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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í 

stærðfræðikennslu hjá 5 kennurum í 2. bekk í grunnskóla og hvernig þær koma til móts við 

þarfir allra nemenda í skóla án aðgreiningar. Undirmarkmið rannsóknarinnar er að kanna 

hvort kennarar leggi áherslu á notkun hjálpargagna og samræðu nemenda í kennslustundum í 

stærðfræði.  

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn og var gagna aflað með viðtölum við fimm 

kennara sem kenna stærðfræði í 2. bekk grunnskóla, tvö við hvern, og farið var í tvær 

vettvangsheimsóknir til þessara sömu kennara. Gagnasöfnun var frá nóvember 2011 til janúar 

2012. Við úrvinnslu gagna var unnið út frá túlkandi greiningu og fundin sameiginleg þemu 

sem varpa ljósi á rannsóknarefnið og greint er frá í niðurstöðum. 

Niðurstöður sýna að samsetning nemendahópsins og námsefnið sem nemendur unnu 

voru þeir þættir sem höfðu helst áhrif á val kennaranna á kennsluaðferðum. Misjafnt var 

hvaða kennsluaðferðir kennararnir sögðust nota til þess að koma til móts við þarfir nemenda. 

Tveir kennarar voru meðal annars með stöðvavinnu þar sem nemendur unnu á stöðvum sem 

þjálfuðu ólíkar námsgreinar eða ólík stærðfræðiverkefni á meðan hinir þrír sögðust leggja 

áherslu á einstaklingmiðaða kennsluhætti þar sem nemendur unnu á eigin hraða í því námsefni 

sem þeir voru með. Allir kennararnir voru með innlagnir, ýmist fyrir einstaklinga eða allan 

námshópinn. Einungis einn kennari sagðist leggja áherslu á samræðu nemenda í stærðfræði og 

allir sögðust þeir leggja áherslu á notkun hjálpargagna í stærðfræði. Allir kennararnir notuðu 

Sprota 2a/b sem grunnnámsefni fyrir flesta nemendur í bekknum. Aðallega var komið til móts 

við mismunandi þarfir nemenda með aðlöguðu námsefni og einstaklingsinnlögnum og 

nemendur fengu að vinna á sínum hraða í námsefninu. Einnig kom fram hjá þátttakendum að 

nemendur væru mjög ánægðir með námsefnið og að langflestum nemendum þætti stærðfræði 

skemmtilegasta námsgreinin. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er lítið og rannsóknin stóð yfir í 

stuttan tíma og því er erfitt að alhæfa nokkuð um niðurstöður hennar. 
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Abstract 

The main aim of the study is to explore which teaching methods are dominant among five 

teachers teaching children mathematics in grade 2 in elementary school and in what way they 

meet the needs of all the students in a school without differentiation. The sub aim of the study 

is to find out if teachers focus on object-oriented learning and conversation among students as 

a part of the teaching methods they choose. 

The study is a qualitative case study, the data was gathered by interviewing five 

teachers who teach mathematics in grade 2 in elementary school, two interviews each, the 

same teachers were also visited twice each. The data was collected from November 2011 until 

January 2012. The process of the data was based on interpretive analysis, common themes 

were identified which make the research material clearer, as stated in the results. 

The results indicate that the combination of the students and the teaching material 

were the factors that mostly influenced the participants‘ choice of teaching methods. The 

teaching methods the teachers used varied, to meet the needs of the students. Two teacers 

used group work with various tasks in each group, different mathematic tasks or even tasks 

based on different subjects. The other three teachers claimed to focus on students working 

individually at their own pace with their own material. All the teachers explained new factors 

to the individuals or the whole class, at some point. Only one teacher claimed to focus on 

motivating students using conversation in mathematic lessons. All the teachers said they 

encourage students to object-oriented learning. All the teachers gave most of their students a 

books of mathematics: Sproti 2 a/b to be used as their basic material. Different needs of 

students were mainly met with adapted material, private instructions and explanations and that 

the students were able to work at their own pace. The participants of the study also stated that 

there was great satisfaction among the students with their mathematic material and that the 

majority of the students said mathematic was the most enjoyable subject at school.  

The main restrictions of the study is that the sample is small, the study lasted for a 

short period of time, hence it is hard to generalize the results. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu við framhaldsbraut 

kennaradeildar hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri með áherslu á 

sérkennslufræði. Vægi ritgerðarinnar er 40 ECTS einingar.  

Kveikja að ritgerðinni kviknaði haustið 2009 við vinnslu á verkefni um kennslugögn í 

stærðfræðikennslu á yngsta stigi grunnskóla. Í framhaldi af því verkefni var ákveðið að 

rannsaka kennsluaðferðir hjá fimm kennurum sem kenna stærðfræði í 2. bekk grunnskóla og 

hvernig þær koma til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. Vinna við ritgerðina 

fór fram skólaárið 2011–2012. Leiðbeinandi var Hermína Gunnþórsdóttir lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri og ráðunautur var Þóra Rósa Geirsdóttir sérfæðingur á 

miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri. Kann ég þeim mínar bestu þakkir fyrir góðar 

leiðbeiningar og stuðning við gerð ritgerðarinnar. 

 Ég vil einnig þakka viðmælendum mínum fyrir ómetanlega þátttöku í rannsókninni, –

án þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið til. Einnig vil ég þakka Önnu Helgadóttur og Anítu 

Jónsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni, Nönnu Þ. Jónsdóttur fyrir að þýða ágripið yfir á ensku 

og Jóni E. Sævarssyni fyrir uppsetningu á ritgerðinni. Að lokum vil ég þakka þeim fjölmörgu 

sem hafa stutt mig í meistaranámi mínu, fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki í 

Hrafnagilsskóla. 
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1 Inngangur 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir meginviðfangsefni rannsóknar, lykilhugtökum, ástæðu fyrir 

efnisvali, hvernig efnisval tengist rannsakanda, hver markmiðin eru, rannsóknarspurningum, 

rannsóknaraðferð og uppbyggingu ritgerðar.  

 

 

1.1 Skóli án aðgreiningar  

Skólaganga er stór hluti af lífi hvers barns og hlutverk skólans er meðal annars að tryggja að 

börn fái menntun við hæfi og tækifæri til þess að eflast og búa sig undir þátttöku í 

samfélaginu þegar skólagöngu lýkur. Fagmennska og þekking kennara skiptir miklu máli 

þegar kemur að því að velja fjölbreyttar kennsluaðferðir sem koma til móts við ólíkar 

námsþarfir barna . Geta innan nemendahóps getur verið á mjög breiðum grunni og 

mismunandi hvaða námsaðferðir henta hverjum og einum. Auk þess að stuðla að menntun 

barna þarf kennarinn að veita nemendum stuðning, örva þá til vinnu og efla og viðhalda áhuga 

þeirra á námi. Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að meginhlutverk kennarans 

sé meðal annars að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður þar sem kennslan 

lagar sig að þörfum og stöðu hvers nemanda í skóla án aðgreiningar. Honum ber einnig að 

kynnast öllum nemendum sem hann kennir, meta stöðu þeirra í námi og setja námsmarkmið 

fyrir hvern og einn í samráði við nemandann og foreldra hans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30–31). Af þessu má sjá að hlutverk kennarans er 

ábyrgðarmikið þegar kemur að skipulagi kennslu. 

 Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla segir um skóla án aðgreiningar: 

Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í 

almennum grunnskólum án aðgreiningar sem öll börn eiga rétt á að sækja. 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða 

jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í 

skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir 

rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð 
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atgervi þeirra og stöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

30). 

 

Samkvæmt þessu eiga allir nemendur rétt á námi við sitt hæfi, hvort sem þeir eru bráðgerir 

eða þurfa sérúrlausnir sökum námsörðugleika, hegðunarörðugleika, fötlunar, leshömlunar eða 

annarra sérþarfa. Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla kemur jafnframt fram að við val 

á kennsluaðferðum og vinnubrögðum í skóla án aðgreiningar þurfi kennarar að taka tillit til 

aldurs, getu og þroska nemenda og að laga beri kennsluna að námsþörfum þeirra til að auka 

líkur á námsárangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). 

 Samkvæmt Ainscow, Booth og Dyson, 2006, (tilvitnað í Hermínu Gunnþórsdóttur, 

2010, bls. 2) byggir hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar á að öll börn eiga jafnan rétt 

til náms, að tekið sé tillit til þarfa þeirra í námi og kennslu og að komið sé í veg fyrir hvers 

konar hindranir til náms. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gerir því ráð fyrir að öll börn 

hafi jöfn tækifæri til náms og að námið taki mið af námsforsendum hvers og eins (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 3). Þessi hugmyndafræði er styrkt enn frekar í 

grunnskólalögum nr. 91/2008, en þar segir meðal annars að nemendur eigi rétt á kennslu við 

hæfi og að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í skóla án aðgreiningar (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Með samþykkt á Salamanca-yfirlýsingunni var grunnurinn að 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar var styrktur en samkvæmt henni ber grunnskólum að 

taka við öllum börnum og kenna þeim á árangursríkan hátt í skóla án aðgreiningar. 

Kennsluhættir eiga að vera fjölbreyttir og taka mið af barninu og öll börn eiga jafnan rétt til 

náms (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 15–16, 20–21). Mel Ainscow, 2007, og fleiri 

fræðimenn (tilvitnað í Hafdísi Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur, 2009, bls. 65) telja 

mikilvægt að í skóla án aðgreiningar sé fjölbreytni og sveigjanleiki í námi og kennslu til þess 

að koma til móts við námsþarfir allra nemenda og að kennarar taki tillit til áhuga, getu og 

þekkingar nemenda við skipulag kennslunnar. 

Í þessari rannsókn varð fyrir valinu að kanna kennsluaðferðir í stærðfræði í 2. bekk 

grunnskóla og hvernig þær koma til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. 

Stærðfræði er ein af undirstöðugreinum grunnskólanáms og mikilvægt er að öðlast 

lágmarkskunnáttu í henni til þess að geta tekið þátt í daglegu lífi. Nemendur þurfa frá upphafi 

að fá góðan og vandaðan þekkingargrunn í stærðfræði sem þeir geta byggt á í áframhaldandi 

námi því án undirstöðunnar verður þekkingin völt. Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla 

segir meðal annars að ómetanlegur grundvöllur undir allt nám í náttúru- og raunvísindum á 

síðari stigum sé traust undirstaða í stærðfræði sem lærð sé í grunnskóla 
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(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Í sömu námskrá kemur einnig fram að gera skuli ráð 

fyrir fjölbreyttum kennsluháttum, sameiginlegum innlögnum í stuttum lotum fyrir bekkinn, að 

nemendur fái nægan tíma við lausn verkefna og tækifæri til þess að vinna einir og með öðrum 

í samvinnunámi. Lögð er áhersla á hlutbundna vinnu nemenda til þess að styrkja 

hugtakamyndun og að tölvur og reiknivélar séu virk hjálpartæki í kennslu. Í námskránni segir 

einnig að gert sé ráð fyrir að flestir nemendur vinni með sama kjarnaefnið og fái ítarefni og 

annað efni við hæfi til þess að dýpka skilning sinn og getu í stærðfræði. Vinna með 

kjarnaefnið á meðal annars að gefa nemendum tækifæri til þess að ræða um námsefnið 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6–8). Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla, er lögð 

áhersla á að námsgögn séu fjölbreytt og vönduð og til námsgagna teljist allt efni sem hjálpar 

nemendum að ná markmiðum námsins og kennslunnar. Einnig er lögð áhersla á að 

námsgögnin höfði til nemenda, þau séu áhugavekjandi, efnið skýrt og taki mið af því sem gera 

má ráð fyrir að nemendur hafi tileinkað sér áður (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 34). 

 

 

1.2 Skilgreining lykilhugtaka 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum lykilhugtökum rannsóknarinnar. 

Hjálpargögn: Í rannsókninni nær orðið hjálpargögn yfir hlutbundin og myndræn gögn en í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla er mælt með að nemendur fái að vinna með 

hlutbundin gögn til þess að styrkja myndun hugtaka, efla skilning og vinna með 

reikniaðgerðir á talnalínu. Hlutbundin og myndræn gögn geta til dæmis verið ýmis konar 

kubbar, talnagrindur, klukka, málband, peningar, vogir, rúmfræðilíkön og 100–tafla. 

Hjálpargögn teljast til kennslugagna ásamt námsbókum og öðru námsefni 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6–8, 18–19). 

Kennsluaðferð: Kennsluaðferð er sú aðferð sem kennari velur að nota til þess að kenna 

nemendum ákveðið efni eða færni. Sú kennsluaðferð sem valin er þarf að hæfa markmiðum 

kennslustundarinnar og hjálpa nemendum að ná námsmarkmiðum sínum. Kennsluaðferðir 

geta verið frá því að vera beinar og kennarastýrðar í að vera óbeinar og minna kennarastýrðar. 

Óbeinar aðferðir eru taldar vera nemendamiðaðri en beinar kennsluaðferðir þar sem þær fela 

oft í sér leitarnám þar sem áhersla er á að nemendur leiti sjálfir að lausnum og aðferðum undir 

leiðsögn kennara frekar en að fá beinar leiðbeiningar frá kennara um hvernig leysa eigi 

verkefnin (Burden og Byrd, 2010, bls. 110–111). 
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Samræða í námi: Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að þjálfun 

tungumálsins í stærðfræði efli og dýpki stærðfræðilega hugsun nemenda. Nemendur þurfa að 

fá að tjáð sig við aðra, bæði munnlega og skriflega, um lausnir sínar á stærðfræðiverkefnum 

því það getur aukið skilning þeirra á stærðfræðihugtökum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 

6–7). Samræða (e. discussions) í námi getur gefið nemendum tækifæri til að hugsa upphátt um 

það sem þeir eru að læra, hvort sem er í litlum eða stórum hópum (Burden og Byrd, 2010, bls. 

148). Í grein Pieczura (2009, bls. 24–25) kemur fram að til þess að nemendur þori að spyrja 

og taka þátt í umræðum og rökstyðja mál sitt verði þeim að finnast þeir öruggir í umhverfi 

sínu og hafa fengið þjálfun í að ræða um ákveðið efni. 

Skóli án aðgreiningar: Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að í skóla án 

aðgreiningar sé tekið tillit til námsþarfa allra barna, að námið sé á þeirra forsendum og að þau 

hafi jöfn tækifæri til náms. Lögð er áhersla á fjölbreytni og sveigjanleika í námi og kennslu til 

þess að koma til móts við námsþarfir nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009, bls. 65; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 3; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Ítarlegri umfjöllun má sjá í kafla 1.1. 

Stærðfræðiörðugleikar: Í rigerðinni er fjallað um erfiðleika nemenda í stærðfræði sem 

stærðfræðiörðugleika en engin ein almenn skilgreining er til á hugtakinu 

stærðfræðiörðugleikar í íslenskum fræðiritum. Lunde (1997/2002, bls. 13) notar 

skilgreininguna stærðfræðiörðugleikar í sambandi við nemendur, sem hafa staðnað eða farið 

aftur miðað við eðlilega námsþróun í stærðfræði, þannig að erfiðleikarnir koma fram sem rof í 

námsþróun í stærðfræði sem flestir nemendur fylgja. Hann segir jafnframt að erfiðleikarnir 

geti komið fram á ólíkan hátt og að hugtakið stærðfræðiörðugleikar merki að nemandinn eigi í 

vanda með stærðfræði en ekki hvers konar vanda. Því má segja að stærðfræðiörðugleikar séu 

námsörðugleikar í stærðfræði þar sem nemendur eiga í erfiðleikum með að læra og skilja 

stærðfræði. Helstu einkenni þeirra eru meðal annars slakur talnaskilningur, slök geta í allri 

vinnu með tölur, lélegt skammtímaminni, léleg rýmisvitund og erfiðleikar með áttun og 

tímaskilning (Breiteig og Venheim, 2000, bls. 365–369).  
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1.3 Ástæður fyrir efnisvali og tengsl við rannsakanda 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna kennsluaðferðir nokkurra kennara í 

stærðfræði í 2. bekk og hvernig komið er til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. 

Einnig er skoðað hvort lögð sé áhersla á samræðu nemenda og notkun hjálpargagna í 

stærðfræðinámi í 2. bekk. Til hjálpargagna teljast önnur gögn en námsbækur í stærðfræði, svo 

sem kubbar, talnagrindur, málbönd og myndræn gögn. 

Haustið 2009 hóf rannsakandi meistaranám við Háskólann á Akureyri, Hug- og 

félagsvísindasviði, kennaradeild – framhaldsbraut, með áherslu á sérkennslufræði. Afmarkanir 

rannsóknarinnar eru því þær að hún verður að tengjast kennslu og sérkennslufræði. Með því 

að skoða hvernig þær kennsluaðferðir sem viðhafðar eru í stærðfræði koma til móts við þarfir 

nemenda í grunnskóla án aðgreiningar telur rannsakandi rannsóknina tengjast áherslusviði 

sínu. Carpenter, Franke og Levi (2003, bls. 1) eru meðal þeirra sem leggja áherslu á samræðu 

og notkun hjálpargagna í stærðfræði. Í rannsóknum þeirra kemur fram mikilvægi þess að 

nemendur læri með skilningi og til þess þurfi þeir að nota hluti, tákn og orð til þess að gefa 

stærðfræðinni merkingu. Þar sem margir fræðimenn telja að samræða og notkun hjálpargagna 

og myndrænna gagna við stærðfræðikennslu efli skilning nemenda var ákveðið að kanna 

hvort lögð væri áhersla á þá þætti í stærðfræðikennslu hjá þeim kennurum sem rannsakandi 

heimsótti og talaði við.  

Efnisvalið kemur til vegna þess að rannsakandi hefur lengi haft mikinn áhuga á 

stærðfræðikennslu og stærðfræðinámi barna. Einnig hefur rannsakandi rekið sig á í gegnum 

árin að stundum getur verið erfitt að finna útgefið námsefni í stærðfræði fyrir nemendur sem 

eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám. Það horfir þó til betri vegar þar sem framboð á 

stærðfræðinámsefni hefur aukist töluvert síðast liðin ár, sérstaklega fyrir yngstu nemendurna. 

Stærðfræðikennsla ungra nemenda hefur lítið verið rannsökuð hér á landi og því fannst 

rannsakanda áhugavert að skoða á hvað kennarar leggja áherslu í kennslunni á þeim tíma sem 

rannsóknin fór fram.  

Haustið 2009 vann rannsakandi eigindlega könnun í áfanganum eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem hann tók viðtöl við þrjá umsjónarkennara í 2.–3. bekk. Áhersla 

var á að kanna reynslu kennara af kennslugögnum í stærðfræði og þá sérstaklega 

hjálpargagna. Segja má að niðurstöður þeirrar könnunar hafi hvatt til frekari rannsókna á 

stærðfræðikennslu yngri barna. Eitt af því sem kom fram í könnuninni haustið 2009 var að 

kennararnir treystu sér misvel til að kenna stærðfræði en þurftu að gera það vegna þess að þeir 

voru umsjónarkennarar. Val þeirra á kennsluaðferðum, notkun hjálpargagna og hversu vel 
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þeir voru að sér í námsefnisframboði tengdist að hluta til því hversu öruggir þeir töldu sig 

vera sem stærðfræðikennarar. Kennararnir voru allir áhugasamir um stærðfræðikennslu en 

sumum fannst þeir treysta of mikið á grunnbókina í kennslu. Meginviðfangsefni þeirrar 

rannsóknar sem nú er greint frá tengist því að hluta til þeirri könnun sem rannsakandi gerði 

haustið 2009. 

Rannsakandi lauk B.Ed.-gráðu 1993 frá Kennaraháskóla Íslands og diplómu í 

sérkennslufræðum vorið 2005 við sama skóla og hefur síðan þá starfað að mestu leyti við 

sérkennslu í bóklegum greinum á öllum stigum grunnskólans. Hefur sérkennslunámið komið 

að góðum notum við sérkennslu og bekkjarkennslu. Ástæða þess að 2. bekkur var valinn 

fremur en einhver annar er sú að rannsakandi telur mikilvægt að yngstu nemendurnir fái góða 

kennslu í stærðfræði sem efli skilning og áhuga þeirra á námi. Einnig hafði áhrif að 

rannsakandi hefur litla reynslu af kennslu í 2. bekk og því litlar líkur á að reynsla hans hafi of 

mikil áhrif á greiningu gagna.  

 

 

1.4 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í 

stærðfræðikennslu fimm kennara í 2. bekk í grunnskóla og hvernig þær koma til móts við 

þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar.  

Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar lagði rannsakandi upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: Hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 2. bekk og 

hvernig koma þær til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar? Leggja kennarar áherslu á 

notkun hjálpargagna og samræðu nemenda í þeim kennsluaðferðum sem þeir velja? Til þess 

að komast að því tók rannsakandi viðtöl við fimm umsjónarkennara 2. bekkjar og spurði þá 

eftirfarandi undirspurninga: Hvað ræður vali þínu á kennsluaðferðum í stærðfræði? Á hvaða 

hátt nærðu að koma til móts við þarfir allra nemenda í stærðfræðikennslu? Er kennsla 

nemenda sem eiga í erfiðleikum í stærðfræði með öðrum hætti en annarra nemenda og ef svo 

er, hvernig? Leggur þú áherslu á notkun hjálpargagna og samræðu nemenda í 

stærðfræðikennslu og ef svo er, hvernig? Rannsakandi fór einnig í tvær vettvangsheimsóknir í 

hvern bekk í stærðfræðikennslustundir og tóku aðrar spurningar mið af því sem hann sá eða sá 

ekki í þeim sem og flæði viðtalanna.  
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1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í 6 meginkafla og nokkra undirkafla út frá hverjum kafla. Í kafla tvö er 

greint frá fræðilegum þáttum um álit fræðimanna á stærðfræðinámi ungra barna, 

kennsluaðferðum og kennslu nemenda með litla færni í stærðfræði, kennslu nemenda í skóla 

án aðgreiningar og notkun hjálpargagna og samræðu í stærðfræði. Í kafla þrjú er greint frá 

rannsóknaraðferð og öðrum þáttum sem snúa að rannsókninni, svo sem leyfum, þátttakendum, 

gagnasöfnun og úrvinnslu. Í kafla fjögur er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í þrem 

meginþemum sem eru kennsluaðferðir, kennsla nemenda í skóla án aðgreiningar og notkun 

hjálpargagna í stærðfræði. Í fimmta kafla eru umræður um rannsóknarefnið og í sjötta kafla er 

samantekt á rannsókninni. Því næst kemur heimildaskrá og svo fylgiskjöl. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins þar sem greint er frá því 

sem nokkrir fræðimenn segja um stærðfræðinám ungra barna og hvaða leiðir þeir telji að geti 

verið góðar til þess að koma til móts við námsþarfir þeirra í stærðfræði. Einnig er greint frá 

kennslu nemenda með mismunandi færni í stærðfræði og nokkrum kennsluaðferðum sem hafa 

gildi fyrir þetta verkefni og kennsluaðferðum sem höfundar Sprota 2a/b mæla með. 

 

 

2.1 Álit fræðimanna á stærðfræðinámi ungra barna 

Þegar börn, 5–6 ára, byrja að fást við stærðfræðiþrautir nota þau oft áþreifanleg gögn til þess 

að leysa þrautir og hlutgera tölur og aðstæður. Þegar þau byrja að telja nota þau hluti, 

talnagrindur eða putta til að tákna fjölda. Flest börn nota putta þegar þau telja fjölda en sum 

virðast ekki nota neitt þegar þau telja og því getur verið erfitt að átta sig á hvernig barnið veit 

hvenær það á að hætta að telja þegar talning fer fram í huganum. Þegar stærðfræðileg hugsun 

eykst verða leiðirnar óhlutbundnari og barnið fer að reiða sig á leiðir sem byggja á 

talnaskilningi og aðgerðum (Carpenter, Fennema, Franke, Levi og Empson, 1999, bls. 2, 15, 

18–21, 55). Talið er að nemendur sem hafa góðan bakgrunn í þeim námsþáttum sem þeir eru 

að læra séu líklegri til þess að meðtaka nýjar upplýsingar og tengja við fyrri þekkingu. Geta 

nemenda til þess að vinna með og geyma nýjar upplýsingar ræðst af því hvort þeir geta tengt 

nýja vitneskju við áður lært efni (Marzano, 2004, bls. 1–3). 

Hyde (2006, bls. 1–2) leggur mikið upp úr því að kennarar flétti saman stærðfræði, 

tungumál og hugsun. Til þess að auðvelda nemendum að skilja stærðfræðihugmyndir verða 

þeir að fá að nota bæði tungumál og hugsun í vinnu með stærðfræðiþrautir. Hann telur að 

kennarar ættu að nota öll möguleg ráð til að hvetja nemendur til þess að hugsa, endurspegla, 

spyrja og nota ímyndunaraflið í stærðfræði. Hyde (2006, bls. 10) telur að við lausnaleit í 

stærðfræði þurfi nemendur að gefa sér ákveðnar forsendur til þess að byggja upp skilning á 

þrautum. Til þess álítur hann fimm leiðir bestar, en þær eru: (1) að ræða vandamálið í litlum 

hópum, (2) nota áþreifanleg hjálpargögn, (3) nota leiki, (4) teikna skýringarmynd eða línurit 

og (5) búa til lista eða töflu. Talað mál á að nota við lausn allra þessara fimm leiða. Verði 
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farið er eftir þessum leiðum ásamt því að hvetja nemendur til að leita að mynstri og rökréttum 

ástæðum sem byggja á ákveðnum forsendum geti það leitt til skilnings á lausn vandans.  

