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Ágrip 
Verkefni þetta er samanburður á árangri nemenda á unglingastigi grunnskóla sem hafa 

haft nýju námsbækurnar, Átta-tíu, í samanburði við þá sem hafa notað gömlu náms-

bækurnar, Almenn stærðfræði. Verkefnið er eiginleg rannsókn þar sem nokkrum 

skólum var skipt í hópa eftir því hvort notast var við Átta-tíu, Almenna stærðfræði eða 

þær báðar við stærðfræðikennslu á unglingastigi og bornar voru saman niðurstöður úr 

samræmdum prófum útskriftarnemenda 2011 sem voru fengnar frá Námsmatsstofu. 

Verkefnið er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það er munur á hópunum þó hann sé ekki gríðarlega 

mikill. Yfir höfuð koma nemendur í Átta-tíu betur út en nemndur í Almennri 

stærðfræði. Við að sundurliða prófseinkuninna eftir námsatriðum kemur þó í ljós að í 

sumum tilfellum kemur Almenn stærðfræði betur út en munurinn þar á er alltaf mun 

minni en þar sem Átta-tíu kemur betur út en Almenn stærðfræði. Gögnin sem voru nýtt í 

efni rannsóknarinnar sýna líka óvænta niðurstöðu óháða efni rannsóknarinnar, það að 

einkunnir í rúmfræði eru að koma mun verr út en í öðrum námsþáttum. Enn er þó komin 

lítil reynsla á nýja námsefnið í samanburði við það gamla. 



  3 

Efnisyfirlit 

INNGANGUR  5 

BÆKURNAR  7 

MÍN SKOÐUN  9 

RANNSÓKNIN  10 

NIÐURSTÖÐUR  11 

Sundurliðun  12 

Samanburður rauneinkunna  15 

LOKAORÐ  16 

HEIMILDASKRÁ  17 

 



  4 

 Myndaskrá 
Mynd 1: Tafla úr grein Rannveigar Halldórsdóttur sem sýnir muninn  

á áherslum á milli bókaflokka................................................................. 8 

Mynd 2: Meðaleinkunnir hópa bornar saman ....................................................... 11 

Mynd 3: Normaldreifðar meðaleinkunnir úr 7. og 10. bekk bornar saman........... 12 

Mynd 4: Framfarir hvers hóps frá 7. bekk upp í 10. bekk..................................... 12 

Mynd 5: Samanburður á normaldreifðum einkunnum úr reikningi  

og aðgerðum ........................................................................................... 13 

Mynd 6: Samanburður á normaldreifðum einkunnum úr hlutföllum 

og prósentum .......................................................................................... 13 

Mynd 7: Samanburður á normaldreifðum einkunnum úr rúmfræði...................... 14 

Mynd 8: Samanburður á normaldreifðum einkunnum úr algebru......................... 14 

Mynd 9: Sundurliðaðar einkunnir allra námsatriða á venjulegum kvarða ............ 15 



  5 

Inngangur 
Á undanförnum áratug hafa verið gerðar miklar breytingar á námsefni grunnskóla í 

stærðfræði. Árið 1999 kom nýtt námsefni fyrir yngsta stig grunnskóla sem heitir Eining, 

sænskur bókaflokkur sem var þýddur af Guðbjörgu Pálsdóttur og Sigrúnu 

Ingimarsdóttur. Síðan kom árið 2002 út Geisli fyrir miðstig og að lokum var byrjað að 

gefa út Átta-tíu árið 2005 fyrir unglingastig en eru þær bækur aðal-umfjöllunarefni 

þessarar skýrslu. Hvers vegna hafa hins vegar svona miklar breytingar orðið á 

stærðfræðikennslu einmitt núna? 

