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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til meistaragráðu í Náms- og kennslufræði við Háskóla 

Íslands er fjallað um viðhorf stærðfræðikennara til eigin kennsluaðferða. 

Gert var ráð fyrir að kennarar veldu sér kennsluaðferðir út frá einhverjum 

forsendum. Til að skýra það var meðal annars leitað til Bruners og líkana 

hans um það hvernig nám fer fram. Einnig voru kennsluaðferðir mátaðar við 

atferlisstefnu og félagslega og róttæka hugsmíðihyggju. 

Verkefnið var eigindleg tilviksrannsókn sem byggði á samtölum við fimm 

stærðfræðikennara, þrjá skólastjóra og setu í kennslustundum hjá 

kennurum. Helstu niðurstöður voru þær að sumir kennarar notuðu fáar 

kennsluaðferðir og aðrir margar en allir höfðu ákveðnar skoðanir á 

aðferðunum sem þeir notuðu. Engin ein aðferð fékk besta dóma, heldur 

virtist vera einstaklingsbundið hvaða álit kennarar höfðu á hverri aðferð 

fyrir sig. 

Túlkun á niðurstöðum leiddi í ljós að Steinar sem notaði að mestu leyti 

útlistunar- og þjálfunaraðferðir aðhylltist atferlisstefnuna og annað líkan 

Bruners um nám. Fanney sem notaði mest leitaraðferðir aðhylltist róttæka 

hugsmíðihyggju og þriðja líkan Bruners. Agnes og Sóldís sem voru hrifnastar 

af umræðu- og spurnaraðferð ásamt hópvinnu aðhylltust félagslega 

hugsmíðihyggju og fjórða líkan Bruners. Hanna notaði ólíka hugmyndafræði 

eftir því hvort hún kenndi í sjötta eða tíunda bekk. Í sjötta bekk var hún 

verkstjóri, aðhylltist róttæka hugsmíðihyggju og þriðja líkan Bruners en í 

tíunda bekk notaði hún nær eingöngu útlistunaraðferðir og aðhylltist 

atferlisstefnuna og annað líkan Bruners. Val á kennsluaðferðum virtist vera 

algjörlega undir hverjum og einum kennara komið og höfðu þeir mikið 

frjálsræði. Einstaklingsbundið var hvort þeir nýttu frjálsræðið til að hafa 

kennsluna fjölbreytta eða fábreytta. 
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Abstract 

I Think I‘m on the Right Track 

 - Mathematics Teachers´ Opinion on Their Teaching Methods - 

This thesis for a master’s degree in education at the University of Iceland 

addresses mathematics teachers´ opinions on their teaching methods. It 

was presumed that teachers chose their teaching methods built on the logic 

that had meaning for themselves. For explanation Bruner’s four models of 

learners´ mind was used. Teaching methods were as well put in line with 

behaviourism and social and radical constructivism. 

This was a qualitative case study built on interviews with five 

mathematics teachers, three principals and observations of the teachers in 

classes. The main results included that teachers used a variety of teaching 

methods but also had strong opinions on the methods they used. No single 

method was considered the overall best but rather the teachers favoured 

one or more method individually. 

Interpretations of the results revealed that Steinar who used methods 

built on direct teaching favoured behaviourism and Bruner’s second model. 

Fanney who used methods such as inquiry, problem-based learning and 

project-based learning favoured radical constructivism and Bruner’s third 

model. Agnes and Sóldís who used methods built on conversation and 

questioning along with group work favoured social constructivism and 

Bruner’s fourth model. Hanna altered her ideology according to whether 

she was teaching in the sixth or the tenth grade. In the sixth grade she used 

methods such as inquiry, problem-based learning and project-based 

learning; she seemed to favour radical constructivism and Bruner’s third 

model. In the tenth grade she used methods built on direct teaching; she 

favoured behaviourism and Bruner’s second model. Choosing a teaching 

method seemed to be exclusively done by the teachers. It varied whether 

they used their freedom to utilize multiple teaching methods or just a few 

of them. 
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1 Inngangur 

Og þar með var Ronja frjáls að fara hvert sem hún vildi. En áður 

þurfti Matthías að fræða hana um sitt af hverju. 

„Varaðu þig á skógarnornum og grádvergum og Borka-

ræningjum,“ sagði hann. 

„Hvernig á ég að vita hverjir eru skógarnornir, grádvergar og 

Borkaræningjar,“ spurði Ronja. 

„Þú finnur það á þér,“ sagði Matthías. 

„Gott og vel“, sagði Ronja. 

„Og varaðu þig svo að villast ekki í skóginum,“ sagði Matthías. 

„Hvað á ég að gera ef ég villist í skóginum,“ spurði Ronja. 

„Reyna að finna rétta leið,“ sagði Matthías (Lindgren, 1981, bls. 

18-19). 

Ég man þegar ég var nýbakaður kennari með hjartað fullt af væntingum um 

að nemendur biðu mín í röðum, eftirvæntingarfullir eftir að bergja af brunni 

visku minnar. Þá trúði ég því að ég gæti fært þekkingu mína yfir til 

nemendanna og að kennsla væri lítið mál. Ég komst fljótt að því að 

nemendur virtust alls ekki alltaf muna eða læra það sem ég sagði þeim. Þeir 

lærðu frekar það sem þeir gerðu eða fundu út sjálfir. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan þetta var og þegar ég fór í framhaldsnám eftir að hafa 

kennt í grunnskóla í sautján ár ákvað ég að leggja áherslu á 

stærðfræðikennslu í náminu. Það virtist síðan sjálfsagt að lokaverkefnið 

fjallaði á einhvern hátt um kennsluaðferðir. 

Það er rétt að byrja á aðdraganda þess að kennsluaðferðir urðu 

umfjöllunarefni hjá skólafólki. Menntun varð almenn í mörgum löndum á 

nítjándu öld en hafði áður verið forréttindi þeirra sem efni höfðu á henni 

(Niss, 1996, bls. 22-27). Ísland var ekki mjög frábrugðið öðrum löndum hvað 

þetta varðaði.  

Litlar heimildir eru til um kennsluaðferðir á Íslandi fram á tuttugustu öld. 

Það er þó hægt að rekast á textabrot sem gefa innsýn í kennslu á nítjándu 

öld. Jón Jónsson skrifaði í Skírslu um Bessastaða-Skóla (1840-1841, bls. 22) 

um kennslu Björns Gunnlaugssonar í efribekk: „Þar les hann yfir hverja 

setningu og útfærir sannanirnar á t[ö]blunni, bætir og stundum við nýum 

s[ö]nnunum, svo lærisveinarnir sjái s[ö]mu setninguna sannaða á 
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ymislegann hátt. Ef tíminn er nógur þá reynir hann lærisveinana, annars 

ekki.“ 

Um 1880 var búið að stofna barnaskóla í mörgum bæjum og farskóla í 

sveitum Íslands (Kristín Bjarnadóttir, 2006, bls. 120-146). Farskólar byggðust 

á því að kennarar fóru á milli bæja þar sem börn söfnuðust saman af bæjum 

í kring og þar fór fram kennsla í skamman tíma í einu. Þessi tegund 

skólahalds viðgekkst langt fram á síðustu öld. Fræðslulög frá 1907 kváðu á 

um skólaskyldu tíu til fjórtán ára barna, sjö til níu ára áttu að fá 

heimakennslu. Stór hluti farskólanáms fór fram sem sjálfsnám barna. Það 

hefur sennilega ekki verið gott fyrir stærðfræðinámið. 

Á tuttugustu öld fór að verða vart við breytingar. Elías Bjarnason lagði til 

dæmis áherslu á að börn hefðu ekki gott af að nota fjölbreyttar aðferðir við 

lausn dæma (Kristín Bjarnadóttir, 2006, bls. 148). Bækur hans voru notaðar í 

meira en hálfa öld og voru því vel þekktar meðal stærðfræðinema á Íslandi. 

Jónas Jónasson (1906, bls. 3) skrifaði að það væri ekki nóg að kunna 

aðferðina, heldur þyrfti að vita hvers vegna hún væri notuð. Enn aðrir, eins 

og Ólafur Daníelsson (1906, bls. iii-iv) voru á því að gott væri að kunna fáar 

aðferðir og skilja þær einnig.  

Kristín Bjarnadóttir (2006, bls. 219-220) sagði að kennsluaðferðir í 

stærðfræði hefðu verið hefðbundnar þegar hún var í barnaskóla og 

gagnfræðaskóla á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Kennarinn útskýrði 

nýtt atriði og aðferðir á töflunni og með því að tala við nemendur. 

Nemendur reiknuðu svo í sætum sínum. Ég upplifði sömu kennsluaðferðir í 

grunnskóla á áttunda og níunda áratugnum. 

Kennsluaðferðir breyttust ekki mikið við nýja námskrá á sjöunda 

áratugnum, né heldur venjur kennara og er það ef til vill vegna þess að þeir 

kenndu eins og þeim var kennt (Kristín Bjarnadóttir, 2006, bls. 285). Það 

tekur tíma að breyta venjum og menn hafa líklega ekki verið sammála um 

hvernig standa ætti að umbótum í skólastarfi. 

Undanfarna áratugi hefur verið vakning í kennsluháttum. Þó að 

breytingar séu fremur hægar tel ég stærðfræðikennslu hafa breyst töluvert 

frá því að ég var í grunnskóla. Nýjar námsbækur og námskrár hafa verið 

gefnar út og fjöldinn allur af rannsóknum hafa verið gerðar á 

stærðfræðikennslu í þeim tilgangi að bæta hana. 

Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um nám barna. Þar má 

nefna Bruner, Piaget, Vygotsky, von Glasersfeld o.fl. Líklegt er að 

kennsluaðferðir séu ólíkar eftir því úr hvaða kenningu þær hafa sprottið. 

Rannsóknir hafa sýnt einhæfni í kennsluháttum á Íslandi (Hafsteinn 

Karlsson, 2007; Ingvar Sigurgeirsson, 1994; Savola, 2008). Það er þó ekki 
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einhlítt því að Anna Bergrós Arnarsdóttir (2010), Hafdís Guðjónsdóttir 

(2004) og Jónína Vala Kristinsdóttir (2010) komust að öndverðri niðurstöðu í 

sínum rannsóknum. Ennfremur er ljóst að til eru tæki og aðferðir eins og 

ígrundun og samvinna fyrir kennara til að bæta kennslu sína markvisst 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Ívar Rafn Jónsson, 2008; Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2010). Þetta gefur tilefni til að skoða betur kennsluaðferðir í 

stærðfræði á Íslandi og væntingar og viðhorf stærðfræðikennara til 

aðferðanna sem þeir nota, eða langar að nota. 

Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti (2011, bls. 34) leggur áherslu 

á fjölbreytta kennsluhætti í grunnskólum. Hluti af kennsluháttum eru 

kennsluaðferðir. Tilgangur meistaraverkefnisins var að varpa ljósi á viðhorf 

stærðfræðikennara í grunnskólum til eigin kennsluaðferða til að skoða 

nánar hvort þeir upplifðu fjölbreytni í eigin starfi. Ég afmarkaði nokkur tilvik 

og skoðaði þau ofan í kjölinn til að fá mynd af fyrirbærinu. Ég ætlaði að 

athuga hvort kennarar væru sáttir við sínar aðferðir og hvort þeir vildu 

breytingar. 

Rannsóknarspurningin sem ég lagði til grundvallar var: 

 Hvert er viðhorf stærðfræðikennara í grunnskóla til eigin 

kennsluaðferða? 

Til að svara þessari spurningu leitaðist ég við að fá eftirfarandi fram: 

 Hvaða kennsluaðferðum er beitt við stærðfræðikennslu? 

 Eru stærðfræðikennarar ánægðir með sínar aðferðir eða vilja 

þeir breytingar? 

 Hver eru sóknarfæri og hindranir hjá kennurum í stærðfræði-

kennslu? 

Í verkefninu byrja ég á fræðilegu samhengi sem það er unnið í. Þar koma 

fyrst hugtök sem gætu valdið misskilningi hjá lesanda ásamt kenningum um 

nám og kennslu sem ég legg til grundvallar. Því næst ræði ég fræðilegt 

samhengi kennsluaðferða, bæði fjölbreytni og viðhorf kennara gagnvart 

þeim. Ég segi síðan frá hvaða aðferðir ég notaði í rannsókninni, hvert 

rannsóknarsniðið er og fjalla um þátttakendur og siðferðileg atriði sem 

snerta rannsóknina. Að því loknu koma niðurstöður rannsóknarinnar, 

umræður og lokaorð. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Yfirleitt voru rassálfar góðir og friðsamir og gerðu engum mein. 

En þessir hérna sem stóðu nú og störðu á hana sínum 

einfeldningslegu augum, þeir voru móðgaðir, það var auðséð. 

Þeir rumdu og andvörpuðu og einn þeirra sagði þungbúinn: 

„Akkuru gerir ún þetta?“ 

Og þegar í stað tóku hinir undir (Lindgren, 1981, bls. 72). 

Íslenskt skólakerfi vinnur eftir ramma sem er mótaður af lögum, 

reglugerðum og námskrám frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 

ásamt skólanámskrám hvers skóla. Aðalnámskrá grunnskóla skipar stóran 

sess í grunnskólum landsins og hefur ígildi reglugerðar. 

Almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla kveður á um markmið 

og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskóla. Í námskránni er fjallað 

um hlutverk aðalnámskrár, almenna menntun og grunnþætti, 

mat á skólastarfi og fleira. Í námskránni er að finna nánari 

útfærslu á ákvæðum laga um grunnskóla og reglugerða um 

nám og kennslu í grunnskóla. Hún tekur til nemenda og 

starfsfólks skóla og setur sameiginleg markmið náms og 

kennslu í öllum grunnskólum landsins. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk 

grunnskólans og sett fram meginstefna um kennslu og 

kennsluskipan (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 

2011, bls. 6). 

Í daglegu lífi í skólastofunni er það kennarinn sem ber ábyrgð á kennslu 

og kennsluaðferðum. Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (2011, 

bls. 17-34) er víða minnst á kennsluaðferðir. Þær eiga meðal annars að 

styðja nemendur í námi sínu, vera fjölbreyttar og árangursríkar, henta aldri 

og þroska nemenda og þjóna hæfniviðmiðum.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla - stærðfræði (2007, bls. 8) er gerð grein fyrir 

kennsluaðferðum sem taldar eru henta í stærðfræðikennslu. Þar er lögð 

áhersla á fjölbreytni. Innlögn og samantekt eru nefnd fyrst og einnig sagt að 
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úrvinnsla nemenda, einn eða með öðrum sé nauðsynleg. Samvinna, leikur 

og hugarreikningur eru taldar upp sem gagnlegar aðferðir.  

2.1 Helstu hugtök 

Ingvar Sigurgeirsson (2011) skiptir kennsluaðferðum í sjö flokka á vefsíðu 

sinni. Hann virðist þar styðjast við flokkun úr bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna frá 1999 (sjá töflu 1). 

Tafla 1 - Helstu kennsluaðferðir samkvæmt vefsíðu Ingvars Sigurgeirssonar 

AÐALFLOKKAR MEGINEINKENNI 

Útlistunaraðferðir Kennarinn miðlar þekkingu, útskýrir og ræðir málin. 

Nemandi fylgist með og reynir að muna og skilja það sem 

sagt er frá. Kennsluaðferðir eru árangursmiðaðar aðferðir 

og bein kennsla. 

Umræðu- og 

spurnaraðferðir 

Nemandi er virkjaður til umræðna, rökræðu og 

skoðanaskipta. Kennari skipuleggur samræður. 

Kennsluaðferðir eru umræðu- og spurnaraðferðir. 

Innlifunaraðferðir Nemandi lifir sig inn í aðstæður og tjáir sig með skapandi 

hætti. Kennsluaðferðir eru hlutverkaleikir og sagnalist. 

Leitaraðferðir Reynt er að líkja eftir fræðilegum vinnubrögðum. Nemandi 

aflar upplýsinga og vinnur úr þeim með skipulögðum hætti. 

Kennari leiðir vinnuna áfram. Kennsluaðferðir eru 

efniskönnun, heimildavinna, lausnaleitarnám, 

vefleiðangrar og leitarnámsaðferðir. 

Hópvinnuaðferðir Nemendur leysa viðfangsefni saman. Samvinna er 

markmið. Kennari er verkstjóri. Kennsluaðferðir eru 

púslaðferðin og samvinnunám. 

Sjálfstæð skapandi 

verkefni 

Nemandi vinnur upp á eigin spýtur, eða með öðrum að 

skapandi verkefnum. Kennari er ráðgjafi og aðstoðar ef 

þörf er á. Kennsluaðferðir eru meðal annars landnáms-

aðferðin og söguaðferðin. 

Aðrir flokkar Aðrar kennsluaðferðir sem erfitt er að flokka í sex 

aðalflokkana. Þær geta verið mjög mismunandi og hafa 

misjöfn einkenni. Kennsluaðferðir eru meðal annars 

þjálfun, einstaklingskennsla, fjölþrepakennsla, 

kennsluaðferðir í anda fjölgreindakenningarinnar og 

kennsluaðferðir byggðar á niðurstöðum heilarannsókna. 



 

19 

Ingvar hefur fækkað flokkum og breytt út frá eldra skipulagi sem hann 

notaði 1999. Það gefur tilefni til að ætla að flokkun kennsluaðferða sé ekki 

augljós og geti verið breytileg eftir áherslum þeirra sem skoða þær. Flokkun 

Ingvars byggir fyrst og fremst á kennslufræðilegum forsendum. Ég studdist 

við flokkun hans til að greina kennsluaðferðir sem ég sá og heyrði í 

rannsókninni. Flokkun Ingvars hefur þá kosti að byggja á íslenskum 

aðstæðum og rannsóknum á þeim. 

Flestar kennsluaðferðir skýra sig nokkuð sjálfar en útlistunaraðferðir eru 

til dæmis bein kennsla og árangursmiðaðar aðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 

2011). Árangursmiðaðar aðferðir (e. effective teaching eða effective 

instruction) eru kennsluaðferðir sem hafa verið mótaðar með hliðsjón af 

niðurstöðum rannsókna á kennurum sem hafa kennt nemendum sem náð 

hafa sérstaklega góðum árangri á prófum. Innlifunaraðferðir eru til dæmis 

hlutverkaleikir og sagnalist. Leitaraðferðir eru til dæmis efniskönnun, 

heimildavinna og lausnaleitarnám. Hópvinnuaðferðir eru til dæmis 

samvinnunám þar sem markmið kennslunnar er samvinna nemenda. 

Kennsluaðferðir sem Ingvar flokkar sem Aðrir flokkar eru til dæmis þjálfun, 

einstaklingskennsla þar sem nemandi vinnur einn að verkefnum og fær 

eingöngu aðstoð frá kennara og kennsluaðferðir í anda 

fjölgreindakenningar. 

Með kennsluháttum er átt við kennsluaðferðir auk ytra skipulags svo 

sem sætaskipan, skiptingu í námshópa, stundatöflu og þess háttar. Kennslu-

aðferð er hins vegar „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). 

Kennsluaðferð er því þrengra hugtak en kennsluhættir þó að hugtökin séu 

oft notuð jöfnum höndum um sama hlutinn í daglegu máli. 

Oft er talað um að kennsla sé hefðbundin eða sveigjanleg. Ekki er alltaf 

alveg ljóst við hvað er átt. Ég miða við að hefðbundin kennsla í stærðfræði 

sé þegar stór hluti tíma kennara fer í að gefa beinar leiðbeiningar. 

Kennarinn er við stjórnvölinn og útskýrir aðferðir en nemendur leysa síðan 

nokkuð mörg dæmi þar sem aðferðin er æfð (Rakes, Valentine, McGatha og 

Ronau, 2010, bls. 380). Sveigjanleg kennsla hlýtur því að vera þegar brugðið 

er frá hefðbundinni kennslu. Ekki eru alltaf skýr mörk á milli hefðbundinnar 

og sveigjanlegrar kennslu. 

Nám er skilgreint sem tiltölulega varanleg vitundar- eða atferlisbreyting, 

sem stafar af reynslu eða æfingu (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, 1986). 

Einstaklingsmiðað nám er hugtak sem margir nota, en ég er ekki viss um að 

allir skilji eins. Mér finnst eðlilegra að tala um einstaklingsmiðaða kennslu 



 

20 

heldur en nám þar sem verið er að vísa í skipulag kennslunnar en ekki 

hvernig einstaklingurinn lærir.  

Skilgreiningar á kennsluaðferð og námi skýra að hluta muninn sem ég tel 

vera á einstaklingsmiðuðu námi og kennslu en einstaklingsmiðuð kennsla er 

þá að kennarinn kappkosti að koma með sveigjanlegum hætti til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). 

Nemendur fást við ólík viðfangsefni, misþungt efni, mismunandi námsefni 

eða vinna hver á sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í hópum. Þeir sem 

halda fram einstaklingsmiðuðum aðferðum leggja yfirleitt áherslu á ábyrgð 

nemenda og virka þátttöku þeirra. Hafþór Guðjónsson (2005) bendir á að 

einstaklingsmiðað nám sé stundum notað sem slagorð en sé í raun snúið 

hugtak af því að 

sumir virðast skilja það svo að nú skuli snúið til baka til þess 

tíma þegar nemendum var raðað í bekki eftir „getu“, aðrir að 

nú skuli börnum stíað í sundur og þess vandlega gætt að hver 

og einn sé í „sínu prógrammi“ og loks eru þeir sem telja að 

slagorðið sé í raun hvatning til að leggja meiri áherslu á 

samvinnu, hópastarf og blöndun árganga! 

Hann bendir á að þarna sé í raun verið að tala um skipulag kennslu og það 

beri að varast að blanda saman hugtakinu námi í þeirri merkingu að læra og 

síðan námi í merkingunni skipulag náms. Hann ráðleggur fólki að sleppa því 

að nota hugtakið einstaklingsmiðað nám og hef ég því ákveðið að nota 

hugtakið einstaklingsmiðaða kennslu í staðinn. 

Þægindarammi (e. comfort zone) er hugtak sem kom upp í samtölum við 

kennara og er það sem fólk getur gert án áreynslu eða án þess að þurfa að 

upplifa eitthvað nýtt, lesa um eitthvað nýtt, læra eitthvað nýtt eða 

framkvæma eitthvað nýtt (Britannica - academic edition – dictionary, á.á). 

Þetta hugtak reyndist mikilvægt fyrir stóran hluta samtalanna. Þegar ég tala 

um víðan þægindaramma í verkefninu á ég við að kennari upplifi eða 

framkvæmi ekki nýtt þegar hann skiptir um kennsluaðferð. Þröngur 

þægindarammi er þegar kennari upplifir nýja hluti og þarf að læra eitthvað 

nýtt þegar hann skiptir um kennsluaðferð. Teygjanlegur þægindarammi á 

við þegar kennari upplifir engin óþægindi þó hann þurfi að læra eitthvað 

nýtt við að skipta um kennsluaðferð. 

Fræðari og verkstjóri eru hugtök sem ég nota um nálgun kennara að 

nemendum í kennslustund, það er hvort hann beitir frekar afleiðslu (e. 

deduction) eða aðleiðslu (e. induction). Það eru ekki skýr skil á milli þessara 
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hlutverka en með því að skoða kennara með þetta í huga er hægt að 

fræðast nánar um hvaða hugmyndir þeir hafa um nám.  

Ef kennari er fræðari beitir hann afleiðslu og kemur almennt fram sem 

kennari sem fræðir nemendur sína um það hvernig á að gera hlutina (Rúnar 

Sigþórsson, 2003). Fræðari svarar spurningum nemenda beint og trúir því 

að hægt sé að miðla og flytja þekkingu yfir til nemenda. Unnið er út frá 

ákveðnum fullyrðingum, reglum eða flokkunum sem almennt eru 

viðurkenndar og taldar gilda. 

Kennari sem er verkstjóri beitir aðleiðslu og stýrir nemendum í 

þekkingarleit ásamt því að leiðbeina um hvar hægt er að finna lausnir og 

bjargir til að leysa verkefni en svarar nemendum síður beint (Rúnar 

Sigþórsson, 2003). Hann trúir því að nemandi verði að byggja upp sína eigin 

þekkingu en síður að hægt sé að flytja hana beint til nemanda. Hann er 

meðvitaður um að vinna nemenda snýst ekki eingöngu um staðreyndaöflun, 

heldur úrvinnslu, flokkun, hugtakamyndun, túlkun og beitingu. 

2.2 Kenningar um nám og kennslu 

Kenningar um nám og kennslu hafa að sjálfsögðu mikil áhrif á skólastarf. 

Síðustu ár hefur hugsmíðihyggjan verið ráðandi (Ernest, 2010a, bls. 53-55; 

Ernest, 2010b, bls. 39; Steffe og Kieren, 2004, bls. 72). Samkvæmt þeim átti 

atferlisstefnan ekki upp á pallborðið hjá fræðimönnum. Aðaláherslan í 

atferlisstefnunni var að breyta ytra atferli nemenda þannig að 

þekkingaratriði sætu eftir hjá þeim. Námsefnið var tekið fyrir í ákveðinni röð 

og færnimarkmið voru höfð í fyrirrúmi. Strangur agi og gott hljóð þótti besta 

námsumhverfið. 

Hugsmíðihyggjan skiptist í meginatriðum í tvennt en sameiginlegt 

einkenni er að nám er virkt ferli (Steffe og Wiegel, 1996, bls. 482). Róttæk 

hugsmíðihyggja á upphaf sitt í þroskakenningum Piaget en hin síðari ár 

hefur Ernst von Glasersfeld verið talinn helsti talsmaður kenningarinnar 

(Ernest, 2010b, bls. 41). Hún byggir á því að einstaklingurinn smíði sinn 

veruleika út frá eigin hugmyndum og reynslu (Glasersfeld, 1996, bls. 308-

310). Þekkingin þarf að passa við reynslu einstaklingsins sem er það eina 

sem hann hefur og getur reitt sig á. Þar sem reynsla einstaklinga er svo 

misjöfn getur þekking ólíkra einstaklinga aldrei verið eins. Þekkingu er aldrei 

hægt að yfirfæra frá einum einstaklingi til annars. Ný þekking verður að hafa 

tengingu við eldri þekkingu og þannig ætti áherslan í skólastofunni að vera.  

Félagsleg hugsmíðihyggja á upphaf sitt í kenningum Vygotskys (Ernest, 

2010b, bls. 43). Það sem helst skilur hana frá róttækri hugsmíðihyggju er að 

þar eru tekin inn í myndina félagsleg og menningarleg áhrif. Hún gengur út á 
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að menn mótist af samskiptum við aðra og smíði þess vegna þekkingu sína 

út frá eigin reynsluheimi sem verður fyrir áhrifum frá samskiptum við annað 

fólk. Einstaklingurinn er talinn vera órjúfanlegur hluti samfélagsins og hægt 

er að líkja þekkingaröflun við stanslausar innihaldsríkar samræður (Ernest, 

1996, bls. 342-343). Tungumálið er mikilvægur hluti náms og alltaf í 

samhengi við samfélagið. Mikil áhersla er á samræður, samvinnu, samninga, 

málamiðlun og sameiginlegt álit. Kennsluaðferðir ættu því að vera í 

samræmi við þessar áherslur. 