Í rannsókn Jónínu Völu Kristinsdóttur (2006, bls. 44–46) á eigin stærðfræðikennslu á 

yngsta stigi grunnskóla, kemur fram mikilvægi þess að kennarar hafi góða 

stærðfræðiþekkingu og skilning á námi barna til þess að sjá hvaða leiðir henti þeim best. Í 

sömu rannsókn kemur einnig fram að jákvætt viðhorf og áhugi kennarans á stærðfræði smiti 

út frá sér, nemendurnir sýni náminu meiri áhuga, ígrundi og ræði um lausnir sínar. Hún leggur 

einnig áherslu á mikilvægi þess að ungir nemendur hafi líkön af formum, kubba og önnur 

hlutbundin hjálpargögn til þess að gera viðfangsefnin raunverulegri og að leggja beri áherslu á 

samræðu og samvinnu nemenda. 

Í grein Birnu Hugrúnar Bjarnardóttur og Guðrúnar Angantýsdóttur (2003, bls. 117–

123), sem fjallar um nýtt námsefni í stærðfræði fyrir grunnskóla, kemur fram að í námsefninu 

Einingu, sem er námsbók í stærðfræði fyrir 1.–4. bekk, sé gert ráð fyrir að stærðfræðinám 

byggi á þroska og reynslu nemenda. Þar kemur einnig fram að það sé í höndum kennarans að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemenda með fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

Höfundar bókarinnar Making sense leggja áherslu á að til þess að nemendur skilji 

stærðfræði verði þeir að skilja um hvað hún snýst, ekki sé nóg að muna reglur ef skilning 

vanti. Þeir segja að skilningur á því sem nemendur eru að gera skapi þeim vellíðan og 

sjálfsöryggi og nemendur verða virkari í námi. Til þess að auka skilnig nemenda í stærðfræði 

þarf námsumhverfið að vera hvetjandi, verkefni þurfa að vera við hæfi nemenda og tengjast 

því sem þeir kunna fyrir og geta lært af. Hlutverk kennarans er að velja verkefni sem tengjast 

reynsluheimi nemenda, leiðbeina og skapa gott andrúmsloft í stofunni. Nemendur þurfa að fá 

jöfn tækifæri til þess að ræða um vinnu sína þar sem skoðanir allra eru virtar og tungumál 

stærðfræðinnar er notað í samræðunum. Það getur hjálpað þeim að skýra hugsun sína og aukið 

skilning á stærðfræði. Þeir þurfa að hafa aðgengi að fjölbreyttum stærðfræðigögnum og fá að 

nota hjálpargögn við lausnaleit (Hiebert, Carpenter, Fennema, Fuson, Wearne, Murray, 

Olivier og Human, 1997, bls. 2, 12). 

Rannsókn Graham Littler og Darina Jirotková á því hvernig 9–11 ára börn læra best að 

þekkja þrívíða rúmfræðihluti sýndi að börnum er nauðsynlegt að handfjatla þá og ræða um 

lögun og eiginleika þeirra til þess að tengja saman hugtök og form. Það hjálpar börnunum að 

tengja nýja þekkingu við það sem þau hafa áður lært. Einnig  kemur fram að frá frumbernsku 

læra börn um þrívíddarform með því að skoða og kanna hluti og flokka þá eftir eiginleikum í 

minni sínu (Littler og Jirotková, 2004, bls. 51–53, 65–66). 
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The National Council of Teachers of Mathematics (USA) (tilvitnað í Beckmann, 2005, 

bls. 4) leggur meðal annars áherslu á nokkra þætti í stærðfræðinámsefni barna frá leikskóla til 

loka 12. bekkjar. Þeir eru: 1) að hvetja nemendur til þess að skipuleggja og styrkja 

stærðfræðihugsun sína með samskiptum við aðra nemendur, 2) að nemendur fái að útskýra 

stærðfræðihugmyndir sínar skilmerkilega fyrir samnemendum, kennurum og öðrum, 3) að 

nemendur fái tækifæri til þess að  greina og meta lausnaleiðir annarra, 4) að nemendur noti 

tungumál stærðfræðinnar til að tjá sig um efni sem tengist stærðfræðinni. Samræður um efni 

sem tengist stærðfræði er talið gefa bæði börnum og fullorðnum tækifæri til þess að gefa 

stærðfræðinni merkingu og skýra eigin hugsun. 

Samkvæmt Cohen, Manion og Morrison, (2004, bls. 229, 243–244) læra börn ekki 

eingöngu af því að hlusta á kennarann heldur líka af því að ræða saman og færa rök fyrir máli 

sínu og í mörgum tilvikum getur samræða í námi skilað áhrifaríkum námsárangri. Til þess að 

svo verði þurfa allir að fá að koma sínum skoðunum á framfæri, hvort heldur sem er í litlum 

eða stórum hópum, og umræðan þarf að snúast um ákveðið efni sem nemendur þekkja til. 

Í bók Carpenter, Franke og Levi (2003, bls. 1) sem byggir á rannsóknum nokkurra 

kennara á stærðfræðihugsun barna og hvernig þau þróa nýjar lausnaleiðir, kemur fram að 

nemendur þurfa að fá að nota hluti, tákn og orð til þess að auka skilning sinn og gefa 

stæðfræðinni merkingu. Til þess þarf að kenna nemendum að hugsa um stærðfræðilausnir 

frekar en að kenna þeim fjölda ótengdra aðferða til þess að reikna.   

Þegar árangursrík kennsla er skipulögð þarf samkvæmt Van de Walle (1998, bls. 483) 

að hafa í huga að börnum gengur oft vel að læra nýja þætti þegar þau þurfa að rökstyðja, 

skilja, leysa vandamál, taka ákvarðanir og meta það sem þau eru að vinna með. 

Borich (2007, bls. 9–17) greinir frá eftirfarandi fimm þáttum sem taldir eru geta 

einkennt árangursríka kennslu: 1) að kennslan sé skýr og rökrétt og aðferðir og leiðir séu 

kenndar skipulega skref fyrir skref, 2) að kennarinn beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og að 

nemendur vinni með fjölbreytt námsefni, 3) að kennslustundin sé vel skipulögð, bæði kennsla 

og vinna nemenda, og að unnið sé með ákveðin markmið sem tengjast efni 

kennslustundarinnar, 4) að kennarinn skapi námsfrið og fái nemendur til þess að ígrunda á 

meðan þeir vinna og nýta tímann vel og 5) að kennarinn meti reglulega árangur og skilning 

nemenda á námsefninu sem þeir hafa unnið með.  

Samkvæmt Andersen (2009, bls. 119) er stærðfræðinám ferli þar sem markmiðið er að 

skilja samband tákna og virkni þeirra. Til þess að auðvelda nemendum námið þurfa þeir að fá 

að tjá sig um stærðfræði og tengja hana við daglegt umhverfi sitt og þeir þurfa að tengja 

stærðfræðihugtök við hlutbundin og skrifuð tákn. Andersen segir einnig að vinna með þessa 
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þætti geti aukið stærðfræðiskilning og gert nemendum kleift að finna lausnir á 

stærðfræðiþrautum. Það fari eftir kennsluháttum, nemendum og námsefninu hvernig og 

hvenær nemendur öðlist skilning á stærðfræðinni.  

 

2.1.1 Nám og kennsla nemenda með stærðfræðiörðugleika 

Oft getur verið erfitt að greina stærðfræðiörðugleika því stærðfræðinám felur í sér marga ólíka 

þætti. Til þess að greina veika og sterka þætti í stærðfræðinámi hjá einstaklingum þarf því að 

meta alla þætti sem tengjast stærðfræðinámi hans. Þegar búið er að greina hvaða þætti 

nemandi á í erfiðleikum með er hægt að gera viðeigandi ráðstafanir sem byggja á sterkum 

þáttum hans (Poustie, 2000, bls. 5).  

Engin ein almenn skilgreining er til á hugtakinu stærðfræðiörðugleikar í íslenskum 

fræðiritum og misjafnt er hvaða þættir eru talin upp sem einkenni þeirra. Helstu vísbendingar 

um stærðfræðiörðugleika sem koma fram í skóla eru að áliti Poustie ,(2000, bls. 7), meðal 

annars erfiðleikar með að skilja ný hugtök nema þau séu kennd á hlutbundinn hátt, reiði og 

svekkelsi við að leysa stræðfræðidæmi eða spila stærðfræðileiki og nemandi ýtir oft á ranga 

takka á reiknivél. Hann álítur einnig að nemandi geti átt í erfiðleikum með að skilja og nota 

tölfræðilegar upplýsingar, nemandi mistelji hluti og/eða mislesi texta/tölur og getur það valdið 

erfiðleikum þegar farið er að læra tölustafi og á klukku.  

Samkvæmt Breiteig og Venheim ,(2000, bls. 365–369), telst nemandi eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði þegar hann á erfitt með að tileinka sér ákveðið efni og leiðir sem 

nauðsynlegar eru til þess að ná árangri, það er að árangur er undir viðmiði sem hefur verið 

sett. Nemandinn á því í erfiðleikum með áframhaldandi nám í þeim þáttum sem hann hefur 

ekki tileinkað sér. Breiteig og Venheim segja jafnframt að nemandi geti átt í erfiðleikum með 

einn eða fleiri af eftirtöldum þáttum: talna-, mál- og rúmskilning, átta- og tímaskin, 

hreyfifærni og líkamsvitund, óklár á vinstri og hægri, endurtekur villur og er yfirleitt undir 

meðaltalsáragri í námi. Nemendur geti haft slakt skammtímaminni, einbeitingarskort og 

stundum ofvirkir og þeir gefist oft upp ef þeir finna ekki lausnina strax. Margir nemendur hafa 

einnig lestrar- og skriftarörðugleika. Nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði reyna 

oft að komast hjá því að tjá sig um stærðfræði og kvíða því að þurfa að segja frá einhverju 

sem tengist henni. Sumir neita að vinna í tímum, gleyma bókunum heima eða neita að taka 

þær upp úr tösku og biðja ekki um aðstoð, heldur bíða bara eftir að tíminn líði. Breiteig og 

Venheim telja að yfirleitt sé engin ein orsök fyrir stærðfræðiörðugleikum, frekar að margir 

þættir saman valdi erfiðleikunum. Þeir geta meðal annars verið að nemandinn hafi ekki fengið 
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næga örvun í þáttum sem tengjast stærðfræði, hvorki heima né í skóla, og að kennsla og 

námsefni hafi ekki komið til móts við námsþarfir hans. 

Til þess að koma til móts við námsþarfir nemanda í námserfiðleikum segir Tomlinson 

(1999, bls. 10–11) að kennarinn þurfi að tryggja að áhersla sé á nauðsynlegan skilning og 

færni hjá nemandanum. Koma þarf í veg fyrir að nemandinn sé að vinna með þætti sem ekki 

tengjast námsefni hans. Einnig er talið mikilvægt að nemendur vinni krefjandi verkefni við 

hæfi frekar en að endurtaka það sem þeir kunna fyrir. Mismunandi er hvaða aðferðir henta 

hverjum og einum, sumum finnst best að læra með öðrum og ræða hugmyndirnar á meðan 

aðrir vilja vinna einir. Tomlinson (1999, bls. 61–62) telur að færir kennarar geti beitt mörgum 

ólíkum kennsluaðferðum til þess að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Hún telur 

jafnframt að margar kennsluaðferðir geti komið til móts við ólíkar þarfir nemenda, getu 

þeirra, áhuga og námsstíl ef þeim er beitt á réttan hátt.  

Í kennslu nemenda með mismunandi stærðfræðifærni er talin góð leið að efla 

samvinnu nemenda með því að láta þá vinna saman í litlum getublönduðum hópum þar sem 

nemendur leysa verkefni með því að ræða saman og finna sameiginlega lausn. Til þess að 

auðvelda getuminni nemendum hópvinnuna væri til dæmis hægt að leyfa þeim að nota 

vasareikni í verkefnum sem krefjast útreikninga ef þeir þurfa. Einnig þarf námsefnið að vera 

við hæfi nemenda, það er einstaklingsmiðað og gott getur verið að skipuleggja vinnustöðvar í 

stærðfræði þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt í fjölbreyttum verkefnum sem þjálfa færni 

og kunnáttu þeirra (Van de Walle, 1998, bls. 487–489).  

Í greininni Mathematics instruction for students with learning disabilites: A meta-

analysis of instructional components mátu höfundar niðurstöður 42 rannsókna um íhlutun í 

stærðfæðinámi hjá nemendum með námsörðugleika. Þeir skoðuðu fjóra kennsluþætti: 1) 

kennsluaðferðir og/eða námsefnisgerð, 2) endurgjöf til kennara á frammistöðu nemenda í 

stærðfræði út frá matsgögnum, 3) leiðbeinandi endurgjöf til nemenda með námsörðugleika á 

frammistöðu þeirra og 4) jafningjaaðstoð í stærðfræðikennslu. Allir þættirnir fyrir utan 

endurgjöf til nemenda ásamt markmiðasetningu og jafningjaaðstoð í bekk sýndu að íhlutun 

skilaði töluverðum árangri (Gersten, Jayanthi, Baker, Morphy og Flojo, 2009, bls. 1202). 

Megintilgangur greinarinnar var að skoða hvaða kennsluaðferðir í stærðfræðiíhlutun hentuðu 

nemendum með námsörðugleika best (Gersten, o.fl., 2009, bls. 1226–1227). Í niðurstöðum 

höfunda kom í ljós að leiðbeinandi kennsla þar sem nemendur fengu að tjá sig um lausnaleiðir 

sínar og fengu endurgjöf samhliða vinnu hafði mest áhrif. Þessi aðferð veitti nemendum betri 

innsýn í meginreglur stærðfræðinnar og kennaranum innsýn í hvernig nemendur þróa með sér 

stærðfræðiskilning. Aðrar fimm kennsluleiðir sem höfðu mikil áhrif eru taldar hér upp eftir 
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mikilvægi: 1) bein kennsla þar sem kennarinn sýnir stig af stigi ákveðna leið til að leysa 

vandamál og nemendur eru hvattir til þess að nota lausnaleið kennarans ásamt umræðum um 

eiginleika og lausn vandamálsins. Bein kennsla fór oft fram í bland við aðrar leiðir, svo sem 

sjónræna kynningu og umræður. 2) Sjónrænar kynningar í samblandi með öðrum 

kennsluaðferðum skiptu miklu máli, til dæmis að hafa talnalínuna upp á vegg til að nemendur 

átti sig á að stærðfræðivandamál hafa sjónrænan grunn. 3) Skipuleg kennsla nýrra þátta, svo 

sem röð aðgerða og hugtaka, reyndist vera mikilvæg fyrir árangur nemenda. Til þess að góður 

árangur náist þarf meðal annars að huga að í hvaða röð nýir þættir er kenndir og hversu oft 

þarf að vinna með þá. Það styrkti skilning og yfirfærslugildi nemenda á óþekktum þáttum ef 

þeir náðu góðum árangri í upphafi námsins. 4) Að hvetja nemendur til þess að tjá hugsanir 

sínar eða leiðir í lausnamiðuðu námi og hefðbundnum beinum kennsluleiðum þar sem 

nemendum var kennd ákveðin lausnaleið reyndist vel. Niðurstöður benda til þess að 

mikilvægt sé að kenna nemendum að nota tungumálið í námi því það getur auðveldað þeim að 

koma skipulagi á hugsanir sínar og vinnu. 5) Vel upplýstur kennari um stöðu nemenda í 

stærðfræði og um framfarir þeirra skilaði bættum námsárangri nemenda. Ef upplýsingum um 

stöðu nemenda var komið til sérkennara skilaði það enn betri árangri. Endurgjöf til nemenda 

með sérþarfir getur hvatt þá til þess að halda áfram að vinna með erfið verkefni en í 

rannsóknunum virtist hún ekki hafa afgerandi áhrif (Gersten, o.fl., 2009, bls. 1228–1231). 

Ætla má að þessar leiðir komi öllum nemendum til góða í stærðfræðinámi, ekki bara 

nemendum með stærðfræðiörðugleika. 

Samkvæmt Burden og Byrd, (2010, bls. 87–89) getur nemandi sem er skilgreindur 

með námsörðugleika átt erfitt með að meðtaka námsefni sem ætlað er heildinni, svo sem 

námsbækur sem ætlaðar eru flestum nemendum í bekknum. Burden og Byrd, (2010, bls. 87–

89) segja að nemandi með námsörðugleika hafi oft takmarkaða einbeitingu og eigi í 

erfiðleikum með grunnþætti eins og lestur, skrift og stærðfræði. Talið er að tíð endurgjöf, 

leiðbeinandi kennsla, aðlagaður námshraði, fjölbreyttar kennsluaðferðir og aðlagað námsefni 

henti nemendum með námsörðugleika. Við skipulag kennslu þessara nemenda þarf 

sérstaklega að huga að kennslu sem tengist áhuga, þörfum og reynslu nemandans og skapa 

örvandi og styðjandi umhverfi. Einnig er talið að samvinnunám og félagakennsla, að útvega 

námsaðstoð, að kenna efni í smáum skömmtum og að kanna reglulega skilning á efninu skili 

góðum árangri. Að nota einstaklingsmiðað efni og einstaklingsmiðaða kennslu þegar það er 

hægt, að nota heyrnrænt og sjónrænt efni í kennslu og byggja upp sjálfsmynd hvers nemanda 

er einnig talið skila nemendum auknum námsárangri. 
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Kennarar aðlaga oft kennsluna eða gera breytingar til þess að mæta þörfum nemanda 

með sérþarfir. Aðlögun felur oft í sér að aðlaga námskrána, kennsluna, námsefnið og mat til 

þess að gera nám aðgengilegra fyrir nemandann. Hægt er að nota annað efni til þess að kenna 

sömu þætti eða aðrar kennsluleiðir en ekki eru gerðar minni námskröfur. Einnig er hægt að 

fara þá leið að gerðar eru breytingar eða tilslökun á námskröfum svo þær verði í samræmi við 

getu einstaklingsins. Námskrá eða kennslu er breytt eins og þarf og er sú leið valin þegar öll 

möguleg aðlögun hefur verið reynd en ekki dugað og grípa þarf því til sértækra úrræða til þess 

að hjálpa nemanda að ná árangri, svo sem með léttara námsefni og öðrum verkefnum (Burden 

og Byrd, 2010, bls. 98). 

Samkvæmt Allsopp, Lovin, Green og Savage-Davis, 2003, (tilvitnað í Eddu 

Óskarsdóttur, 2011, bls. 58) er lögð meiri áhersla á kennslu í grunnreikniaðgerðunum fjórum í 

sérkennslu nemenda með stærðfræðiörðugleika heldur en að þeir skilji aðgerðir og 

grundvallarhugtök stærðfræðinnar. Marlowe og Page, 2005, (tilvitnað í Eddu Óskarsdóttur, 

2011, bls. 58) segja að meiri líkur séu á að nemendur með námsörðugleika fái kennslu þar 

sem verkefni tengjast utanbókarlærdómi heldur en nálgun samkvæmt hugsmíðahyggju þar 

sem reynir á að þeir leiti lausna út frá eigin aðferðum með aðstoð frá kennara.  

 

2.1.2 Nám og kennsla bráðgerra nemenda 

Burden og Byrd (2010, bls. 88–89) leggja áherslu á að komið sé til móts við bráðgera 

nemendur ekki síður en nemendur með stærðfræðiörðugleika. Samkvæmt þeim þurfa þeir 

sérstaka kennslu sem tekur mið af námsstöðu þeirra. Ef námið er ekki nógu krefjandi getur 

það leitt til lélegrar athygli og námsvenja og skapað neikvæð viðhorf til skóla og náms og að 

námstíma sé eytt til einskis. Burden og Byrd telja mikilvægt að bráðgerir nemendur þurfi ekki 

að endurtaka lærð atriði og það sé hægt að gera með því að gera einstaklingsnámskrá fyrir 

nemendur sem byggi á krefjandi verkefnum við hæfi. Þeir segja einnig að kennslan þurfi að 

vera á sveigjanlegum hraða svo nemendur fái tækifæri til að vinna á eigin hraða, hvetja þurfi 

nemendur til þess að skipuleggja og meta vinnu sína, nota þurfi matsaðferðir sem hvetji 

nemendur áfram í námi og ekki megi refsa þeim fyrir að velja of flókin verkefni. 
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2.2 Kennsluaðferðir 

Kennarar þurfa að taka fjölda ákvarðanna sem tengjast kennslu og námi nemenda. Áður en 

kennsla hefst þarf kennarinn meðal annars að ákveða hvaða kennsluaðferðir henta best til þess 

að koma til móts við námsþarfir nemenda svo þeir nái markmiðum sínum, huga að 

andrúmslofti kennslustofunnar, hvaða efni á að kenna og hvernig á að meta nám nemenda. 

Kennslan snýst svo um hvernig kennarinn setur námsefnið fram og samskipti á milli nemenda 

og kennara (Burden og Byrd, 2010, bls. 2–3). 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla er lögð áhersla á að kennarinn skapi 

nemendum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður og vandaða kennslu sem komi til móts við 

þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar og stuðli að námsárangri þeirra. Kennsluaðferðirnar 

þurfa að koma til móts við námsþarfir nemenda, stuðla að jákvæðu viðhorfi og leikni allra 

nemenda, líka þeirra sem eru með sérþarfir sökum námsörðugleika eða annarra erfiðleika og 

þeirra sem eru bráðgerir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31, 34). Við val á 

kennsluaðferðum og leiðum þarf kennarinn að hafa í huga að sömu kennsluaðferðir henta ekki 

öllum nemendum þar sem nemendur hafa mismunandi námsgetu og námssnið. Því þarf að 

taka einstaklingsmun nemenda til greina þegar verið er að velja kennsluaðferðir og leiðir og 

finna út hvernig er hægt að einstaklingsmiða kennsluna til þess að koma til móts við þarfir 

allra nemenda í námshópnum. Geta nemenda hefur áhrif á kennslu og bekkjarstjórnun 

kennarans og því þurfa kennarar að kynna sér bakgrunn og getu hvers nemenda áður en 

kennslan er skipulögð og er fyrsta skrefið að þekkja hvað skilur nemendur að. Starf kennarans 

er að auka nám nemenda og þekking hans á nemendum hefur meðal annars áhrif á ákvarðanir 

um skipulag stofunnar og hegðunarstjórnun í bekknum. Hann þarf einnig að skapa 

uppbyggjandi námsumhverfi, öruggi og vellíðan og skipuleggja kennsluna (Burden og Byrd, 

2010, bls. 86).  

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla er tekið fram að mikilvægt sé að nemendur 

fái frá unga aldri trausta undirstöðu í stærðfræði og góðan tíma til þess að tileinka sér þá færni 

og þekkingu sem þarf til þess að takast á við daglegt líf í nútíma þjóðfélagi. Í sömu námskrá 

kemur einnig fram að til þess að efla stærðfræðilega hugsun nemenda þurfi þeir að fá tækifæri 

til að tjá sig munnlega um stærðfræði því munnleg samskipti stuðli að dýpri skilningi á 

hugtökum og aðferðum. Einnig kemur fram að nemendur þurfi að hafa aðgang að 

hjálpargögnum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5–6). Til þess að efla skilning barna á 

stærðfræði kemur fram í sömu námskrá að kennsla á yngsta stigi grunnskóla þurfi að byggja á 

þekkingu og reynslu nemenda, að stærðfræðiverkefnin séu tengd við kunnuglegt umhverfi 
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þeirra og þeir fái að nota hlutbundin gögn og myndræn hjálpartæki í stærðfræðinámi. Það er 

talið auðvelda nemendum að vinna með flókin hugtök og háar tölur (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 14).  

Howard Gardner kom fyrst fram með fjölgreindarkenningu sína (e. multiple 

intelligences) í bók sinni Frames of mind 1983. Hann telur að ýmsir þættir geti haft áhrif á 

þróun hverrar greindar, svo sem reynsla, menning og hvatning. Hann segir jafnframt að ef 

einstaklingur sýni hæfileika á ákveðnu greindarsviði og sé virkari en gengur og gerist á því 

sviði megi álíta að það sé ríkjandi greind (Gardner, 2006, bls. 55–56). Samkvæmt Gardner, 

(2006, bls. 60–62), þarf að taka tillit til ólíkra einstaklinga í kennslu og hafa fjölbreyttar 

kennsluaðferðir þar sem nemendur læra ekki allir á sama hátt. Hann segir einnig að 

einstaklingsmiðað nám geti gefi nemendum tækifæri til þess að leysa vandamál og útskýra 

þau, kenni þeim að færa rök fyrir máli sínu og nota hlutbundin gögn til þess að auka skilning 

sinn.  

Í bók Carpenter, Fennema, Franke, Levi og Empson (1999) kemur fram að við notkun 

kennsluaðferða sem byggja á skilningi, (e. cognitively guided instruction), fái nemendur að 

leysa þrautir sem kennarinn hefur vandlega valið og eru við hæfi þeirra og þeir þekkja. 

