó þannig að gripið sé til 

hluta og mynda ef með þarf til að skýra ný hugtök og hugmyndir eða til 

upprifjunar...Leggja ætti áherslu á myndræna framsetningu með því að nota 

teikningar, myndbönd, grafískar reiknivélar og tölvuforrit til að skýra stærðfræðileg 

hugtök og auðvelda nemendum að tjá sig á myndrænan hátt.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Stærðfræði, 2007:8) 

Vanda verður val á námsefni til að fjölbreytt gögn nýtist nemendum sem best til að auka 

skilning á inntaki og aðferðum í stærðfræði (Aðalnámskrá grunnskóla – Stærðfræði, 2007). 

Nemendur með ADHD þurfa sérstaklega á því að halda að í boði séu fjölbreytt gögn til að efla 

skilning þeirra á námsefninu og aðstoða við að leysa verkefni. Sérstaklega má nefna að það 

skiptir nemendur með ADHD máli að fá að hafa margföldunartöflu, formúlublöð og töflu yfir 

mælieiningar fyrir framan sig vegna erfiðleika þeirra við að leggja á minnið. Mælt er með því 

að gögnin séu litrík og reynt sé að nýta efni sem er með mismunandi áferð eins og t.d. salt, 

sand, vatn, pasta og þess háttar. Það eykur líkur á að gögnin veki áhuga þeirra (Rief, 2005). 

Einn af kostum Átta-tíu er að þar er miðað við að nemendur hafi aðgang að 

fjölbreyttum gögnum. Má þar helst nefna vasareikna, brotarenninga, brotaspjöld, sentíkubba, 

form, pinnabretti, talnalínur, vogir, málmbönd og mælistikur, töflu-hringfara, námsspil, 

þrautir og leiki. Eins má nefna ýmis verðlaus gögn og smáhluti úr umhverfinu sem nýtast í 

stærðfræðinámi. Þar að auki töluleg gögn af veraldarvefnum, eins og heimasíðu Hagstofunnar 

og bókina Hugtök í stærðfræði. Eins og titillinn gefur til kynna hefur Hugtök í stærðfræði að 

geyma safn af hugtökum í stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir, 2008). Þegar nemendur eiga erfitt 
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með að skilja fyrirmæli og eru búnir að gleyma einstaka hugtökum í stærðfræðinni getur 

reynst vel að hafa greiðan aðgang að þessu en þetta efni er bæði að finna á veraldarvefnum og 

í prentuðu formi. 

Gagnvirkt efni, tölvur, myndavélar og myndbandsupptökuvélar geta haft 

áhugavekjandi og hvetjandi áhrif á nemendur í stærðfræði. Rannsóknir sýna að þeir nemendur 

sem fá tækifæri til að nota tölvur og tölvuforrit í stærðfræðinámi sýndu jafn góðan árangur í 

skólanum auk þess sem þeir öðluðust meiri færni í lausnarleiðum (Parkay, 2006). Tölvuforrit 

sem vert er að benda sérstaklega á er Geogebra sem er forrit sem má nýta í rúmfræðikennslu. 

Forritið er til á nokkrum erlendum tungumálum en einnig á íslensku. Fleiri forrit sem nýta má 

við stærðfræðikennslu má finna á heimasíðu Átta-tíu. Um er að ræða gagnvirk verkefni um 

prósentur, hliðrun, speglun, algebru o.fl. 

4.3.  Námsmat 

,,Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum 

gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. 

Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig 

einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. Megintilgangur 

námsmats er því sá að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og 

hvetja til að leggja sig enn betur fram...Námsmat fer ekki eingöngu fram í lok 

námstímans heldur er það einn af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og 

kennslu...Þar sem markmiðin eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná 

þeim er augljóst að matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar...Námsmat á að vera 

óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að meta verður 

alla þætti námsins, framfarir, þekkingu, skilning og leikni og láta þá vega í samræmi 

við áherslur í náminu.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2006:16-17) 

Eins og fram kemur á meginsjónarmið við gerð námsmats í stærðfræði, skv. Aðalnámskrá, að 

vera að þær upplýsingar sem námsmatið gefur hjálpi nemendum við námið og hvetji þá til að 

leggja sig enn betur fram. Nemendum verða jafnframt að vera ljósar forsendur matsins. Enn 

fremur að um sé að ræða fjölbreytni í vali efnisþátta og að verkefnin höfði til sem flestra 

matsþátta. Mikilvægt er að námsmatið taki til allra markmiða og að stærðfræðin sé sem mest 

prófuð í eðlilegu samhengi. Enn fremur er lögð áhersla á fjölbreytni í formi. Þá leggur 
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Aðalnámskrá áherslu á mat á aðferðum stærðfræðinnar, á inntaki, efnisþáttum og viðhorfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Stærðfræði, 2007). 

4.3.1. Undirbúningur námsmats 

Áður en námsmat hefst er mikilvægt að rifja upp námsefnið sem liggur til grundvallar því og 

undirbúa nemendur með því að veita þeim nákvæmar upplýsingar um matið, mögulegar 

spurningar og hvernig það er byggt upp. Fyrirmæli verða að vera skýr; forðast flókið orðalag, 

feitletra aðalatriði og hafa hæfilega stórt letur. Forðast ber handskrifað námsmat (Rief, 2003). 

4.3.2. Fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þörfum nemenda með ADHD 

Eins og fram hefur komið skal námsmat í stærðfræði vera fjölbreytt. Mikilvægt er að hafa í 

huga að nemendum með ADHD hentar betur styttri námsmatsverkefni, ekki lengri en eina 

kennslustund og að hvert þeirra vegi tilltölulega lítið af heildareinkunn. Þá er mikilvægt að 

nemendur hafi það næði sem þeir þurfa til að leysa verkefnið og að fyrirmæli séu lesin 

upphátt fyrir þá, áður en námsmatið hefst. Gott er að leyfa nemendum að skrifa á 

verkefnablaðið og gera ráð fyrir ríflegu plássi fyrir lausnir, þar að auki krassblaði. Í 

munnlegum prófum er ráðlagt að gefa nemendum upp skilgreiningu og að þeir svari með 

hugtaki í stað þess að gefa nemendum hugtakið og þeir svari með skilgreiningu. Í 

eyðufyllingarverkefnum er mælt með að nemendur geti valið orð úr orðabanka þegar fylla á í 

eyður. Gagnlegt er að fara yfir námsmatið sem fyrst eftir að það er tekið. Þá er efnið 

nemendum enn ferskt í minni. Líkur aukast á að þeir læri meira af því. Portfólíó hentar 

nemendum með ADHD líka vel. Það er námsmat sem byggir á því hvernig nemendum hefur 

farið fram en ekki hvernig þeir standa í samanburði við aðra. Þar sem nemendur með ADHD 

geta átt erfitt með stærðfræðitákn getur þeim reynst vel að táknin séu lituð í mismunandi litum 

á námsmatsverkefninu (Rief, 2003). 

5. Skipulagning kennslu og kennsluaðferðir 

,,Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða 

nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á 

viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur 

sambærileg og jafngild tækifæri.“ 

(Aðalnámskrá Grunnskóla - Almennur hluti, 2006:9)  
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,,Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð flestum 

markmiðum námskrárinnar á sama tíma...Það er skylda hvers skóla að laga námið 

sem best að hverjum einstaklingi. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta 

námsgetu þeirra og hæfni...Í skóla án aðgreiningar skal leitast við að gera fötluðum 

nemendum, langveikum og nemendum, sem eiga við sértæka námsörðugleika að etja, 

kleift að stunda nám við skólann eftir því sem tök eru á.“ 

(Aðalnámskrá - Almennur hluti, 2006:11) 

Vilji löggjafans endurspeglast skýrt í þessum orðum – Að allir nemendur eiga rétt á námi og 

kennslu við hæfi. Gert er ráð fyrir að flestir nemendur nái námsmarkmiðum Aðalanámskrár 

en skólanum er ætlað að finna leiðir til að gera öllum nemendum kleift að ná þeim eftir því 

sem þeir hafa forsendur til. Ef þeir hafa ekki forsendur til að ná þessum markmiðum þá á 

skólinn að aðlaga kennsluna að þörfum þeirra og getu. 