Félagsleg hugsmíðihyggja og félags- og menningarlegar kenningar hafa 

viss tengsl (Skott, 2004, bls. 233). Það þarf að líta á þekkingaröflun bæði frá 

sjónarhorni einstaklings og samfélagsins til að skilja til hlítar tækifæri sem 

gefast innan veggja kennslustofunnar. Hvort sjónarhorn um sig bætir hitt 

upp og saman mynda þau órjúfanlega heild. Ef horft er sérstaklega til 

stærðfræðiþekkingar þá bendir Boaler (2011, bls. 170) á að stærðfræði fjalli 

að hluta um menningartengd atriði eins og skatta og fólksfjölgun auk þess 

að fara fram í samfélagi þar sem ákveðin menning ríkir. Í kenningum 

Deweys kemur fram að „einstaklingurinn er aldrei einn, og gerðir hans eiga 

sér ávallt stað í einhvers konar samskiptum og tengslum við aðra 

einstaklinga (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 44). 

Jerome S. Bruner (1960/2007, bls. 48; 1996, bls. 52) er bandarískur 

sálfræðingur sem hefur mikinn áhuga á stærðfræðinámi. Hann hefur beitt 

sér fyrir því sem kallað hefur verið samræður í námi. Þar gengur hann út frá 

því að nám sé félagslegt og virkt atferli sem er í samræmi við hugmyndir 

félagslegrar hugsmíðihyggju og kenningar Deweys. Þá er minni áhersla á 

rétt svör og aðferðir en meiri á samræður og ferlið sem fer í gang þegar 

barn fæst við verkefni.  

Bruner (1996, bls. 53-63) setti fram fjögur líkön um nám. Fyrsta líkanið 

má nefna herminám. Nemanda er sýnt hvernig á að gera eitthvað og á að 

líkja eftir því. Annað líkanið gerir ráð fyrir að nemandinn sé þekkingarþegi. 

Kennari reiðir þekkinguna fram og nemandi er þá óvirkur móttakandi. Þriðja 

líkanið segir nemanda vera hugsuð sem smíðar sér heim. Hann hefur eigin 

kenningar um heiminn og eigin hugsun sem mótast í samræðum, samvinnu 

og samningsgerð. Í fjórða líkaninu er nemandinn arftaki hugmynda frá 

liðnum kynslóðum. Menning mótar fólkið og nemandinn verður að átta sig á 

hvað hann veit og hvað er vitað í kringum hann. 

Ég prófaði að máta líkan Bruners um nám við námskenningar 

atferlisstefnunnar og hugsmíðihyggjunnar. Fyrsta og annað líkan Bruners á 

helst við atferlisstefnuna vegna þess að þar hermir nemandinn eftir en er 

tiltölulega óvirkur þekkingarþegi. Þriðja líkan Bruners tengist einna helst 
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róttækri hugsmíðihyggju þar sem nemandinn smíðar sér heim út frá eigin 

hugmyndum. Fjórða líkan Bruners tengist helst félagslegri hugsmíðihyggju 

þar sem nemandinn smíðar sér heim í félagi við aðra út frá menningunni 

sem hann lifir og hrærist í. 

Ég mátaði námskenningar og námslíkan Bruners við flokkun Ingvars 

Sigurgeirssonar á kennsluaðferðum. Niðurstaðan var að sumar kennslu-

aðferðir eigi betur við tilteknar námskenningar en aðrar. Þetta er þó ekki 

einhlítt og einhver skörun hlýtur alltaf að verða á milli kennsluaðferða og 

hvaða námskenningu þær falla best að. 

Segja má að fyrsta og annað líkan Bruners ásamt atferlisstefnunni eigi 

fyrst og fremst við útlistunarkennslu. Bein kennsla vísar í að segja nemanda, 

eða sýna honum hvað og hvernig á að vinna hlutina. Þarna eru líka 

kennsluaðferðir sem flokkaðar eru sem aðrar kennsluaðferðir og er ég þá 

aðallega að vísa í þjálfunaraðferðir.  

Þriðja líkan Bruners ásamt róttækri hugsmíðihyggju tengist einna helst 

umræðu- og spurnaraðferðum þar sem nemandinn kemur með eigin 

skoðanir, leitaraðferðum þar sem nemandinn er virkur aðili í 

þekkingarleitinni og sjálfstætt skapandi verkefnum þar sem nemandinn þarf 

að hugsa sjálfur og búa til afurð.  

Fjórða líkan Bruners ásamt félagslegri hugsmíðihyggju á helst við 

innlifunaraðferðir þar sem nemandi þarf að setja sig í sérstakar aðstæður og 

hópvinnuaðferðir þar sem reglur hópsins gilda. Þarna koma líka inn 

umræðu- og spurnaraðferðir af því að þær fara langoftast fram í hóp sem 

hefur sína menningu og þekkingu sem hann býr yfir. 

2.3 Rannsóknir á kennsluaðferðum 

2.3.1 Fjölbreytni í kennsluaðferðum 

Margir hafa rannsakað kennsluaðferðir á Íslandi og fjölmargir erlendis. 

Hafsteinn Karlsson (2007) kannaði hvað einkenndi kennsluhætti í sex 

íslenskum og fjórum finnskum grunnskólum. Rannsókn hans var eigindleg 

og snerist um undirbúning kennslu, samvinnu kennara, hlutverk kennara, 

hlutverk nemenda og kennslustundirnar sjálfar. Helstu niðurstöður voru 

þær að hefðbundnir kennsluhættir voru ríkjandi bæði á Íslandi og í 

Finnlandi. Samt sem áður mátti greina breytingar í báðum löndum í átt til 

fjölbreyttari kennsluhátta og höfðu finnskir kennarar yfir meiri fjölbreytni 

að ráða en þeir íslensku. Námsbækur voru mjög stýrandi í kennslustundum í 

báðum löndum.  
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Ingvar Sigurgeirsson (1994) kannaði kennsluhætti á miðstigi grunnskóla. 

Hann komst að því að kennsluaðferðir voru einhæfar og að námsbækur 

stýrðu kennslunni. Námsbókinni var nánast fylgt nákvæmlega án þess að 

hrófla við röð efnis í bókinni. Kennarar sóttu mjög lítið í kennslu-

leiðbeiningar og minnst í stærðfræði og móðurmáli. Skrifleg verkefni voru 

langveigamest. Rannsókn Ingvars er orðin nokkuð gömul en gefur 

vísbendingar um kennsluhætti á Íslandi og er lýsandi fyrir skólastarf eins og 

það var þegar rannsóknin fór fram. Samkvæmt rannsókn Hafsteins 

Karlssonar (2007) hafa kennsluhættir á Íslandi breyst eitthvað í átt til meiri 

fjölbreytni. 

Jónína Vala Kristinsdóttir (2010) rannsakaði þróunarstarf bekkjarkennara 

um stærðfræðinám barna. Þróunarstarfið byggði meðal annars á ígrundun 

kennara í samfélagi við aðra um kennsluaðferðir. Meginniðurstöður hennar 

voru að markvisst samstarf sem þróast í kennarahópnum leiddi til breyttra 

kennsluhátta. Einnig breyttust viðhorf kennaranna til þess hvernig börn 

lærðu stærðfræði. Þetta auk greiningar á hvar styrkur nemenda lægi varð til 

þess að auðveldara varð fyrir kennarana að koma til móts við þarfir 

nemenda og velja viðfangsefni við hæfi.  

Anna Bergrós Arnarsdóttir (2010) rannsakaði fagmenntun og viðhorf 

grunnskólakennara á Akureyri til stærðfræði og stærðfræðikennslu. Hluti af 

rannsókninni tengdist kennsluaðferðum. Helstu niðurstöður voru þær að 

meirihluti kennara sagðist ekki nota sömu kennsluaðferðir og þeir kynntust í 

grunnskóla á sínum tíma. Langstærstur hluti kennaranna, eða 80% sagðist 

jafnframt nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Samt sagði fjórðungur þeirra að 

mikil áhersla væri á að nemendur ynnu hver og einn í sínum bókum. 

Umræður voru talsvert notaðar í kennslu en einnig var svolítið um að 

kennarar vildu að nemendur notuðu „rétta aðferð“ við lausn dæma, en að 

vísu má deila um hvað er átt við með því. Ekki kom fram hvað kennurum 

fannst um kennsluaðferðirnar sem þeir notuðu. 

Niðurstöður Önnu Bergrósar Arnarsdóttur (2010) og Jónínu Völu 

Kristinsdóttur (2010) gefa til kynna að kennurum finnist þeir nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir en það gengur í berhögg við niðurstöður eldri 

rannsókna um kennsluhætti á Íslandi (Hafsteinn Karlsson, 2007; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1994). 

Alþjóðleg samanburðarrannsókn milli Japans, Bandaríkjanna og 

Þýskalands leiddi í ljós menningarbundinn mun á kennslu (Stigler og 

Hiebert, 1999, bls. 1-27). Myndbandsupptökur voru notaðar til að skoða 

kennslu í áttunda bekk. Hver kennari var myndaður í einni kennslustund en 

síðan var myndbandið greint eftir þemum. Ýmsar kennsluaðferðir voru 
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notaðar í öllum löndunum, svo sem fyrirlestur, þulunám, æfing aðferða, 

uppgötvun, lausnaleit, samvinnunám og einstaklingskennsla. 

Árangur nemenda í Japan mældist betri en í Þýskalandi og 

Bandaríkjunum þó að svipaðar kennsluaðferðir væru notaðar (Stigler og 

Hiebert, 1999, bls. 26-111). Rannsóknin gaf til kynna að í Þýskalandi væru 

kennararnir við stjórnvölinn, nemendur réðu við flókin dæmi og að aðferðir 

þeirra væru nokkuð þróaðar. Í Bandaríkjunum lagði kennarinn áherslu á 

aðferðir og að nemandinn æfði þær ásamt því að læra staðreyndir. Í Japan 

stjórnuðu kennarar aðferðum minna en í hinum löndunum en nemendur 

leystu nokkuð erfið dæmi með eigin aðferðum. Kennslustundir þar voru 

mjög skipulagðar og sérstök áhersla var á tengingu hugtaka og hvernig 

nemendur vinna með þau. Það sem helst greindi Japan frá hinum löndunum 

var að þar var sérstakt kerfi notað til að bæta einstakar kennslustundir. 

Kerfið byggði á ígrundun og samvinnu kennara við skipulag kennslunnar. 

2.3.2 Viðhorf til kennsluaðferða 

Til eru margar rannsóknir sem beinast að tilteknum kennsluaðferðum og 

áhrifum þeirra á þekkingu barna. Stundum hefur rannsakandinn ákveðið 

viðhorf til aðferðanna. Margrét Ásgeirsdóttir (2008) skrifaði fræðilega 

ritgerð um kennsluhætti á Íslandi. Hún kynnti sér kenningar fræðimanna og 

tengdi við eigin reynslu. Á þann máta gat hún dregið þá ályktun að börn 

lærðu með því að máta nýja þekkingu við fyrri reynslu. Reynsla nemenda 

var ólík og því hentuðu fjölbreyttir kennsluhættir vel til að börn gætu á sem 

bestan hátt notað sínar forsendur og sína eigin reynslu. Námsmat þurfti líka 

að vera sem fjölbreyttast. Margrét taldi að einstaklingsmiðaðir 

kennsluhættir væri leiðin að góðri kennslu og fjölbreyttum kennsluháttum. 

Það er alls ekki sjálfsagt að kennsluaðferðir sem eru rannsakaðar þyki 

betri en aðrar. Þórunn Óskarsdóttir (2005) vann meistaraprófsverkefni í 

uppeldis- og menntunarfræðum um lausnaleitarnám á Íslandi. Hún setti upp 

vefsetur um kennsluaðferðina með það fyrir augum að auka veg hennar á 

Íslandi. Lausnaleitarnámi er ætlað að stuðla að sjálfstæði í námi og búa 

nemendur undir að takast á við flókin viðfangsefni og leysa þau. Helstu 

kostir lausnaleitarnáms eru að nemendur glíma við eitt vandamál í einu en 

gallinn er meðal annars að yfirferð námsefnis er ekki jafn mikil og í 

hefðbundinni kennslu. Þórunn sagði að rannsóknir gæfu ekki til kynna að 

lausnaleitarnám hefði endilega mikla yfirburði yfir aðrar kennsluaðferðir 

heldur væri þetta aðferð sem efldi sjálfstraust nemenda og hæfileika til að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. 
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Ívar Rafn Jónsson (2008) kannaði eigin kennsluhætti í eigindlegri 

starfendarannsókn. Hann breytti kennsluaðferðum sínum til að virkja 

nemendur og vekja áhuga þeirra á efninu. Aðferðirnar fékk hann frá Ástralíu 

úr hugmyndabanka sem nefndur hefur verið PEEL og er stytting á enska 

heitinu Project for Enhancing Effective Learning. Þetta er safn af 

kennarasögum um verkefni sem eiga að gera nám árangursríkara (Eygló R. 

Sigurðardóttir, 2009). Ívar Rafn (2008) var óánægður með hefðbundnar 

kennsluaðferðir í sálfræði og vildi kanna nýjar leiðir. Hann komst að því að 

árangurinn varð betri hjá nemendum og kennslustundir skemmtilegri þegar 

hann notaði PEEL.  