Nemendur hafa aðgang að hjálpargögnum og á meðan þeir leysa þautir fer kennarinn um 

stofuna og spyr einn og einn nemanda um það sem hann er að gera, bæði til að meta skilning 

nemandans og til að aðstoða ef þarf. Þegar nemendur hafa leyst þrautirnar eru nokkrir þeirra 

sem hafa farið ólíkar leiðir valdir og beðnir um að deila þeim með bekknum og kennarinn 

spyr út í leiðirnar. Innlögn getur bæði verið fyrir allan bekkinn og fyrir litla hópa. Í samvinnu 

geta nemendur stundum valið hópa en mega ekki alltaf vinna með sama aðila. Þeir eru hvattir 

til að halda dagbók og skrifa þar eigin þrautir, hugleiðingar og þrautir frá kennara. 

Mismunandi er hvort allir nemendur vinna með sömu þrautirnar eða hvort unnið er í litlum 

hópum með ólíkar þrautir í hverjum hópi (Carpenter o.fl., 1999, bls. 86–89). Nemandinn getur 

valið úr fjölbreyttum námsgögnum, meðal annars hjálpargögnum, til að leysa ákveðið 

vandamál. Með því að fylgjast með hvernig nemandi notar hjálpargögnin sér kennarinn 

hvernig hann leysir/hugsar þrautirnar (Carpenter o.fl., 1999, bls. 91–92). Það getur hvatt 

nemendur áfram í stærðfræðivinnu að fá að segja frá lausnaleiðum sínum og einnig getur það 

stuðlað að auknum skilningi á því sem þeir eru að fást við (Carpenter o.fl., 1999, bls. 98).  

Borich (2007, bls. 222) telur að góð þekking á fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

sveigjanleiki til þess að beita og breyta þeim eftir þörfum í kennslustund séu tveir af stærstu 

kostum sem kennari getur haft. Hann telur einnig að fjölbreyttar kennsluaðferðir séu líklegar 

til þess að viðhalda áhuga og athygli nemenda í námi. 



 

20 

 

Samkvæmt viðmiðunum frá The National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) þarf árangursrík stærðfræðikennsla að byggja á fjórum mikilvægum þáttum. Þeir eru 

að þekkja eðli stærðfræðinnar og geta unnið með hana, þekkja kenningar hugsmíðastefnunnar 

(e. constructivist theory) um hvernig börn læra, að kenna í lausnamiðuðu umhverfi og að 

samþætta námsmat og kennslu til þess að bæta báða þætti (Van de Walle, 1998, bls. 2). 

Nemendamiðuð kennsla felur í sér að nemendur fá að leita lausna á vandamálum á 

eigin spýtur undir leiðsögn frá kennara, annað hvort einir eða í samvinnu við aðra nemendur. 

Nám í skólastofu þar sem byggt er á hugmyndafræði hugsmíðahyggju hefur þrjá megin þætti: 

a) nemendur fá verkefni eða þrautir frá kennara til þess að leysa, b) nemendur vinna að lausn 

verkefnanna og c) nemendur fá að ræða um lausnir sínar og fá endurgjöf eftir að hafa unnið 

við verkefnið. Nemendur þurfa að fá að ræða saman meðan á vinnunni stendur og skýra frá 

lausnum sínum í lokin sem meðal annars geta verið skriflegar, myndrænar eða á rafrænu 

formi (Van de Walle, 1998, bls. 483–484).  

Kennarastýrð kennsla er þegar kennarinn stýrir alfarið ferli kennslustundarinnar og 

spyr nemendur um vinnu þeirra og hugsanir á meðan þeir eru að læra. Kennarinn kynnir 

ákveðið verkefni eða hluta af verkefni fyrir nemendum og hefur umræðu um það og leiðir þá 

þannig áfram að lausn verkefnisins. Mikilvægt er að allir nemendur séu virkir í þessu ferli, 

það er að finna lausn á vandanum og fá að prófa lausnaleiðir sínar. Van de Walle telur að til 

þess að styrkja skilning nemenda sé gott að láta þá vinna verkefni þar sem þeir þurfa að nota 

hjálpargögn við lausnaleitina (Van de Walle, 1998, bls. 485–486).  

Eitt af því sem talið er skipta máli fyrir nemendur er að byggja upp sjálfsálit, 

sjálfstraust og sjálfsstjórn þeirra því það hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Öryggi og ánægja 

af námi og jákvætt viðhorf til samvinnu eru mikilvægir þættir sem kennarar ættu að hafa að 

leiðarljósi við skipulag kennslunnar (Burden og Byrd, 2010, bls. 89). 

 

2.2.1 Afleiðslu- og aðleiðslukennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir má flokka á marga vegu eftir eðli þeirra og er ein leiðin sú að skipta þeim í 

afleiðsluaðferðir (e. deductive methods) og aðleiðsluaðferðir (e. inductive methods) sem 

einnig eru kenndar við tilleiðsluaðferðir. Það sem skilur þessar tvær aðferðir að er meðal 

annars hvernig nemandinn nálgast viðfangsefnið sem hann vinnur með. Afleiðsluaðferðir eru 

nákvæmar beinar kennsluaðferðir þar sem unnið er út frá því sem nemandinn þekkir að því 

óþekkta. Nemandinn vinnur út frá sýnishorni/dæmi kennarans um ákveðið efni og endar á að 

koma með eigið dæmi. Aðleiðsluaðferðum er ætlað að höfða til áhuga og hugsunargetu 
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nemenda þar sem byrjað er á því óþekkta og farið að því þekkta. Í aðleiðsluaðferðum þarf 

nemandinn að leita lausna út frá leiðbeinandi spurningum kennara um efnið, greina aðalatriði 

og reyna að komast að niðurstöðu eða uppgötva hugtak eða alhæfingu (Burden og Byrd, 2010, 

bls. 117–118, 139). Hér verður gerð grein fyrir nokkrum kennsluaðferðum, bæði afleiðslu- og 

aðleiðsluaðferðum. Upptalningin er hvorki tæmandi né ítarleg fyrir þær kennsluaðferðir sem 

tilheyra hvorum flokki fyrir sig, heldur er um að ræða stutta umfjöllun um kennsluaðferðir 

sem rannsakandi sá í vettvangsheimsóknum sínum og/eða þátttakendur sögðust nota í 

stærðfræðikennslu í 2. bekk. 

 

2.2.1.1 Afleiðsluaðferðir 

Afleiðsluaðferðir teljast til beinna kennsluaðferða og eru aðferðir þar sem kennarinn 

skipuleggur kennslu á samfelldan hátt. Kennarinn velur efnið eða færniþættina sem á að læra 

og stjórnar hraða og takti kennslustundarinnar. Almennt veita beinar kennsluaðferðir 

kennaranum tækifæri til að kenna nýja færni eða hugtök á stuttum tíma og telst það stærsti 

kostur þeirra. Þessar leiðir leggja áherslu á fræðilega þætti þar sem kennarinn skipuleggur 

hvaða markmiðum nemandinn þarf að ná. Kennarinn fylgist vel með hvort nemandinn skilji 

efnið og veitir endurgjöf á frammistöðu hans. Beinar kennsluaðferðir hafa fjögur lykilatriði: 

skýrar ákvarðanir og markmið, kennarastýrða leiðsögn, vandlega er fylgst með frammistöðu 

nemenda og meðvituð notkun er á árangursríku skipulagi í kennslustofunni og 

stjórnunaraðferðum. Bein kennsla kallar á að kennarinn hafi athygli nemenda, styrki rétt svör, 

komi með endurgjöf til nemenda um frammistöðu þeirra og auki tímann sem nemendur eru 

virkir í að læra efnið. Markmiðið er að kenna færni og hjálpa nemendum að tileinka sér 

þekkingu (Burden og Byrd, 2010, bls. 120; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 35). Bein kennsla 

byggir á upprifjun á áður lærðu efni til að tryggja að nemendur hafi nauðsynlega þekkingu og 

færni til að læra efnið, kenna nýtt efni með því að útskýra námsþættina sem á að fara yfir með 

því að kynna einn þátt í einu með mörgum dæmum. Á meðan nemendur læra metur kennarinn 

frammistöðu og skilning nemenda á efninu og leiðbeinir ef þarf. Fræðimenn telja mikilvægt 

að styrkja sjálfstæða vinnu nemenda og að líklegt sé að nemendur séu vinnusamari í sætum 

sínum ef kennarinn gefur sér tíma til að ganga á milli í stofunni og leiðbeina og fylgjast með 

vinnunni. Einnig telja þeir að kennarinn þurfi að meta stöðu nemenda reglulega til þess að sjá 

hvort þeir skilji það efni sem unnið er með og til þess að skipuleggja áframhaldandi nám 

(Borich, 2007, bls. 228, 234; Burden og Byrd, 2010, bls. 121–122; Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 73). Beinar kennsluaðferðir miða að því að kenna þekkingu sem felur í sér 
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staðreyndir, reglur og röð aðgerða og er kennarinn helsti upplýsingagjafi (Borich, 2007, bls. 

226).  

Eftirfarandi kennsluaðferðir teljast til beinna kennsluaðferða eða afleiðsluaðferða: 

Sjálfstæð vinna 

Í sjálfstæðri vinnu nota og æfa nemendur þá þekkingu og færni sem þeir hafa lært í 

kennslustund. Kennarar nota almennt sætisvinnu í sjálfstæðri vinnu nemenda en aðrar 

nálganir eru einnig til, svo sem kennarastýrðar æfingar og samvinna nemenda. Sætisvinna 

felur í sér að nemendur sitja í sætum sínum og vinna verkefni, oft einstaklingslega. 

Árangursrík sjálfstæð vinna krefst þekkingar nemandans á efninu og stjórnunar kennarans á 

vinnunni. Á meðan á vinnu stendur gengur kennarinn um stofuna, fylgist með vinnu nemenda, 

kemur með ábendingar og minnir á þær reglur og staðreyndir sem unnið er með. 

Kennarastýrðar æfingar eru oft í formi endurtekinna spurninga og svara (Borich, 2007, bls. 

243–244; Burden og Byrd, 2010, bls. 131–133). 

Spurnaraðferðir 

Margar leiðir eru að árangursríkum spurningum og falla leiðbeiningar um spurningar í tvo 

flokka; hvers konar spurningar og spurningatækni. Samleitar spurningar hafa yfirleitt eitt rétt 

svar og eiga við þegar leitað er svara um ákveðnar staðreyndir, til dæmis svar við útkomu í 

margföldunardæmi. Ósamleitar spurningar eru oftast opnar og hafa venjulega mörg viðeigandi 

svör og gefa kennaranum tækifæri til þess að fá nemendur til að ræða um efnið og lausnirnar, 

til dæmis þegar kennarinn biður nemendur um að finna aðferð til þess að mæla ákveðið efni 

eða lengd. Oft er byrjað á opnum spurningum til að fá sem flesta til þess að taka þátt og safna 

hugmyndum. Á eftir þeim fylgja síðan markvissari spurningar sem beinast að efninu og að 

lokum spurningar sem ætlað er að draga saman niðurstöður. Mismunandi spurningar henta 

fyrir mismunandi tilgang. Áhersluspurningar eru oft notaðar til þess að beina athygli nemenda 

að efni kennslustundarinnar eða efninu sem verið er að fjalla um, vísbendingaspurningar geta 

hjálpað nemendum að svara spurningunum um ákveðið efni. Leitarspurningar geta verið 

gagnlegar þegar nemandinn svarar ekki spurningu til fulls og kennarin þarf að fá ítarlegri 

upplýsingar frá nemandanum um ákveðið efni og spyr beint um það (Burden og Byrd, 2010, 

bls. 126–127; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 94–95). 

Sýnikennsla  

Sýnikennsla felur í sér sjónræna framsetningu til að meta/kanna ferli, upplýsingar og 

hugmyndir. Sýnikennsla getur verið bein sýnikennsla, með eða án athugasemda frá 

nemendum á meðan á kennslunni stendur. Hægt er að nota sýnikennslu til þess að sýna ferli, 

örva áhuga á ákveðnu efni og koma með fyrirmyndir þegar kennd er sérstök færni. Í 
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sýnikennslu er mikilvægt að kennarar vandi útskýringar sínar svo að kennslan verði markviss. 

Sýnikennsla er algeng kennsluaðferð, meðal annars í stærðfræðikennslu og getur verið 

árangursrík í kennslu yngri barna sem eiga kannski erfitt með að skilja munnlegar útskýringar, 

til dæmis í vinnu með stærðfræðispil (Borich, 2007, bls. 239; Burden og Byrd, 2010, bls. 

125–126). 

Upprifjun  

Upprifjun felur í sér endurtekna kennslu og er ætlað að styrkja áður lært efni eða til að gefa 

efninu nýja merkingu. Dagleg samantekt í byrjun kennslustundar er dæmi um upprifjun og 

hjálpar kennaranum að meta hvort nemendur hans hafi nauðsynlega þekkingu og færni fyrir 

efni komandi kennslustundar (Borich, 2007, bls. 233). Vikuleg og mánaðarleg samantekt 

hjálpar kennaranum að meta skilning nemenda og tryggir að nemandinn hafi náð mikilvægum 

þáttum sem búið er að kenna, það er að athuga hvort yfirferð námsefnisins í kennslustundinni 

hafi verið við hæfi eða of hröð fyrir nemendur (Borich, 2007, bls. 246; Burden og Byrd, 2010, 

bls. 131). 

 

2.2.1.2 Aðleiðsluaðferðir  

Aðleiðsluaðferðir teljast til óbeinna kennsluaðferða ásamt kennsluaðferðum sem byggja á 

félagslegum aðferðum (e. social approaches) og sjálfstæðum aðferðum (e. independent 

approaches). Þessar aðferðir eru yfirleitt nemendamiðaðri heldur en beinar kennsluaðferðir, 

það er að nemendur hafa meira um það að segja hvernig þeir læra og vinna verkefnin (Burden 

og Byrd, 2010, bls. 139). Óbeinar kennsluaðferðir byggja oft á að kenna nemendum að 

spyrjast fyrir og leysa vandamál sem beinast að hugtökum, mynstri og óhlutbundnum þáttum 

(Borich, 2007, bls. 226, 264). Að kenna nemendum að leysa vandamál með því að spyrjast 

fyrir og skoða hugtök felur í sér virkni nemandans í lausnaleit til að byggja upp þekkingu 

(Borich, 2007, bls. 258). Samkvæmt Fosnot (2005), Llevellyn (2002) og Richardson (1997) er 

lögð áhersla á að nemendur byggi upp skilning út frá eigin reynslu frekar en að öðlast skilning 

út frá stýrðum leiðum frá kennaranum (tilvitnað í Borich, 2007, bls. 262).  

Eftirfarandi kennsluaðferðir eru dæmi um aðferðir sem teljast til aðleiðsluaðferða, 

félagslegra aðferða og sjálfstæðra aðferða: 

Hugtakakennsla út frá aðleiðslu 

Hugtök hjálpa okkur að greina og meta upplýsingar og Gagné (1985), (tilvitnað í Burden og 

Byrd, 2000, bls. 140), telur að til þess að nemendur geti leyst vandamál þurfi þeir að skilja 

hugtök og reglur sem tengjast því og er meðal annars hægt að vinna með hugtök út frá 

lausnaleitaraðferðum. Í hugtakakennslu er meðal annars lögð áhersla á að finna nauðsynlega 
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eiginleika að því er virðist ólíkra gagna til þess að skilgreina hugtakið. Nemendur þurfa að 

finna hvað er sameiginlegt og ekki sameiginlegt til þess að skilgreina ákveðið hugtak, til 

dæmis þegar nemendur læra um rúmfræðihugtök (Borich, 2007, bls. 272; Burden og Byrd, 

2010, bls. 140). 

Leikir 

Margir leikir eru hannaðir til þess að fá nemendur til að taka þátt í ákveðnu ferli þar sem 

áhersla er á að ná markmiðum. Hægt er að kenna margs konar færni, þar á meðal lausnaleit og 

ákvarðanatöku. Mikilvægt er að velja leiki sem passa þeim markmiðum sem á að ná. 

Kennsluleikur hefur ákveðnar leikreglur, byggingu og aðferðir til þess að fá niðurstöðu. 

Kennsluleikir geta verið nytsamir í þverfaglegri kennslu og flestum nemendum finnst yfirleitt 

skemmtilegt í leikjum (Burden og Byrd, 2010, bls. 157). 

Leitaraðferðir 

Lausnaleitaraðferðir, uppgötvunaraðferðir og fyrirspurnaraðferðir hafa aðallega það markmið 

að þjálfa rökhugsun og fræðileg vinnubrögð og vekja nemendur til umhugsunar um það sem 

þeir eru að gera á meðan þeir vinna. Aðferðir sem byggja á leitaraðferðum gera nemendum 

kleift að vera þátttakendur í að uppgötva nýja hluti með því að leyfa þeim að safna 

upplýsingum og sanna tilgátur. Í leitarnámi leiðbeina kennarar nemendum á meðan þeir 

uppgötva nýja merkingu, æfa nýja færni og öðlast þá reynslu sem mótar nám þeirra. Einn af 

styrkleikum þessara aðferða er að bæði efni kennslustundarinnar og ferli rannsóknar er kennt 

á sama tíma. Skref leitaraðferða fylgja fyrst og fremst líkani John Dewey, 1933, (tilvitnað í 

Burden og Byrd, 2010, bls. 145) um gagnrýna hugsun þar sem byrjað er á að greina 

vandamálið, mynda tilgátur, safna upplýsingum, greina og prófa tilgátur og endað á að draga 

ályktanir (Burden og Byrd, 2010, bls. 145; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 124–125).  

Hópvinna 

Nemendur geta lært margt af því að vinna með samnemendum sínum í hóp, bæði námslega og 

félagslega. Markmið með hópvinnu getur verið að þjálfa nemendur í samvinnu auk þess að 

þjálfa námsmarkmið kennslustundarinnar. Í samvinnu þurfa nemendur að taka tillit hver til 

annars og geta lært margt hver af öðrum í umræðum um viðfangsefnið (Borich, 2007, bls. 65–

66). Hópvinna getur meðal annars gefið kennaranum tækifæri til þess að úthluta nemendum í 

hópnum mismunandi verkefnum þannig að hver einstaklingur leggi það fram til hópvinnunnar 

sem honum er falið og getur sú vinna tengst getu og hæfileikum nemenda. Hópverkefni geta 

verið ólík og mismunandi hversu mikið þeim er stýrt af kennara og vinna nemenda fer eftir 

því hvaða markmiðum kennarinn ætlar að ná fram með hópvinnunni. Hóparnir geta verið 

getublandaðir eða getuskiptir og misstórir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 136–137). Van de 
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Walle, (1998, bls. 487–489) leggur áherslu á að nemendur vinni í getublönduðum hópum því 

allir nemendur græði á því. Getuminni nemendur geti lært af hugmyndum annarra nemenda 

og fengið nýja sín á eigin hugmyndir og þeir sem eru getumeiri læra af því að útskýra fyrir 

öðrum. Hópvinna getur einnig hvatt nemendur til að leggja meira á sig í námi. Van de Walle 

segir jafnframt að kennslustofan þurfi að vera sett upp fyrir hópvinnu og hópstærðin þurfi að 

taka mið af viðfangsefninu, en 3–4 saman í hóp reynist oft hentugur fjöldi. Hópvinna getur 

verið bæði nemendamiðuð og kennarastýrð og Van de Walle telur að forðast beri getutengd 

verkefni í hópum. Betra sé að hafa fjölbreytt verkefni sem einnig er hægt að vinna í 

stöðvavinnu. Samkvæmt Marzano, Pickering og Pollock, 2005, (tilvitnað í Burden og Byrd, 

2010, bls. 152) gefa rannsóknir til kynna að nám sem byggt er á samvinnunámsaðferðum hafi 

almennt jákvæð áhrif á árangur nemenda og geti skilað betri árangri heldur en 

einstaklingsvinna. 

Sjálfstæðar aðferðir  

Sjálfstæðar aðferðir eru aðferðir þar sem nemendur vinna sjálfstætt að verkefni á eigin borði 

eða á stærðfræðisvæði í kennslustofunni. Stærðfræðisvæði er ákveðinn staður í 

kennslustofunni þar sem nemandinn getur unnið nauðsynleg eða valfrjáls verkefni, einn eða 

með öðrum. Á þessu svæði eru öll gögn sem nemandinn þarf að nota, leiðbeiningar um 

hvernig á að vinna verkefnin og hvað nemandinn á að gera við þau þegar þeim er lokið 

(Burden og Byrd, 2010, bls. 157; Tomlinson, 1999, bls. 76).  

 

 

2.3 Einstaklingmiðuð kennsla og einstaklingsmiðað nám 

Þegar kemur að umræðunni um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaða kennslu eru 

fræðimenn ekki alltaf sammála um skilgreiningu og útfærsla mismunandi. Ingvar 

Sigurgeirsson (2005, bls. 22–24) segir í grein sinni frá þremur stefnum um einstaklingsmiðað 

nám. Þær eru hugmyndafræði um einstaklingsmiðað nám skilgreint af Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, hugmyndafræði opins skóla og kennsluhátta sem rekja má til kenninga Carol 

Ann Tomlinson um einstaklingsmiðun (e. differentiation). Í samantekt sinni segir Ingvar 

Sigurgeirsson að stefnunum beri saman um flestar áherslur sem snúa að kennsluaðferðum, 

mikilvægi fjölbreytts og hvetjandi námsumhverfis, ábyrgð nemenda á náminu, fjölbreytt 

námsgögn og að kennarinn sé leiðbeinandi í kennslunni. Í grein Ingvars Sigurgeirssonar 

kemur einnig fram að í kennsluháttum skuli leitast við að: 
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[...] koma sem best til móts við getu og áhuga nemenda, virkja þá til 

ábyrgðar og sjálfstæðis í náminu, vekja þá til umhugsunar, hvetja þá til að 

spyrja eigin spurninga, brjóta krefjandi viðfangsefni til mergjar, leita eigin 

svara einir eða í samvinnu við aðra, tengja nýja þekkingu við fyrri þekkingu 

og reynslu og draga eigin ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 26). 

 

Sem dæmi um kennsluaðferðir í stefnunum þremur nefnir Ingvar Sigurgeirsson (2005, bls. 23) 

samvinnunám, þyngdarskipt verkefni, vinnusvæði og námsstöðvar, sjálfstæð verkefni, 

lausnaleitarnám, þemanám og samþættingu námsgreina, einstaklingmiðað námsmat og 

námsmöppur.  

Fyrsta skrefið í einstaklingsmiðun er að kennarinn þekki það sem einkennir og skilur 

að nemendur hans í námi og takist á við þann mun við skipulag náms og kennslu. Kennarinn 

verður meðal annars að hafa í huga að nemendur hafa ólíkan bakgrunn og að námsgeta þeirra 

getur verið á mjög mismunandi. Því þarf kennslan að snúast um þarfir hvers og eins nemanda 

til þess að nemandinn nái árangri í námi (Burden og Byrd, 2010, bls. 86–89). Kennarinn getur 

látið umhyggju sína fyrir nemendum í ljós með því að sýna þeim stuðning og velvild, hrósa 

hverjum einstaklingi fyrir hans framlag í námshópnum, gera námskröfur til allra nemenda og 

hafa trú á getu þeirra. Hann þarf að hvetja nemendur til þess að ná markmiðum sínum og 

koma eins fram við alla (Burden og Byrd, 2010, bls. 100–101). 

Einstaklingsmiðaða kennslu er meðal annars hægt að útfæra á eftirfarandi þrem 

sviðum: með námskrá, út frá þörfum nemanda og með kennsluaðferðum. Námskrá má meðal 

annars aðlaga með því að velja námsefni við hæfi nemandans og hvernig hann nálgast það. 

Velja þarf kennsluaðferðir sem hjálpa nemandanum að læra efnið og nota námsmat sem sýnir 

hvað nemandinn hefur lært í stað þess að sýna hvað hann hefur ekki lært. Talið er mikilvægt 

að allir nemendur hafi krefjandi námsefni við hæfi sem leiði til framfara í námi og að þeir fái 

stuðning við hæfi (Burden og Byrd, 2010, bls. 104–107). Við einstaklingsmiðun verður að 

hafa í huga að nemendur eru ekki allir jafn reiðubúnir til að leysa verkefnin og því getur þurft 

að aðlaga þau að getu, áhuga og eftir því hvernig nemandanum finnst best að læra.  

Kennsluaðferðir sem geta hentað í einstaklingsmiðuðu námi eru meðal annars 

kennsluaðferðir sem leiðbeina nemendum við að ná námsmarkmiðum sínum. Við val á 

kennsluaðferðum verður að velja aðferðir sem leiða til þess að markmið kennslustundarinnar 

náist. Hægt er að fara mismunandi leiðir í kennslunni, til dæmis með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, hópvinnu í ólíkum hópum sem leiði til samvinnu nemenda, 

einstaklingsmiðað námsefni, veita tækifæri til að reyna ólíkar lausnaleiðir og nota jafngildar 

og sanngjarnar matsaðferðir. Að veita einstaklingsmiðaða aðstoð þegar þörf er á getur komið 
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öllum nemendum til góða og verið mikilvæg nemendum með námsörðugleika. Aðstoðin getur 

leitt til betri skilnings og hjálpað nemendum að finna lausnir. Með því að veita nemendum 

einstaklingsmiðaða aðstoð sýna kennarar áhuga sinn á að veita hverjum og einum nemanda 

stuðning í námi og þeir hafa tækifæri til þess að örva nemendur til náms. Árangursríkir 

kennarar nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslustundum sínum til þess að koma til móts 

við mismunandi þarfir og námssnið nemenda sinna (Burden og Byrd, 2010, bls. 102–104, 

110–111). 