Kennurum ber að leita allra leiða til að nemendur með ADHD nái námsmarkmiðum 

aðalnámskrár. Ef þeir hafa ekki forsendur til að ná þessum markmiðum, þrátt fyrir aukið 

svigrúm, þurfa kennarar að minnka kröfur um námsmarkmið fyrir þessa einstöku nemendur. 

Til að aðlaga skólastarfið að þörfum nemenda með ADHD og veita þeim aukið svigrúm til 

náms þarf meðal annars að huga að námsefni, kennsluaðferðum, hraða yfirferðar, sætaskipan í 

kennslustofu, verkefnum, heimanámi og námsmati.  Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í 

huga að þeir gætu þurft lengri tíma til að vinna verkefni, afrit af glósum úr kennslustundum, 

aðgang að tölvu og fleira (Rief, 2003). 

5.1. Skipulagning kennslu 

Góð skipulagning kennslunnar veltur mikið á mjög skýrum og ákveðnum verkferlum og 

venjum. Nemendur með ADHD þurfa sérstaklega á skýrum skilaboðum að halda varðandi 

kennsluna, til hvers ætlast er af þeim og hvernig kennslustundin gengur fyrir sig. 

Lesskilningur og orðaforði nemenda með ADHD getur verið slakur þrátt fyrir að ekki 

sé um beina lestrarörðugleika að ræða. Í eftirfarandi töflu má finna leiðbeinandi áætlun sem 

getur nýst stærðfræðikennurum við skipulagningu kennslu fyrir margbreytilegan nemendahóp. 

Sérstaklega ber að nefna þáttinn sem snýr að nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

tungumálið. Eins og fram hefur komið getur minnistækni nemenda með ADHD verið slök og 

eiga þeir stundum erfiðara en aðrir með að skilja innihald texta, sérstaklega flókins texta 

(Rief, 2005). 
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Skref áætlunar 
Til athugunar fyrir hverja 

kennslustund 

Til athugunar ef nemendur 

eiga í erfiðleikum með 

tungumálið 

 Byrja á stærðfræðinni  Hvert er inntak 

kennslunnar 

 Stilla við Aðalnámskrá 

 Lesa upp, skrifa, segja frá 

markmiðum kennslunnar 

 Gera grein fyrir inntaki 

kennslunnar á einföldu máli 

 Hvernig nemendur er ég 

með? 

 Tengja inntak við fyrri 

reynslu/nám 

 Stærðfræðin skal vera 

krefjandi fyrir alla 

 Tengja inntakið við 

félagslegan og 

menningarlegan bakgrunn 

nemenda og fyrri þekkingu 

þeirra 

 Ákveða viðfangsefni  Velja skal viðfangsefni 

sem gerir nemendum kleift 

að rannsaka inntakið 

 Nota myndræna og 

raunverulega hluti í 

kennslunni 

 Nota dæmi úr daglegu lífi 

 Spá fyrir um 

atburðarrás 

kennslustundar 

 Vera undir það búin/n að 

aðlaga viðfangsefnið eða 

minnka kröfur fyrir 

nemendur sem þess þurfa 

 Kanna ítarlega hvort að í 

textanum felist gildrur 

vegna orðalags eða 

tungumáls.   

 Vara sig á orðum sem hafa 

sama framburð og eru 

stafsett eins en hafa 

mismunandi þýðingu 

 Skýra ábyrgð nemenda  Láta nemendur vita 

hvernig þeir eiga að skila 

af sér verkefninu m.t.t. 

þess að þeir útskýri hvernig 

þeir leystu verkefnið, hvers 

vegna þeir völdu ákveðna 

aðferð og hvernig þeir viti 

að svarið sé rétt 

 Nota setningar sem koma 

nemendum af stað:   

Ég leysti verkefnið .... 