Ef litið er út fyrir landsteinana sést að stundum eru margar 

kennsluaðferðir skoðaðar í einni rannsókn. Samuelson (2010) kannaði áhrif 

þriggja kennsluaðferða á stærðfræðiþekkingu 13 ára nemenda í Svíþjóð. 

Kennsluaðferðirnar voru samvinnunám, hefðbundin kennsla og 

einstaklingskennsla. Niðurstöður voru að mismunandi kennsluaðferðir 

styrktu ólík svið stærðfræðilegrar þekkingar nemenda. Samvinnunám og 

hefðbundin kennsla bættu verulega þekkingu á hugtökum. Reiknifærni jókst 

örlítið meira hjá nemendum sem voru í einstaklingskennslu. Með 

samvinnunámi jókst áhugi barnanna á stærðfræði. Einstaklingskennsla og 

hefðbundin kennsla höfðu hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á áhuga 

barnanna. 

Safngreining (e. Meta-analysis) á rannsóknum á umbótastarfi í skólum í 

Bandaríkjunum sýndi að umbótastarf í sjálfu sér virðist yfirleitt skila sér í 

bættum árangri nemenda (Borman, Hewes, Overman og Brown, 2003). 

Þrjár leiðir virtust reyndar skila mestum árangri. Þær voru: Árangur fyrir alla 

(e. Success for All) þar sem árangursmiðaðar kennsluaðferðir voru notaðar, 

bein kennsla (e. Direct Instruction) og skólaþróun (e. School Development 

Program) þar sem markvisst var unnið að samvinnu skólastjóra, kennara, 

foreldra og heilbrigðisstarfsmanna. Það er greinilega margt sem þarf að taka 

tillit til og skoða við val á réttum kennsluaðferðum. Þess vegna er áhugavert 

að skoða betur hvernig kennarar velja sér aðferð. 

2.4 Samantekt 

Rannsóknir á kennsluaðferðum á Íslandi hafa gefið misvísandi upplýsingar 

um fjölbreytni. Nýjustu rannsóknir benda til þess að fjölbreytni sé að 

aukast. Rannsóknir erlendis sýna fjölbreytni í stærðfræðikennslu, en einnig 

að hún er ekki eini lykillinn að góðum árangri nemenda í greininni. Viðhorf 

kennara til kennsluaðferða er misjafnt. Einstaklingsmiðuð kennsla er til 

dæmis talin vænleg til að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum eins og kom 
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fram í íslenskri rannsókn. Önnur íslensk rannsókn leiddi í ljós að 

lausnaleitarnám hafði ekki endilega yfirburði sem kennsluaðferð heldur var 

frekar leið til að auka sjálfstraust og sjálfstæði nemenda. Breytingar á 

kennsluaðferðum voru stundum til bóta og leiddu til betri árangurs eins og 

kom fram í bandarískri rannsókn. Í Svíþjóð var sýnt fram á að mismunandi 

kennsluaðferðir hentuðu fyrir ólík svið stærðfræðinnar.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Þessi harði vetur varð smám saman ofurlítið mildari. Snjórinn 

fór að bráðna hægt og bítandi, og einn daginn þegar sterk 

sólbráð var rak Lovísa ræningjana út í snjóinn til að þvo sér og 

losna við mesta skítinn. Þeir streittust ákaft á móti. Fnjóskur 

hélt því fram að slíkt væri heilsuspillandi. En Lovísa var 

ósveigjanleg. Nú skyldi vetrarlyktin hverfa, sagði hún, jafnvel 

þótt hver einasti ræningi færi í súginn með henni. Hún rak þá 

miskunnarlaust út í snjóinn og brátt ultu naktir ræningjarnir 

með háum öskrum alls staðar í snævi þöktum brekkunum niður 

að Úlfakleif. Þeir sótbölvuðu ómannlegri hörkunni í Lovísu, en 

skrúbbuðu sig eins og hún hafði skipað þeim. Þeir þorðu ekki 

annað (Lindgren, 1981, bls. 101-102). 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem rýnt var í hvernig 

stærðfræðikennarar í grunnskólum upplifðu eigin kennslu. Ég taldi æskilegt 

að hafa rannsóknina eigindlega til að kafa djúpt í upplifun og skoðanir 

kennara á eigin aðferðum. Eigindleg nálgun er talin góð til að skoða það sem 

er persónubundið hjá hverjum og einum (Lichtman, 2010, bls. 9-10). Þannig 

átti að fást svar við rannsóknarspurningunni: Hvert er viðhorf 

stærðfræðikennara í grunnskóla til eigin kennsluaðferða? 

Ókostir eigindlegrar nálgunar voru að ekki var hægt að yfirfæra 

niðurstöður á stærri hóp, enda ekki ætlast til að það væri hægt. Áhrif mín 

sem rannsakanda voru óhjákvæmileg, en þeim var haldið í lágmarki með því 

að velja skóla þar sem nemendur og kennarar þekktu ekki til mín. Einnig 

afmarkaði ég og skráði í rannsóknardagbók mínar eigin hugmyndir og 

skoðanir á kennsluaðferðum eins vel og ég gat (e. bracketing) áður en 

rannsóknin hófst til að mér væri vel ljóst hverjar voru mínar skoðanir og 

hverjar voru annarra (Lichtman, 2010, bls. 80). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fimm stærðfræðikennarar og þrír 

skólastjórar sem störfuðu í þremur grunnskólum á Austurlandi. Ætlunin var 

að tala við sex kennara sem kenndu stærðfræði í sjötta og tíunda bekk, þrjá 
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í hvorum árgangi. Einn kennaranna kenndi hins vegar stærðfræði í bæði 

sjötta og tíunda bekk. Í töflu 2 sést yfirlit yfir dulnefni þeirra í stafrófsröð og 

einnig hvaða hlutverki þeir gegndu í skólastarfinu.  

Tafla 2 - Yfirlit yfir dulnefni kennara og skólastjóra 

DULNEFNI HLUTVERK 

Agnes Kennari í tíunda bekk 

Fanney Kennari í sjötta bekk 

Hanna Kennari í sjötta og tíunda bekk 

Helena Skólastjóri 

Logi Skólastjóri 

Selma Skólastjóri 

Sóldís Kennari í sjötta bekk 

Steinar Kennari í tíunda bekk 

Vegna þess hversu fámennir margir skólar eru á Austurlandi og auðvelt að 

finna út hver er hvað eru ekki gefnar mjög ítarlegar upplýsingar um hvern 

og einn. 

Ég tók hálfopin einstaklingsviðtöl við kennarana ásamt því að sitja í 

tveimur til þremur kennslustundum til að skoða vettvanginn. Með þessu 

móti fékk ég upplifun stærðfræðikennara á miðstigi og unglingastigi 

grunnskóla og einnig gat ég sjálf séð og upplifað kennsluaðferðir sem 

kennarar beittu sem er einmitt það sem ég hafði áhuga á. 

Til að dýpka rannsóknina á þessu tilviki tók ég líka hálfopin einstaklings-

viðtöl við skólastjóra skólanna. Ég taldi nauðsynlegt að fá fram skoðun 

þeirra til að fá betri mynd af sóknartækifærum og hindrunum í starfi 

stærðfræðikennara, ásamt stefnu skólans með tilliti til kennsluaðferða. 

3.3 Undirbúningur, fyrirlögn og úrvinnsla 

Áður en rannsókn hófst tilkynnti ég hana til Persónuverndar. Ég hringdi 

síðan í þrjá skólastjóra á Austurlandi og fékk þannig upplýsingar um 

hugsanlega þátttakendur. Eftir það ýmist hringdi ég eða sendi tölvupóst, allt 

eftir ábendingum skólastjóranna og hafði þannig samband við kennarana. 

Allir viðmælendur voru tilbúnir til að taka þátt í rannsókninni og var það 

framar öllum vonum.  
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Ég ákvað að hafa viðtölin við stærðfræðikennarana og skólastjórana 

hálfopin svo ég útbjó spurningalista með það í huga (sjá sýnishorn í viðauka 

A). Viðtölin urðu fremur samtöl heldur en viðtöl, þar sem ég gat spurt nánar 

út í atriði sem mér þóttu óljós á meðan á samtalinu stóð. Listanum var ekki 

fylgt í þeirri röð sem atriðin voru, heldur var samtalið látið flæða. Í lok hvers 

samtals leit ég yfir listann til að athuga hvort nokkuð hefði gleymst. 

Samtölin áttu sér stað á um tveggja mánaða tímabili, frá desember 2011 

til febrúar 2012. Einnig sat ég í kennslustundum hjá viðkomandi kennurum á 

svipuðum tíma. Samtölin voru skemmtileg og mjög fræðandi. Ég fékk leyfi til 

að hljóðrita þau til að úrvinnslan yrði léttari fyrir mig, utan eitt samtal sem 

var símtal. Þá sat ég við tölvu og skrifaði niður nokkurn veginn orðrétt það 

sem samtalið snérist um. Samtölin voru afrituð í tölvu og greind eftir 

þemum. 

Vettvangsathugun í kennslustundum fór þannig fram að ég sat með lista 

yfir kennsluaðferðir og nokkra punkta um það hverju ég ætti helst að taka 

eftir (sjá viðauka B). Þátttaka mín í kennslustundinni var engin, fyrir utan að 

sitja þar afsíðis með stílabók í fanginu. Nemendur kipptu sér ekkert upp við 

veru mína þarna og létu mig alveg óáreitta. Punktana úr kennslustundum 

hreinskrifaði ég alltaf samdægurs í tölvu og greindi síðan eftir þemum á 

sama hátt og viðtölin við skólastjórana og stærðfræðikennarana. 

3.4 Siðferðileg atriði 

Þátttakendur í rannsókninni fengu allar upplýsingar um gerð og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Ég útbjó upplýsingablað þar sem ég fór fram á upplýst 

samþykki kennara, skólastjóra og foreldra barna til að taka þátt í 

rannsókninni (sjá sýnishorn í viðauka C). Allir þátttakendur gátu hvenær 

sem er dregið samþykki sitt til baka og hætt þátttöku. 

Samtöl voru hljóðrituð og síðan afrituð en öllum nöfnum og einkennum 

breytt þannig að ekki á að vera hægt að rekja hverjir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru. Þátttakendur voru upplýstir um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Hljóðritunum var eytt þegar ég var búin að vinna úr 

rannsókninni. 

3.5 Trúverðugleiki 

Trúverðugleiki í eigindlegum rannsóknum er hversu mikið er hægt að taka 

mark á niðurstöðum þeirra (Silverman, 2010, bls. 433). Ég hafði þetta í huga 

þegar ég skipulagði rannsóknina og vann úr henni. Þátttakendur voru valdir 

með búsetu í huga þannig að ég þyrfti ekki að ferðast langa vegu til að eiga 

við þá samtal, en samt þannig að þeir þekktu mig ekki fyrirfram. Ég reyndi 
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að hafa þátttakendur úr misstórum skólum og svo vildi til að þeir urðu af 

báðum kynjum og á ýmsum aldri. 

Samtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt í tölvu. Vettvangsnótur 

voru handskrifaðar á staðnum en seinna sama dag færðar á tölvutækt form. 

Ég fékk upplýsingar með þrennum hætti (e. triangulation) þar sem ég átti 

samtal við stærðfræðikennara, skólastjóra og sat síðan í kennslustundum 

hjá kennurunum. Ég greindi gögnin eftir sömu þemum og vann þau öll 

jöfnum höndum. Þemu tóku breytingum eftir því sem ég fór yfir meira og 

meira af gögnum og það þýddi að ég þurfti að fara aftur og aftur yfir allt 

sem ég hafði. Í lokin hafði ég farið að minnsta kosti þrisvar yfir öll gögn og 

mun oftar yfir hluta þeirra.  

Þegar ég skrifaði niðurstöðurnar vísaði ég oft í samtöl og vettvangsnótur 

til að lesandinn gæti fengið að sjá hluta af frumgögnunum. Að sjálfsögðu 

eru öll nöfn dulnefni og aðstæðum lýst þannig að ekki á að vera hægt að 

þekkja viðkomandi aðila. Í samtölum reyndi ég að segja sem minnst sjálf en 

hvatti viðmælanda minn frekar til að tjá sig. Yfirleitt tókst það vel og skipti 

þá máli að vera með samtalið flæðandi og ekki of niðurnjörvað. Á vettvangi 

lét ég fara eins lítið fyrir mér og hægt var. Ég gat ekki annað séð en að það 

tækist nokkuð vel.  

3.6  Samantekt 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem talað var við fimm 

stærðfræðikennara úr sjötta og tíunda bekk, ásamt þremur skólastjórum. Ég 

sat líka í tveimur kennslustundum hjá hverjum kennara. Samtölin voru 

hljóðrituð og síðan afrituð. Vettvangsnótur voru hreinskrifaðar í tölvu 

samdægurs. Allt var þetta greint í þemu. Þátttakendur undirrituðu upplýst 

samþykki áður en samtöl hófust og fengu síðan upplýsingar um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Engin sérstök vandkvæði komu upp í 

undirbúningi eða framkvæmd rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Og Ronja fór. Hún sá strax hvað hún hafði verið vitlaus, hvernig 

hafði hún getað ímyndað sér að stóri steinsalurinn væri allur 

heimurinn? Heimurinn var ekki einu sinni Matthíasarborg þó að 

hún væri voldug. Heimurinn var ekki einu sinni Matthíasarfjall 

þó að það væri hátt, nei, heimurinn var margfalt stærri. Hann 

var svo stór að maður stóð á öndinni (Lindgren, 1981, bls. 20). 