Eitt svar við þessu er að eftir að hafa haft kennslubækurnar Almenn stærðfræði til 

kennslu í um 20 ár hafi verið kominn tími til að fá nýtt efni. En auðvitað eru meiri og 

flóknari ástæður sem liggja bak breytinganna. Á undanförnum áratugum hafa orðið 

miklar áherslubreytingar í skólastarfi og hefur Aðalnámsskrá grunnskóla tekið mið af 

þessum breytingum í nýjum útgáfum. Samkvæmt henni eiga nemendur nú að taka 

aukinn þátt í sínu eigin námi og fá þeir því allt að þriðjung náms síns í valfögum í 8.-10. 

bekk. Með þessu aukna valfrelsi er stuðlað að því að nemendur sýni fyrr meiri ábyrgð á 

námi sínu og geti undirbúið sig betur fyrir þá braut sem þeir stefna á í framhaldsskóla. 

Grunnskólar vinna í samvinnu við heimilin að því að undirbúa nemendur undir líf og 

störf. Hlutur þeirra felst þó ekki eingöngu í formlegri fræðslu lengur heldur sinna þeir 

lykilhlutverki í félagslegri mótun nemendanna. Almenn menntun er helsta undirstaða 

menningar og almennrar velferðar og á hún að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá 

nemendum auk þess sem upplýsingatækni á að vera nýtt sem hjálpartæki í öllum 

námsgreinum. (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 6-8) Nýju bækurnar ganga út frá 

þessum viðmiðum, bæði með áherslu sinni á að skapa sína eigin þekkingu með 

ályktunum, rökfærslum og samskiptum en einnig nýta þær upplýsingatæknina með 

öllum þeim vefforritum sem fylgja þeim á vef námsgangastofnunar. 

Hvað snertir stærðfræðina sérstaklega þá skiptast markmið stærðfræðikennslu í 

námsskrá í tvennt. Markmið varðandi aðferðir og markmið varðandi inntak. 

Aðferðamarkmiðin eru fjögur og varða þau þátt tungumálsins, lausnir verkefna og 

þrauta, röksamhengi og röksemdarfærslur og tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og 

önnur svið. Inntaksmarkmiðin eru sex og þau varða tölur; reikningur, reikniaðferðir og 

mat; hlutföll og prósentur; mynstur og algebra; rúmfræði og töl- og líkindafræði. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5) Almenn stærðfræði mætir ekki öllum þessum 
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kröfum og þá aðallega aðferðamarkmiðinu um röksamhengi og röksemdarfærslur og 

inntaksmarkmiðinu um tölur. Átta-tíu bækurnar voru settar saman með þessi tvö 

markmið sérstaklega í huga og mæta því núverandi kröfum aðalnámskrár betur 

(Guðbörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir. 2006, bls. 4). 

Hinar nýju kennslubækur hafa nú verið til kennslu í nokkur ár og sumir nemendur hafa 

ekki kynnst öðru á unglingsárum sínum. Því er forvitnilegt að meta árangur þeirra í 

samanburði við þá sem hafa verið með Almenna stærðfræði allt unglingastigið, bera 

þessa hópa saman og sjá hver er munurinn er á þeim sem voru í Almennri stærðfræði og 

Átta-tíu? 

Og það er það sem er gert í þessari rannsókn. Haft var samband við nokkra skóla og 

þeim skipt í hópa eftir því hvort þeir voru með Átta-tíu eða Almenna stærðfræði til 

kennslu í útskriftarárgangnum 2010. Síðan eru þeir bornir saman á grundvelli einkunna 

úr samræmdu prófunum og svo sundurliðaður samanburður eftir þeim inntaksþáttum 

sem samræmdu prófin reyna á. 
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Bækurnar 
Bækurnar sem eru grundvöllurinn að þessum samanburði eru Almenn Stærðfræði og 

Átta-tíu. Almenn stærðfræði er sænskur bókaflokkur sem hefur verið þýddur og notaður 

við stærðfræðikennslu í unglingabekkjum í kringum 20 ár. Átta-tíu er íslenskur 

bókaflokkur sem byrjaði að koma út 2005 eins og áður sagði og voru bækurnar gefnar 

út ein á önn. 