Ég notaði formúlu ... 

Ég veit að svarið mitt er rétt 

af því að ... 

 Auka notkun tungumálsins 

með því að fá nemendur til 

að útskýra mál sitt 

 Gera áætlun um upphaf 

kennslunnar 

 Skipuleggja hvernig 

innlögn skal vera 

 Skipuleggja 

upphitunaræfingar 

 Byggja á fyrri þekkingu 

 Innlima lykilorð í 

upphitunaræfingum 

 Búa til munnleg og skrifleg 

verkefni og ræða lykilorðin 

 Nota þýðingarvélar ef þarf 

 Nota sjánlega og 

áþreifanlega hluti í 
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útskýringum 

 Gera áætlun um 

framkvæmd 

kennslunnar 

 Skipuleggja hvernig skal 

aðstoða nemendur 

 Finna út hvernig útfæra má 

viðfangsefnið og gera það 

meira krefjandi fyrir suma 

nemendur og minna 

krefjandi fyrir aðra 

 Setja nemendur í hópa til að 

fá aðstoð við tungumálið og 

inntakið. 

 Nota sjáanlega og 

áþreifanlega hluti í 

útskýringum 

 Auka notkun tungumálsins 

með því að fá nemendur til 

að útskýra og verja svörin 

sín 

 Hvetja nemendur til að 

teikna myndir eða búa til 

líkön 

 Gera áætlun um 

eftirmála kennslunnar 

 Sjá fyrir hvernig nemendur 

skila af sér verkefnum 

 Ákveða hvaða umræðu á 

að örva 

 Finna út hvaða spurninga 

er spurt 

 Hvetja nemendur til að nota 

skýringarmyndir í skilum á 

verkefnum 

 Muna að segja nemendum 

með fyrirvara ef þeir eiga 

að kynna verkefnin sín fyrir 

bekknum 

 Skrifa kennsluáætlun  Hvert markmiðið sé 

 Hvert viðfangsefnið sé 

 Hvernig upphaf, miðbik og 

niðurlag kennslustundar sé 

 Efni og áhöld 

 Hvernig skal meta 

 Skrifa niður notkun 

lykilhugtaka 

 Veita tækifæri á að skoða 

lykilhugtökin í 

kennslustundum 

 Búa til spurningar sem geta 

sýnt fram á þekkingu 

nemenda. Nota þýðingarvél 

ef þarf 

(Van de Walle, J.A. 2007:68) 

 Fyrsta skrefið í skipulagningu kennslu er að ákveða það sem snýr að stærðfræðinni og 

hvaða markmiðum kennarar vilja að nemendur nái í kennslustundinni. Þá skal hafa í huga 

að gera nemendum grein fyrir þessum markmiðum á skiljanlegan máta. 

 Annað skrefið er að skoða hvernig nemendur kennari er með, tengja inntakið við fyrra 

nám og félagslegan og menningarlegan bakgrunn, þó þannig að námið sé krefjandi fyrir 

alla. 
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 Þriðja skrefið er að ákveða viðfangsefni sem gerir nemendum kleift að takast á við inntak 

kennslunnar. Hafa ber í huga að mikilvægt er að nota efni sem tengist daglegu lífi og nota 

myndræna framsetningu. 

 Fjórða skrefið er að spá fyrir um atburðarrás kennslustundar og vera viðbúinn því ef 

aðlaga eða breyta þarf verkefni kennslustundarinnar fyrir nemendur sem eiga erfitt með 

það.   

 Fimmta skrefið lýtur að ábyrgð nemenda, hvers er vænst af þeim varðandi skil verkefna. 

 Sjötta skrefið er að skipuleggja upphaf kennslustundar, hvernig verkefnið er kynnt og 

hvernig það er undirbúið. 