Þegar ég fór að vinna úr samtölum og vettvangsathugunum hafði ég 

rannsóknarspurningarnar mínar í huga. Samkvæmt þeim átti efnið að 

skiptast í þrjá hluta. Fljótlega kom þó í ljós að samtöl og athuganir höfðu 

leitt fleira í ljós en ég hafði gert mér grein fyrir í upphafi og fannst mér ég 

standa frammi fyrir því að vera með allt að tuttugu þemu. Eftir því sem á 

leið og ég fór oftar yfir efnið sem ég hafði í höndunum tók það á sig skarpari 

og einfaldari mynd. Í lokin stóð ég uppi með fjögur meginþemu sem ég vann 

út frá: kennsluaðferðir, viðhorf til kennsluaðferða, ytri rammi kennslu-

stunda og síðast en ekki síst hindranir og tækifæri. 

Til að niðurstöður verði ljósari er rétt að kynna þátttakendur aðeins 

nánar en þeir voru fimm kennarar og þrír skólastjórar á Austurlandi. Í 

samtölum kom fram að Agnes, Fanney, Hanna og Steinar höfðu kennt í um 

það bil tvo áratugi en Sóldís í innan við áratug. Öll höfðu kennt stærðfræði 

nánast öll árin. Steinar var elstur, styttist í eftirlaunaaldurinn og hafði ekki 

samfelldan kennsluferil. Hann tók á sínum tíma hlé eftir rúman áratug í 

kennslu og hvarf þá til annarra starfa í þó nokkuð mörg ár, en hóf aftur störf 

sem kennari fyrir rúmum áratug. Agnes, Fanney og Hanna voru rúmlega tíu 

árum yngri en Steinar en Sóldís var aftur á móti töluvert yngri. Hanna tók 

stutt hlé frá kennslu fyrir rúmum áratug. 

Bakgrunnur kennaranna var að mörgu leyti svipaður þegar horft var til 

stærðfræðináms. Allir fimm sögðu frá svipuðum stærðfræðitímum þegar 

þeir höfðu verið í grunnskóla. Kennarinn útskýrði á töflunni og síðan 

reiknaði hver og einn í sína bók. Í lok tíma var sett fyrir heimavinna sem var 

farið yfir í næsta tíma. Stærðfræðikennslan í menntaskóla virtist hafa verið 

svipuð grunnskólakennslunni.  

Menntun kennaranna var svipuð að nokkru leyti. Þeir voru allir með 

réttindi sem grunnskólakennari en höfðu ekki stærðfræði sem sérgrein úr 
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kennaranámi. Allir höfðu sótt endurmenntun tengda stærðfræðikennslu. 

Menntun að öðru leyti var nokkuð ólík. Steinar öðlaðist réttindi sín í 

gegnum Háskóla Íslands þegar hann bætti við sig kennslufræðinni, Hanna 

tók gamla kennaraprófið frá Kennaraskólanum en Agnes, Fanney og Sóldís 

voru allar með próf frá Kennaraháskólanum. 

Skólarnir sem kennararnir störfuðu við voru misfjölmennir. Agnes og 

Fanney kenndu í skóla sem taldist nokkuð stór á Austurlandi og voru með 

námshópa sem taldi um tuttugu nemendur. Hanna kenndi í fámennum 

skóla þar sem hóparnir voru litlir þrátt fyrir samkennslu. Steinar og Sóldís 

kenndu síðan í miðlungsstórum skóla. 

Skólastjórarnir höfðu allir mikla kennslureynslu ásamt því að hafa 

stjórnað skóla í mörg ár. Þeir höfðu því góða innsýn í starf kennara og 

almenna heildarþekkingu á skólastarfi. Kennsluskylda þeirra var mjög 

mismikil, frá því að vera nokkuð mikil í fámennasta skólanum til þess að 

vera engin í fjölmennasta skólanum. 

4.1 Kennsluaðferðir 

Margs konar kennsluaðferðum er beitt í stærðfræðikennslu í grunnskólum á 

Austurlandi eins og sjá má í töflu 3.  

Tafla 3 - Kennsluaðferðir sem voru notaðar í stærðfræðikennslu í þremur sjöttu 
bekkjum og þremur tíundu bekkjum í grunnskólum á Austurlandi 

AÐALFLOKKAR STÆRÐFRÆÐIKENNARAR SEM SÖGÐUST NOTA 

AÐFERÐINA REGLULEGA 

Útlistunaraðferðir Agnes, Fanney, Hanna, Sóldís og Steinar 

Umræðu- og spurnaraðferðir Agnes, Fanney, Hanna og Sóldís 

Innlifunaraðferðir Enginn 

Leitaraðferðir Agnes, Fanney, Hanna og Sóldís 

Hópvinnuaðferðir Agnes, Fanney, Hanna og Sóldís 

Sjálfstæð skapandi verkefni Agnes og Hanna 

Aðrir flokkar Agnes, Fanney, Hanna, Sóldís og Steinar 

Allir kennararnir sem ég talaði við höfðu beitt útlistunaraðferðum og 

flestir notað umræðu- og spurnaraðferðir, leitaraðferðir, hópvinnuaðferðir 

og aðrar aðferðir sem erfitt var að flokka. Enginn hafði beitt 

innlifunaraðferðum og aðeins Agnes og Hanna minntust á sjálfstæð 
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skapandi verkefni. Enginn skólastjóranna hafði nógu góða hugmynd um 

kennsluaðferðir kennara sinna til að geta sagt mér nákvæmlega hvaða 

kennsluaðferðum þeir beittu frá degi til dags. 

4.1.1 Útlistunaraðferðir 

Útlistunaraðferðir virtust vera mjög algengar. Samkvæmt samtölum og 

vettvangsathugunum mínum komu þær jafnvel fyrir í hverjum 

stærðfræðitíma þegar kennarar ýmist kenndu frá töflunni eða einstaka 

nemendum úti í bekk. Agnes sagðist ekki nota útlistun mikið en það kæmi 

þó fyrir og þá helst sem hluti af innlögn frá töflu þegar hún væri að útskýra 

aðferðir. Fanney útskýrði sína innlögn á svipaðan máta en sagði að það væri 

í stuttan tíma í einu og ekki mjög oft.  

Hanna sagðist nota útlistun nokkuð mikið, bæði frá töflu og úti í bekk. 

Hún sagði að innlögn væri „að fara í gegnum eitthvað vandamál, og þá erum 

við að tala um aðferðir. Aðferðir sem við erum að fara að læra og æfa. Og 

auðvitað að reyna að skilja“. Ég sá á vettvangi að þegar Hanna kenndi tíunda 

bekknum sínum settist hún hjá hverjum og einum og útskýrði og virtist það 

vera nánast algjörlega einhliða útskýring sem oft á tíðum tók nokkuð langan 

tíma. Hinir nemendurnir unnu sjálfstætt á meðan, eða biðu eftir hjálp. 

Kennsla Hönnu var hins vegar á annan máta í sjötta bekk og kem ég að því á 

eftir. 

Sóldís notaði útlistunaraðferðir ekki mikið en Steinar virtist nota þessa 

kennsluaðferð mjög mikið. Dæmigerð kennslustund hjá honum var byggð 

að miklu leyti á því að fræða nemendur um það hvernig þeir ættu að leysa 

dæmi eða að skrifa á töfluna þá aðferð sem honum fannst helst henta. Bein 

kennsla var ýmist á einstaklingsgrundvelli eða yfir allan hópinn sem 

töflukennsla. 

4.1.2 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferð var oft nefnd til sögunnar. Stundum var þetta 

kveikja að tilteknum efnisþætti og sögðu kennarar gjarnan að um væri að 

ræða innlögn með þátttöku nemenda. Samræðurnar voru ákveðnar 

fyrirfram og lét kennari nemendur taka þátt í nokkuð markvissum 

samræðum um efnið. Agnes nefndi dæmi um þetta. 

Agnes: Já, ég reyni aðeins að svona, til að þetta verði ekki þurrt 

og leiðinlegt að ég reyni svolítið alltaf að virkja þau með í öllu 

sem hægt er í innlögninni. 

Ég: Spyrðu yfir hópinn eða einhvern sérstakan? 
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Agnes: Nei, það eru yfirleitt sjálfboðaliðar en stundum beini ég 

að einhverjum sérstökum. Oftar er það þannig að einhver réttir 

upp hönd og kemur með innlegg. 

Agnes notaði umræðu- og spurnaraðferð einnig þegar nemendur unnu að 

sínum verkefnum. Þegar ég spurði hana hvort það væri meiri áhersla á 

samvinnu nemenda eða einstaklingsvinnu í dæmigerðri kennslustund sagði 

hún: 

Ég myndi segja að það væri bara svona (stutt þögn) í raun og 

veru ætlast ég til þess í öllum tímum að þau séu í 

námshópunum sínum að hjálpast að. Kannski er þá áherslan 

þannig þó það kannski virki ekki alltaf. ... svo náttúrulega þegar 

þau eru í hópnum þá segi ég einum og síðan fel ég honum að 

segja hinum. 

Fanney notaði umræðu- og spurnaraðferð nokkuð oft en aðallega í 

tengslum við kveikju að efnisþáttum. Svo var einnig með Sóldísi. Hanna var 

mjög markviss í umræðuaðferðum sínum í sjötta bekk.  

Úr vettvangsnótum: Hanna notar spurningar eins og „Af 

hverju?“ og neitar að gefa nemanda svar, heldur segir honum 

að finna út úr þessu, pínir hann svo hann verður að gera sjálfur. 

Annar athyglisverður punktur er þegar Hanna segir: „Ég hef 

engan áhuga á svarinu, heldur hvernig þú fannst út úr þessu“. 

Hún vill sjá útreikninga. Þarna er hlutbundin vinna í gangi. 

Hanna kemur fram sem verkstjóri og aðstoðar nemanda sem 

var að aðstoða annan nemanda áðan. Þau ræða ferningstölur, 

margfeldi og ferningsrót. Engin reiknivél er sjáanleg. Hanna 

lætur nemanda gagnrýna svar og leiðrétta. Nemandi segir 

Hönnu frá rómversku tölunum og þá spinnast samræður út frá 

því. Síðan biðja nemendur um dæmi um rómversku tölurnar og 

Hanna nær í þannig verkefni. 

Steinar sagði í samtalinu við mig að hann reyndi að láta kennsluna vera í 

formi samtals og „toga fólk til að átta sig á því hvað það eigi að gera“ eins og 

hann orðaði það. Ég varð hins vegar ekki vör við samskipti af þeim toga á 

vettvangi hjá honum. Þar var kennslan meira útlistun heldur en samtal þar 

sem Steinar kom fram sem fræðari. Það var ekki erfitt að fylgjast með 

samskiptum hans við nemendur þar sem hann settist öðru hvoru við 

kennaraborðið og svaraði spurningum þeirra úr sætinu. 
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4.1.3 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir voru ekki notaðar mjög oft á hverju skólaári hjá kennurunum 

sem ég talaði við, en þó eitthvað hjá flestum og hjá sumum var 

kennsluaðferðin notuð markvisst við nokkur verkefni á ári. Lausnaleitarnám 

og efniskönnun var það helsta sem kom upp úr kafinu í samtölunum. Oft 

voru þessi verkefni unnin í hóp en það var þó ekki alltaf. 

Agnes lét nemendur sína reglulega hafa verkefni úr námsefninu þar sem 

beita þurfti leiðaraðferðum. Hún talaði um kubbaverkefni þar sem kanna 

átti yfirborð margflötunga og hópverkefni þar sem nemendur könnuðu 

jöfnur og gröf þeirra. Á vettvangi hjá henni sá ég hópvinnuna með jöfnur og 

gröf. Þar unnu hóparnir saman að veggspjöldum sem síðan voru hengd upp 

á ganginum. Ég varð vör við að nemendur stöldruðu við og skoðuðu 

verkefnið síðar um daginn. 

Fanney sagðist nota leitaraðferðir sem uppbrot á venjulegri kennslu, en 

síður sem regluleg verkefni og aldrei það sama ár eftir ár. Þegar ég spurði 

nánar út í af hverju verkefnin væru ekki árviss sagði hún að hún væri ekki að 

kenna sama efnið ár eftir ár, heldur fylgdi hún bekknum sínum eftir í þrjú til 

fjögur ár. Þess vegna liðu jafnvel fjögur ár á milli þess sem hún kenndi sama 

efni.  

Hanna hafði notað stærðfræðiþrautir frá Fleti, félagi stærðfræðikennara 

á Degi stærðfræðinnar sem er fyrsti föstudagur í febrúar ár hvert, á hverju 

ári, „boðið upp á hlaðborð“, eins og hún orðaði það. Hún hafði einnig notað 

Peruna, stærðfræðiþrautir frá Digranesskóla, jólaþrautir frá Námsgagna-

stofnun og stærðfræðikeppnina KappAbel sem byggði á stærðfræðiþrautum 

og var ætluð níunda bekk grunnskóla. KappAbel heitir núna BEST hér á 

Íslandi (BEST - Bekkirnir keppa í stærðfræði, á.á.). Að öðru leyti virtist hún 

ekki leggja sérstaka áherslu á leitaraðferðir. 

Sóldís var með sérstök verkefni á Degi stærðfræðinnar eins og Hanna. 

Hún skipulagði lausnaleitarnám sem hópvinnu þvert á aldur nemenda. 