Í bókaflokknum Almenn Stærðfræði eru 3 bækur, ein fyrir hvert ár á unglingastigi. Í 

þeim er mikið samansafn dæma og mikið af sýnidæmum sem sýna hvernig á að reikna 

þau. Það eru upprifjunardæmi eftir hvern kafla og sjálfspróf og öll svör er hægt að 

nálgast aftast í bókunum. Bókunum fylgja kennarabækur sem í eru próf fyrir efnið 

(Almenn stærðfræði 1-3, 1987). 

Í Átta-tíu eru 6 bækur, ein fyrir hverja önn. Þær eru samdar af íslenskum kennurum og 

gefnar út á Íslandi. Þeim fylgir allskonar ítarefni sem hægt er að nálgast á mjög 

aðgengilegri heimasíðu hjá Námsgagnastofnum, þar á meðal kennsluleiðbeiningar, 

lausnir og vefforrit. Einnig eru fjögur þemahefti sem tengjast bókunum: Töflureiknir 

notaður, Gullinsnið, Mælingar og Pælingar. Námsefnið byggir á hugmyndum 

hugmsíðahyggjunnar og því að nemandinn sé virkur hluti í sínu eigin námi og fái minna 

matað úr bókunum. (Átta-tíu, 2007) 

Rannveig Halldórsdóttir gerði rannsókn árið 2009 (Rannveig Halldórsdóttir, 2009) þar 

sem hún bar saman kennslubækur, þar á meðal Almenna stærðfræði I og Átta-tíu 1 og 2. 

Niðurstöðurnar sem hún kommst að var að Átta-tíu inniheldur alla inntaksþætti í 

samræmi við námsskrá í stærðfræði á meðan í Almennri stærðfræði er lítið fjallað um 

tölur. Í Almennri stærðfræði eru kröfurnar um stærðfræðilega hæfni aðallega að lesa, 

skilja og nota staðlaðar aðferðir á meðan í Átta-tíu reyna færri verkefni einungis á lestur 

og skilning en mikil áhersla er lögð á að draga ályktanir af vinnu sinni, færa fram rök, 

miðla og skýra frá. Í Almennri stærðfræði er stærðfræðin aðallega tengd fræðilegri 

umfjöllun og daglegu lífi en í Átta-tíu er stærðfræðin líka tengd meira við menningu, 

listir og sögu. 

Báðir bókaflokkarnir bera með sér skýr merki ráðandi stefnu í kennslufræði þess tíma 

sem þær eru gefnar út á. Almenn stærðfræði er í anda atferlisstefnunnar þar sem 

nemendur fá gefnar upp allar aðferðir sem þeir eiga að nota og eiga að vinna í samræmi 

við þær og tilgangurinn er að fá rétt svar við verkefninu sem er gefið. Átta-tíu er 
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hinsvegar meira barn hugsmíða-

hyggjunnar en þar fá nemendur yfirleitt 

ekki gefnar upp aðferðir og reglur heldur 

eiga þeir að byggja upp sinn eigin skilning 

á efninu í gegnum ýmiskonar vinnu. T.d. 

byrjar umfjöllun á nýju efni oft á 

rannsókn. Oft getur verið um eitt rétt svar 

að ræða, sem eru þá gefin, en algengara er 

að margar lausnir séu til og vinnan snýst 

um að draga sínar eigin ályktanir af 

vinnunni, færa rök fyrir þeim og tjá 

skoðanir sínar. 

Átta-tíu gerir mun meiri kröfur til kennara 

en Almenn stærðfræði þar sem allar 

leiðbeiningar eru til staðar í gömlu 

bókunum og sýnidæmi sem sýna hvernig 

beita á stöðluðu aðferðunum. Fyrir þá 

nemendur sem eru duglegir við að lesa 

kennslubækurnar og/eða með foreldra sem 

eru duglegir við að hjálpa þeim getur 

Almenn stærðfræði að vissu leyti kennt 

sig sjálf. Átta-tíu snýst meira um að 

byggja upp skilning með rannsóknum á 

ályktunum, rökfærslu og tjáningu. 

Stærðfræðiþekking kennarans þarf því að 

vera þónokkuð betri til að skila áhrifaríkri 

kennslu á þeim. 