 

 

2.4 Kennsluaðferðir sem höfundar Sprota 2a/b mæla með 

Í kennarabókum sem fylgja Sprota 2a/b sem er nýlegt námsefni í stærðfræði fyrir 2. bekk og 

er grunnnámsefni í stærðfræði í þeim bekkjum sem rannsakandi heimsótti, er lögð áhersla á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og þar kemur fram að námsefnið geti nýst vel til að skipuleggja 

einstaklingsmiðað nám og því það henti breiðum hópi nemenda (Alseth, Kirkegaard og 

Røsseland, 2006/2010, bls. 1). Hverjum kafla fylgja kennsluleiðbeiningar sem taka mið af 

efni kaflans og eru tillögur að einföldum verkefnum, flóknum verkefnum og raunverkefnum í 

hverjum kafla. Uppbygging kaflanna er með þeim hætti að kennarar geta aðlagað kennsluna 

að nemendum með mismikla færni í stærðfræði með vali á verkefnum (Alseth, Kirkegaard og 

Røsseland, 2007/2009, bls. iii). Einnig segir að sérstök áhersla sé lögð á eftirfarandi þrjú atriði 

í námsefninu:  

 Að unnið sé að hagnýtum fjölbreytilegum verkefnum þar sem 

tækifæri gefst til að rannsaka og skapa.  

 Að nemendur öðlist sameiginlega námsreynslu sem feli jafnframt í 

sér einstaklingsmiðað nám.  

 Að skýr fagleg markmið og framvinda náms séu höfð að leiðarljósi í 

samræmi við námskrá. (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2007 

/2009, bls. iii). 

 

Ekki er fjallað um ákveðnar kennsluaðferðir í kennarabókunum heldur eru þetta 

leiðbeiningar til kennara um hvernig þeir geti kennt ákveðna þætti, svo sem með samræðum 

áður en vinna hefst og á meðan á vinnu stendur og vinnu með hlutbundið efni og önnur 

hjálpargögn. Einnig er lagt til að kennarar noti innlagnir, spurnaraðferðir þar sem kennarinn 

spyr nemendur ákveðinna spurninga og leiðir þá á þann hátt áfram í vinnunni, reikning í bók 

og aðrar æfingar, sjálfstæða vinnu nemenda, spil og hugtakakennslu þar sem rætt er um 

hugtökin og þau tengd við hlutbundin eða myndræn gögn. Lagt er til að nemendur fái að 
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kynna lausnaleiðir sínar fyrir bekkjarfélögunum og að kennarinn fylgist með vinnu nemenda 

og reyni að sjá hvort þeir noti ólíkar lausnaleiðir (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 

2007/2009, bls. 2–128; Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2006/2010, bls. 2–128).  

 

 

2.5 Samantekt  

Flestir fræðimenn sem vitnað er í í ritgerðinni um nám ungra barna leggja áherslu á að 

nemendur noti áþreifanleg gögn og fái að ræða saman um það sem þeir eru að gera. Þeir telja 

að það auki skilning barna á hugtökum og aðgerðum og sé þeim eiginlegt í byrjun 

stærðfræðináms. Einnig leggja flestir fræðimennirnir áherslu á að stærðfræðikennsla eigi að 

stuðla að skilningi nemenda á því sem þeir eru að gera og að nám sem byggir á leitarnámi 

stuðli að skilningi. Greining á 42 rannsóknum (Gersten, o.fl., 2009, bls. 1226–1231) á íhlutun 

í stærðfræðinámi nemenda með námsörðugleika sýndi að leiðbeinandi kennsla þar sem 

nemendur fengu að tjá sig um lausnaleiðir sínar, notuðu hlutbundin gögn og fengu endurgjöf 

samhliða vinnu hafði mest áhrif á framfarir nemenda. Það jók skilning nemenda á reglum 

stærðfræðinnar og kennarinn gat fylgst með lausnaleiðum þeirra. Önnur aðferð sem hafði 

mikil áhrif var bein kennsla þar sem kennarinn sýndi stig af stigi ákveðna leið til að leysa 

vandamál og nemendur voru hvattir til þess að nota lausnaleið kennarans ásamt umræðum um 

eiginleika og lausn vandamálsins. Einstaklingsmiðuð kennsla er talin henta getublönduðum 

hópum þar sem hver nemandi fær kennslu og námsefni við hæfi. Hægt er að einstaklingsmiða 

kennslu út frá námskrá, þörfum hvers og eins og með kennsluaðferðum. Áhersla er lögð á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í námi barna því það auki líkur á bættum skilningi á stærðfræði og 

að námsefnið sé krefjandi og við hæfi hvers og eins. Sjálfstraust og ánægja af námi er einnig 

talið hafa jákvæð áhrif á árangur nemenda í námi. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu þáttum rannsóknarinnar, svo sem rannsóknaraðferð, 

þátttakendum, leyfum, gagnaöflun, siðferðislegum atriðum og réttmæti og samantekt. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í 

stærðfræðikennslu í 2. bekk í grunnskóla og hvernig komið er til móts við þarfir nemenda í 

skóla án aðgreiningar í stærðfræðikennslu.  

 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn, tilviksrannsókn (e. case study). Í eigindlegri 

rannsóknaraðferð er lögð áhersla á að rannsakandinn setji sig inn í hugarheim og umhverfi 

þeirra sem er verið að rannsaka þar sem þekking og upplifun einstaklinganna er skoðuð. 

Rannsóknaraðferðir eru meðal annars viðtöl og vettvangsferðir. Viðtölin eru óstöðluð opin 

eða hálf opin þar sem reynsla og þekking viðmælandans leiðir viðtalið áfram (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 82; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220–222).   

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir eru hvort tveggja viðurkenndar 

aðferðir en ólíkar að því leyti að megindlegar rannsóknaraðferðir byggja að miklu leyti á 

tölum og mælingum en eigindlegar á upplifun, þekkingu og reynslu þeirra einstaklinga sem 

verið er að skoða í rannsókninni. Val á rannsóknaraðferð verður að taka mið af viðfangsefninu 

og er aðalmálið að rannsóknin sé unnin á eins vandaðan hátt og hægt er. Þar sem lögð er 

áhersla á það í rannsókninni að skoða þekkingu, reynslu og athafnir einstaklinga í eðlilegu 

umhverfi frekar en tölulegar upplýsingar um fjölda og meðaltöl varð eigindleg rannsókn fyrir 

valinu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222).  

Helsti galli rannsóknarsniðsins er að rannsakandi falli í þá gryfju að vera með 

fyrirfram gefnar hugmyndir á rannsóknarefninu og nái því ekki að beita virkri hlustun í 

viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 74–75; Shank, 2002, bls. 185–186). Til þess að komast 

hjá því að falla í þessa gryfju voru valdir kennarar og skólar sem rannsakandi þekkir ekki og 

eins hefur rannsakandi takmarkaða reynslu af kennslu í 2. bekk í grunnskóla. Shank (2002, 

bls. 187–194) segir jafnframt að rannsakandi verði að vera sveigjanlegur til að taka taktískar 
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ákvarðanir þegar þess þurfi og að hentug niðurstaða sé að öllum líkindum röng. Hlutverk 

rannsakandans sé að vinna eins vel úr rannsóknargögnunum og hægt er og niðurstöður þurfa 

að vera skýrar. Helstu vandamál við notkun eigindlegrar aðferðar er að hún er tímafrek og 

erfitt getur verið að draga saman gögn þar sem gögnin byggja á reynslu, þekkingu og upplifun 

einstaklinganna sem rannsakaðir eru (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). Viðtöl krefjast 

mikils undirbúnings og úrvinnsla er tímafrek þar sem hafa þarf samband við þátttakendur, 

taka viðtölin, vinna með þau og fá niðurstöðu (Seidman, 1998, bls. 5–6).   

Þar sem ekki er hægt að sannreyna niðurstöður með marktækum prófum í eigindlegum 

rannsóknum er það á ábyrgð rannsakanda að koma niðurstöðum til skila á trúverðugan hátt 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 234). 

 

 

3.2 Þátttakendur og umhverfi  

Þýði rannsóknarinnar voru umsjónarkennarar í 2. bekk grunnskóla sem kenndu stærðfræði í 

bekknum og féllu inn í úrtaksskilyrðin. Við val á úrtaki voru sett þau skilyrði að þátttakendur 

hefðu grunnskólakennarapróf, hefðu starfað sem kennarar á yngsta stigi í 1–15 ár og að ekki 

væri samkennsla árganga í stærðfræði í umsjónarbekk þeirra. Skilyrðin voru sett til þess að 

auðvelda vinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar og að þýðið væri viðmiðunarhæft. Valdir 

voru fimm umsjónarkennarar, konur, úr skólum á landsbyggðinni, með um það bil 200–500 

nemendum. Konurnar hafa fengið nöfnin Bára, Guðrún, María, Kristín og Sóley í 

rannsókninni. Kennslureynsla þeirra í stærðfræði á yngsta stigi grunnskóla var 5–13 ár. Í 

kennslustofunum fimm sem rannsakandi kom í var gott aðgengi fyrir nemendur að náms- og 

hjálpargögnum í stærðfræði, borðum var annað hvort raðað upp fyrir hópavinnu eða 2–6 

saman í röð, stofurnar voru bjartar og á veggjum héngu ýmis konar myndræn gögn sem 

tengdust meðal annars stærðfræði.  

 

 

3.3 Gagnaöflun, aðgengi og leyfi 

Áður en rannsóknarvinnan hófst óskaði höfundur eftir leyfi hjá viðkomandi 

fræðsluyfirvöldum um að mega leita til skóla í þeirra umdæmi (fylgiskjal 4). Þegar það var 

fengið var leitað samþykkis skólastjóra í þeim skólum sem valdir voru og þeim kynnt 

rannsóknin með bréfi þar til fimm þátttakendur voru fundnir (fylgiskjal 1). Þeir skólastjórar 

sem gáfu leyfi voru beðnir um að benda á kennara sem gætu tekið þátt í rannsókninni. Því 
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næst var talað við kennarana sem vildu taka þátt og féllu inn í úrtaksrammann, þeim kynnt 

rannsóknin í kynningarbréfi undirrituðu af rannsakanda og fengið skriflegt upplýst samþykki 

frá þeim fyrir þátttöku í rannsókninni (fylgiskjöl 2 og 3).  

 Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, en ekki var nauðsynlegt að fá leyfi fyrir 

rannsókninni (fylgiskjal 5). 

Gagnaöflun fór fram í lok nóvember 2011 og fram í miðjan janúar 2012. Gagna var 

aflað með viðtölum við fimm umsjónarkennara í 2. bekk í grunnskóla, tvö viðtöl við hvern, og 

tveim vettvangsheimsóknum til sömu kennara í stærðfræðikennslustundir. Byrjað var á að 

fara í vettvangsheimsókn og fyrra viðtalið tekið eftir hana. Seinni heimsóknin var nokkrum 

dögum eftir fyrra viðtalið og var seinna viðtalið tekið þegar heimsókninni lauk . Farið var í 

tvær heimsóknir og tekin voru tvö viðtöl við hvern kennara til þess að auka réttmæti 

rannsóknarinnar og leita eftir staðfestingu á rannsóknargögnunum. Viðtölin voru frá tæpum 

24 mínútum niður í tæpar 11 mínútur og voru fyrri viðtölin alltaf lengri en þau seinni. 

Vettvangsheimsóknirnar voru frá 60 mínútum niður í 30 mínútur en samanlagður 

heimsóknartími hjá hverjum kennara var aldrei styttri en 80 mínútur. Ástæða þess að 2. 

bekkur var valinn er sú að höfundur telur mikilvægt að nemendur í yngstu bekkjum 

grunnskólans, sem og í öðrum bekkjum, fái góða stærðfræðikennslu sem byggi á 

kennsluaðferðum sem auka skilning og áhuga nemenda. Einnig hafði áhrif að höfundur hefur 

takmarkaða reynslu af kennslu í 2. bekk og því litlar líkur á að reynsla hans og skoðanir hafi 

of mikil áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

3.3.1 Viðtöl  

Kostir þess að afla gagna með viðtölum og vettvangsferðum er að rannsakandi fær að vinna 

með rannsóknarefnið í eðlilegu umhverfi. Til að skilja hvað ræður vali kennarans á 

kennsluaðferðum og þeim athöfnum sem rannsakandi sér í vettvangsferðunum er mikilvægt 

að fylgja þeim eftir með viðtölum til að vita hvaða merkingu kennarinn lagði í 

kennslustundina. Að skoða hvað einhver gerir veitir rannsakanda aðgang að hegðun þeirra en 

að taka viðtal gerir honum kleift að setja hegðunina í samhengi og veitir aðgang að skilning á 

þeirri hegðun. Ef markmiðið er að skilja hvaða merkingu fólk leggur í reynslu sína eru viðtöl 

nauðsynleg og gagnleg aðferð til að skilja reynslu fólks og hvaða skilning það leggur í þá 

reynslu (Seidman, 1998, bls. 3–5). Í tilviksrannsóknum eru viðtöl talin ein af mikilvægustu 

leiðunum þegar gagna er safnað og oftast eru þau sambland af opnum og fremur lokuðum 

spurningum (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 286).  
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Rannsakandi taldi nauðsynlegt að fylgja vettvangsrannsóknunum eftir með viðtölum 

til þess að skilja betur hvers vegna kennarinn valdi ákveðna kennsluaðferð og hver upplifun 

kennarans var í kennslustundinni. Óstöðluð einstaklingsviðtöl með hálfopnum og opnum 

spurningum urðu fyrir valinu. Umræðuefnið var því ákveðið fyrirfram með hálf opinni 

spurningu í byrjun viðtals og samræðurnar leiddar áfram út frá nokkrum spurningum sem 

tengdust rannsóknarefninu, vettvangsheimsóknunum og sameiginlegum reynsluheimi 

rannsakanda og viðmælanda. Á þann hátt var innihald samræðnanna ekki bundið við annað en 

rannsóknarefnið og samræðurnar náðu að endurspegla reynslu, þekkingu og færni þess sem 

rætt var við (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 74). Rannsakandi leitaði eftir staðfestingu á því sem 

viðmælandi sagði nokkrum sinnum í viðtalinu en mikilvægt er talið að fá staðfestingu 

viðmælanda á að rannsakandi hafi skilið viðmælanda sinn til þess að staðfesta réttmæti 

samræðanna (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 78). Það er meðal annars hægt að gera í viðtalinu 

sjálfu með því að draga saman helstu efnisatriði annað slagið, í lok viðtals og með öðru viðtali 

til að bera niðurstöður undir viðmælanda. Áður en viðtal hefst er mikilvægt að upplýsa 

viðmælanda um hvað rannsóknin er og hvernig unnið verður úr rannsóknargögnum. Einnig er 

mikilvægt að fá upplýst samþykki frá viðmælanda áður en byrjað er (Shank, 2002, bls. 49).  

Viðtölin fóru fram í þeim skólum sem heimsóttir voru og viðmælendur upplýstir um 

efni rannsóknarinnar og þær spurningar sem rannsakandi lagði upp með áður en viðtölin 

hófust (fylgiskjal 7). Aðrar spurningar urðu til eftir hverja vettvangsheimsókn og í viðtölunum 

og því voru kennararnir spurðir ólíkra spurninga. Flæði var gott í viðtölunum og kennararnir 

opnir og viljugir að deila reynslu sinni, upplifun og skoðunum. 

Viðtölin voru skrifuð orðrétt upp á blað svo auðveldara væri að greina þau. Byrjað var 

á að fara í vettvangsheimsókn og því næst var fyrra viðtalið tekið. Þrír til sjö dagar voru á 

milli vettvangsheimsóknanna tveggja og var seinna viðtalið tekið í kjölfar seinni 

heimsóknarinnar. Í fyrra viðtalinu var kennarinn meðal annars spurður út í hvaða 

kennsluaðferðir hann leggi áherslu á í stærðfræðikennslu, hvernig komið sé til móts við þarfir 

allra nemenda í stærðfræðikennslu og hvort hann leggi áherslu á notkun hjálpargagna og 

samræðu í stærðfræðikennslu og þróuðust aðrar spurningar út frá umræðunum. Í seinna 

viðtalinu var spurt út í hvers vegna kennarinn hafi valið þær aðferðir sem rannsakandi sá í 

vettvangsheimsóknunum ásamt öðru sem kom í ljós í heimsóknunum (fylgiskjal 7). Haft var 

samband við þrjá af þátttakendum með tölvupósti og fengið svar við einni spurningu á meðan 

á úrvinnslu stóð. Staðfesting á sameiginlegum skilningi á rannsóknargögnunum var fengið 

með tölvupóstssamskiptum við þátttakendur. 
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3.3.2 Vettvangsheimsóknir 

Í tilviksrannsóknum gefa vettvangsrannsóknir rannsakandanum tækifæri til þess að safna 

gögnum við ákveðnar aðstæður á ákveðnum tíma. Helsti ókosturinn er talinn vera sá að 

rannsakandi túlkar sjálfur það sem hann sá og skráði hjá sér í vettvangsrannsókninni (Rúnar 

Helgi Andrason, 2003, bls. 286). 

Samkvæmt Shank (2002, bls. 53 og 67) er einfaldasta form vettvangsrannsókna 

tilviksrannsókn sem byggir á þátttöku þess sem er verið að rannsaka og þess sem rannsakar. 

Shank segir jafnframt að það sé engin ein leið rétt við vettvangsrannsóknir heldur verði 

rannsakandi að spyrja sig reglulega spurninga til þess að fylgjast með hvernig rannsóknin 

gangi. Rannsakandi þarf meðal annars að spyrja sig um hvað það sé sem hann ætlar að skoða, 

hvort hann haldi nákvæma skráningu um reynslu sína, hvort hann þurfi að fara aftur á 

vettvang og þá hve oft eða lengi?  

Hopkins leggur áherslu á að til þess að athugun í skólastofunni í starfendarannsóknum 

verði fagleg þurfi eftirfarandi fimm þættir að einkenna hana. Fyrsti þátturinn er að traust ríki á 

milli rannsakanda og þess sem verið er að rannsaka, að þeir hafi skipulagt sameiginlega 

hvernig rannsakandi eigi að bera sig að í skólastofunni og að báðum sé ljóst hvað eigi að 

rannsaka. Annar þátturinn er hvað eigi að rannsaka, það er hvort rannsóknin eigi að vera 

almenn og allt sé skráð eða hvort hún eigi að beinast að ákveðnum þætti, svo sem 

kennsluaðferðum, og eru meiri líkur taldar á að rannsókn sem beinist að ákveðnum þætti skili 

betri árangri. Þriðji þátturinn er að setja viðmið fyrir rannsóknina sem báðir aðilar eru 

samþykkir og geta viðmiðin verið leiðbeinandi þáttur þegar kemur að úrvinnslu. Fjórði 

þátturinn er rannsóknarfærni sem snýr að því að fara í rannsóknina með skýr markmið og 

skýrar reglur, skapa traust á milli rannsakanda og þess sem er rannsakaður/rannsakað og að 

skipuleggja rannsóknaráætlun á þann hátt að rannsakandi nái að safna viðeigandi gögnum, til 

dæmis með viðmiðunarlistum eða athugunarlistum. Fimmti þátturinn snýr að endurgjöf til 

þess sem er rannsakaður/rannsakað og til þess að hún nýtist sem best verður hún að byggja á 

staðreyndum og gögnum sem hefur verið safnað á kerfisbundinn hátt. Einnig er talið 

mikilvægt að endurgjöf eigi sér stað innan 24 klukkustunda frá athugun (Hopkins, 2008, bls. 

75–77). Rannsakandi þarf að fara á vettvang til þess að upplifa það sem hann er að rannsaka 

og hann verður að forðast að hafa áhrif á það sem hann er að skoða, svo sem með spurningum 

eða setja fyrir verkefni, hann á einungis að fylgjast með flæði atburða án þess að hafa áhrif á 

þá (Adler og Adler, 1994, bls. 378). Rannsakandi telur að þó svo að rannsókn hans sé 

tilviksrannsókn en ekki starfendarannsókn eigi ofangreindir þættir einnig við um 
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vettvangsheimsóknir hans og voru þeir hafðir í huga þegar farið var af stað í 

rannsóknarvinnuna.  

Í vettvangsheimsóknunum var fyrst og fremst fylgst með kennslu kennaranna, 

kennsluaðferðir sem kennarinn beitti skráðar niður eftir því sem hægt var ásamt öðrum 

atriðum sem rannsakanda fannst skipta máli og gætu komið að gagni í rannsókninni. Útbúið 

var sérstakt skráningarblað til þess að auðvelda skráningu og úrvinnslu gagna sem fengust í 

vettvangsferðunum (fylgiskjal 6). Rannsakandi skráði einnig hjá sér spurningar fyrir viðtölin 

eftir því sem tilefni gafst á meðan á heimsóknum stóð og eftir heimsóknirnar sem og aðra 

þætti sem hugsanlega gátu skipt máli. 

Rannsakandi og kennari voru búnir að koma sér saman um hvernig best væri að haga 

heimsókninni áður en hún hófst, svo sem að kynna rannsakanda fyrir nemendum og hvar hann 

ætti að sitja svo hann hefði sem besta yfirsýn yfir kennslustofuna og gæti fylgst með störfum 

kennarans og vinnu nemenda. 

 

 

3.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Þegar kom að úrvinnslu gagna var unnið út frá túlkandi greiningu til þess að finna þemu og 

mynstur sem gætu varpað ljósi á rannsóknarefnið (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 289). 

Hvert viðtal var hljóðritað og afritað orðrétt sama dag og það var tekið og borið saman við 

það sem höfundur sá eða sá ekki í vettvangsferðinni á undan. Áður en farið var í seinni 

heimsóknina og viðtalið las rannsakandi yfir fyrra viðtalið og punktaði hjá sér ef það var 

eitthvað sem kom þar fram sem hann vildi spyrja nánar út í. Í vettvangsheimsóknunum var 

skráð niður hvaða kennsluaðferðum kennarinn beitti og annað sem hann gerði, hvað 

nemendur voru að vinna í kennslustundinni, notkun hjálpargagna og hvort nemendur ræddu 

um námsefnið og lausnir sín á milli eða við kennara. Þegar gagnaöflun var lokið hófst 

greining viðtalanna í þemu með því að skrá á spássíur þætti sem höfundur taldi tengjast 

rannsókninni. Síðan var unnið úr viðtölunum og vettvangsheimsóknunum til hvers kennara og 

niðurstöður settar í eitt skjal. Viðtölin voru borin saman, bæði hjá sama kennara og á milli 

kennara, og reynt var að finna sameiginleg þemu sem einkenndu stærðfræðikennslu í 2. bekk 

og voru gögnin þemagreind í þrjá meginkafla (sjá kafla 4) sem eru: kennsluaðferðir, kennsla 

nemenda í skóla án aðgreiningar og notkun hjálpargagna. Við þemagreiningu fór svo að þær 

spurningar sem rannsakandi spurði í fyrra viðtalinu stjórnuðu að hluta til hvaða þemu urðu 

fyrir valinu. 
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3.5 Siðferðileg atriði og réttmæti  

Viðmælendum var kynntur bakgrunnur rannsakanda og hvaða ávinning hann hafði af 

rannsókninni, siðferðilegir þættir og einkenni rannsóknaraðferðarinnar, þeim heitið trúnaði og 

að unnið verði úr samræðunum og heimsóknunum í samæmi við rannsóknaraðferðina. Ekki 

mun verða hægt að rekja niðurstöður til viðmælenda eða vinnustaðar þeirra og því eru þeir 

undir dulnefnum í niðurstöðukaflanum og viðtölunum var eytt þegar úrvinnslu gagna var 

lokið (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 74, 80; Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163, 172–173). 

Viðmælendur fengu tækifæri til þess að lesa yfir þau gögn sem tengdust þeim og var þeim 

einnig heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem var. Með því að óska eftir upplýstu samþykki 

viðmælenda áður en rannsóknin hófst taldi rannsakandi að hann hefði gert grein fyrir efni og 

tilgangi rannsóknarinnar (fylgiskjal 3) (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 173–177). 

Til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar safnaði rannsakandi gögnum um það sem 

rannsakað var á kerfisbundinn og viðeigandi hátt og vandaði allt skipulag rannsóknarinnar 

eftir bestu getu til þess að tryggja hugtakaréttmæti, innra og ytra réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 283). Að rannsaka fleiri en eitt tilvik var 

talið auka réttmæti niðurstaðna og með því að nota fleiri en eina rannsóknaraðferð jókst innra 

réttmæti rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 283). 