Þegar við vorum að ræða góðar kennslustundir kom eftirfarandi upp: 

Sóldís: Það er langskemmtilegast þegar við tökum eins og Dag 

stærðfræðinnar. Þá erum við með fyrsta til sjöunda bekk 

blandað í hópa og þá hafa þau verið að vinna svona verkefni 

sem við höfum fengið. Verkefni sem tengjast daglegu lífi og 

(stutt þögn) verkefni tengd daglegu lífi slá í gegn hjá þeim, 

þeim finnst það skemmtilegt. Verkefni sem tengjast þeim, 

(stutt þögn) öðruvísi verkefni finnst þeim skemmtileg. 

Skipulögð hópvinna. Getublandað, þvert á aldur. Mér finnst 
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stöðvavinna góð, betra en bókarvinna. Það gefst vel þegar þau 

eru að vinna með yngri krökkum, þá eru þau eldri að hjálpa og 

kenna þeim yngri. Fá jákvæða upplifun af því. 

Steinar sagðist ekki nota lausnaleitaraðferðir við kennsluna og virtist ekki 

hafa gert það í gegnum tíðina. 

4.1.4 Hópvinnuaðferðir 

Hópvinnuaðferðir komu til tals hjá öllum kennurunum en það voru ekki allir 

sem notuðu aðferðina í kennslu. Agnes beitti hópvinnuaðferðum markvisst 

allt skólaárið og skipulagði stærðfræðikennsluna út frá því. Nemendur 

hennar áttu að vinna saman að öllum verkefnum, ekki bara að sérstökum 

hópverkefnum. Þeir voru í sömu námshópum í nokkrar vikur í einu þar sem 

þeir áttu að vinna alla stærðfræðina saman. Ég spurði hana hvort nemendur 

væru duglegir að hjálpa hverjir öðrum. 

Agnes: Það er misjafnt eftir hópum. Það er mjög misjafnt. 

Sumir hópar starfa eins og einn hugur og eru alltaf að hjálpast 

að á meðan aðrir ná verr saman. 

Ég: Ok. Hvort myndir þú segja að í dæmigerðri kennslustund þá 

væri meiri áhersla á samvinnu nemenda eða einstaklingsvinnu? 

Agnes: Ég myndi segja að það væri bara svona (stutt þögn) í 

raun og veru ætlast ég til þess í öllum tímum að þau séu í 

námshópunum sínum að hjálpast að. Kannski er þá áherslan 

þannig, þó það kannski virki ekki alltaf. 

Agnes sagðist líka reyna að nýta hópvinnuna til jafningjafræðslu. Þá 

talaði hún við hópinn þar til að minnsta kosti einn virtist skilja og sagði 

honum síðan að halda samtalinu áfram við hópinn sinn. Aðrir kennarar, eins 

og Fanney, sögðust nota kennsluaðferðina eingöngu sem uppbrot frá 

hefðbundinni vinnu. 

Fanney: ... Við erum líka, við blöndum stundum árganginum og 

erum þá stundum með hópvinnu og stundum með paravinnu 

þar sem er sko meira svona kannski hlutlæg vinna og 

rannsóknarvinna og við köllum það að brjóta upp sko. ... Já, já. 

Við höfum líka verið svolítið duglegar að brjóta upp (stutt 

þögn) þetta form og þá erum við og höfum kannski verið 

sérstaklega duglegar við að nota (stutt þögn) umm (stutt þögn) 

til dæmis vinnu með almenn brot og alls konar 
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rúmfræðiverkefni. Þá höfum við verið að setja þau svona í litla 

hópa, stundum pör og þá erum við meira að vinna svona á 

eigin forsendum. Ekki miklar innlagnir. 

Þegar ég var á vettvangi hjá Fanneyju voru nemendur hennar að vinna 

paraverkefni í tölfræði. Þeir fóru saman í aðra bekki í skólanum og komu 

stuttu seinna til baka með upplýsingar sem þeir notuðu til að búa til súlurit. 

Verkefnið hafði greinilega verið skipulagt í kennslustund daginn áður og 

daginn eftir átti hvert par að kynna niðurstöður sínar. Pörin virtust vinna að 

ólíkum verkefnum. 

Hanna og Sóldís skipulögðu hópvinnuaðferðir stöku sinnum yfir 

skólaárið. Þær skiptu gjarnan í hópa þvert á aldur en þó að Sóldísi fyndist 

það gefast mjög vel fannst Hönnu það takast misjafnlega. Steinar sagðist 

ekkert vera með hópvinnu, en hann bannaði nemendum sínum ekki að 

vinna saman í stærðfræðitímum.  

4.1.5 Sjálfstæð, skapandi verkefni 

Aðeins tveir kennaranna sögðu frá verkefnum sem flokkast geta sem 

sjálfstæð, skapandi verkefni. Agnesi sagði frá tveimur verkefnum sem voru 

bæði hlutbundin og tengd námsefninu sem verið var að kenna þá stundina. 

Annað snerist um að búa til sívalninga úr blaði sem var A4 að stærð.  

Agnes: Þau áttu að búa til mismunandi grunnflöt, mismunandi 

stóran, finna svo hliðarflötinn og búa til sívalninga af 

mismunandi vídd (stutt þögn) eða sko af mismunandi radíus og 

með mismunandi hæð og finna svo rúmmálið. Síðan líka ef þú 

varst með A4 blað hvað þú getur búið til stóran úr því. 

Ég: Var það takmörkunin, höfðu þau bara eitt A4 blað? 

Agnes: Nei, þau höfðu úr mörgum blöðum að (stutt þögn) en 

eitt verkefnið var að búa til eins stóran eins og hægt var úr A4 

blaði. 

Agnes sagði að verkefnið hefði verið hengt upp öðrum til sýnis og að þetta 

verkefni væri unnið ár eftir ár í tíunda bekk. Útkoman var ekki eins frá ári til 

árs þar sem nemendur réðu nokkuð miklu sjálfir um útlit og stærð 

sívalninganna. Stundum bjuggu nemendur sjálfir til sína eigin keppni og 

réðu hvaða einkenni sívalninganna átti að dæma. 

Annað verkefni sem Agnes lagði fyrir þegar hún var að kenna í níunda 

bekk gekk út á að búa til margflötunga úr marghyrningum úr plasti. Hluta af 
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verkefninu var stýrt en síðan var sköpunarkraftur nemenda látinn njóta sín 

og þeir máttu leika sér að formunum að vild. Agnes sagði að margt 

skemmtilegt hefði komið út úr þeirri vinnu og oft á tíðum varð úr þessu 

keppni milli hópanna á vinnusvæðinu. 

Hanna lét sína nemendur taka þátt í KappAbel/BEST keppninni þegar 

þeir voru í níunda bekk. Hluti af keppninni er þematengd stærðfræði þar 

sem sköpunargáfa nemenda fær að njóta sín. Það verður því að flokkast 

sem sjálfstætt, skapandi verkefni. Samtöl við Fanneyju, Sóldísi og Steinar 

leiddu ekki í ljós verkefni af þessu tagi, en þó er ekki hægt að útiloka að um 

slíkt gæti hafa verið að ræða. 

4.1.6 Aðrir flokkar 

Nokkrar aðrar kennsluaðferðir voru nefndar í samtölunum. Þjálfun, 

þulunám, einstaklingskennsla og einstaklingsmiðuð kennsla kom upp hjá 

flestum. Hanna sagði að sjötti bekkur væri með þjálfun í hugarreikningi einu 

sinni í viku þar sem nemendur eiga að reikna fimmtíu dæmi og fá þrjár 

mínútur til að klára þau. Hún sagði líka um tíunda bekkinn sinn: 

Og síðan þarf auðvitað vissa þjálfun líka. Maður kemst ekkert 

hjá því. Hvort sem það er að reikna tíu dæmi eða hundrað 

dæmi þá þarf alltaf ákveðna þjálfun og það er bara voða 

misjafnt hvað þau þurfa mikið af því. Sumir þurfa tvö dæmi á 

meðan aðrir þurfa hundrað. Fer líka eftir áhuga. 

Fanney talaði um þulunám og að hún notaði það hjá nemendum með 

lestrarörðugleika.  

Fanney: Já, og bara ákveðnar aðferðir sem þau geta bara lært. 

Stundum utanað eins og bara þulu og ég meina, þá hafa þau 

alla veganna hækjuna. Þau sem aldrei læra neinar aðferðir eða 

hafa ekki þessa einu sönnu aðferð til að halda sig við þau 

kannski bara grautast endalaust. Maður hefur séð svoleiðis 

krakka fara upp í gegnum skólakerfið og þau bara hafa í 

rauninni ekkert þegar upp er staðið. En þó þessir krakkar sem 

hafa ekki mikinn skilning, þau hafa lært einhverjar aðferðir og 

það er alla vega hækja sem þau hafa.  

Steinar talaði um að nemendur þyrftu að læra margföldunartöfluna og það 

væri þjálfun sem væri óhjákvæmileg. Hann sagði: „Þegar ég var farinn að fá 

börn sem áttu að komast yfir þetta allt á skilningi var ég farinn að fá börn 
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sem kunnu ekki margföldunartöfluna en þau kunnu að telja strik“. Steinari 

fannst nemendur vanta þjálfun og kunnáttu á aðferðum. 

Allir kennararnir nefndu einstaklingskennslu. Þó að Agnes skipulegði sína 

kennslu sem hópvinnu, gekk það ekki alltaf upp hjá henni og sumir 

nemendur fengu því einstaklingskennslu þó þeir væru í sama námsefni og 

nemendur sem unnu saman í hópvinnu. Hanna sagði að nemendur hennar í 

tíunda bekk ynnu yfirleitt sjálfstætt eftir áætlunum sem þeir höfðu. Hennar 

nemendur voru á misjöfnum stöðum í námsefninu og unnu því ekki saman 

eða hjálpuðust að heldur áttu að klára ákveðið mörg dæmi á viku hvert fyrir 

sig. Mér sýndist allflestir nemendur Steinars vera í einstaklingskennslu þar 

sem hópurinn hans var að vinna að sömu verkefnum í sömu bókum. 

Þó nokkrir nemendur voru í einstaklingsmiðaðri kennslu. Í tíunda bekk 

þar sem Agnes kenndi var ferns konar námsefni í gangi. 

Sérkennslunemendur höfðu tvenns konar efni en meginhópurinn vann í efni 

ætluðu tíunda bekk. Að auki sagði Agnes að nokkrir nemendur í tíunda bekk 

væru í fjarnámi frá framhaldsskóla í stærðfræði og reyndi hún að aðstoða 

þá eftir megni ásamt öðrum kennurum sem komu að kennslunni.  

Hanna sagði að kennslan væri einstaklingsmiðuð hjá hennar nemendum 

og þegar ég kom á vettvang sýndist mér það vera nokkuð rétt. Nemendur 

hennar voru að vinna að mjög ólíkum verkefnum í ólíku námsefni. 

Nemendur Sóldísar í sjötta bekk fengu misþung verkefni að glíma við og 

voru þess vegna í einstaklingsmiðaðri kennslu. Tveir nemendur Steinars 

voru í öðru námsefni en hópurinn og virtust vera með aðlagað námsefni. 

4.1.7 Samantekt 

Flestir kennararnir sem ég talaði við höfðu nokkuð víðtæka þekkingu á 

kennsluaðferðum. Þeir höfðu prófað margar kennsluaðferðir og notuðu þær 

markvisst til að skapa fjölbreytni í kennsluháttum. Mest notaða 

kennsluaðferðin var útlistun og þá sem örfyrirlestur frá töflu, eða þegar 

kennari sat við hlið nemanda.  

Margir kennaranna notuðu umræðu- og spurnaraðferðir og einnig voru 

leitaraðferðir og hópvinnubrögð nokkuð mikið notuð. Einstaklingskennslu 

notuðu allir og einstaklingsmiðuð kennsla var uppi á pallborðinu hjá 

flestum. Sjálfstæð skapandi verkefni voru lítið nefnd og enginn hafði lagt út 

í innlifunaraðferðir í stærðfræðikennslu. 
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4.2 Viðhorf til kennsluaðferða 

Kennararnir sögðu yfirleitt álit sitt á kennsluaðferðum sem þeir notuðu. 

Sumt fannst þeim ganga vel og annað ekki. Það var margt sem virtist ráða 

því hvað kennurum fannst. Persóna kennarans og almennur áhugi réði 

heilmiklu en líka hugmyndir hans um það hvernig nám fer fram. Flestir 

kennararnir höfðu prófað margar kennsluaðferðir og höfðu flestir sterkar 

skoðanir á þeim. 

4.2.1 Persóna kennarans 

Eins og kom fram í upphafi niðurstöðukaflans höfðu kennararnir flestir 

nokkuð mikla kennslureynslu. Aðeins Sóldís hafði kennt skemur en einn 

áratug. Allir kennararnir höfðu kennt stærðfræði meira eða minna öll árin 

og verið umsjónarkennarar samhliða. Sumir kenndu stærðfræðina af því að 

„hún er svo mikið uppáhald“ eins og Hanna sagði en aðrir af því að það þótti 

sjálfsagt að umsjónarkennari á miðstigi kenndi bekknum sínum þessa grein. 

Menntun kennaranna var nokkuð ólík. Þeir áttu það sammerkt að hafa 

allir starfsheitið grunnskólakennari en höfðu fengið réttindin ýmist í 

gegnum kennaranám eða í gegnum háskólanám þar sem kennsluréttindi 

voru tekin aukalega. Enginn kennaranna var með stærðfræði sem 

áherslugrein eða valgrein í námi sínu. Einn kennaranna fór í 

stærðfræðitengt nám erlendis eftir kennarapróf. Allir kennararnir höfðu 

sótt endurmenntunarnámskeið í stærðfræðikennslu og voru það þá gjarnan 

námskeið tengd nýju námsefni sem var verið að setja á markaðinn. Agnes 

sagðist til dæmis „pikka upp það sem er í boði“ í stærðfræðinni.  