 Sjöunda skrefið er að gera áætlun um framkvæmd kennslustundarinnar, hvernig best sé að 

aðstoða nemendur á meðan á verkefnavinnu stendur og finna út hvernig útfæra má 

verkefni fyrir þá sem þurfa meiri ögrun og þá sem eiga í erfiðleikum með það. Hafa ber í 

huga að nota sjáanlega og áþreifanlega hluti til útskýringa og hvetja nemendur til að nota 

teikningar og gögn til að útskýra niðurstöður sínar. 

 Áttunda skrefið er að reyna að sjá fyrir hvernig nemendur munu skila af sér niðurstöðum. 

Gera áætlun um hvaða spurninga skal spyrja í framhaldinu og hvaða umræðu á að örva. Ef 

nemendur eiga að kynna niðurstöður sínar verður að vera búið að láta þá vita fyrirfram. 

 Níunda skrefið er að gera kennsluáætlun, skilgreina hvert markmiðið sé með kennslunni, 

hvert viðfangsefnið sé, hvernig upphaf, miðbik og niðurlag kennslustundar sé, hvaða tæki 

og tól skuli notuð og hvernig námsmat fari fram. Mikilvægt er að hafa í huga að nemendur 

fái lykilhugtök til að vinna út frá (Van de Walle, 2007). 

Fyrstu fjögur skrefin í áætluninni eru  mikilvægust. Ákvarðanir sem teknar eru í þessum 

skrefum stýra því hvaða námsefni er notað og hvaða verkefni nemendur fást við. Næstu fjögur 

skref eru til að ganga úr skugga um að kennslustundin gangi sem best og að lokum er skrifuð 

kennsluáætlun (Van de Walle, 2007). 

 Kennarar og nemendur eiga mikið undir því að kennslan sé vel skipulögð. Hafa verður 

í huga að í skipulaginu sé svigrúm til að bregðast við ef góð tækifæri skapast til að tengja 

kennsluna við það sem gerist í þjóðfélaginu hverju sinni. Ennfremur ef hægt er að tengja 

kennsluna við eitthvað sem gerist í lífi nemendanna, eitthvað sem bekkurinn stendur frammi 

fyrir o.s.frv. Ef kennari ákveður að bregða út af áætluninni er sérstaklega mikilvægt að 

nemendur með ADHD fái skýr skilaboð um það. 
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5.2.  Kennsluaðferðir  

,,Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar 

bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná 

markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og 

getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, 

sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar, 

eykur líkur á árangri.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti, 2006:15) 

Kennsluaðferð snýst um það hvernig kennarar skipuleggja kennsluna, samskipti við 

nemendur, viðfangsefni og námsefni í því skyni að nemendur nái námsmarkmiðum 

aðalnámskrár. Það er ljóst að krafist er fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Taka 

verður tillit til námsmarkmiða, aldurs, þroska og getu nemenda við val á þeim. Talað er um 

hina níu flokka kennsluaðferðanna. Þeir eru útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, 

verkleg kennsla, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, 

hópvinnubrögð, leitaraðferðir og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). 

Flokkarnir henta stærðfræðikennslu misvel en í ljósi þess að gert er ráð fyrir að 

kennsluaðferðir séu aðlagaðar að nemendahópi og aðstæðum er mikilvægt að þekkja ólík 

markmið þeirra, styrkleika og veikleika (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla – stærðfræðihlutanum er lögð sérstök áhersla á mikilvægi tækninnar; nýtingu 

upplýsingatækni sem kennsluaðferðar og að raunhæf verkefni sem fela í sér athuganir, 

úrvinnslu og túlkun á niðurstöðum séu hluti af þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru. Þá er 

lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að vinna einir og í hópi ásamt því að nýta leiki sem 

kennsluaðferð (Aðalnámskrá grunnskóla – Stærðfræði, 2007). Námsefnið í Átta-tíu byggir á 

því að nemendur rannsaki, ræði, túlki, vinni hlutbundið, skrái og leysi verkefni. Það er því 

ekki síður mikilvægt að nýta þær fjölbreyttu kennsluaðferðir sem í boði eru. 