 

 

3.6 Samantekt  

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn þar sem leitað var eftir hvaða kennsluaðferðir 

kennarar nota í stærðfræðikennslu í 2. bekk í gunnskóla, hvernig komið er til móts við þarfir 

nemenda í skóla án aðgreiningar í stærðfræðikennslu og hvort áhersla sé á notkun 

hjálpargagna í stærðfræði. Gagna var aflað með viðtölum við fimm kennara, tvö við hvern, og 

farið var í tvær vettvangsheimsóknir til þessara sömu kennara. Einnig var fengið svar við 

einni spurningu með tölvupósti til þriggja þátttakenda. Reynt var að gæta réttmætis með því 

að afla gagna á fleiri en einn veg og unnið úr þeim með opnum huga og rannsóknarsniði fylgt. 
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4 Niðurstöður rannsókna 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er gerð grein fyrir 

niðurstöðum er varða val á kennsluaðferðum sem rannsakandi sá í vettvangsheimsóknunum 

og/eða þátttakendur sögðust nota ásamt öðrum þáttum sem viðkoma kennslu þeirra. Því næst 

er greint frá hvernig komið er til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar og að lokum 

er skoðað hvort kennararnir fimm leggi áherslu á notkun hjálpargagna í stærðfræði auk 

annarra þátta sem rannsakandi telur tengjast efni rannsóknarinnar. 

 

 

4.1 Kennsluaðferðir 

Þegar kemur að vali á kennsluaðferðum þarf kennarinn að huga að mörgum ólíkum þáttum 

sem snúa að kennslu nemenda í skóla án aðgreiningar. Við valið verður hann að hafa í huga 

að ekki læra allir nemendur á sama hátt og því er mikilvægt að kennslan sé fjölbreytt svo að 

komið sé til móts við ólíkar þarfir og námsnið nemenda. Einnig þurfa kennsluaðferðirnar sem 

valdar eru að hæfa því námsefni sem á að kenna svo það komist til skila á greinargóðan hátt 

og efli skilning og áhuga nemenda. 

 Í niðurstöðum um kennsluaðferðir er greint frá þeim kennsluaðferðum sem 

rannsakandi sá þátttakendur nota í vettvangsheimsóknunum og/eða þeir sögðust nota. 

 

4.1.1 Val á kennsluaðferðum og einstaklingsmiðaðar áherslur 

Ástæða þess að fjallað er um val á kennsluaðferðum og einstaklingmiðaðar áherslur í kennslu 

í sama kafla er sú að í svörum kennaranna eru stundum óljóst hvort þeir telja 

einstaklingsmiðaða kennslu vera sérstaka kennsluaðferð eða ekki. Samsetning 

nemendahópsins og námsefnið sem nemendur unnu með voru þeir þættir sem helst höfðu 

áhrif á val kennaranna á kennsluaðferðum og allir töldu kennsluna hjá sér vera 

einstaklingsmiðaða að einhverju leyti.  

Tveir kennarar, Bára og Kristín, sögðu að námsefnið og hvar nemendur væru staddir í 

því hefði mest áhrif á val á kennsluaðferðum og að kennslan væri einstaklingsmiðuð þannig 

að nemendur vinni hver á sínum hraða í því námsefni sem þær hafi valið fyrir þá. Kennslan 
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einkenndist því af sjálfstæðri vinnu nemenda í námsefninu og að þær færu á milli borða og 

aðstoðuðu eftir þörfum. Einnig kom fram hjá þeim að nemendur megi flakka um í 

námsbókunum og vinna blaðsíður sem þeir geta unnið á meðan þeir bíða eftir aðstoð. Á þann 

hátt sitji enginn aðgerðarlaus. Þær sögðust oftar leggja inn nýja þætti hjá hverjum og einum 

heldur en fyrir hópinn og einkenndi það þær kennslustundir sem rannsakandi var viðstaddur. 

Þær sögðust einnig nota kennslustundir þar sem þær væru með helming nemendahópsins, 

hinn helmingurinn væri hjá öðrum kennara, í stærðfræði því þá nái þær betur að aðstoða 

nemendur. Bára sagði að stundum taki hún fyrir eitthvað ákveðið efni og þá stundum í 

samvinnu við kennara í öðrum greinum. Þá vinni allir nemendur með sama námsefnið og 

fylgist að, til dæmis í vinnu við mælingar. Hún sagði ástæðu þess að nemendur fái að vinna á 

sínum hraða í námsefninu vera þá að nemendur væru misfljótir að vinna og að sumir væru 

með annað efni heldur en flestir í bekknum, ýmist þyngra eða léttara eftir getu. Hún sagði 

nemendur hjálpast að sem væru á sama stað en annars vinni þeir að mestu leyti 

einstaklingslega í námsbókunum, samanber orð hennar: 

Þannig að við höfum bara ákveðið að þau fari áfram á sínum hraða í 

bókinni. [...] og þau hjálpast dálítið mikið að, hvert öðru sem eru saman og 

síðan bara reyna að þau fái að fara á sínum hraða. [...] Sko á margan hátt 

gefst það alveg vel en það má ekki ofgera neinu og það myndi brjóta 

verulega upp að hafa fleiri aðferðir. [...] okkar stærðfræðivinna er svona. 

Það er bara einstaklingsmiðað. [...] já það er yfirleitt þessi kennsluaðferð 

nema eitthvað sérstakt sé. 

 

Kristín sagðist reyna að efla sjálfstæði nemenda í vinnu með því að kenna þeim að 

nota þau hjálpargögn sem eru til staðar og hvetja þá til að nota þau og með því að reyna að 

vera ,,þessi ósýnilega“ í kennslustofunni. Hún sagðist fara á milli borða og aðstoða nemendur 

þegar þeir rétta upp hönd. 

Kristín sagði:  

[...] sko ég var eiginlega ekki með neina kennsluaðferð fannst mér ... . [...] 

það er bara að krakkarnir eru á sínum stað og bækurnar eru þannig að við 

vinnum þetta svona. Sérstaklega þegar það eru litlir hópar, þá vinnur hver á 

sínum stað. Ef það er eitthvað sérstakt þá leggur maður það inn en þú sást að 

það var ekkert sem ég þurfti að leggja inn og ég lagði ekkert inn. Ég gekk 

bara á milli borða og ... . [...] Það er bara þegar maður þarf að leggja inn 

eitthvað sérstakt að allir eru á einhverjum sérstökum stað þá leggur maður 

inn en annars er einstaklingsmiðuð kennsla hérna. 
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Þrír þátttakendur sögðu að það væri aðallega samsetning nemendahópsins og það 

námsefni sem þeir væru að vinna með sem hefði áhrif á valið. María sagði að unnið væri með 

ákveðin markmið og námsefni valið sem uppfyllir þau og að hún reyni að auka skilning með 

því að finna eitthvað sniðugt efni sem vekti áhuga nemenda. Hún sagði að flestir væru að 

vinna með sömu markmiðin og að allir fylgist með innlögnum á nýju efni og að nemendur 

vinni frjálst innan ákveðinna kafla í námsefninu, en misjafnt væri hvort þeir ljúki við allt efnið 

og fá aukaefni eða vinna bara hluta efnisins. María sagðist telja að einstaklingsmiðuð kennsla 

hafi aðallega verið sú kennsluleið sem hún hafi notað það sem af var skólaári og að námsefnið 

sé einstaklingsmiðað. Í heimsóknum rannsakanda var hún með innlagnir fyrir hópinn í byrjun 

kennslustundar og fyrir einstaklinga á meðan á vinnu stóð. Nemendur unnu sjálfstætt í 

námsbókum innan ákveðins kafla í grunnbókinni eða aðlöguðu námsefni og hún fór á milli 

borða og aðstoðaði nemendur eða þeir komu til hennar.  

María sagði:  

Auðvitað hef ég lært mikið á því að vera með þennan bekk. Kannski 

gagnvart kennsluaðferðunum, að maður þarf að hafa ýmislegt til að ná til 

þeirra og auðvitað líka til að sinna þeim. Þetta er alveg, það mætti alveg 

þrískipta þessum bekk getulega séð og það væri alveg mjög auðvelt sko. En 

hérna maður sér bara hvað kennsluaðferðirnar eru mikilvægar sko. Mér 

finnst ég samt miklu betri í þeim í íslensku (hlær). Mér finnst einhvern 

veginn miklu auðveldara að grípa þær en í stærðfræðinni er maður fastari í 

einhverju fari held ég. [...] það á ekki að vera flókið að kenna stærðfræði en 

samt er það pínu flókið. 

 

Sóley sagðist oft vera með nokkrar kennsluaðferðir í hverri kennslustund og hún teldi 

að kennslan hjá sér væri frekar blönduð kennsla sem einkenndist af einstaklingsvinnu 

nemenda, beinni kennslu og stöðvavinnu. Hún sagðist reyna að hafa kennsluna fjölbreytta og 

áhugaverða og reyna að velja kennsluaðferðir sem koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og 

það efni sem hún ætlar að kenna hverju sinni. Hún sagðist telja að val á kennsluaðferðum væri 

orðið svolítið ómeðvitað hjá sér en hún reyni að passa að hafa kennsluna fjölbreytta. Hún 

sagði námsefnið vera einstaklingsmiðað, það er að hver nemandi væri með efni sem kæmi til 

móts við þarfir hans, allir fylgist með í hópinnlögnum og fái svo leiðbeiningar eftir þörfum. 

Hún sagði jafnframt að nemendur vinni hver á sínum hraða þegar unnið væri í námsbókum.  

Sóley sagði: 

Eins og ég segi ég er aldrei voða meðvituð um að nú er það þulu og 

þjálfunaraðferðir, nú er það þetta eða hitt. Þetta er einhvern veginn bara 

svona flæði og maður er ekkert fastur í því að kennsluaðferðin heiti þetta. 
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Það er bara að reyna að hafa fjölbreytileikann. [...] Þau eru voða móttækileg 

og mér finnst ef maður hefur þetta nógu fjölbreytt og nógu hlutbundið þá, 

það skiptir alveg ofboðslegu máli að hafa kennsluna hlutbundna. 

 

Guðrún sagðist byggja sínar kennslustundir á stöðvavinnu til þess að koma til móts við 

órólegan nemendahóp. Hún sagðist vinna með ólíkar námsgreinar á stöðvunum á sama tíma 

og reyna að hafa vinnuna fjölbreytta. Einnig kom fram hjá henni að það væri misjafnt hvaða 

kennsluaðferðir hún noti, það fari eftir verkefnunum á stöðvunum og getu nemenda. Guðrún 

sagðist vera með getuskipt verkefni á sumum stöðvunum, það færi eftir því hvaða þætti hún 

væri að þjálfa, en allir sem væru á sömu stöð vinni með sömu þætti. Hún sagði að allir 

nemendur taki þátt í hópinnlögnum og fái svo leiðbeiningar eftir þörfum þegar þeir byrja að 

vinna og þegar unnið væri í námsbókunum vinni yfirleitt hver á sínum hraða.  

 

4.1.2 Stöðva- og paravinna 

Í heimsóknum rannsakanda fylgdist hann með nemendum vinna á stöðvum hjá tveim 

kennurum. Stöðvavinnan var með ólíkum áherslum, bæði hvað varðar uppbyggingu og ástæðu 

fyrir henni. Annars vegar var unnið með verkefni í stærðfræði, íslensku og samfélagsfræði í 

sömu kennslustund á mismunandi stöðvum. Hins vegar eingöngu unnið með 

stærðfræðiverkefni. Hjá öðrum kennaranum, Guðrúnu, var unnið með mismunandi 

námsgreinar á sama tíma og hófst vinnan á innlögn fyrir nememendahópinn þar sem hún 

útskýrði fyrir nemendum hvað þeir ættu að gera á stöðvunum, 20 mínútur í senn á hverri stöð. 

Verkefnin á stöðvunum voru fjölbreytt, svo sem spil, leikir, bækur og ýmis konar skrifleg og 

verkleg verkefni. Verkefnin héldu nemendum áhugasömum og uppteknum í þeim 

kennslustundum sem rannsakandi fylgdist með. Guðrún sagði stöðvavinnuna vera í flestum 

kennslustundum sem hún hefur umsjón með og hún byrji daginn á að kynna þeim stöðvarnar 

með innlögn og rifji svo aftur upp hvað nemendur eigi að gera á stöðvunum eftir frímínútur. 

Hún sagði að 3–4 nemendur væru á hverri stöð þar sem þeir ynnu ýmist saman í ákveðnu 

verkefni eða sjálfstætt með efni sem hæfði hverjum og einum en þjálfi sömu þætti. Í 

vettvangsheimsóknum rannsakanda fór hún ásamt stuðningsfulltrúanum á milli stöðva og 

aðstoðaði nemendur. Í fyrri heimsókninni sá stuðningsfulltrúinn um eina stöð og fékk hópana 

til sín í aðra kennslustofu, við hliðina á bekkjarstofunni, þar sem unnið var með leir. Guðrún 

sagði ástæðu þess að hún ákvað að vera með blandaða stöðvavinnu í flestum kennslustundum 

vera: 
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Ég heyrði af niðurstöðum rannsóknar ... . [...] sem sýndi fram á það að svona 

stöðvavinna hentaði betur órólegum einstaklingum og ég veit ekki hvort þú 

hefur séð að ég er með alveg fjóra mjög órólega og hérna, þannig að mér 

finnst þeir virkari svona heldur en ef þeir sitja einir við borð og fá hverja 

bókina á fætur annarri yfir daginn skilurðu. Þannig að það var eiginlega það 

sem ég var að hugsa um og líka að þau sjái ánægju af því að læra, að þetta 

verði ekki mjög einhæft, að þetta sé svolítið fjölbreytt, að þau geti lært í 

gegnum spil og að þau átti sig á því að við erum að læra eitthvað þó við 

séum að spila. [...] mér finnst þetta skemmtilegra og ég held, ekkert held, 

þau segja að þeim finnst þetta skemmtilegra. 

 

Hinn kennarinn sem var með stöðvavinnu, Sóley, sagðist reyna að hafa stöðvavinnu í 

hverri viku og yfirleitt gengi það vel þó stutt væri síðan hún fór að nota þá aðferð þar sem 

nemendahópurinn væri baldinn. Hún var með innlögn og stöðvavinnu í fyrri 

vettvangsheimsókn rannsakanda þar sem nemendur unnu þrír til fjórir saman á fjölbreyttum 

stöðvum í getublönduðum stærðfræðiverkefnum, það er nemendur tóku léttara efni ef þeir 

þurftu. Hún fór á milli stöðva og aðstoðaði eftir þörfum en stuðningsfulltrúinn fylgdi að mestu 

sama hópnum.  

Sóley sagði þetta um stöðvavinnuna: 

Ég lagði eiginlega niður stöðvavinnu á tímabili en svo er ég pínu að þjálfa 

þau upp í því aftur. Þetta er svolítið baldinn hópur, það eru mjög erfiðir 

einstaklingar þarna inn á milli þannig að ég er fyrst og fremst að þjálfa núna 

að geta stoppað og farið á milli. 

 

Í seinni heimsókn rannsakanda byrjaði kennslan á innlögn þar sem Sóley kenndi nemendum 

heiti á rúmfræðiformum og síðan unnu allir nemendur í paravinnu með samskonar verkefni 

sem reyndi á samvinnu þeirra og notkun rúmfræðiforma. Sóley og stuðningsfulltrúinn fóru á 

milli nemenda og aðstoðuðu þá og komu með leiðbeinandi ábendingar. Samvinna nemenda 

gekk yfirleitt vel en þeir skiptust frekar á að gera heldur en að vinna saman og ræða 

mögulegar lausnir. 

 

4.1.3 Innlagnir 

Í vettvangsheimsóknum rannsakanda voru allir kennararnir með innlagnir á einhverjum 

tímapunkti, ýmist fyrir allan hópinn, litla hópa eða fyrir einstaklinga. Þrír af fimm 

þátttakendum sögðust yfirleitt vera með innlagnir fyrir allan nemendahópinn í krók því það 

gengi betur að ná til nemenda þar, sérstaklega þeirra sem væru órólegir og ættu erfitt með að 

einbeita sér. Einnig kom fram hjá þeim að allir nemendur fylgdust með þegar lagt væri inn 
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fyrir allan nemendahópinn, óháð því hvar þeir væru staddir í námsefninu. Kennararnir sögðu 

að ef nemendur nái ekki að skilja efnið þegar lagt er inn fyrir allan hópinn fái þeir 

einstaklingsinnlögn þegar þeir eru komnir í sætið sitt og eins ef þeir eru að vinna með annað 

efni. Einn kennari tók fram að nemendur ættu erfitt með að meðtaka munnleg fyrirmæli þegar 

lagt væri inn fyrir allan bekkinn og einnig væri erfiðara að ná til allra. Hún sagði hópinnlagnir 

ganga betur ef hún væri einungis með helming nemendahópsins og hinn hópurinn væri hjá 

öðrum kennara. 

Guðrún sagði: 

Ef ég hefði staðið eins og áðan og rifjað upp hvernig stöðvarnar væru, af því 

að við vorum búin að fara í þetta áður, ef ég hefði staðið og þau út um alla 

stofu þá næ ég ekki eins vel til þeirra og þessi sem eru svona ör þau eru 

kannski ekki alveg að hlusta en mér finnst ef ég hef þau svona í krók þá er 

ég náttúrulega svo nálægt þeim og mér finnst ég ná betur til þeirra svona.  

María sagði:  

Þá sátum við í heimakrók og ég var með innlögnina þannig en eins og ég 

segi þá fer þetta örugglega að breytast núna og ég fer að geta lagt inn fyrir 

allan hópinn. [...] Þannig eins og ég segi þau fylgjast nokkurn veginn að og 

innlagnirnar eru á sama tíma fyrir þau en svo eru þau á sitt hvorum staðnum.  

Sóley sagði:  

Maður er oft með innlögn á einhverju og sumir eru búnir með það í 

bókunum af því að ég er ekki að stoppa þau af í bókunum. [...] þó einhverjir 

séu búnir með það eiga þau samt að fylgjast með innlögninni.  

 

Hjá þátttakendunum tveim sem sögðu kennsluna vera einstaklingsmiðaða voru 

innlangnir oftar einstaklingsinnlagnir og innlagnir fyrir litla hópa heldur en fyrir allan 

nemendahópinn. Fram kom að þegar lagt væri inn fyrir allan hópinn sætu nemendur saman 

fyrir framan töfluna og að innlögnin væri oftast með þeim hætti þegar margir væru á sama 

stað eða þörf væri á frekari útskýringum sem flestir eða allir gætu lært af. Bára tók fram að 

þegar hún væri með einstaklingsinnlagnir reyndi hún að fá nemendur til þess að hugsa um þær 

leiðir sem hægt væri að fara og ræða um lausnir. Kristín sagðist reyna að leggja inn áður en 

nemendur kæmu að efninu og að nemendur væru byrjaðir að leika sér með 

margföldunartöfluna og að skipta upphæðum í nestistímanum þó svo það tilheyri námsefni 3. 

bekkjar.  

Bára sagði: 

 [...] en svo er maður oft með svona litlar einstaklingsinnlagnir þegar maður 

kemur til þeirra, svona reynir að fá þau til þess að hugsa hvað eigi að gera 

og hvernig sé best að gera hlutina og sýna þeim svo hvaða möguleikar eru 
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þannig að þau læra þetta líka dálítið mikið með svona einstaklingsumræðu 

og innlögn. 

Kristín sagði: 

En oft stoppar maður líka ef maður sér að það eru margir sem eru að spyrja 

um það sama, þá stoppar maður og fer í það. 

 

Allir kennararnir sögðust leggja áherslu á að nota hlutbundin gögn í innlögnum og 

sýnikennslu því þeir telji að það auki skilning nemenda og skili betri árangri. Einnig kom 

fram í viðtölunum við þátttakendur, og rannsakandi sá í heimsóknum sínum, að mikilvægt 

væri að hafa innlagnirnar stuttar og byrja á hlutbundinni vinnu ef það væri hægt áður en farið 

væri í vinnu í námsbókunum.  

 

4.1.4 Samræða 

Misjafnt var hvort viðmælendur lögðu áherslu á samræðu nemenda um stærðfræði sín á milli 

eða við kennara í kennslustundum, en flestir tóku fram að samræður nemenda um námið væru 

mikilvægar. Flestir sögðust hvetja nemendur til þess að ræða um lausnir ef þeir væru að vinna 

samskonar verkefni og einnig ef þeir væru að aðstoða hver annan en lítið væri um skipulegar 

samræður um ákveðið efni að ræða. Einnig kom fram að ætlast væri til að nemendur ræddu 

saman um það sem þeir væru að gera og lausnir þegar unnið væri í samvinnuverkefnum. 

Kristín sagðist hvetja foreldra til þess að ræða við börnin heima um stærðfræði og benti á að 

við kaflaskipti í Sprota 2 a/b væru blaðsíður til samræðna en hún nýtti þær ekki mjög oft. 

Guðrún var sú eina sem sagðist leggja áherslu á samræðu nemenda í stærðfræði en þeir 

væru helst til ungir ennþá.  

Guðrún sagði: 

Já, ég er reyndar svolítið upptekin af svona samræðum, að þau ræði það sem 

þau eru að gera og eins klípusögur og annað að hérna að þau finni lausnir og 

það sé ég fyrir mér þegar þau eru að hjálpast að. Þau eru ekkert alltaf 

sammála, það er ekkert endilega einn sem matar hina. Þau hafa alveg 

skoðun, nei þetta er ekkert svona og þá alla vega ræða þau það sko þannig 

að svona með þá getur þetta bara verið mjög gott.[...] Mér finnst þau svona 

heldur ung en við notum þetta mikið í 3. og 4. bekk.  

 

Einn kennari tók fram að sjálfur væri hann ekki alveg viss um hvernig skipuleggja ætti 

samræðu í stærðfræði og því væri hann allt of sjaldan með skipulegar samræður um ákveðið 

efni. Hann sagðist hvetja nemendur til þess að tala saman þegar þeir væru að vinna saman í 
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ákveðnum verkefnum og að lögð væri áhersla á samræður í námsbókunum en hann væri ekki 

nógu duglegur að nýta sér þær. 

 

4.1.5 Vinna nemenda og aðrir þættir 

Allir viðmælendur tóku fram að þegar nemendur væru byrjaðir að vinna í því námsefni sem 

þeir væru með, hvort sem væri á stöðvum, í hópavinnu eða einstaklingslega fari þeir á milli 

nemenda og aðstoði þá eftir þörfum. Viðmælendur voru einnig allir sammála um að þeir sæju 

um að velja námsefni fyrir nemendur út frá getu þeirra en Sproti 2a/b væri grunnefni fyrir 

flesta nemendur og sögðust viðmælendur vera ánægðir með Sprotanámsefnið. Nemendur sem 

þurftu léttara námsefni voru flestir með Sprota 1, Í undirdjúpunum og/eða valdar blaðsíður í 

Einingu 2 eða 3. Nemendur sem voru með þyngra efni voru flestir með Sprota 3 eða 4. Flestir 

kennararnir sögðust hvetja nemendur til þess að aðstoða hver annan ef þeir gætu og væru á 

sama stað en stundum væri ætlast til þess að hver hugsaði bara um sig. 

 Misjafnt var í hverju vinna nemenda fólst í þeim kennslustundum sem rannsakandi var 

viðstaddur. Þeir voru að vinna á stöðvum, fylgjast með innlögnum eða vinna einstaklingslega 

eða í pörum í námsbókum eða ákveðnum verkefnum. Allir viðmælendur tóku fram að eftir að 

búið væri að leggja inn eða útskýra fyrir nemendum hvað þeir ættu að gera vinni þeir að 

mestu sjálfstætt í því námsefni sem þeir eru með, ýmist innan ákveðinna blaðsíðna eða kafla 

eða alveg frjálst. Kennararnir sögðust hvetja nemendur til þess að nota hjálpargögn og að 

flestir nemendur veldu sér þau hjálpargögn sem þeim þætti best að vinna með. Nemendur 

réttu upp hönd ef þá vantaði aðstoð frá kennara. Einnig kom fram hjá öllum viðmælendum að 

mikilvægt væri að efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að þeir væru almennt ánægðir og 

áhugasamir í stærðfræði.  

Viðmælendur sögðust yfirleitt stjórna því hvar nemendur sætu og hjá hverjum í 

kennslustofunni. Fram kom að þegar unnið væri í hópum eða pörum færi það oftast eftir 

verkefnum og nemendunum sjálfum hvernig valið væri í hópa. Allir viðmælendur sögðu að ef 

valið réðist af verkefnum væri það yfirleitt getuskipt en það væri sjaldan því mikilvægt væri 

að allir læri að vinna með öllum, óháð getu nemenda.  

Tveir af kennurunum sögðust kenna nemendum í tölvutímum og þá gæfist þeim 

tækifæri til þess að leyfa þeim að vinna í ýmsum stærðfræðiforritum sem eru á netinu, svo 

sem í námsefni sem tengist Sprota. Hinir þrír kennararnir sögðust ekki hafa aðgang að 

nothæfum tölvum fyrir nemendur og því vinni þeir ekki í stærðfræðiforritum en tveir kennarar 

sögðust benda foreldrum á vefefni sem nemendur gætu unnið í.  
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4.2 Kennsla nemenda í skóla án aðgreiningar 

Í þessari ritgerð er gengið út frá skilgreiningu í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla um 

skóla án aðgreiningar. Þar segir að kennsla í skóla án aðgreiningar feli meðal annars í sér að 

komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers nemenda með manngildi, lýðræði og 

félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Kennsla hvers nemenda þarf að taka mið af getu hans í námi 

og allir nemendur eiga rétt á að taka virkan þátt í skólasamfélaginu á eigin forsendum. 