Mynd 1: Tafla úr grein Rannveigar Halldórsdóttir sem sýnir 
muninn á áherslum á milli bókaflokka. (Rannveig Halldórsdóttir, 
2009) 
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Mín skoðun 
Þegar ég var í grunnskóla á sínum tíma lærði ég stærðfræði í bókunum Almenn 

stærðfræði. Ég var mjög góður í stærðfræði þá og átti í litlum vandræðum með hana en 

eftir því sem ég fór lengra í námi, menntaskóla og síðan háskóla, átti ég erfiðara og 

erfiðara með að skilja hana og á endanum var ég kominn í það að ég lærði þær aðferðir 

sem ég þurfti fyrir prófin án þess að skilja neitt stærðfræðina sem lá að baki þeim og 

gleymdi þeim jafnharðan aftur. Þegar ég fór svo í Kennaraháskólann og á 

stærðfræðibraut þar fór ég í námsskeið sem heitir Tölur og reikniaðgerðir og síðan í 

Rúmfræði. Stærðfræðilega inntakið í þessum áföngum fór lítið yfir það sem er kennt í 

grunnskólum, en það var farið mjög djúpt í það og kennt til skilnings, þá sérstaklega 

talnafræðin sem ég man ekki eftir að hafa farið í að ráði áður. Þetta skipti sköpum fyrir 

mig og ég fann hvernig skilningur minn á efninu snarjókst, ekki bara á því sem ég var 

að læra þarna heldur fór ég líka að skilja ýmislegt sem ég hafði lært áður og ekki skilið. 

Í öðrum áföngum fengum við svo að kynnast nýja bókaflokknum, Átta-tíu, þar sem 

áherslan er lögð á að læra til skilnings. Eftir mína eigin reynslu geri ég mjög miklar 

vonir til þessa nýja efnis og langaði að kanna hvaða árangri það er að skila.  
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Rannsóknin 
Rannsóknin er samanburður á árangri nemenda eftir því hvað kennslubók var stuðst við. 

Til að framkvæma svona rannsókn þurfti fyrst að leysa þrjár áskoranir. Í fyrsta lagi 

þurfti að finna hópa til að bera saman, í öðru lagi að finna einhvern grundvöll til að bera 

þessa hópa saman og að lokum að nálgast gögn sem hægt væri að nýta í þessa rannsókn. 

Hóparnir sem ég notaði voru þrír talsins. Nemendur sem höfðu verið í Almennri 

stærðfræði alla unglingadeildina, þeir sem höfðu bara verið í Átta-tíu og svo þeir sem 

höfðu haft sambland af báðum bókaflokkum. Ég byrjaði á því að skrifa bréf til margra 

skóla á höfuðborgarsvæðinu með fyrirspurn um hvernig stærðfræðikennslu hefði verið 

háttað hjá árgangnum sem útskrifaðist úr 10. bekk árið 2010, aðallega þá hvaða bækur 

þeir hefðu notað. Eftir að hafa fengið skýr svör frá 9 skólum, þar af 4 í Átta-tíu, 3 í 

Almennri stærðfræði og 2 blöndu, sendi ég þeim svo aftur beiðni um hvort ég mætti 

nýta þá í rannsóknina og fékk jákvæða svörun. 

Fyrir samanburðargrundvöll nýtti ég mér það að í 4., 7. og 10. bekk þreyta 

grunnskólanemendur samræmd könnunarpróf. Í 4. og 7. bekk í stærðfræði og íslensku. Í 

10. bekk eru þau hinsvegar valfrjáls. Þessum prófum er einkum ætlað að mæla hvort 

áfangamarkmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og til að gefa nemendum og öðrum 

viðkomandi upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

Samræmdu prófin eru stöðluð próf sem taka eingöngu til færni eða kunnáttu nemenda 

en taka ekki tillit til annarra þátta sem gætu haft áhrif á frammistöðu heldur kemur það 

fram sem truflanir eða mæliskekkjur. Samræmdu prófin spanna líka 3 ára tímabil á 

meðan almennt skólanámsmat metur bara yfirleitt eina önn. Áherslan í samræmdum 

prófum er líka á námsskránna í heild sinni en tekur ekki tillit til útfærsla innan hvers 

skóla og metur því alla nemendur útfrá sömu forsendum (Sigurgrímur Skúlason, 2004). 