Við val á kennsluaðferðum ber að hafa í huga að mikilvægt er að fanga athygli 

nemenda í upphafi kennslustundar til að auka líkur á því að athyglin haldist sem lengst. Góð 

kveikja í upphafi kennslustundar getur haft mikil áhrif á hvernig til tekst með framhaldið. Í 

þessu samhengi getur verið gagnlegt að taka mið af því að nemendur með ADHD laðast 

sérstaklega að nýjungum og því gæti það reynst vel fyrir kennara að velja fjölbreyttar aðferðir 
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við að fanga athygli þeirra. Dæmi um aðferðir eru að höfða til áhugasviðs þeirra með því að 

sýna þeim eitthvað sem tengist kennslustundinni á youtube, nota gátur, spaug og/eða að 

útskýra markmið kennslustundarinnar og hvers vegna hún er mikilvæg á skemmtilegan máta 

(Rief, 2005). 

6. Skólastofan 

Skipulag og uppröðun í skólastofunni getur haft jákvæð áhrif á námsumhverfið.  Með 

skipulagi og uppröðun er átt við hvernig borðum, gögnum, tækjum og öðrum húsbúnaði er 

komið fyrir í rýminu. Enn fremur er átt við hljóðvist, loftgæði og hvort og hvernig áhersla er 

lögð á að skapa vinsamlegt og hlýlegt umhverfi. Það má t.d. gera með því að hengja verk 

nemenda upp á veggi, skreyta með plöntum, skapa jákvæðan bekkjarbrag o.fl. (Parkay, 2006). 

Hafa ber í huga að einnig má líta á skólastofuna í víðara samhengi sem staði þar sem 

kennsla fer fram. Má þar nefna aðra staði í skólabyggingunni, heimilið, skólalóðina, 

grenndarskóg eða aðra staði í nærumhverfinu. Í Átta-tíu eru verkefni sem bjóða upp á 

möguleika á að fara út úr hefðbundinni skólastofu. Í því samhengi skal áréttað að nemendur 

með ADHD geta átt erfiðara með hegðun, athygli og nám í óskipulögðu umhverfi. Kostirnir 

eru hinsvegar möguleikarnir á að skipta um umhverfi, hreyfa sig, fá frískt loft og sjá 

stærðfræðina í öðru samhengi. Það skiptir máli að sé slíkur kostur valinn þá sé hann 

undirbúinn vel (Rief, 2005). 

6.1.  Bekkjarbragur 

Kennarar þurfa að taka frumkvæði að því að skapa jákvætt og uppbyggilegt andrúmsloft í 

skólastofunni. Nemendur með ADHD þurfa sérstaklega á því að halda og að sett séu viðmið 

um hvernig hegðun sé æskileg, hvernig verði brugðist við óæskilegri hegðun og hvaða 

ávinningur sé af því að þeir sýni æskilega hegðun. Mikilvægt er að viðmiðin séu sýnileg í 

kennslustofunni. Það skiptir miklu máli að kennarar veiti umhverfinu og hegðun nemenda 

athygli og séu skilningsríkir, sveigjanlegir og þolinmóðir (Rief, 2005). Nemendur leggja sig 

meira fram og gera eins vel og þeir geta, sérstaklega ef þeim líkar við kennarann, treysta 

honum og bera virðingu fyrir honum. Það er því mikilvægt að kennarinn gefi sér tíma til að 

kynnast nemendum sínum þannig að þeir finni að honum sé annt um þá og velgengni þeirra 

(Parkay, 2006). 
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Þáttur í að skapa jákvæðan og uppbyggilegan bekkjarbrag er að kennarar geri allt sem 

í þeirra valdi stendur til að stuðla að æskilegri hegðun. Þá er mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um þá þætti sem geta valdið því að nemendur sýni óæskilega hegðun. Ástæður 

hennar geta verið margvíslegar eins og vegna áreitis, þreytu, svengdar, óvæntra breytinga, 

erfiðra kennslustunda eða verkefna. Skýringanna getur einnig verið að leita í skorti á t.d. 

athygli og örvun eða að nemendur reyna að forðast eitthvað eins og mistök, ótta, að vera 

kennt um, refsingu eða sársauka. Kennarar sem eru meðvitaðir um þessa þætti geta veitt þeim 

athygli og komið í veg fyrir óæskilega hegðun með því að reyna að hindra þessar aðstæður í 

kennslustofunni (Rief, 2005). 