Kennslan þarf að vera vönduð og laga sig að þörfum nemenda við fjölbreytilegar 

námsaðstæður og mikilvægt er að hafa fjölbreytni í vinnubrögðum. Taka verður tillit til 

aldurs, getu og þroska nemenda við skipulag kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 30–34). Hér verður gerð grein fyrir þemum sem rannsakandi telur tengjast því 

hvernig þátttakendur komu til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. 

 

4.2.1 Aðlagað námsefni og einstaklingsmiðuð kennsla 

Allir kennararnir sögðust telja sig ná að koma til móts við þarfir allra nemenda með því að 

velja námsefni við hæfi fyrir nemendur og með einstaklingsmiðaðri kennslu að hluta til eða 

öllu leyti.  

 Flestir nemendur unnu með Sprota 2 a/b sem grunnefni í stærðfræði en nemendur sem 

þurftu léttara eða erfiðara efni fengu annað aðlagað námsefni sem kom til móts við getu þeirra 

í stærðfræði. Kennararnir sögðust sjá um að velja námsefni fyrir þá nemendur sem ekki væru 

með grunnefni bekkjarins en tveir völdu námsefni í samráði við sérkennara sem kom þó ekki 

að kennslunni að öðru leyti. Einnig kom fram að nemendur fá aukaefni í þeim námsþáttum 

sem þeir eiga í erfiðleikum með. Tveir kennarar, Guðrún og Sóley, voru með stöðvavinnu og 

lögðu þær áherslu á að nemendur sem þurftu aðlagað efni fengju að vinna svipuð verkefni og 

hinir á stöðvunum þar sem hóparnir voru yfirleitt ekki getuskiptir. Guðrún sagði: ,, ... honum 

finnst auðvitað spennandi að gera eitthvað svipað og þau ...“. Sóley sagði: ,,Ég veit ekki hvort 

þú tókst eftir á stöðvunum að ég var með einfaldara þar sem átti bara sem sagt, þau vita 

eiginlega hvort þau eiga að taka þyngra eða einfaldara“. Flestir kennaranna tóku fram að 

mikilvægt væri að námsefnið væri krefjandi en ekki of erfitt til þess að efla vinnusemi og 

viðhalda áhuga nemenda.   

Allir kennararnir töldu kennslu nemenda sem ættu í erfiðleikum með stærðfræði ekki 

vera með öðrum hætti en hinna þar sem nemendur vinna hver á sínum hraða í því efni sem 

þeir eru með hverju sinni. Einnig fengju allir nemendur innlagnir eftir þörfum og allir tækju 

þátt í innlögnum fyrir bekkinn. Kennararnir sögðust reyna að fara oftar til þeirra nemenda sem 
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ættu í erfiðleikum með stærðfræði, sinna þeim meira og leggja meiri áherslu á að nota 

hlutbundið efni við innlagnir og útskýringar því það hjálpi nemendum að skilja útskýringarnar 

og verkefnin. Fjórir kennarar sögðust gera einstaklingsnámskrá fyrir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði og fyrir bráðgera nemendur, ýmist sjálfir eða í samvinnu við 

sérkennara og foreldra. Einn kennari sagðist ekki gera einstaklingsnámskrá heldur væri þetta 

meira í kollinum á sér. Fram kom hjá öllum viðmælendum að nemendur fá ekki sérkennslu í 

stærðfræði í þeim skilningi að þeir fara ekki út úr kennslustund til sérkennara né kemur 

sérkennari inn í kennslustund. Tveir kennarar sögðu bráðgera nemendur fá að fara einu sinni í 

viku í kennslustund með nemendum í 4. bekk.  

 

4.2.2 Aðstoð inni í bekk 

Þrír kennarar sögðust hafa stuðningsfulltrúa með sér í flestum kennslustundum sem þeir 

kenndu bekknum og var svo í vettvangsheimsóknum rannsakanda. Misjafnt var hver vinna 

stuðningsfulltrúanna var í bekkjunum. Einn stuðningsfulltrúinn sinnti eingöngu einum 

nemanda og skipti sér svo til ekkert af öðrum nemendum. Hann sá að mestu um kennslu þess 

nemanda og vann með efni og einstaklingsnámskrá frá sérkennara. Annar sinnti að mestu 

einum nemanda en aðstoðaði einnig aðra nemendur sem voru aðeins á eftir í stærðfræði og þá 

sem sátu nálægt nemandanum eða voru með honum í hóp. Hann fór einnig stundum með 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með stærðfræði í aðra stofu við hliðina á kennslustofunni og 

nemendur unnu ákveðin verkefni sem kennarinn hafði valið. Þriðji stuðningsfulltrúinn fylgdi 

bekknum og aðstoðaði eftir þörfum en hann fylgdi einnig oft nemendum sem þurftu meiri 

aðstoð og voru með aðlagað efni, sérstaklega í stöðvavinnu. Hann tók einnig að sér að sjá um 

ákveðnar stöðvar í stöðvavinnu. Tveir síðastnefndu stuðningsfulltrúarnir unnu undir stjórn 

kennara í þeim tímum sem þeir fylgdu bekknum en undirbjuggu ekki kennslu eða skipulögðu 

nám nemenda, það er þeir voru kennaranum til aðstoðar við kennsluna. Í 

vettvangsheimsóknum rannsakanda fólst vinna stuðningsfulltrúanna oftast í því að aðstoða 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með stærðfræði og þeir virtust fylgjast sérstaklega vel með 

þeim nemendum.  
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4.3 Notkun hjálpargagna í stærðfræðikennslu  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir legðu áherslu á notkun hjálpargagna voru 

niðurstöður allar á sömu leið. Allir þátttakendur voru sammála um að hjálpargögn, bæði 

hlutbundin gögn og myndræn, skiptu miklu máli í kennslu og að þeir legðu áherslu á að 

nemendur notuðu þau. Einn þátttakandi sagðist telja að notkun hjálpargagna efldi sjálfstæði 

nemenda í vinnu, talnaskilning og getu þeirra í reikningi. Þátttakendur sögðu nemendur alltaf 

geta náð sér í þau hjálpargögn sem þeir þyrftu og vildu nota og tók einn kennarinn fram að 

stundum væri eins og það þyrfti að benda nemendum á að nota hjálpargögnin, þeir færu ekki 

að fyrra bragði eftir þeim sjálfir. Tveir kennarar sögðu að nemendur þyrftu leyfi ef þeir ætluðu 

að nota vasareikni þegar ekki væri verið að vinna með hann. Allir kennararnir sögðust kenna 

nemendum að nota þau hjálpargögn sem í boði væru í kennslustofunni en misjafnt væri hvaða 

gögn nemendur veldu að nota.  

Bára sagði:  

Já, mér finnst það mjög mikilvægt og það eru mismunandi hjálpargögn og 

hver og einn getur þá notað það sem passar honum. Maður sér alveg, það er 

ótrúlega mismunandi hvað þeim finnst gott, sumum finnst gott að nota 

talnagrind, öðrum málband, reglustiku, kubbana.  

Kristín sagði:  

Það er kannski að mér finnist nauðsynlegt að börn læri á hjálpargögn og 

kynnist hjálpargögnum og noti þau sem sjálfsagðan hlut, mér finnst það 

nauðsynlegt.  

 

Í öllum kennslustofunum voru hillur með hjálpargögnum sem nemendur gátu gengið í 

eftir þörfum og langflestir nemendur notuðu hjálpargögn við vinnu sína í stærðfræði. 

Mismunandi var hvaða hjálpargögn nemendur völdu þegar þeir voru að vinna með 

samlagningu og frádrátt, sumir völdu talnagrindur, aðrir málbönd eða 100-töfluna. Önnur 

hjálpargögn sem rannsakandi sá nemendur og kennara nota í vettvangsheimsóknunum 

tengdust því námsefni sem unnið var með, svo sem klukkur, kennslupeninga, reglustikur og 

ýmsa smáhluti. 
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4.4 Aðrir þættir 

Allir kennararnir sögðust vera ánægðir með Sprotaefnið, bæði námsbækur nemenda, 

kennarabækur og vefefni sem reyndar er á norsku. Einnig kom fram hjá þeim að nemendur 

væru mjög ánægðir með Sprota og að langflestum nemendum þætti stærðfræði 

skemmtilegasta námsgreinin. Þátttakendur sögðu meðal annars þetta um áhuga og vinnusemi 

nemenda í stærðfræði: 

Bára:  

[...] krakkarnir eru mjög hrifnir. Það er eiginlega alltaf já við erum að fara í 

stærðfræði. 

Guðrún:  

Þeim finnst þetta gaman og þeim finnst þetta betra. [...] Jú alla vega svona ef 

þetta er hvetjandi og þetta er áhugavekjandi þá er það kannski allt í lagi og 

það er kannski númer 1, 2 og 3 sem við viljum að þetta sé svona áhugavert. 

Ekki bara ömurlegt og o þurfum við að fara í þetta. Mér finnst ég alls ekki 

heyra svoleiðis hjá þeim. 

Kristín:  

Ég held að þetta sé uppáhaldsfag allra og við vorum að gera leiðsagnarmat 

bara fyrir hálfum mánuði síðan og svörin komu fyrir viku síðan frá 

heimilum. Og börnin svara sjálf, [...] skemmtilegustu tímarnir, elska Sprota, 

vildi að það væri oftar stærðfræði. Þeim finnst stærðfræði skemmtileg og ég 

þekki ekki eitt barn í þessum árgangi sem finnst ekki gaman í stærðfræði.  

María: 

Þeir eru alsælir. Þau voru búin að vera í skólanum sem sagt ágúst, 

september, október og voru spurð í nóvember og það var hver einasti sem 

sagði stærðfræði. Mér finnst það segja rosalega mikið. 

Sóley:  

Já þau eru voða dugleg og ef það er það sem ég kalla skúffuval og ef við 

erum að vinna einhver verkefni sama í hvaða fagi það er og ég leyfi þeim að 

fara í skúffuval eru ótrúlega margir sem velja stærðfræðibækur. Þau velja 

stærðfræðina flest öll, það er undantekning ef þau gera það ekki. 

 

Gögn úr vettvangsheimsóknum rannsakanda styðja þessi orð kennaranna um áhuga og 

vinnugleði nemenda. Í heimsóknunum heyrði rannsakandi aldrei neikvæðan tón frá 

nemendum í stærðfræðitímunum, þeir kvörtuðu frekar yfir því að tíminn væri búinn. Almennt 

virtust nemendur vera ánægðir með námsefnið sem þeir voru að vinna með og þeir voru 

vinnusamir og frekar sjálfstæðir í vinnu. 
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4.5 Samantekt 

Samsetning og geta nemendahópsins og námsefni nemenda voru þeir þættir sem helst höfðu 

áhrif á val á kennsluaðferðum hjá þátttakendum. Einn kennari vann með margar námsgreinar 

á sama tíma, aðallega stærðfræði, íslensku og samfélagsfræði, og byggði kennslu sína á 

stöðvavinnu þar sem nemendur unnu á stöðvum sem þjálfuðu þessar námsgreinar, ein 

námsgrein á hverri stöð. Annar kennari sagðist vera með allt í bland, einstaklingvinnu 

nemenda, innlagnir og stöðvavinnu. Tveir kennarar sögðust nær eingöngu vera með 

einstaklingmiðaða kennsluhætti þar sem nemendur ynnu á eigin hraða í námsbókunum og 

fengju einstaklingsinnlagnir þegar þeir þyrftu á þeim að halda. Einn kennari sagði kennsluna 

hjá sér hafa einkennst af innlögnum fyrir hópinn og vinnu nemenda í námsbókum innan 

ákveðinna kafla, það er að flestir nemendur unnu í sömu námsbókum en á sínum hraða. 

Nemendur með aðlagað námsefni voru með aðrar námsbækur við hæfi eða ákveðnar blaðsíður 

í Sprota 2 a/b sem var grunnnámsefni flestra nemenda. 

Kennararnir töldu kennslu nemenda sem ættu í erfiðleikum með stærðfræði ekki vera 

með öðrum hætti en hinna, heldur færu þeir oftar til þeirra og notuðu oftar hjálpargögn við 

innlagnir og útskýringar. Allir sögðu nemendur vera með námsefni við hæfi og þegar unnið 

væri í námsbókum ynni hver á sínum hraða, einir eða með öðrum. Í stöðvavinnunni gátu 

nemendur valið léttari verkefni sem þjálfuðu sömu þætti og þyngri verkefnin. Einungis einn 

kennari sagðist leggja áherslu á samræðu nemenda í stærðfræði og allir sögðust þeir leggja 

áherslu á notkun hjálpargagna í stærðfræði. Samkvæmt kennurunum fimm, og því sem 

rannsakandi sá í vettvangsheimsóknunum, eru nemendur almennt áhugasamir og ánægðir í 

stærðfræðitímum. 
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5 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af fræðunum og 

rannsóknarspurningunni: Hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 2. bekk og 

hvernig koma þær til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar? Einnig verða niðurstöður 

ræddar út frá eftirfarandi undirspurningum: Hvað ræður vali þínu á kennsluaðferðum í 

stærðfræði? Á hvaða hátt nærðu að koma til móts við þarfir allra nemenda í 

stærðfræðikennslu? Er kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum í stærðfræði með öðrum hætti 

en annarra nemenda og ef svo er, hvernig? Leggur þú áherslu á notkun hjálpargagna og 

samræðu nemenda í stærðfræðikennslu og ef svo er, hvernig? 

Umræður fara fram í eftirfarandi köflum. Fyrst er rætt um val á kennsluaðferðum, því 

næst hvernig komið er til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar, svo um notkun 

hjálpargagna í stærðfræðinámi barna í 2. bekk og að lokum er rætt um aðra þætti sem tengast 

rannsóknarefninu.  

 

 

5.1 Val á kennsluaðferðum 

Í þessum kafla verður rætt um hvaða þættir ráða vali kennaranna á kennsluaðferðum og hvað 

þeir leggja áherslu á í kennslunni. 

 

5.1.1 Hvað ræður vali á kennsluaðferðum? 

Margir þættir geta haft áhrif á val kennara á kennsluaðferðum, svo sem nemendur, námsefnið, 

skólastefna og þekking kennara á kennsluaðferðunum. Áhugavert var að það virtust nokkurn 

veginn vera sömu þættir sem kennararnir fimm sögðu ráða vali á kennsluaðferðum, það er 

samsetning nemendahópsins, námsefni nemenda og einstaklingsmiðuð kennsla. Til að koma 

til móts við órólega nemendur var einn kennari með stöðvavinnu með stuttum lotum í flestum 

kennslustundum og virtist það ganga vel í þeim kennslustundum sem rannsakandi var 

viðstaddur. Tveir kennarar sögðust reyna að koma til móts við þarfir nemenda með því að 

hafa einstaklingsmiðað námsefni og einstaklingsmiðaða kennslu þar sem geta innan 

nemendahópsins væri mismunandi. Einn af viðmælendunum sagðist vera með þetta allt í 
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bland og reyna að hafa kennsluna hlutbundna og að hann væri ekki mjög meðvitaður um heiti 

kennsluaðferðanna sem hann notar, það gilti bara að hafa námið fjölbreytt. Annar sagði 

kennsluna aðallega hafa einkennst af einstaklingsmiðuðu námsefni og sjálfstæðri vinnu 

nemenda til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemendahópsins. Þetta er í samræmi við 

áherslur í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla en þar er meðal annars lögð áhersla á að 

komið sé til móts við getu nemenda með einstaklingsmiðuðu námsefni og einstaklingsmiðaðri 

kennslu og með fjölbreyttum kennsluaðferðum (Mennta- og menningarmálaráðneytið, 2011, 

bls. 31, 34). Borich (2007, bls. 222) leggur áherslu á að kennsluaðferðir þurfi að vera 

fjölbreyttar og að kennarar kunni að nota þær eftir þörfum. Borich segir einnig að árangursrík 

kennsla byggi meðal annars á skýrri kennslu, fjölbreyttum kennsluaðferðum, námsefni við 

hæfi, kennslufriði og reglulegu námsmati (2007, bls. 9–17). Í vettvangsheimsóknum 

rannsakanda var yfirleitt góður kennslufriður, nemendur töluðu lágt og voru ekki á óþarfa rápi 

um kennslustofuna. Ekki fór fram námsmat í þeim tímum sem rannsakandi fylgdist með, að 

minnsta kosti tók hann ekki eftir því.  

Burden og Byrd (2010, bls. 86) segja að við val á kennsluaðferðum þurfi kennarar að 

hafa í huga að mismunandi aðferðir henti ólíkum nemendum þar sem geta og námssnið 

nemenda er mismunandi. Kennarar þurfi því að finna leiðir til þess að koma til móts við þarfir 

allra í námshópnum og að geta nemenda hafi áhrif á kennslu og bekkjarstjórnun hans. Þessir 

þættir, geta og samsetning nemendahópsins, höfðu aðallega áhrif á val á kennsluaðferðum hjá 

þremur kennurum í þessari rannsókn og hjá hinum tveimur var það námsefnið og 

einstaklingsmiðuð kennsla. Í heild má segja að þær leiðir sem viðmælendur hafi aðallega farið 

í kennslu til þess að koma til móts við þarfir nemenda hafi verið einstaklingsmiðað námsefni, 

innlagnir eftir þörfum nemenda, sjálfstæð vinna í námsefninu og stöðvavinna með 

getublönduðum verkefnum, misjafnt eftir kennurum. Kennsluaðferðirnar sem kennararnir 

völdu virtust hins vegar ekki vera mjög fjölbreyttar, að minnsta kosti ekki í 

vettvangsheimsóknum rannsakanda þar sem þeir voru yfirleitt með sömu aðferðir í báðum 

heimsóknunum.  

Burden og Byrd (2010, bls. 86) segja að kennarar þurfi að þekkja bakgrunn og getu 

hvers nemenda áður en kennsla er skipulögð. Þeir segja einnig að kennsla snúist um hvernig 

kennarinn setur námsefnið fram og samskipti milli hans og nemenda (Burden og Byrd, 2010, 

bls. 2–3). Mismunandi var hvernig hver kennari setti námsefnið fram en allir lögðu þeir 

áherslu á að það tæki mið af getu nemenda, að nemendur notuðu hlutbundin gögn og að þeir 

væru ánægðir í tímum. Ætla má því að kennararnir í þessari rannsókn hafi þekkt vel til 

nemenda sinna þar sem þeir lögðu allir áherslu á að nemendur væru með námsefni við hæfi og 
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fengju einstaklingsinnlagnir eftir þörfum. Rannsakanda sýndust samskipti nemenda og 

kennara vera góð þar sem kennarar sýndu nemendum umhyggju og nemendur leituðu til 

kennara eftir aðstoð frekar en að leita til bekkjarfélaga. Einnig virtist nemendum almennt líða 

vel í kennslustundunum og kennararnir gáfu sér tíma til þess að aðstoða hvern og einn 

nemanda. Samkvæmt Burden og Byrd, (2010, bls. 89, 100-101) hefur líðan, jákvætt viðhorf 

og sjálfstraust nemenda mikil áhrif á hversu vel þeim gengur í námi ásamt því að þeir finni að 

kennarinn beri umhyggju fyrir þeim, meðal annars með því að sýna þeim stuðning og hrósa 

hverjum og einum. Í grein Gersten, o.fl., (2009, bls. 1228–1231), um íhlutun í stærðfræðinámi 

nemenda með stærðfræðiörðugleika kom fram að ef kennararnir væru vel upplýstir um stöðu 

nemenda í námi hefði það jákvæð áhrif á námsárangur þeirra. Þetta kom einnig fram í 

rannsókn Jónínu Völu Kristinsdóttur (2006, bls. 44–46) ásamt því að áhugi og jákvætt viðhorf 

kennarans á náminu smiti út frá sér. Það skiptir því miklu máli fyrir vellíðan nemenda og að 

þeir nái árangri í námi að kennarar þekki vel til nemenda sinna, sýni þeim umhyggju og hvetji 

þá áfram í námi. 

 

5.1.2 Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir 

Hvað er einsktaklingsmiðuð kennsla og einstaklingsmiðað nám? Sú mynd sem rannsakandi 

hefur á túlkun þeirra þátttakenda sem sögðu kennsluna vera að mestu einstaklingsmiðaða er sú 

að kennslan einkennist af innlögnum fyrir námshópinn og fyrir einstaklinga, nemendur höfðu 

námsefni sem kom til móts við getu þeirra og þeir fengu að vinna í námsefninu á eigin hraða. 

Þetta sögðu tveir kennarar vera þá kennsluaðferð sem þeir væru yfirleitt með nema eitthvað 

sérstakt væri. Þeir sögðu einnig að þeirra hlutverk væri að leggja inn nýja námsþætti eftir 

þörfum nemenda, fara á milli og aðstoða þegar þeir rétta upp hönd og reyna að efla sjálfstæð 

vinnubrögð. Samkvæmt þessu felst einstaklingsmiðunin hjá þeim í að nemendur vinna með 

námsefni sem tekur mið af getu þeirra og þeir fá leiðbeinandi aðstoð þegar þeir þurfa sem er 

hluti af því sem fræðimenn sem vitnað er í í ritgerðinni telja til einstaklingsmiðunar, en þeir 

leggja einnig áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og samvinnu nemenda í lausnamiðuðu 

námi. Fræðimenn telja nokkrar kennsluaðferðir henta í einstaklingsmiðaðri kennslu og nefna 

þeir Burden og Byrd (2010, bls. 110–111) að kennsluaðferðir sem styðji einstaklingsmiðun 

séu kennsluaðferðir sem leiðbeini nemendum til þess að ná námsmarkmiðum sínum. Þessar 

aðferðir geta verið bæði beinar og kennarastýrðar eða óbeinar og meira nemendamiðaðar. 

Aðalatriðið sé að þær hæfi markmiðum kennslustundarinnar. Tomlinson (1999, bls. 61–62) 

telur að margar kennsluaðferðir geti komið til móts við ólíkar þarfir nemenda, getu þeirra, 
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áhuga og námsstíl og það sé hlutverk kennarans að beita þeim á þann hátt að þær komi til 

móts við námsþarfir nemenda. Flestir fræðimenn sem fjalla um kennslu og vitnað er í í þessari 

ritgerð leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Miðað við það sem kom fram í 

viðtölunum og rannsakandi sá í vettvangsheimsóknunum var kennslan ekki mjög fjölbreytt 

þar sem áhersla virtist aðallega vera á einstaklingsinnlagnir og sjálfstæða vinnu nemenda í 

námsefni við hæfi. Hvers vegna svo var veit rannsakandi ekki, kannski er það vegna þess að 

kennurum hefur ekki gefist kostur á að fara á námskeið í að einstaklingsmiða kennsluaðferðir 

í stærðfræði. Einn kennari sagði að hann reyndi að fá nemendur til þess að hugsa um 

lausnaleiðir þegar hann leiðbeinir þeim. Hyde (2006, bls. 1–2), Carpenter o.fl., (1999, bls. 98) 

og Carpenter, Franke og Levi (2003, bls. 1) eru meðal þeirra fræðimanna sem leggja áherslu á 

að kennarar ræði við nemendur um það sem þeir eru að gera til að efla stærðfræðiskilning 

þeirra og fá þá til þess að ígrunda á meðan þeir vinna. Því verður þessi aðferð kennarans að 

teljast góð og líkleg til þess að efla skilning nemenda.  

Burden og Byrd (2010, bls. 104–107) segja að hægt sé að einstaklingsmiða kennslu út 

frá þörfum hvers nemanda, með kennsluaðferðum og námsmati. Mikilvægast sé þó að allir 

hafi efni við hæfi sem sé krefjandi og leiði til framfara í námi og að allir fái stuðning við hæfi. 

Þeir kennarar sem sögðu kennsluna einstaklingsmiðaða lögðu megin áherslu á 

einstaklingsmiðað námsefni og sjálfstæða vinnu nemenda í námsbókum ásamt 

einstaklingsinnlögnum. Grunnnámsefni fyrir flesta nemendur hjá kennurunum var Sproti 2a/b 

og er það námsefni talið nýtast vel til að skipuleggja einstaklingsmiðað nám þar sem hægt er 

að velja misþung verkefni í námsefninu (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2007/2009, bls. iii; 

Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2006/2010, bls. 1). 

 

5.1.3 Stöðvavinna 

Sú mynd sem rannsakandi hefur af stöðvavinnunni er tvennskonar. Annars vegar er um að 

ræða stöðvavinnu sem hófst á innlögn áður en nemendur fóru á stöðvar, þar sem unnið var 

meðal annars með verkefni í stærðfræði, íslensku og samfélagsfræði flestar kennslustundir, 20 

mínútur í senn á hverri stöð í 3–4 manna hópum. Vinnan á stöðvunum var fjölbreytt, svo sem 

bókavinna, spil, leikir og ýmis önnur verkefni og nemendur voru vinnusamir og áhugasamir í 

báðum heimsóknum rannsakanda. Eftir því sem rannsakandi sá voru verkefnin getuskipt á 

sumum stöðvunum en þjálfuðu sömu þætti. Nemendur unnu ýmist sjálfstætt í verkefnum eða í 

samvinnu með öðrum þar sem þeir þurftu að ræða saman. Þetta samræmist því sem Hyde 

(2006, bls. 10) telur meðal annars mikilvægt til þess að auka skilning nemenda í stærðfræði, 
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en það er að þeir ræði saman í litlum hópum um lausn vandans. Á meðan nemendur unnu fóru 

kennarinn og stuðningsfulltrúinn á milli og leiðbeindu þeim. Kennarinn sagði stöðvavinnuna 

hafa gefist vel það sem af væri skólaári og þetta vinnufyrirkomulag henti námshópnum, 

vinnan sé fjölbreytt og nemendur ánægðir. Samkvæmt Marzano, Pickering og Pollock, 2005, 

(tilvitnað í Burden og Byrd, 2010, bls. 152) er talið að samvinna nemenda hafi almennt 

jákvæð áhrifa á árangur þeirra og geti skilað betri árangri heldur en einstaklingsvinna. 