Kennararnir nefndu flestir þægindarammann sinn og þá í tengslum við 

að þora að prófa sig áfram með nýjar kennsluaðferðir, eða kennsluaðferðir 

sem þeir voru ekki vanir að beita. Agnes sagðist fara út fyrir sinn 

þægindaramma mjög reglulega til að prófa eitthvað nýtt og það væri ýmist 

að hennar frumkvæði eða samstarfsfólks hennar. 

Hanna sagðist ekki fara út fyrir sinn þægindaramma en Fanney sagðist 

aftur á móti ekki mikið hafa hætt sér út fyrir þægindarammann í 

stærðfræðikennslunni, það gerði hún frekar í öðrum greinum. Sóldís sagði 

að sinn þægindarammi væri að stækka með aukinni kennslureynslu eins og 

kemur fram í samtalinu við hana. 

Sóldís: Já, aðferðirnar mínar í kennslunni hafa breyst. Það hefur 

aukist hjá mér að, að prófa eitthvað annað. Maður var meira að 

gera það sem manni þótti þægilegt og hélt að myndi takast 

(stutt þögn) þegar maður byrjaði. Ég er miklu kræfari að prófa 
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eitthvað nýtt núna. Langar að breyta til og gera einhvern 

veginn öðruvísi. Fjölbreytnin meiri. Þægindarammi (stutt þögn) 

auðvitað skiptir máli (stutt þögn) þetta er misjafnt eftir 

álagspunktum í starfinu. Það er meiri tími stundum til að 

undirbúa sig, þá fer maður út fyrir þægindarammann. Það er 

voða gott að geta gengið að rammanum sínum, til dæmis ef 

maður er hálfslappur og þreyttur. 

Steinar orðaði þetta á örlítið annan hátt. Hann talaði ekki um 

þægindarammann heldur sagði hann: 

Ég er orðinn svo gamall og þetta er orðið svo rótgróið allt 

saman að (stutt þögn) sko, svo ég noti þeirra viðhorf, ég er ekki 

svo viss um að ég gæti breytt þessu, en, en, hérna þetta hefur 

reynst mér ágætlega. 

Steinar hélt sig við aðferðir sem höfðu gefist honum vel að hans mati í þá 

tvo áratugi sem kennsluferillinn spannaði og fannst gott að geta gengið að 

þeim vísum. Hann sagði reyndar að margt virtist hafa breyst þann tíma sem 

hann var frá kennslu en þó aðallega námsefnið.  

4.2.2 Hugmyndir kennarans um nám og kennslu 

Þátttakendur í rannsókninni höfðu mjög misjafnar hugmyndir um það 

hvernig best væri að koma fram í kennslustund. Sumir kennaranna voru 

verkstjórar á meðan aðrir voru fræðarar. Flestir reyndu að fara bil beggja en 

oftast var hægt að sjá og heyra hvar aðaláherslan lá hjá hverjum kennara 

fyrir sig. Oftast kom þetta í ljós á vettvangi, en einnig í samtölum. 

Agnes var meira verkstjóri heldur en fræðari. Hún setti nemendur fremst 

á sviðið og lét þá vera í aðalhlutverki í kennslustundinni. Í vettvangsnótum 

sást þetta ágætlega: 

Agnes heldur áfram með fleiri rúmfræðidæmi og leiðir 

nemendur í áttina að því að finna reglu um það hvernig 

flatarmál fernings breytist þegar hliðarlengdir hans tvöfaldast. 

Hún gefur vísbendingar en gefur ekki neina aðferð. Síðan er 

svipuð þraut um rúmmál tenings. 

Nemendur eiga sjálfir að finna regluna og setja fram með eigin 

orðum. Sitja enn tveir til þrír saman. Agnes kemur fram sem 

verkstjóri og gengur á milli borða til að fylgjast með framgangi 

mála. Nemendur tala við aðra nemendur, yfirleitt þá sem sitja 
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við hliðina á þeim en stundum aftur fyrir sig eða á næstu borð. 

Agnes spyr nemendur og nemendur Agnesi, hún gefur áfram 

vísbendingar en engin svör. Sýnishorn af setningum frá Agnesi: 

Agnes: Það er ágætt að gera þrjú dæmi. 

Agnes: Finnst þér reglan ganga upp? 

Agnes: Fannstu hana? (Nemandi útskýrir regluna sína fyrir 

Agnesi). Glæsilegt! 

Agnes: Flott að nota svona stóra tölu, gengur þetta líka með 

svona stóra tölu? 

Góður agi. Það er smá skvaldur milli nemenda en þeir rétta upp 

hönd eftir hjálp. Skvaldrið er að langmestu um stærðfræðina 

sem þeir eru að vinna með. 

Agnes stoppar vinnuna og fær útskýringar frá nokkrum hópum 

um reglurnar. Allir virðast að lokum sáttir við niðurstöður en 

allur ágreiningur er ræddur í rólegheitum. Nemendur og 

kennari virðast vanir þessum vinnubrögðum. Þetta ferli tók 

tuttugu mínútur. 

Fanney virtist álíta að kennari eigi fremur að vera verkstjóri en fræðari 

og kom þannig fram í kennslustund. Nemendur fengu að koma með eigin 

tillögur sem voru ræddar og ákvörðun um framhald verkefnis ákveðin út frá 

því. Fanney lét nemendur bera ábyrgð á því sem þeir gerðu þó hún gæfi 

vísbendingar. Í samtalinu við Fanneyju kom hins vegar í ljós að hún taldi 

nauðsynlegt fyrir börn að æfa sig og þjálfa aðferðir. Hún áleit ekki gott fyrir 

meginþorra nemenda að læra margar aðferðir. Hún taldi aðeins lítinn hluta 

þeirra ráða við það.  

Hanna kom fram sem fræðari en ekki verkstjóri. Kennslustundir hjá 

henni voru mjög ólíkar Fanneyjar og Agnesar og hugmyndir hennar um það 

hvernig er best að kenna börnum komu mjög skýrt í ljós í vettvangsnótum 

úr kennslustund. 

Upphaf kennslustundar. Nemendur sitja tveir og tveir saman 

og snúa að töflunni. Engin kveikja, nemendur taka upp bækur 

og byrja að vinna. Nemandi kemur seint, vill ekki sitja hjá mér 

og sest fremst. 

Hanna útskýrir einhliða fyrir nemanda. Talar lágt, ekki gott fyrir 

aðra að fylgjast með, kannski vegna þess að nokkrir eru að taka 

próf. 
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Hanna gengur á milli nemenda sem vinna alveg einir. Þeir tala 

eingöngu við hana en ekkert sín á milli. 

Nemandi útskýrir vandamál fyrir Hönnu sem nær í aðra bók og 

sýnir honum. Hinir nemendurnir þurfa að bíða lengi, því Hanna 

gefur sér góðan tíma. Nemendur virðast vanir að vinna svona 

og sýna enga óþolinmæði. Hanna útskýrir og virðist vita allt, 

kemur fram eins og fræðari. Hún fær sér sæti við hlið 

nemendanna til að hjálpa þeim og virðist vanda sig mjög vel við 

útskýringar. 

Sóldís notfærði sér kennsluleiðbeiningar og námskrá til að skipuleggja 

kennsluna. Hún var óörugg með stærðfræðina og fannst gott að nota sér 

fræði frá öðrum til að kenna hana. Hún sagðist reyna að láta nemendur 

vinna sem mest sjálfa og leita og uppgötva. Hún reyndi því að vera verkstjóri 

en sagði að það tækist misjafnlega. 

Steinar kom fram sem fræðari, bæði á vettvangi og í samtali. Hann sagði 

mér sögu frá upphafi kennsluferilsins sem í fljótu bragði hefði getað sýnt 

hann sem verkstjóra, en þegar vel var að gáð kom annað í ljós. 

Steinar: En hérna, ég gæti aðeins snúið að hinu aftur, þetta 

með það best heppnaða, það var ekki kennslustund, það var 

heil kennslubók. Það gerðist á mínum fyrstu árum að kenna í 

gagnfræðaskóla, eins og það hét þá, að það bara kom lögskipan 

um það að nú skyldi farið að kenna mengi, bók Guðmundar 

Arnlaugssonar. Ég vissi nákvæmlega jafn mikið og krakkarnir, 

það er, ekki neitt, hafði aldrei orðið fyrir þessu í stærðfræði-

tíma að þetta kæmi. Fór með bókina inn í bekkinn, sagði við 

krakkana, jæja, nú stöndum við öll á nákvæmlega sama stað, ég 

kann ekkert í þessu og get engu svarað sem þið spyrjið um, nú 

skulum við vinna okkur saman í gegnum þetta og það gekk 

mjög vel yfir veturinn. Við lærðum mjög mikið í mengjafræði og 

svo fór ég smátt og smátt að standa þá að því að þeir voru að 

spyrja út úr einhverju sem þeir héldu að ég væri ekki kominn 

að. 

Ég: Þeir voru farnir að spyrja þig út úr. 

Steinar: Já, ég var farinn að átta mig á því að ég varð að vera þó 

nokkrum blaðsíðum á undan þeim í bókinni, sem mér þótti í 

raun og veru öndvegis bók. Þeir voru vísir til að rjúka í að skoða 

eitthvað og þetta var orðið svona skylmingar um að reka mig á 
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gat. Og hérna, þetta var, þetta var öndvegis tímabil þegar við 

vorum að feta okkur þó saman í gegnum þessa bók og ég átti 

það til að láta þá útskýra án þess að ég kæmi nálægt því og 

stundum undir því að ég hafði ekki áttað mig á þessu og þetta 

var í rauninni nokkuð sem að gafst vel og ég hef reynt að nota 

það í einstaklingskennslunni að toga fólk til að átta sig á því 

hvað það eigi að gera, ekki bara að láta það hafa skýringu. 

Þetta er sterk vísbending um að Steinari hafi fundist óþægilegt að vita ekki 

allt sem hann var spurður um. Hann lagði heilmikið á sig til að geta verið í 

fræðarahlutverkinu og vita allt sem hann var spurður að.  

4.2.3 Áhugi kennarans 

Kennararnir nefndu mismunandi kennsluaðferðir sem sitt uppáhald eða 

sem þá aðferð sem þeir töldu gefast nemendum best. Yfirleitt var samræmi 

hjá kennurum þannig að sú aðferð sem þeir héldu mest á lofti var sú sem 

þeir töldu að skiluðu nemendum bestum árangri. Kennararnir voru hins 

vegar ekki allir sammála um hvaða aðferð væri best og þegar upp var staðið 

fengu flestar kennsluaðferðir jákvæða dóma frá einhverjum kennaranna. 

Agnes var mjög ánægð með umræðuaðferðir í stærðfræði. Hún sagðist 

vera með innlögn einu sinni í viku þar sem nemendur tóku virkan þátt í 

umræðum. Í öðrum stærðfræðitímum vikunnar unnu nemendur í hópum, 

hjálpuðust að við verkefnin og voru hvattir til að tala saman um 

stærðfræðina. Agnesi fannst það ganga nokkuð vel, bæði umræður og 

hópvinna. Hún rifjaði upp nokkrar góðar kennslustundir þegar ég spurði um 

bestu kennslustundina. 

Agnes: Ég man einhvern tímann eftir því þegar ég var að vinna 

með frumtölur, að fyrir svona tveim, þrem árum síðan að (stutt 

þögn) og ég var búin að svona leggja inn helstu atriðin og síðan 

voru þau að vinna hópverkefni og það var stórkostlegt að 

fylgjast með þeim tala saman og útskýra fyrir hvert öðru á 

stærðfræðimáli og það var bara, bara dásamlegt. Þau voru með 

sáldur Eratosþenesar og bara svona eitt og annað í kringum 

frumtölur og ég man að það lá við að ég væri með tárin í 

augunum. Þau voru svo flink og þau voru svo fræðileg og 

notuðu það sem við höfðum gert. Í öðru lagi þá er alltaf vel 

heppnuð kennslustund þegar maður vinnur með kubbana sem 

ég man ekki hvað heita (stutt þögn) þrívíddarformin, svona 

jafnhliða marghyrningar og maður býr til form. Það eru alltaf 
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nokkuð vel heppnaðar kennslustundir. Þeim finnst það yfirleitt 

alltaf. Ofboðslega gaman. ... Það er sem sagt verið að kenna 

rúmmál og yfirborðsflatarmál. Þetta eru svona þessar 

kennslustundir sem standa uppúr. Reyndar eitt man ég eftir 

enn (stutt þögn) það var svona þegar að ég var með tíunda 

bekk í fleygbogum og jöfnu beinnar línu, þar var svona 

hópverkefni þar sem þau teiknuðu þetta upp þá náði ég fram 

alveg rosalega góðri vinnu (6 sek þögn) þá voru þau sem sagt 

að líka upplifa sko myndir af mismunandi (stutt þögn) í raun og 

veru sko jöfnum (stutt þögn) eða útlitið á þeim. Hvað þessi tala 

gerir og hin gerir eftir því hvernig formúlan er. Ég man eftir að 

það var mjög góður kostur. 

Ég: Var útkoman sýnileg öðrum? 

Agnes: Já, (stutt þögn) þetta var hengt upp á vegg og gert 

sýnilegt öðrum. Og fólk tók eftir þessu. Þeir voru líka mjög 

ánægðir krakkarnir. 