Kennarar þurfa að leggja áherslu á að bjóða nemendur velkomna, eiga jákvæð 

samskipti við þá og brosa til þeirra. Mikilvægt er að kennarar noti viðeigandi talsmáta, 

raddbeitingu og líkamstjáningu. Þannig stuðla þeir að gagnkvæmri virðingu nemenda og 

kennara. Með því að viðhalda væntingum og styðja nemendur í því að standast þær væntingar 

aukast líkur á framförum í námi. Kennarar þurfa að vera sér meðvitaðir um mikilvægi þess að 

koma fram við nemendur með ADHD af virðingu. Forðast ber sérstaklega að lesa yfir 

nemendum, eða koma þeim í óþægilega stöðu með því að ræða við þá persónuleg mál fyrir 

framan aðra nemendur. Síðast en ekki síst verður mikilvægi þess að geta gert grín að sjálfum 

sér og slegið á létta strengi seint ofmetið (Rief, 2005). 

6.2.  Uppröðun í skólastofunni 

Uppröðun borða, tækja, gagna og annars húsbúnaðar ætti fyrst og fremst að taka mið af því að 

hún þjóni sem best markmiðum kennslunnar. Enn fremur að auðvelt sé fyrir bæði nemendur 

og kennara að komast um skólastofuna og að allir nemendur sjái kennarann og á töfluna 

(Parkay, 2006). Mikilvægt er, sérstaklega fyrir nemendur með ADHD, að gögn, tæki og allt 

sem notað er í náminu í skólastofunni sé aðgengilegt, vel merkt og raðað á skipulegan hátt 

(Rief, 2005). 

Óháð uppröðun í skólastofunni ættu nemendur með ADHD að sitja nálægt 

kennaranum. Nokkrar leiðir við uppröðun borða sem sérstaklega henta nemendum með 

ADHD eru að raða þeim í U, E,  í heilar raðir, í pör eða þrenndir og svo framvegis. Þegar 

unnið er í hópum velur kennarinn stundum að raða nokkrum borðum saman. Það er 

fyrirkomulag sem oft reynist nemendum með ADHD erfitt. Hægt er að styðja nemendur í 

þessum aðstæðum með því að kennarinn fylgist sérstaklega vel með og að hann sé reiðubúinn 

að grípa inn í ef dregur úr þolinmæði og athygli nemenda. Enn fremur væri kostur ef 
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nemendur í viðkomandi hóp væru styðjandi og sterkir, bæði félagslega og námslega. Til að 

tryggja að borðin valdi ekki nemendum truflun er gott að ganga úr skugga um að stillanleg 

borð séu rétt stillt, en vaggi ekki og skapi óþarfa  hljóð (Rief, 2005). 

Verkefnin í Átta – tíu eru fjölbreytt en fjölbreytninni getur líka fylgt ákveðinn óróleiki. 

Ákveði kennari að skipta kennslustundinni upp í einstaklingsvinnu og seinna hópavinnu getur 

skipt máli að bekkurinn sé þjálfaður í að raða borðum eftir eðli verkefnanna. Kennarar standa 

þá frammi fyrir því að flutningur borða getur tekið dýrmætan tíma frá kennslunni og þurfa að 

vega og meta kosti og galla. Þá er sérstaklega mikilvægt fyrir nemendur með ADHD að slík 

tilhögun sé fyrirfam ákveðin og útskýrð. Í sumum tilfellum gæti reynst vel að ýta borðum til 

hliðar og leyfa nemendum að vinna á gólfinu. 