Hins vegar er um að ræða mynd af stöðvavinnu þar sem nemendur unnu í 3–4 manna 

getublönduðum hópum á stöðvum með fjölbreyttum getuskiptum stærðfræðiverkefnum. 

Kennarinn fór á milli stöðva og aðstoði nemendur ásamt stuðningsfulltrúanum sem oft fylgdi 

ákveðnum hópi eða hópum. Kennarinn tók fram að stutt væri síðan hann fór að þjálfa 

nemendur í að vinna saman á stöðvum og það hafi verið erfitt fyrst þar sem nemendahópurinn 

sé baldinn en gangi nú orðið mun betur. Van de Walle (1998, bls. 487–489) mælir með 

samvinnunámi eða hópvinnu þegar verið er að kenna í getublönduðum hópum þar sem 

nemendur vinni fjölbreytt verkefni við hæfi. Samkvæmt Borich, (2007, bls. 65–66), geta 

markmið hópvinnu bæði verið að þjálfa samvinnu nemenda og námsgreinar og í þessu tilfelli 

má álíta að unnið hafi verið að báðum markmiðum með stöðvavinnunni.  

Segja má að stöðvavinnan hjá báðum kennurum hafi í flestum tilfellum byggst upp á 

beinni kennslu, einstaklingsvinnu og samvinnu nemenda. Kennslustundirnar byrjuðu á 

innlögn með sýnikennslu, útskýringum eða upprifjun og síðan fóru nemendur á stöðvar, í 3–4 

manna getublönduðum hópum, eða paravinnu þar sem reyndi oft á samvinnu þeirra við 

verkefnalausn. Nemendur voru hvattir til þess að ræða saman og aðstoða hver annan og 

kennarinn fór á milli og leiðbeindi og kom með endurgjöf. Van de Walle, (1998, bls. 487–

489) telur þessa þætti vera mikilvæga í kennslu nemenda með mismunandi færni í stærðfræði, 

það er að vinna í getublönduðum hópum að sameiginlegum lausnum og að kennarinn 

leiðbeini nemendum á meðan þeir vinna. Nemendur gátu gengið að öllum gögnum á 

stöðvunum, þeir fengu leiðbeiningar og gátu ýmist valið sér verkefni eða unnið ákveðin 

verkefni frá kennara í samvinnu með öðrum eða einstaklingslega (Burden og Byrd, 2010, bls. 

157; Tomlinson, 1999, bls. 76). 
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5.1.4 Innlagnir 

Þar sem innlagnir eru sennilega sú kennsluaðferð sem flestir kennarar nota þegar þeir kenna 

nýja þætti kom ekki á óvart að allir kennararnir notuðu innlagnir í sinni kennslu. Innlagnirnar 

voru ýmist fyrir allan námshópinn í einu, fyrir litla hópa og fyrir einstaklinga til þess að 

útskýra betur það sem kom fram í hópinnlögninni eða til þess að kenna nýtt efni. Einnig kom 

fram hjá öllum viðmælendum að betra væri að vera með hópinnlagnir í krók eða þar sem 

nemendur sætu allir saman því þá væri auðveldara að ná athygli þeirra. Þrír af fimm 

kennurum sögðust byrja innlagnir á að nota hlutbundin gögn til útskýringa ef það væri hægt 

og sýnikennslu til þess að auka skilning nemenda. Einn kennari tók fram að þegar hann væri 

með einstaklingsinnlagnir reyndi hann að fá nemendur til þess að hugsa um þær leiðir sem 

hægt væri að fara og ræða lausnirnar. Það samræmist áherslum Carpenter, o.fl. (1999, bls. 86–

89), en þeir telja að til þess að nemendur læri með skilningi þurfi þeir meðal annars að leysa 

þrautir sem hæfa getu þeirra. Kennarinn leiðbeinir og spyr hvern og einn nemanda um það 

sem hann er að gera á meðan á vinnu stendur, bæði til að meta skilning nemandans og til að 

aðstoða hann ef þarf. Annar sagðist reyna að leggja inn áður en nemendur kæmu að ákveðnu 

efni. Innlagnirnar fólu ýmist í sér sýnikennslu, kynningar, spurnaraðferðir eða upprifjun þar 

sem tekin voru dæmi og notuð hlutbundin gögn eftir þörfum. Notkun hlutbundinna gagna og 

sýnidæma er talin geta verið árangursrík kennsluaðferð í stærðfræðikennslu yngri nemenda 

sem eiga erfitt með að skilja munnlegar útskýringar og góð leið til þess að kenna nemendum 

nýja þætti (Borich, 2007, bls. 239; Burden og Byrd, 2010, bls. 125–126; Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 59). Í grein Gersten o.fl., (2009, bls. 1228–1231) kom fram að bein kennsla með 

skýrum leiðbeiningum, sýnikennslu og umræðum um efnið reyndist mjög áhrifarík í íhlutun í 

námi nemenda með stærðfræðiörðugleika. Innlagnirnar sem rannsakandi fylgdist með í 

vettvangsheimsóknunum voru yfirleitt í formi beinnar kennslu og kennararnir notuðu 

hjálpargögn og sýnidæmi við útskýringar og ræddu við nemendur um lausnirnar. 

 

5.1.5 Samræða 

Misjafnt var hvort viðmælendur lögðu áherslu á samræðu nemenda á milli eða við kennara í 

stærðfræðitímum en flestir sögðust hvetja nemendur til þess að ræða um lausnirnar ef þeir 

væru að vinna að samskonar verkefnum og einnig þegar þeir væru að aðstoða hver annan. 

Einungis einn kennari sagðist vinna skipulega með verkefni og þrautir sem krefjast þess að 

nemendur ræði saman við lausnaleit. Hann sagði þó að nemendur væru helst til of ungir ennþá 

en hann hafi notað þessa aðferð mikið þegar hann kenndi 3. og 4. bekk. Annar kennari sagðist 
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hvetja foreldra til þess að ræða við börnin um stærðfræði en ekki kom fram hvort foreldrarnir 

gerðu það. Einn af viðmælendunum sagðist ekki vera nógu öruggur í að leiða samræðu um 

stærðfræði og því hefði hann lítið gert af því. Andersen (2009, bls. 119) segir að til þess að 

geta skilið samband stærðfræðitákna og virkni þeirra sé nauðsynlegt að nemendur fái að tala 

um stærðfræði og tengja hana við daglegt umhverfi, hugtök og skrifuð og hlutbundin tákn. 

Hann segir jafnframt að ef unnið sé með þessa þætti saman auki það stærðfræðiskilning barna. 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að mikilvægt sé að nemendur fái 

tækifæri til þess að tjá sig munnlega um stærðfræði því munnleg samskipti stuðli að dýpri 

skilningi barna á hugtökum og aðferðum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5–6). Carpenter 

o.fl. (1999, bls. 98) eru meðal þeirra fræðimanna sem vitnað er í í þessari ritgerð sem segja að 

það geti hvatt börn áfram í stærðfræðivinnu og stuðlað að auknum skilningi að fá að segja frá 

lausnum og vinnu sinni. Einnig kom fram í grein Gersten o.fl. (2009, bls. 1226–1227) að 

árangursríkt sé að kenna nemendum að nota tungumálið til þess að leiðbeina þeim í vinnu og 

koma skipulagi á hugsanir sínar. Því má álíta að mikilvægt sé að kennarar leggi áherslu á 

samræðu nemenda á milli og við kennara um efni sem tengist stærðfræði og gert er ráð fyrir 

samræðum um efnið í hverjum kafla í Sprotanámsefninu (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 

2007/2009, bls. 2–128; Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2006/2010, bls. 2–128). Hjá 

rannsakanda vaknar sú spurning hvort ekki þurfi að þjálfa og hvetja kennara til þess að nota 

samræðu í kennslu þar sem einungis einn kennari virtist nota þennan möguleika til þess að 

efla skilning nemenda á stærðfræði þrátt fyrir að í grunnnámsefni flestra nemenda sé gert ráð 

fyrir samræðum. Einnig er lögð áhersla á samræðu nemenda við kennara og sín á milli í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5–6). Borich, 

(2007, bls. 222), leggur áherslu á að ekki sé nóg að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir 

heldur þurfi þeir einnig að kunna að nota þær. Að mati rannsakanda er því mikilvægt að 

kennurum standi til boða að efla þekkingu sína á kennsluaðferðum í stærðfræði. 

 

 

5.2 Kennsla nemenda í skóla án aðgreiningar  

Til þess að fá einhverja mynd af kennslu nemenda í skóla án aðgreiningar hjá viðmælendum 

voru kennararnir meðal annars spurðir: Á hvaða hátt nærðu að koma til móts við þarfir 

nemenda í stærðfræðikennslu? Er kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum í stærðfræði með 

öðrum hætti en annarra nemenda og ef svo er, hvernig?  
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5.2.1 Aðlagað námsefni og kennsluaðferðir 

Þegar rannsóknargögnin eru skoðuð sést að allir kennararnir telja sig ná að koma til móts við 

þarfir nemenda með því að velja námsefni sem hæfir hverjum og einum og með því að hafa 

einstaklingsmiðaða kennslu, ýmist að öllu leyti eða hluta til. Einn kennari var þar að auki með 

stöðvavinnu með verkefnum sem tengdust stærðfræði, íslensku og samfélagsfræði flestar 

kennslustundir til þess að koma til móts við þarfir órólegra nemenda og voru sumar 

stöðvarnar með getublönduðum verkefnum. Eftir því sem rannsakandi sá og kennararnir 

sögðu fengu nemendur yfirleitt að vinna nokkuð frjálst í námsbókunum sem þeir voru með, 

ýmist alveg frjálst eða innan ákveðinna kafla. Svo var einnig ef þeir voru að vinna skrifleg 

einstaklingsverkefni í stöðvavinnunni en í verkefnum sem reyndu á samvinnu hópsins þurftu 

nemendur að fylgjast að, til dæmis í spilum og ýmsum þrautum. Í almennum hluta 

aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að nemendur eigi rétt á námi við hæfi, að kennarar þurfi 

að taka tillit til getu og þroska nemenda og laga kennsluna að námþörgum þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). Burden og Byrd (2010, bls. 88–89) leggja áherslu á 

að kennsla bráðgerra nemenda sé á sveigjanlegum hraða svo nemendur fái tækifæri til þess að 

vinna á eigin hraða og má ætla að það sé einnig mikilvægt fyrir aðra nemendur, ekki síst þá 

sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði og fara hægt yfir efnið.  

Fram kom hjá kennurunum að flestir nemendur í 2. bekk væru með Sprota 2a/b sem 

grunnefni í stærðfræði og fengju svo annað ítarefni eftir þörfum. Einnig kom fram að 

nemendur sem ættu í erfiðleikum með stærðfræði fengju aðlagað efni sem oft væri léttara og 

hæfði getu þeirra. Að sama skapi fá bráðgerir nemendur líka námsefni við hæfi sem er þá 

meira krefjandi fyrir þá. Tveir kennarar sögðu að bráðgerir nemendur fái að fara út úr 

stærðfræðitíma í sínum bekk til þess að fara í tíma í 4. bekk en þeir Burden og Byrd (2010, 

bls. 88–89) leggja áherslu á að bráðgerir nemendur fái krefjandi námsefni við hæfi, 

sveigjanlega kennslu og að nemendur fái tækifæri til þess að vinna á eigin hraða. Erfitt er að 

meta hvort rétt sé að taka bráðgera nemendur út úr tíma til þess að fara í tíma með nemendum 

sem eru á svipuðu getusviði, það má líkja því við að fara í sérkennslu í aðra stofu sem er þá 

aðgreining frá bekkjarfélögum og er það eitt af því sem ekki samræmist stefnu skóla án 

aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Aftur á móti þarf kennsla 

bráðgerra nemenda að vera sveigjanleg og álíta má að nemendur hafi fengið öðruvísi 

námsörvun í þessum kennslustundum og að þessi ráðstöfun hafi verið ákveðin í samráði við 

nemendur og foreldra þeirra þar sem kennararnir gerðu einstaklingsnámskrá fyrir þessa 

nemendur í samráði við foreldra (Burden og Byrd, 2010, bls. 88–89). Í heimsóknum 

rannsakanda voru nemendur ýmist að vinna einstaklingslega í námsbókum, fylgjast með 



 

57 

 

innlögn, vinna á stöðvum eða í paravinnu. Almennt voru viðmælendur sammála um að 

mikilvægt væri að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum, að þeir lærðu að vinna með öllum 

og að nemendur væru almennt áhugasamir um stærðfræði. Burden og Byrd, (2010, bls. 89), 

telja mikilvægt að kennarar hugi að vellíðan, ánægju og samvinnu nemenda við skipulag 

kennslu nemenda með námsörðugleika. Samkvæmt Tomlinson (1999, bls. 10–11) er 

mikilvægt að efla skilning og færni nemenda með stærðfræðiörugleika á nauðsynlegum 

þáttum, að þeir vinni krefjandi verkefni við hæfi og fái tækifæri til þess að vinna einir og með 

öðrum.  

Kennararnir sögðust sjá um að meta stöðu nemenda og velja námsefni fyrir nemendur 

sem væru með annað en grunnnámsefni bekkjarins, ýmist sjálfir eða í samstarfi við 

sérkennara og foreldra. Burden og Byrd (2010, bls. 87–89 og 98) telja mikilvægt að nota 

einstaklingsmiðað námsefni þegar það er hægt til þess að koma til móts við þarfir nemenda og 

til þess að gera námið aðgengilegra fyrir þá. Það ber þó að taka fram að sérkennarar komu 

ekki að kennslunni að öðru leyti og að nemendur með stærðfræðiörðugleika fengu ekki 

sérkennslu hjá sérkennara í stærðfræði í neinum tilfellum. Kennararnir tveir sem voru með 

stöðvavinnu sögðust reyna að hafa verkefnin á stöðvunum þannig að þau kæmu til móts við 

námsgetu allra með því að vera með misþung verkefni á sömu stöðvunum. Annar þeirra 

sagðist leyfa nemendum sem væru getuminni að nota vasareikni svo þeir gætu unnið svipuð 

verkefni og bekkjarfélagarnir. Kennararnir sögðu að nemendum sem ættu í erfiðleikum með 

stærðfræði þætti meira spennandi að vinna verkefni sem væru svipuð og þau sem 

bekkjarfélagarnir væru að vinna. Samkvæmt Burden og Byrd, (2010, bls. 87–89), þarf 

sérstaklega að huga að kennslu sem tengist áhuga, þörfum og reynslu nemanda með litla færni 

í stærðfræði og skapa örvandi og styðjandi umhverfi og er samvinnunám og félagakennsla 

meðal annars talin góð leið í kennslunni. Það að vinna með svipuð verkefni og hinir dregur úr 

aðgreiningu og líklegt er að slík vinna styrki sjálfstraust þeirra og áhuga en það er talið auka 

líkur á bættum námsárangri (Burden og Byrd, 2010, bls. 89; Van de Walle, 1998, bls. 487–

488). Allir kennararnir sögðu mikilvægt að nemendur væru að vinna með námsefni sem væri 

krefjandi og áhugavert, sama hvar þeir væru staddir í námi, því það efldi vinnusemi þeirra og 

viðhéldi áhuga og er það í samræmi við orð Van de Walle um mikilvægi getutengdra verkefna 

(1998 bls. 483 og 498–488). Burden og Byrd (2010, bls. 104–107) leggja einnig áherslu á að 

allir nemendur séu með krefjandi verkefni við hæfi sem leiði til framfara í námi þeirra. 

Hvað varðar kennsluaðferðir þá einkenndust þær af innlögnum, sjálfstæðri vinnu 

nemenda í námsefninu og stöðva- og paravinnu í þeim kennslustundum sem rannsakandi sá 

og var hver kennari með sömu eða svipaðar aðferðir í báðum kennslustundunum fyrir utan 
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einn kennara sem var með stöðvavinnu með ýmis konar stærðfræðiverkefnum í fyrri 

kennslustundinni og paravinnu í þeirri seinni. Tomlinson (1999, bls. 61–62) telur að kennarar 

geti beitt mörgum ólíkum kennsluaðferðum til þess að koma til móts við þarfir og námsstíl 

nemenda ef þeim sé beitt á réttan hátt og mikilvægt sé að kennarar noti fjölbreyttar aðferðir til 

þess að koma til móts við þarfir allra nemenda. Vinna nemenda var mismunandi eftir 

stöðvunum sem þeir voru á, svo sem leikir, spil og bókavinna. Innlagnir voru aðlagaðar að 

nemendahópnum með ýmsum hætti, til dæmis voru innlagnir fyrir allan hópinn oftast í krók 

því kennurunum fannst þeir ná betur til nemenda ef allir væru á sama stað. Kennararnir voru 

einnig með innlagnir fyrir smærri hópa og fyrir einstaklinga. Þær innlangir sem rannsakandi 

sá í vettvangsheimsóknum sínum einkenndust af beinni kennslu með sýnidæmum á töflu og 

með hlutbundnum gögnum. Aðlögun kennsluaðferða var því fyrst og fremst í innlögnunum og 

stöðvavinnunni. Samkvæmt Gersten, Jayanthi og fleiri (2009, bls. 1226–1227) var bein 

kennsla þar sem nemendum var sýnt stig af stigi hvernig þeir ættu að leysa þrautir ásamt 

umræðum og sjónrænni kynningu önnur af þeim leiðum sem hentaði nemendum með 

námsörðugleika best. Einn kennari sagðist hafa valið að hafa stöðvavinnu í flestum 

kennslustundum hjá sér til þess að koma til móts við órólega nemendur í sínum hópi. Hann 

sagði þá kennsluaðferð hafa gefist vel, nemendur væru virkari og þeir segðu allir að þeim 

þætti stöðvavinnan skemmtileg. Van de Walle (1998, bls. 487–489) telur samvinnunám þar 

sem nemendur vinna saman í getublönduðum hópum vera góða leið til þess að koma til móts 

við þarfir ólíkra nemenda. Mikilvægt sé að verkefnin séu við hæfi og fjölbreytt og þar geti 

getumeiri nemendur aðstoðað þá sem eru getuminni. Hann segir jafnframt að verkefni sem 

eigi að þjálfa færni og kunnáttu þurfi að vera einstaklingsmiðuð. Með því að hafa stöðvavinnu 

kemur kennarinn ekki einungis til móts við námsþarfir nemenda heldur einnig félagslegar 

þarfir þar sem þeir fái tækifæri til þess að vinna með öðrum. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu kennslu nemenda sem ættu í 

erfiðleikum með stærðfræði vera með öðrum hætti en annarra nemenda sögðu þeir svo ekki 

vera þar sem nemendur vinni almennt á sínum hraða í námsefninu og að kennslan væri 

einstaklingsmiðuð. Einstaklingsmiðun er ein af þeim leiðum sem taldar eru koma til móts við 

þarfir nemenda með námsörðugleika, ásamt samvinnunámi, félagakennslu, sjónrænu og 

heyrnrænu efni og fleiri þáttum (Burden og Byrd, 2010, bls. 87–89). Einstaklingsmiðunin 

fólst þó aðallega í aðlögun námsefnis, frjálsri vinnu nemenda í námsbókum, 

einstaklingsmiðuðum innlögnum og tveir kennarar voru þar að auki með stöðvavinnu með 

getuskiptum verkefnum. Viðmælendur voru allir sammála um að þeir færu oftar til nemenda 

sem ættu í erfiðleikum með stærðfræði og að þeir sinntu þeim meira og notuðu yfirleitt 
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hlutbundið efni við útskýringar. Má því segja að á þann hátt hafi kennsla þeirra verið með 

öðrum hætti en hinna. Fjórir kennarar sögðust gera einstaklingsnámskrár fyrir þessa nemendur 

sem og fyrir bráðgera nemendur. Fram kemur hjá Poustie ,(2000, bls. 5), að mikilvægt sé að 

greina veika og sterka þætti hjá nemendum svo hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir sem 

byggi á sterkum þáttum nemandans og má ætla að gott sé að halda utan um þessa þætti í 

einstaklingsnámskrá ef aðlögunin er umfangsmikil. Einnig kemur fram í grein Gersten o.fl., 

(2009, bls. 1228–1231) að það hafði jákvæð áhrif á árangur nemenda í stærðfræðinámi ef 

kennarar voru vel upplýstir um stöðu og framfarir þeirra í námi.  

Þrír viðmælendur sögðust hafa stuðningsfulltrúa með sér inn í bekk og var misjafnt 

hvort hann var tengdur ákveðnum nemendum eða fylgdi hópnum sem aðstoðarmaður kennara. 

Í einu tilfelli má segja að hann hafi komið í stað kennara þar sem hann sá um kennslu 

ákveðins nemanda og vann út frá námskrá frá sérkennara. Í hinum tveimur tilfellunum unnu 

stuðningsfulltrúarnir undir stjórn kennaranna í bekkjunum og oft fylgdu þeir slakari 

nemendum, bæði í stöðvavinnu og einstaklingsvinnu. Þar sem nemendur með 

stærðfræðiörðugleika fengu ekki kennslu í stærðfræði hjá sérkennara má spyrja hvort 

stuðningsfulltrúarnir eigi að koma í staðinn fyrir sérkennarana og hvort það sé rétt leið til þess 

að koma til móts við þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. 

Þegar litið er yfir gögnin í heild má segja að kennararnir telji sig koma til móts við 

þarfir nemenda með því að hafa námsefni við hæfi hvers og eins, einstaklingsmiðuðum 

innlögnum, notkun hjálpargagna og að nemendur fá að vinna á sínum hraða í því námsefni 

sem þeir eru með. Í stöðvavinnu var komið til móts við þarfir nemenda með því að hafa 

getuskipt verkefni sem þjálfuðu sambærilega þætti á stöðvunum. Allir hvöttu nemendur til 

þess að nota hjálpargögn og stuðningsfulltrúi fylgdi oft þeim hópum sem nemendur með 

stærðfræðiörðugleika voru í. Kennararnir töldu kennslu nemenda með erfiðleika ekki vera 

með öðrum hætti en annarra nemenda, heldur fengju þeir meiri aðstoð og innlagnir í samræmi 

við námsefnið sem þeir væru að vinna í, sem er þá í raun öðruvísi kennsla. Allir nemendur 

voru í sömu kennslustofu nema þegar bráðgerir nemendur fóru út úr tíma. Að því leyti er 

komið til móts við félagslegt réttlæti nemenda og með því að hafa námsefni við hæfi gátu þeir 

tekið virkan þátt í því starfi sem fram fór í kennslustofunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). 
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5.3 Notkun hjálpargagna í stærðfræðikennslu 

Í umræðu um notkun hjálpargagna er reynt að svara því hvort kennarar leggi áherslu á notkun 

hjálpargagna og ef svo er, hvernig. Þegar rannsóknargögnin eru skoðuð kemur í ljós að allir 

kennaranir leggja áherslu á að nemendur noti hjálpargögn í stærðfræði, bæði myndræn og 

hlutbundin gögn. Einnig voru þeir sammála um að hjálpargögn skiptu miklu máli í kennslu 

samanber orð þeirra:  

Já, mér finnst það mjög mikilvægt og það eru mismunandi hjálpargögn og 

hver og einn getur þá notað það sem passar honum (Bára). [...] Já, það er 

alltaf í boði það sem þau þurfa ... . (Guðrún). [...] Það er kannski að mér 

finnist nauðsynlegt að börn læri á hjálpargögn og kynnist hjálpargögnum og 

noti þau sem sjálfsagðan hlut ... . (Kristín). [...] maður reynir að nýta það 

sem manni dettur í hug alla vega ... . (María). [...] Á ég að ná í kubba fyrir 

þig eða hvað má bjóða þér? (Sóley).  

 

Flestir fræðimenn sem vitnað í í þessari ritgerð leggja áherslu á notkun hlutbundinna og 

myndrænna gagna í stærðfræðikennslu samanber Carpenter og fleiri (1999, bls. 2, 15, 18, 55) 

sem telja að börn noti beinar fyrirmyndir þegar þau byrja að leysa þrautir með því að hlutgera 

tölur og til þess að telja. Hyde (2006, bls. 10) leggur áherslu á að við lausnaleit þurfi 

nemendur að nota áþreifanleg hjálpargögn og myndræn til þess að byggja upp skilning á 

þrautum. Flestir fræðimenn sem rannsakandi kynnti sér og fjalla um stærðfræðinám barna 

leggja einnig áherslu á þessa þætti, meðal annars Poustie (2000, bls. 5) sem segir að börn með 

stærðfræðiörðugleika geti átt erfitt með að skilja ný hugtök nema þau séu kennd á hlutbundinn 

hátt. Einn kennari í þessari rannsókn lagði mikla áherslu á að notkun hjálpargagna geti eflt 

skilning nemenda og getu í námi og hjálpað þeim að vera sjálfstæðir í vinnu. Það samræmist 

orðum Carpenter og fleiri (2003, bls. 1) sem segja að til þess að nemendur læri með skilningi 

þurfi þeir að nota hluti, tákn og orð til þess að gefa stærðfræðinni merkingu. Í 

vettvangsheimsóknum rannsakanda notuðu flestir nemendur einhver hjálpargögn og fór það 

eftir námsefninu sem þeir voru að vinna með hvaða gögn þeir völdu, en allir virtust kunna á 

þau gögn sem þeir notuðu.  