Þau ættu því að vera tilvalin til að bera nemendur í mismunandi skólum saman á 

sameiginlegum grundvelli. 

Niðurstöður samræmdu prófanna nálgaðist ég svo hjá Námsmatsstofnun. Þar fékk ég 

tölfræðina fyrir alla skólana sem ég hafði haft samband við, bæði heildareinkunnir úr 

samræmdu prófunum og sundurliðun eftir námsþáttum. Þá komst ég fyrst að fjölda 

nemenda í hverjum hóp. Í Átta-tíu hópnum voru 151 nemandi, í Almennri stærðfræði 69 

og í blönduðu efni 163 
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 Niðurstöður 
Hér á eftir koma niðurstöðurnar úr könnuninni. Byrjað er á heildareinkunnum á prófinu 

og hún síðan sundurliðuð eftir námsþáttunum reikningur og aðgerðir, hlutföll og 

prósentur, rúmfræði og algebra. Einkunnirnar eru settar fram í súluritum með tveim 

mismunandi kvörðum. Annar kvarðin sýnir einkunnir á hefðbundnum 1-10 skala en 

hinn kvarðinn nær frá 0 uppí 60 og sýnir einkunnir normaldreifðar yfir allt landið. 

 
 

Við að bera saman meðaleinkunnir sést að þeir sem voru í Átta-tíu eru örlítið hærri en 

þeir sem voru í Almennri stærðfræði á meðan þeir sem fóru í efnið blandað sýna 

svipaða útkomu og þeir sem voru í Átta-tíu. Þar fyrir utan er staðalfrávikið hærra hjá 

þeim sem notuðust við Almenna Stærðfræði (2.02) en Átta-tíu (1.80) svo nemendur eru 

frekar á sama róli í Átta-tíu. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að segja að munurinn á hópunum 

sé stór er hins vegar ekki hægt að neita því að hann sé til staðar sem gefur til kynna að 

Átta-tíu skili betri árangri miðað við þá námsskrá sem nú er í gildi.  Lægra staðalfrávik 

hjá þeim sem nota nýju bækurnar gefur einnig til kynna að kennslan skili sér betur til 

hærra hlutfalls nemendanna en til að skoða betur þennan mun á kennsluefninu er 

nauðsynlegt að skoða hina mismunandi hluta stærðfræðinnar og árangur í þeim auk þess 

að bera meðaleinkunnir nemenda úr 10. bekk saman við meðleinkunnir sömu 

einstaklinga í 7. bekk, áður en tekið var upp það námsefni sem verið er að bera saman. 
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 6.51  6.80 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2 
3 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Átta‐tíu 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Stæ.  Blandað 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Mynd 2: Meðaleinkunnir hópa bornar saman 
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Þeir sem voru í Átta-tíu bættu sig meira á milli 7. og 10. bekkja en þeir sem notuðu 

Almenna stærðfræði og kemur það heim og saman við þá kenningu að Átta-tíu sé 

ákjósanlegra námsefni. Merkilegast var þó að sjá að einkunnir þeirra sem notuðust við 

blandað efni í 8. til 10. bekk versnuðu lítillega á þeim þremur árum sem litið var á. 

Vegna þess hve lítil lækkun einkunna er má þó ekki álíta að óæskilegt sé að blanda 

námsefni því vel er mögulegt að sá hópur hafi þegar verið mjög sterkur fyrir og frekar 

staðið í stað en að bæta sig líkt og hinir tveir gerðu. Sé litið á meðaleinkunn úr 10. bekk 

og þá prósentubreytingu sem varð á milli 7. og 10. bekk styður það einnig þá kenningu. 