Það getur skipt máli hvort stærðfræðin er kennd í heimastofu eða hvort 

stærðfræðikennarinn fer á milli stofa. Flutningur borða í kennslustundum gæti hugsanlega haft 

mjög truflandi áhrif í næstu kennslustofum. Slíkir þættir gætu haft áhrif á val kennara á 

borðaskipulagi. Einnig verður að tryggja að öll námsgögn, tæki og tól séu alltaf aðgengileg í 

kennslunni. Sé kennari ekki með stærðfræðistofu er hægt að safna þeim saman á vagn og 

keyra hann á milli stofa. 

7. Lokaorð 

Það er hollt að láta minna sig enn betur á að nemendur með ADHD eru ósköp venjulegir og 

margbreytilegir einstaklingar, viðbrögð þeirra geta bara verið ýktari og meiri á sumum 

sviðum. Taugaþroskaröskunin ADHD gerir það að verkum að þeir eiga oft erfiðara með að 

nýta sér hæfileika sína, þeir eiga erfiðara námslega og félagslega miðað við jafnaldra sína. Sú 

hegðun sem oftast kemur þeim í vandræði er hegðun sem nemendur sem ekki eru með ADHD 

geta sýnt af sér líka, bara sjaldnar og í hófstilltari mæli. Það má kannski segja að nemendur 

með ADHD hafi það á móti sér að það sést ekki utan á þeim að þeir séu með ákveðna röskun. 

Það þurfa kennarar líklega oft að minna sig á svo að óraunhæfar væntingar nái ekki 

yfirhöndinni og nemendur með ADHD upplifi ekki sífellt að þeir standi ekki undir 

væntingum.   

 Það er ljóst að samstarf foreldra nemenda með ADHD og skóla er jafnvel enn 

mikilvægara en þeirra sem ekki eru með röskunina. Til að vel fari er nauðsynlegt að allir 

gangi í takt. Nemendur með ADHD þurfa á meiri stuðningi að halda, og lengur, en jafnaldrar 
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þeirra. Þó jafnaldrarnir hafi náð þeim þroska að axla ábyrgð á eigin námi er alls ekki þar með 

sagt að nemendur með ADHD hafi forsendur til þess.  

 Kennslubókin Átta - tíu er fjölbreytt og krefjandi og býður upp á fjölmörg tækifæri 

fyrir kennara til að nálgast stærðfræðina á skemmtilegan og áhugaverðan hátt. Kennarar þurfa 

hins vegar, að mínu mati, að vera mjög sterkir í stærðfræði og náms- og kennslufræði til að 

vera í stakk búnir til að nýta sér Átta-tíu til fullnustu og að mæta þörfum allra nemenda og 

þeim kröfum sem Aðalnámskrá í stærðfræði gerir til þeirra. 

 Það er gott að láta minna sig á mikilvægi þess að nýta fjölbreytt námsmat sem 

leiðsagnarmat. Tilgangurinn er að ganga úr skugga um að nám hafi farið fram. Ef námsmatið 

sýnir fram á að svo sé ekki að nýta þá niðurstöðurnar til að breyta kennslunni og aðlaga hana.  

Fjölbreytt námsmat er mikilvægt til að fá sem raunsæjasta mynd af námi nemenda með 

ADHD. 

 Fyrir stærðfræðikennaranema var það fræðandi og hvetjandi að átta sig á því að ótal 

margt er hægt að gera til að bæta námsumhverfi nemenda með ADHD. Mikilvægt er þó að 

hafa góða þekkingu á röskuninni ADHD og birtingarmynd hennar, hvaða aðstæður ber að 

forðast og hvaða aðstæður ber að laða fram. Við nánari skoðun var líka fljótt ljóst að allar 

slíkar aðgerðir eru gagnlegar fyrir alla nemendur og nám þeirra. Niðurstaðan hlýtur því að 

vera að æskileg aðlögun í námi og kennslu nemenda með ADHD er ekki bara viðbót og álag 

fyrir kennara heldur fjárfesting sem mjög sennilega skilar sér í betri kennslu og námsumhverfi 

allra nemenda. 
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Hvernig má stuðla að námshvetjandi umhverfi fyrir stærðfræðinemendur með ADHD á 

unglingastigi? 
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