Allir kennararnir sögðust kenna nemendum að nota hjálpargögnin og hvetja þá til að 

nota þau. Einnig kom fram að nemendur fá að velja sér þau hjálpargögn sem þeim finnst best 

að nota og eru í kennslustofunni og að misjafnt væri hvaða gögn yrðu fyrir valinu en 

Carpenter og fleiri (1999, bls. 91–92) leggja áherslu á að börn geti valið úr fjölbreyttum 

námsgögnum, meðal annars hjálpargögnum, til þess að leysa þrautir. Tveir kennarar tóku fram 

að nemendur þyrftu að fá leyfi ef þeir ætluðu að nota vasareikni og einn kennari sagðist 
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stundum leyfa nemanda sem ætti í erfiðleikum með stærðfræði að nota vasareikni þegar hann 

væri í stöðvavinnu með öðrum því það gerði honum kleift að vinna svipuð verkefni og aðrir í 

hópnum. Van de Walle (1998, bls. 487–489) tekur undir að í getublönduðum hópum eigi að 

leyfa getuminni nemendum að nota vasareikni ef þeir þurfa. Tveir kennarar nefndu að ef 

nemendur skildu það sem þeir væru að gera væru þeir ekki að ýta hjálpargögnunum að þeim. 

Þar sem nemendur á þessum aldri vinna ekki með háar tölur voru talnagrindur, kubbar og 

hjálpargögn sem sýndu talnalínuna þau gögn sem þeir völdu að nota í samlagningu og 

frádrætti. Það vakti athygli rannsakanda hversu margir nemendur völdu að nota málband sér 

til aðstoðar við samlagningu og frádrátt frekar en talnagrind.  

Draga má þá ályktun að áhersla kennaranna á notkun hjálpargagna komi öllum 

nemendum til góða þar sem fræðimenn sem vitnað er í í þessari ritgerð virðast almennt leggja 

áherslu á notkun þeirra í stærðfræðivinnu til þess að efla skilning nemenda. Van de Walle 

(1998, bls. 485–486) telur notkun hjálpargagna við lausnaleit vera eina bestu leiðina til þess 

að styrkja skilning nemenda á stærðfræði. Einnig kemur fram í stærðfræðihluta aðalanámskrár 

grunnskóla að nemendur eigi að fá að iðka hlutbundna vinnu með fjölbreyttum 

hjálpargögnum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). 

 

 

5.4 Aðrir þættir 

Það vakti athygli rannsakanda hversu vinnusamir nemendur voru almennt í þeim tímum sem 

hann var viðstaddur og að nemendur virtust vera ánægðir í þeirri vinnu sem þeir voru í sama 

hvaða kennsluaðferð var í gangi. Kemur það heim og saman við orð þátttakenda að flestum 

nemendum þeirra þyki stærðfræði skemmtilegasta námsgreinin í skólanum:  

Það er eiginlega alltaf já við erum að fara í stærðfræði. (Bára). [...] það er 

kannski númer 1, 2 og 3 sem við viljum að þetta sé svona áhugavert. Ekki 

bara ömurlegt og o þurfum við að fara í þetta. Mér finnst ég alls ekki heyra 

svoleiðis hjá þeim. (Guðrún). [...] Og börnin svara sjálf, geggjað í 

stærðfræði, æðislegt, dásamlegt, skemmtilegt, skemmtilegustu tímarnir. 

(Kristín). [...] það var hver einasti sem sagði stærðfræði. (María). [...] Þau 

velja stærðfræðina flest öll, það er undantekning ef þau gera það ekki. 

(Sóley). 

 

Allir kennararnir lögðu áherslu á að mikilvægt væri að hafa námið áhugavert og að 

nemendum þætti vinnan skemmtileg. Flestir sögðust vera mjög ánægðir með Sprotaefnið og 

þeim þætti áhugi og ánægja nemenda hafa aukist eftir að farið var að vinna með það efni í 2. 
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bekk. Það er því mikil ábyrgð sem hvílir á herðum stærðfræðikennara á yngsta stigi, að 

viðhalda vinnugleði nemenda og ánægju í vinnu með stærðfræði ef álykta má að nemendur 

þar séu almennt áhugasamir um stærðfræði. Tomlinson, (1999, bls. 61–62), telur að kennarar 

geti komið til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda með því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og Burden og Byrd, (2010, bls. 87–89), leggja áherslu á að við skipulag 

kennslu nemenda með stærðfræðiörugleika þurfi kennslan að taka mið af áhuga, reynslu og 

þörfum nemandans. Þeir segja einnig að mikilvægt sé að byggja upp sjálfsálit, sjálfstraust og 

sjálfsstjórn hjá nemendum því það hafi jákvæð áhrif á námsárangur allra nemenda ásamt 

jákvæðu viðhorfi til samvinnu og náms. 

 Einnig vakti athygli rannsakanda að einungis tveir af fimm kennurum sögðust leyfa 

nemendum að vinna stærðfræðiefni á vefnum og var það vegna þess að þær sáu um 

tölvukennslu í bekknum. Hinir þrír kennararnir sögðu það ekki vera í boði því þeir hefðu ekki 

aðgang að nothæfum tölvum fyrir nemendur. Það kemur ekki á óvart þar sem umræðan í 

samfélaginu undanfarið hefur verið á þá leið að tölvur í grunnskólum landsins séu orðnar 

úreltar og því hafi dregið úr tölvukennslu en í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla segir 

meðal annars að mikilvægt sé að „tölvur og reiknivélar verði virk hjálpartæki í kennslunni.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). Í vettvangsheimsóknum rannsakanda var það hins 

vegar ekki svo þar sem nemendur höfðu ekki aðgang að tölvum í kennslustofunni og 

nemendur fengu ekki að nota reiknivélar nema með leyfi frá kennara. 

 

 

5.5 Samantekt 

Þegar litið er yfir gögnin í heild kemur í ljós að kennararnir eiga það sameiginlegt að 

námshópurinn og námsefnið hefur mest áhrif á hvaða kennsluleiðir þeir velja. Einn 

þátttakandi valdi að hafa stöðvavinnu til þess að koma til móts við námshópinn og annar 

sagðist reyna að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir með því að blanda saman einstaklingsvinnu 

nemenda, beinni kennslu og stöðvavinnu í kennslustundum. Tveir kennarar sögðu kennsluna 

hjá þeim vera einstaklingsmiðaða þar sem þeir væru aðallega með innlagnir fyrir einstaklinga 

og litla hópa og að nemendur ynnu hver á sínum hraða í námsefni við hæfi. Einn kennari 

sagði kennsluna í vetur aðallega hafa einkennst af einstaklingmiðun þar sem hann væri með 

hóp- og einstaklingsinnlagnir og sjálfstæða vinnu nemenda í námsefninu til þess að koma til 

móts við þarfir nemendahópsins. Allir þátttakendur lögðu áherslu á að nemendur væru með 

námsefni við hæfi og notuðu hjálpargögn ef þeir þyrftu. Nemendur máttu ræða um það sem 
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þeir voru að gera við kennara og sessunauta en ekki voru skipulegar samræður um ákveðin 

efni í kennslustundum nema hjá einum kennara. Í öllum heimsóknum rannsakanda voru 

nemendur almennt mjög vinnusamir og virtust ánægðir með verkefnin sín. 

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða kennsluaðferðir þátttakendurnir fimm 

lögðu áherslu á og hvernig komið væri til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar. 

Kennsluaðferðirnar sem voru ráðandi hjá þátttakendum í þessari rannsókn voru innlagnir, 

bæði fyrir allan nemendahópinn og einstaklinga, einstaklingsvinna nemenda, paravinna og 

stöðvavinna á stöðvum með fjölbreyttum verkefnum. Til þess að koma til móts við þarfir 

nemenda í skóla án aðgreiningar sögðu þátttakendur kennsluna yfirleitt vera 

einstaklingsmiðaða sem fólst í því að nemendur unnu með námsefni sem kom til móts við 

þarfir þeirra og fengu einstaklingsinnlagnir eftir þörfum. Í heimsóknum rannsakanda fóru 

kennararnir á milli nemenda og leiðbeindu þeim við vinnuna með fyrirspurnum um það sem 

þeir voru að gera og hvaða lausnaleiðir kæmu til greina og með sýnidæmum og leiddu 

nemendur á þann hátt áfram í náminu. Einnig fengu nemendur sem áttu í erfiðleikum með 

stærðfræði meiri athygli frá kennaranum og frá stuðningsfulltrúa ef hann var til staðar. 

Samkvæmt kennurunum fengu bráðgerir nemendur námsbækur sem komu til móts við þarfir 

þeirra og hjá tveimur kennurum fengu þeir að fara einu sinni í viku út úr kennslustund í 2. 

bekk til þess að fara í stærðfræðikennslustund í 4. bekk. Kennararnir kenndu nemendum að 

nota hjálpargögnin sem voru í kennslustofunni og nemendur gátu alltaf náð sér í þau gögn 

sem þeir vildu nota og voru hvattir til þess.  

 Þó svo að fjölbreytni í kennsluaðferðum hafi ekki verið mikil hjá hverjum kennara 

fyrir sig virtust þær koma til móts við þarfir nemenda í þeim kennslustundum sem 

rannsakandi fylgdist með. Nemendur voru almennt ánægðir og vinnusamir í 

kennslustundunum í félagsskap bekkjarfélaga sinna og kennara. Hafa ber þó í huga að ekki 

var verið að skoða námsárangur nemenda í þessari rannsókn og því erfitt að fullyrða nokkuð 

um gæði kennslunnar hvað það varðar en góður vinnuandi og samkennd ríkti í öllum 

kennslustofum.   
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6 Lokaorð og hugleiðingar um gildi niðurstaðna 

Í þessum kafla er litið til baka og hugleitt hverju vinnan við rannsóknina hefur skilað, hvort 

hægt sé að draga einhvern lærdóm af niðurstöðum hennar og þá hvaða. Einnig er reynt að 

meta hvort rannsóknin hefur eitthvert gildi fyrir fræðasviðið sem hún tilheyrir hvað varðar 

stærðfræðikennslu í 2. bekk í skóla án aðgreiningar. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 2. bekk í grunnskóla og 

hvernig komið er til móts við þarfir nemenda í stærðfræðinámi í skóla án aðgreiningar. 

Undirmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kennarar leggi áherslu á notkun 

hjálpargagna og samræðu nemenda í kennslustundum í stærðfræði.   

Flestir fræðimenn sem rannsakandi kynnti sér í vinnu við rannsókn þessa og vitnað er 

til í ritgerðinni, hvort sem þeir fjalla um stærðfræðikennslu almennt eða kennslu nemenda 

með námsörðugleika, leggja áherslu á að kennarar flétti saman stærðfræði, tungumál og 

hugsun í kennslunni og hvetji nemendur til þess að ígrunda og nota ímyndunaraflið í 

leitarnámi af einhverri mynd. Þeir leggja einnig áherslu á að nemendur fái að nota 

hjálpargögn, ræði um vinnu sína og lausnir og fái leiðsögn frá kennara. Þeir telja mikilvægt að 

nemendur fái að leita lausna einir eða í samvinnu við aðra með því að spyrjast fyrir og skoða 

hugtök á meðan þeir leysi vandann. Þeir sem fjalla um einstaklingsmiðað nám leggja meðal 

annars áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir, að námsefnið og kennslan taki mið af þörfum 

nemenda, sveigjanlegan námshraða og samvinnu nemenda. Mikilvægt virðist því að kennarar 

leggi áherslu á kennsluaðferðir sem byggja á leitarnámi í einhverri mynd til þess að efla 

skilning nemenda á hugtökum og eðli stærðfræðinnar. Fræðimennirnir telja einnig mikilvægt 

að námið sé við hæfi hvers og eins, að þeir fái að ræða um vinnu sína, bæði í vinnu og eftir, 

að nemendur vinni bæði einstaklingslega og í samvinnu með öðrum, að þeir séu í umhverfi 

sem styður stærðfræðinám og hafi aðgang að fjölbreyttum hjálpargögnum. Einnig er 

mikilvægt að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiði námið eins og 

hægt er og hvetji og viðhaldi áhuga nemenda á stærðfræði. Þetta á við um kennslu allra 

nemenda í skóla án aðgreiningar.  
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Þegar rannsóknargögnin eru skoðuð virðist vera að ekki sé lögð mikil áhersla á 

leitarnám hjá viðmælendum, heldur er meiri áhersla lögð á sjálfstæða vinnu nemenda í 

námsbókum þar sem lítið reynir á samvinnu og samræður um efnið. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar telur rannsakandi vera að kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp með einstaklingsmiðuðu námsefni og nemendur fá að 

vinna í því á sínum hraða. Lítið virðist fara fyrir fjölbreyttum kennsluaðferðum hjá hverjum 

kennara fyrir sig en það er eitt af því sem fræðin leggja áherslu á í kennslu nemenda með 

mismunandi námsfærni. Nemendur voru ánægðir og áhugasamir í stærðfræði og var það alveg 

óháð því hvaða kennsluaðferð var í gangi, en ánægja og áhugi eru eitt af því mikilvægasta í 

námi barna og getur haft jákvæð áhrif á námsárangur þeirra (Burden og Byrd, 2010, bls. 89). 

Kennsluaðferðirnar sem kennararnir notuðu virtust koma til móts við þarfir nemenda hvað 

varðar vinnusemi og ánægju þeirra með námsbækurnar í kennslustundum en námsárangur 

nemenda var ekki metinn í rannsókninni og því erfitt að fullyrða hvort kennsluaðferðirnar og 

námsbækurnar hafi aukið skilning og getu nemenda í stærðfræði.  

Erfitt er að meta hvaða lærdóm megi draga af rannsókninni og hvort hún leggi eitthvað 

nýtt til rannsóknarsviðsins þar sem úrtak rannsóknarinnar var einungis fimm kennarar af 

öllum þeim fjölda kennara sem kenna stærðfræði í 2. bekk. Því er erfitt að alhæfa nokkuð um 

hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 2. bekk, hvernig komið er til móts við 

nemendur í skóla án aðgreiningar og notkun hjálpargagna og samræðu í 

stærðfræðikennslustundum. Niðurstöður miðast eingöngu við þá kennara sem tóku þátt í 

rannsókninni á rannsóknartíma og því erfitt að fullyrða nokkuð um aðra kennara. En þar sem 

allir þátttakendur lögðu áherslu á að nemendur hefðu námsefni við hæfi, einstaklingsinnlagnir 

og notkun hjálpargagna má kannski draga þá ályktun að svo sé hjá fleirum sem 

einstaklingsmiða kennsluna. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni lögðu allir áherslu á 

notkun hjálpargagna í stærðfræði en óvarlegt væri að draga þá ályktun að aðrir kennarar gerðu 

það einnig þar sem úrtakið var einungis fimm kennarar. Aftur á móti er erfitt að meta hvort 

kennarar noti markvisst samræður í stærðfræðikennslu þar sem einungis einn þátttakandi gerði 

það þrátt fyrir að gert væri ráð fyrir þeim í grunnnámsefni nemenda, það er Sproti 2a/b. 

Áhugavert væri að skoða stærra úrtak yfir lengri tíma til þess að fá betri mynd af 

stærðfræðikennslu í 2. bekk svo hægt verði að meta hvaða kennsluaðferðir koma vel út í 

kennslu barna með mismunandi færni í skóla án aðgreiningar. Einnig væri áhugavert að skoða 

hvað kennarar telja vera einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaða kennslu og hvernig 

þeir útfæra hana þar sem þátttakendur virtust aðallega leggja áherslu á einstaklingsmiðað 

námsefni, einstaklingsinnlagnir og sjálfstæða vinnu nemenda í því sambandi. Til þess að meta 
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gæði kennslunnar með formlegum hætti telur rannsakandi að meta þurfi námsárangur 

nemenda samhliða mati á kennsluaðferðum og öðrum þáttum sem snúa að kennslu. Einnig 

þarf rannsóknin að ná til fleiri kennara og standa yfir í lengri tíma. 
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Fylgiskjal 1 - Kynningarbréf til skólastjóra 

 

Eyjafirði X. nóvember 2011, 

 

 

 

Til skólastjóra Xskóla 

Ég heiti Dagmar Þóra Sævarsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á 

Akureyri. Ég er að vinna að meistaraprófsritgerð og mun gera rannsókn þar sem markmið mitt 

er að skoða kennsluaðferðir í stærðfræði í 2. bekk grunnskóla og hvort lögð er áhersla á 

hlutbundin gögn og samræðu í kennslu. Mig langar einnig að fá upplýsingar frá þeim 

kennurum sem taka þátt í rannsókninni um hvað ráði vali þeirra á kennlsuaðferðum þegar þeir 

skipuleggja kennsluna og hvernig komið er til móts við nemendur með stærðfræðiörðugleika. 

Lítið hefur farið fyrir íslenskum rannsóknum á kennsluaðferðum í stærðfræði í 2. bekk. Ég tel 

að þessi rannsókn geti gefið mér, kennurum og öðrum vísbendingar um fjölbreytni 

kennsluaðferða sem viðhöfð er í skólum. 

Rannsóknin er eigindleg, tilviksrannsókn, og byggir á tveim vettvangsheimsóknum í 

kennslustund í stærðfræði og tveim viðtölum við kennara. Svörin verða á engan hátt rekjanleg 

til einstaklinga eða skóla. Áætlað er að fara í heimsóknirnar og taka viðtölin í nóvember og 

fyrri hluta desember 2011. Úrtakið takmarkast af því að kennararnir sem taka þátt kenni 

stærðfræði í 2. bekk, hafi kennararéttindi, 1-15 ára starfsreynslu af kennslu í 1.-4. bekk og að 

ekki sé um samkennslu árganga að ræða í stærðfræði. 

Ef kennari í þínum skóla fellur undir úrtakið langar mig til að fá leyfi til þess að biðja 

hann um að taka þátt í rannsókninni. Einnig langar mig til að biðja þig um að benda mér á 

viðkomandi kennara og hvernig ég get haft samband við hann. 

 

Með fyrirfram þökk um samstarf, 

Dagmar Þóra Sævarsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum við HA 

dagmar@krummi.is. Sími 862 6353/463 1233 
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Fylgiskjal 2 - Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kynning á rannsókn 

 

Ég undirrituð Dagmar Þóra Sævarsdóttir er í meistaranámi í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri og er að vinna meistaraprófsritgerð.  Meistaraprófsritgerðin 

byggir á eigindlegri rannsókn  og er markmið mitt að skoða kennsluaðferðir í 

stærðfræði í 2. bekk grunnskóla og að athuga hvort áhersla sé á notkun hjálpargagna 

og samræðu í kennslunni. Mig langar einnig að fá upplýsingar, frá þeim kennurum 

sem taka þátt í rannsókninni, um hvað ráði vali þeirra á kennsluaðferðum þegar þeir 

skipuleggja kennsluna og hvernig komið er til móts við nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræðinám. 

 

Mig langar til að biðja þig um að fá að koma tvisvar sinnum í heimsókn til þín og 

fylgjast með kennslu í stærðfræði. Einnig langar mig að fá að taka viðtal við þig eftir 

hvora heimsókn þar sem ég spyr meðal annars út í kennsluna og fleiri þætti sem 

snúa að starfi þínu sem kennari, reynslu og upplifun.  Gott væri ef tveir til þrír dagar 

liðu á milli heimsókna, það auðveldar okkur að finna tíma fyrir fyrra viðtalið. Þú verður 

nokkurs konar leiðsögumaður minn á meðan á samtali okkar og samverustundum 

stendur.  Þátttaka þín er mér mjög mikils virði, án hennar kemst ég ekki langt með 

rannsóknina.  Niðurstöður rannsóknarinnar verður ekki hægt að rekja til þeirra 

kennara sem taka þátt og því vil ég biðja þig um að nefna engin nöfn hvorki á 

persónum né stöðum í viðtölunum.  Þú getur treyst því að nafnið þitt og öll önnur nöfn 

sem þú óvart nefnir munu hvergi koma fram í  gögnunum.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða birtar í meistaraprófsritgerðinni og hún verður geymd í 

Skemmunni sem er netsvæði sem geymir meistaraprófsritgerðir. Ef þú vilt hætta 

þátttöku máttu það hvenær sem er og þú þarft heldur ekki að svara þeim spurningum 

sem þú treystir þér ekki til að svara eða vilt ekki svara í viðtölunum.  Ég mun gæta 

trúnaðar við þig í öllu sem þú kemur til með að segja mér í samtölum okkar og þér er 

velkomið að lesa yfir þau gögn sem ég vinn út úr samvinnu okkar. 

 

Ég reikna með að hvort viðtal taki allt að 30 mínútum og að hvor heimsókn sé ein 

kennslustund. Við komum okkur saman um stað þar sem engin utanaðkomandi 
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truflun á sér stað fyrir viðtölin. Ég óska eftir að fá að taka viðtölin upp á lítið 

hljóðupptökutæki til þess að gögnin verði nákvæmari og ég mun ritvinna viðtölin upp 

frá orði til orðs. Í vettvangsheimsóknum mun ég hafa með mér skráningarblað til þess 

að halda utan um gögnin.  

 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 

2. bekk og hvernig koma þær til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar? 

   

Spurningar sem spurt verður í viðtölunum eru m.a: Hvað ræður vali þínu á 

kennsluaðferðum í stærðfræði, á hvaða hátt nærðu að koma til móts við þarfir allra 

nemenda í stærðfræðikennslu, er kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræði með öðrum hætti en annarra nemenda og hvernig ef svo er, hver er 

áhersla þín á notkun hjálpargagna og samræðu í stærðfræðikennslu. 

       

Með fyrirfram þökk, kveðja, 

 

_______________________ 

       Dagmar Þóra Sævarsdóttir 
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Fylgiskjal 3 – Upplýst samþykki þátttakanda 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð samþykki að taka þátt í rannsókninni í von um að hún sé verðugt og 

réttlætanlegt  viðfangsefni.  Ég hef lesið kynninguna á efni rannsóknarinnar og treysti 

því að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál. 

 

 

       __________________________ 

        Staður og dagsetning 

        

       __________________________ 

        Leiðsögumaður  

 (setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 4 – Leyfi frá fræðsluumdæmi 

  

 

Frá: Gunnar Gíslason [gunnarg@akureyri.is] 

Sent: 28. september 2011 19:40 
To: Dagmar Þóra Sævarsdóttir 

Cc: Ágúst Jakobsson; Bryndís Valgarðsdóttir; Eyrún Skúladóttir; Helga Hauksdóttir; Jóhanna María 
Agnarsdóttir; Jón Baldvin Hannesson; Ólafur B. Thoroddsen; Þorgerður Sigurðardóttir; Kolbrún 

Magnúsdóttir 

Efni: RE: Ósk um formlegt leyfi 

Sæl Dagmar! 

Þú færð hér með formlegt leyfi skóladeildar til að leita til skólastjóra grunnskóla Akureyrar 

eftir heimild þeirra fyrir umbeðinni rannsókn. Þú ert beðin um að kynna þér vel reglur um 

rannsóknir sem hér fylgja með og fara í einu og öllu eftir þeim. 

Kveðjur bestar! 

________________________________________________ 

Gunnar Gíslason fræðslustjóri 

Sími: 4601456 - 8921453 

Skóladeild Akureyrarbæjar 

________________________________________________ 
From: Dagmar Þóra Sævarsdóttir [mailto:dagmar@krummi.is]  

Sent: 20. september 2011 12:55 
To: Gunnar Gíslason 

Subject: Ósk um formlegt leyfi 
Sæll 
Sendi hér ósk um formlegt leyfi um að mega leita til kennara í gunnskólum Akureyrar vegna 

rannsóknarvinnu. Kveðja, Dagmar Sævarsdóttir 
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Fylgiskjal 5 – Móttaka á tilkynningu til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 6 – Skráningarblað vegna vettvangsheimsókna 
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Fylgiskjal 7 – Grunnspurningar fyrir viðtölin 

 

Spurningar vegna rannsóknar á kennsluaðferðum í stærðfræði 

 

Rannsóknarspurningin: Hvaða kennsluaðferðir eru ráðandi í stærðfræðikennslu í 2. bekk 

og hvernig koma þær til móts við nemendur í skóla án aðgreiningar?   

1. Viðtal 

 Hvað ræður vali þínu á kennsluaðferðum í stærðfræði? 

 Á hvaða hátt nærðu að koma til móts við þarfir allra nemenda í stærðfræðikennslu? 

 Er kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði með öðrum hætti en 

annarra nemenda og ef svo er, hvernig? 

 Leggur þú áherslu á notkun hjálpargagna og samræðu nemenda í stærðfræðikennslu og 

ef svo er, hvernig? 

 Aðrar spurningar sem verða til eftir vettvangsferðina. 

 

 

2. Viðtal 

 Hvers vegna valdir þú þær kennsluaðferðir sem þú beittir í kennslustundunum? 

 Aðrar spurningar sem verða til eftir vettvangsferðina. 

 

 

 

Gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki um 30 mínútur. 

 

 

 

 