Sundurliðun 
Hér að neðan er svo litið á árangurinn á samræmda prófinu í 10. bekk, sundurliðaðan 

eftir námsatriðum en þau eru fjögur: reikningur og aðgerðir, hlutföll og prósentur, 

rúmfræði, og algebra. Með því að skoða þessi atriði sést betur hvar helsti munurinn á 

námsefninu liggur. Þó Átta-tíu virðist betra námsefni þegar á heildina er litið liggur sá 

munur ef til vill ekki í öllum fjórum atriðum stærðfræðinnar. Spurningin er hins vegar 

hver munurinn er á hinum fjórum flokkum, hvað það var sem vantaði upp á hið gamla 

námsefni sem orsakað getur þann mun sem sést á meðaleinkunninni. Einnig má spurja 

hvort mögulegt sé að eitthvert atriðið komi betur út hjá þeim hópum sem fylgdu gamla 

námsefninu heldur en því nýja og hvort það séu þá atriði sem eytt var meira púðri í í 

gömlu bókunum, ef til vill á kostnað annarra atriða sem ef til vill var meiri nauðsyn að 

útskýra eða fara betur í en gert var. 
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Mynd 3: Normaldreifðar meðaleinkunnir úr 7. og 10. bekk 
bornar saman 

Mynd 4: Framfarir hvers hóps frá 7. bekk upp í 10. bekk. 
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Í reikningi og aðgerðum kemur Átta-tíu best út en hóparnir eru þó allir tiltöluega jafnir, 

rétt rúm 2 stig á milli þess hæsta og lægsta.  Blandað efni fylgir fast á eftir Átta-tíu en  

Almenn stærðfræði kemur verst út líkt og í meðaleinkunninni. 

 

 
Blandaða efnið skilaði besta árangrinum í hlutföllum og prósentum á meðan Átta-tíu er 

með versta árangurinn en aftur eru allir hóparnir mjög jafnir. Hér má þó veita því 

sérstaka athygli að Almenn stærðfræði kemur betur út en Átta-tíu og má því varpa fram 

þeirri spurningu af hverju það stafi. Líkt og áður segir er möguleiki að meiru púðri hafi 

verið varið í þennan hluta stærðfræðinnar í gömlu bókunum á kostnað annars og sé litið 

á töfluna í mynd 1 virðist það vera raunin. 
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Mynd 5: Samaburður á normaldreifðum einkunnum úr reikningi og aðgerðum. 

Mynd 6: Samaburður á normaldreifðum einkunnum úr hlutföllum og prósentum. 
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Í rúmfræði er blandaða efnið með bestu niðurstöðuna og Átta-tíu rétt fyrir aftan en 

Almenn stærðfræði rekur lestina. Taflan í mynd 1 gefur þó til kynna að hlutfallslega sé 

farið meira í rúmfræði í Almennri stærðfræði en í Átta-tíu svo mögulegt er að 

aðferðirnar sem Átta-tíu byggja á séu hentugri til rúmfræðikennslu. Það er þó meira 

athugavert við rúmfræðina sem kemur betur fram í næsta undirkafla. 

 

 
Í algebru voru það þeir sem voru Almennri stærðfræði sem komu best út með Átta-tíu 

hársbreidd á eftir. Hér má þó aftur spyrja hversu miklu púðri var eytt í algebru í gamla 

námsefninu og hvort annar hluti stærðfræðinnar hafi liðið fyrir það. Í þessu tilfelli liggur 

munurinn þó vel innan allra skekkjumarka svo segja má að bókaflokkarnir komi svipað 

út. 
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Mynd 7: Samaburður á normaldreifðum einkunnum úr rúmfræði. 

Mynd 8: Samaburður á normaldreifðum einkunnum úr algebru. 
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Samanburður rauneinkunna 

 

 

 
Þegar tölfræðin var borin saman kom í ljós óvænt niðurstaða. Þetta var ekki hluti af því 

sem var verið að rannsaka en þótti nógu áhugavert til að setja það hérna inní. Í 

súluritunum hér að ofan má sjá rauneinkunnir úr öllum námsatriðum, þ.e 

ónormaldreifðar. Við að normaldreifa skalanum færast allar tölur nær miðju. Á þannig 

skala er gott að bera saman tvo mismunandi hópa innan saman efnis en fyrir vikið verða 

öll línuritin mjög lík. Með því að skoða öll línuritin svona saman ónormaldreifð er hægt 

að bera saman árangur á milli námsatriða og þá kemur nokkuð í ljós. Meðaleinkunnir í 

rúmfræði eru mun lægri en í reikningi og hlutföllum, nálægt tveimur heilum. Einkunnir 

í algebru eru líka hærri þó munurinn sé ekki eins mikill. Þetta þótti vert að benda á og 

gæti verið mjög áhugavert efni í frekari rannsóknir. 
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Mynd 9: Sundurliðaðar einkunnir allra námsatriða á vemjulegum kvarða. 
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 Lokaorð 
Niðurstöðurnar sýna að það er munur á þeim sem notuðust við Átta-tíu og Almenna 

stærðfræði. Þeir sem voru með Átta-tíu stóðu sig betur á heildina litið og þar sem þeir í 

Almennri stærðfræði höfðu betur var Átta-tíu að narta í hælana á þeim. Blandaði 

hópurinn er líka áhugaverð tilraun og skilar yfir höfuð svipuðum niðurstöðum og Átta-

tíu. 

Þetta er í þá átt sem ég átti von á, þó ég hafi sjálfur átt von á að sjá meiri mun en hér 

kemur fram. Ég hafði einnig gert ráð fyrir að sjá Almenna stærðfræði koma betur út í 

reikning og aðferðum en Átta-tíu þar sem rannsókn Rannveigar sýndi að töluvert meira 

púður (9%) af Almennri stærðfræði fór í það umfram Átta-tíu en reyndin varð öfug. 

Annað sem væri áhugavert að sjá væri niðurstöður úr samræmdu próf sem tæki meira til 

talnafræði og tölfræði, en þetta eru þættir sem koma lítið fram á samræmdu prófi en eru 

aftur atriði sem er farið mikið í í Átta-tíu (31%). Einnig gæti verið mjög áhugavert að 

gera svona rannsókn aftur með mun stærra úrtaki, jafnvel öllu þýðinu ef hægt væri að fá 

upplýsingar um kennsluhætti frá öllum skólum. 

Helsti vankantur var stærð skólanna sem talað var við þar sem ekki var tekið tillit til 

þess fyrirfram heldur lagt upp með það markmið að fá nógu marga skóla með Átta-tíu, 

Almenna stærðfræði og blandað. Þegar upp var staðið, þó skólarnir væru nógu margir 

samastóð úrtakið af  151 nemendum í Átta-tíu, 69 í Almennri Stærðfræði og 163 í 

blöndu. Hefði það verið athugað fyrst þá hefði mátt leita uppi fleiri skóla í Almennri 

stærðfræði til að fá meira samræmi. 

Nýju bækurnar byggja líka á öðruvísi kennslufræði heldur hefur verið notast við 

bróðurpart tímans sem Almenn stærðfræði var kennd. Bæði af spjalli við kennara um 

nýju bækurnar og eftir að hafa fengið að fylgjast með kennslu í þeim í stærðfræði eru 

margir kennarar, sérstaklega þeir sem hafa kennt lengi og eru vanafastir, að kenna Átta-

tíu eins og þeir kenndu Almenna Stærðfræði og eru því ekki að nýta að marki ýmsa þá 

hluti sem Átta-tíu gengur útá. Aðallega þá að láta nemendur byggja sinn eigin skilning 

með stærðfræðilegum rökum og ályktunum og að skýra svo frá þeim og miðla 

upplýsingum. 

Það væri því gaman að athuga aftur árangur nemenda með þessar bækur eftir að gamlir 

kennarar eru farnir að læra að nýta sem það sem þær bjóða uppá og nýjir kennarar sem 

hafa lært á þær eru komnir meira til starfa. 
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