Agnes var einnig ánægð með lausnarleitaraðferðir og skapandi verkefni 

þó hún notaði þær sjaldnar. Hún taldi kennsluaðferðirnar henta vel fyrir 

flesta nemendur en fannst hins vegar ekki hægt að nota eingöngu eina 

aðferð við stærðfræðikennsluna. Þegar ég spurði um draumakennslu-

stundina hjá henni sagði hún að það væri kennslustund þar sem allir væru 

virkir, nytu þess að vera á staðnum og fyndu innri gleði í stærðfræðinni. Hún 

taldi fjölbreytni í kennsluaðferðum vera lykilinn að draumakennslustund. 

Agnes taldi ekki líklegt að kennsluaðferðir sínar breyttust á næstunni. 

Hún var ánægð með starfið en sagði að það hefði breyst síðustu ár með 

tilkomu nýs námsefnis og samstarfsmanns. Áður kenndi Agnes eftir 

hlítarnámsaðferðum þar sem hver og einn fór á sínum hraða í gegnum 

námsefnið án mikilla samskipta við aðra. Hún sagði að það hefði að mörgu 

leyti gefist vel en fannst núverandi kennslufyrirkomulag betra. 

Fanney var hrifin af samræðum í stærðfræði. Nemendur tóku þátt í 

innlögn en voru misvirkir. Þess vegna fannst henni ekki ganga nógu vel að 

nota þessa aðferð markvisst. Hún taldi nemendur skorta þjálfun í hugtökum 

og meiri talnavinnu til að geta tekið þátt í umræðum. Fanney var jákvæð 

gagnvart þjálfun í aðferðum og sagði: 

Mér finnst þau bara þurfa þessa hækju sem einhver ein 

ákveðin aðferð er. Mér finnst svo stór hópur þurfa þessa 

hækju. Það er mikill minnihluti sem er fær um að, að, hérna, 
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(stutt þögn) vinna efni eins og Geisla svona þar sem eru margar 

kannski mögulegar lausnir og, og, hérna, það er svo lítill hópur 

sem að ræður við þetta. En hvort það er vegna þess að 

uppeldið okkar er ekki nógu gott, það veit ég ekki. 

Fanney sagði að hún vildi alls ekki sleppa innlögn og þá í merkingunni 

töflukennsla eða örfyrirlestur þar sem er farið yfir sömu atriði með hóp af 

nemendum. Hún taldi það nýtast nemendum mjög vel. Hún var líka ánægð 

með flest hópverkefni sem hún hafði lagt fyrir sem uppbrot í kennslu hjá 

sér. Mörg hópverkefnanna voru sett upp sem lausnaleitarnám. Þegar ég 

spurði um draumakennslustundina svaraði hún: 

Ég hef nú ekki hugsað um það alveg markvisst en auðvitað 

hefur maður það svona í kollinum, sko. Ég vildi alveg, ég myndi 

sjá fyrir mér, sko, meiri svona umræður. Sko, ég myndi gjarnan 

vilja sjá krakka vinna að einhverjum viðfangsefnum í hópum 

þar sem þau eiga að ræða sig svolítið í gegnum hlutina en mér 

finnst það ganga rosalega illa. Að fá þau til að ræða hlutina. 

Þau vilja bara gera, klára (stutt þögn) og komast bara yfir 

verkefnin. Ég myndi vilja sjá meiri ígrundun og ekki bara í 

stærðfræðinni heldur í svo mörgu öðru, að maður hefði krakka 

sem væru tilbúnir í svona meiri ígrundun. Skoða hlutina frá 

fleiri sjónarhornum og gefa sér tíma í það. Mér finnst það ekki 

ganga vel hjá okkur.  

Fanney taldi að með nýju námsefni yrðu breytingar á kennslunni hjá sér en 

átti eftir að sjá hvernig það yrði. Hún tengdi breytingar á kennslunni yfirleitt 

við námsefni en sagðist þó hafa fengið aðra sýn á stærðfræðina í 

kennaranáminu. Fram að þeim tíma voru hugmyndir hennar um 

stærðfræðikennslu hefðbundnar.  

Hanna var ánægð með útlistunaraðferðir. Hún vildi útskýra vel fyrir 

nemendum sínum og lagði mikið upp úr þjálfun aðferða. Hún var einnig 

ánægð með þrautadaga þar sem þrautir úr ýmsum áttum voru lagðar fyrir 

nemendur. Þrautirnar virtust hafa verið unnar á einstaklingsgrunni en ekki 

sem skipulögð hópvinna eða samvinnunám. Hanna lagði mikið upp úr 

einstaklingsmiðaðri kennslu og einstaklingskennslu. Þegar ég spurði hana 

um draumakennslustundina sagði hún eftir svolitla umhugsun: 

Þú spyrð flókið (5 sek þögn). Það sem maður gæti rætt við þau 

um eitthvað. Það sem mér hefur fundist erfiðast er bara að fá 
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þau til að orða það sem þau eru að gera. Það hefur mér fundist 

erfiðast við að fá frá þeim. Og það er það sem maður er að 

reyna. Reyna að spyrja þau og fá þau til að segja frá því og þau 

segja „það er svo erfitt“ og „ég get ekki sagt það“ og það kemur 

lítið frá þeim, en maður vill að þau reyni. 

Hönnu langaði greinilega að nemendur ættu samræður um stærðfræði en 

fannst þeir ekki treysta sér til þess og árangur þar af leiðandi ekki sá sem 

hún vænti.  

Hanna var mér örlítil ráðgáta. Þegar ég sat í kennslustund hjá henni, fyrst 

í tíunda bekk og síðan í sjötta bekk, var eins og ég sæti hjá tveim ólíkum 

kennurum. Í tíunda bekknum fóru engar samræður fram, þar var útlistun og 

útskýringar efst á baugi og öll kennsla fór fram á einstaklingsgrundvelli. Í 

sjötta bekknum sat Hanna hjá hópi nemenda og talaði við þá um 

stærðfræði. Þeir notuðu stærðfræðihugtök af mikilli leikni og augljóst var að 

svipað samtal hafði farið fram áður.  

Hönnu fannst auðveldara að tala við yngri nemendur heldur en unglinga 

og fannst auðveldara að móta viðhorf þeirra til stærðfræðinnar. Hanna 

sagðist alltaf hafa haft gaman af stærðfræði og bakgrunnur hennar væri 

sterkur í faginu, en henni liði betur með yngri nemendum. Þess vegna 

sagðist hún eiga auðveldara með að koma með nýjungar hjá sjötta bekk 

heldur en tíunda. 

Hanna reiknaði ekki með að breyta stærðfræðikennslu sinni í náinni 

framtíð og fannst hún ekki hafa breytt til síðustu ár. Það kom samt úr kafinu 

að hún hafði bætt leiðarbók inn í kennsluna fyrir rúmu ári. Þar áttu 

nemendur að ígrunda það sem þeir höfðu lært, ásamt því að skrifa hvað 

þeir höfðu lært og gert. Hanna var nokkuð ánægð með kennsluaðferðirnar 

sínar en fannst í raun ekkert hafa tekist sérstaklega vel eða illa og gat ekki 

rifjað upp góða eða misheppnaða kennslustund. 

Sóldís var hrifin af samræðum í stærðfræði. Hún sagði að nemendur sínir 

væru mjög virkir í umræðum í innlögn og kæmu jafnvel upp á töflu til að 

sýna henni og hinum nemendunum hvað þeir væru að hugsa. Hún var líka 

hrifin af samvinnunámi og hópvinnu almennt en sagði að það væri bara ekki 

hægt að kenna alla stærðfræði með því. Hún vildi nota fjölbreyttar aðferðir 

og virtist trúa því að það gæfist best. Þegar ég spurði hana hvernig 

draumakennslustundin hennar væri sagði hún: „ ... samvinnunám (stutt 

þögn) ef það væri bara (stutt þögn) nei, það myndi ekki ganga alltaf. Þetta 

er bara samblanda af þessu öllu saman“. Þegar ég spurði út í best heppnuðu 

kennslustundirnar sagði hún: 
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Það er langskemmtilegast þegar við tökum (stutt þögn) eins og 

dag stærðfræðinnar. Þá er fyrsta til sjöunda bekk blandað í 

hópa (stutt þögn) og (stutt þögn) þá hafa þau verið að vinna 

svona verkefni sem við höfum fengið. Verkefni sem tengjast 

daglegu lífi (stutt þögn) verkefni tengd daglegu lífi slá í gegn hjá 

þeim, þeim finnst það skemmtilegt. Þeim finnst þetta vera 

verkefni sem tengjast þeim (stutt þögn) öðruvísi verkefni finnst 

þeim skemmtileg. Þá hefur þetta verið skipulögð hópvinna og 

þá höfum við getublandað, þvert á aldur. 

Mér finnst stöðvavinna góð, það er betra en bókarvinna. Það 

gefst vel þegar þau eru að vinna með yngri krökkum, þá eru 

þau eldri að hjálpa og kenna þeim yngri. Fá svo jákvæða 

upplifun af því. En þetta er náttúrulega ekki hægt alltaf, bara 

stundum til að breyta til. Það myndi aldrei ganga að kenna alla 

stærðfræði svona. 

Í skólanum hjá Sóldísi hittust stærðfræðikennarar reglulega veturinn 

2011-2012 til að búa til sameiginlegan ramma um það hvernig stærðfræði-

kennslan ætti að vera í skólanum. Ramminn var hafður víður en kennarar 

settu sér sameiginleg markmið. Sóldís tók þátt í starfinu og sagði það hafa 

vakið sig til umhugsunar um kennsluna og aðferðirnar sem hún notaði. 

Henni fannst gott að vinna með öðrum að hugmyndavinnu um kennslu og 

saknaði þess að hafa ekki samstarfsmann þennan veturinn í stærðfræði-

kennslunni. 

Steinar notaði útlistunarkennslu dags daglega og fannst hann sjálfur og 

nemendur hans njóta góðs af. Hann lagði mikið upp úr því að nemendur 

lærðu aðferðir við lausn dæma og hlytu þjálfun í nauðsynlegum atriðum 

eins og margföldunartöflunni. Hann sagði að það væri alls ekki erfitt að 

kenna stærðfræði, það væri hins vegar „ákaflega erfitt að komast í gegnum 

þá hleypidóma sem þeir hafa heiman frá sér og önnur af kunningjum, sem 

segja að þeir hafi aldrei getað lært stærðfræði“. Hans draumur var að hafa 

nemendur með jákvætt viðhorf gagnvart stærðfræðinni.  

Steinar sá ekki fyrir sér að hann myndi breyta kennslunni hjá sér. Hann 

sagðist vera gamall og það tæki því ekki. Auk þess hefði kennslan hans gefist 

honum vel í tugi ára og væri orðin rótgróin. Steinar hafði samt tekið upp 

nýtt námsefni þegar það gafst en hélt áfram með sömu kennsluaðferðir. 

Helstu nýjungar hjá honum fólust í einstaka breytingu á námsmati og að 

taka þátt í sameiginlegri markmiðssetningu stærðfræðikennara við skólann. 
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4.2.4 Samantekt 

Kennararnir sem ég talaði við virtust eiga sína uppáhalds kennsluaðferð. 

Þeir höfðu flestir prófað nokkuð margar aðferðir en fundið sér farveg sem 

þeir héldu sér í. Agnes notaði fjölbreyttar kennsluaðferðir, en hélt mest upp 

á umræðu- og spurnaraðferð og hópvinnubrögð. Hún kom fram sem 

verkstjóri í tímum og fannst nemendur eiga að vera í aðalhlutverki og finna 

út úr hlutunum sjálfir. Agnesi fannst sjálfsagt að kennslan breyttist með 

breyttum áherslum í skólanum og samfélaginu. 

Fanney vildi ekki sleppa útlistunaraðferðum og þjálfun. Henni fannst 

nemendur græða á því. Hún lagði samt mikla áherslu á leitaraðferðir og vildi 

gjarnan hafa meiri umræður í stærðfræðinni. Hún kom fram sem verkstjóri í 

tímum og lét nemendur vinna saman í hópum að verkefnum sem gjarnan 

kröfðust umræðna en fannst kennslan ekki nægilega markviss hjá sér. Hún 

reiknaði með að kennslan myndi breytast hjá sér í framtíðinni. 

Hanna notaði mikið útlistunaraðferðir í tíunda bekk en umræðu- og 

spurnaraðferðir í sjötta bekk. Hún vildi alls ekki sleppa þjálfun og þulunámi 

og fannst það grundvöllur fyrir áframhaldandi stærðfræðinámi. Hún kom 

fram sem fræðari og útskýrði og stýrði kennslunni mjög markvisst. Hún lagði 

áherslu á að nemendur fyndu út úr hlutunum sjálfir og útskýrðu á blaði, en 

gekk misjafnlega að fá það fram. Hún reiknaði síður með að kennslan hjá 

henni kæmi til með að breytast. 

Sóldís notaði mikið umræðu- og spurnaraðferðir í kennslunni. Hún reyndi 

að virkja nemendur til þátttöku og kom fram sem verkstjóri í tímum. Henni 

fannst best að hafa aðferðir sem fjölbreyttastar og vildi í rauninni ekki setja 

eina aðferð framar annarri. Hún reiknaði með að kennslan breyttist og var 

tilbúin í aukna vinnu til að bæta starfið hjá sér. 

Steinar notaði nær eingöngu útlistunaraðferðir. Hann sagðist samt reyna 

að virkja nemendur til þátttöku og fá þá til að finna út úr hlutunum sjálfa. 

Hann kom fram sem fræðari og fannst óþægilegt að vita ekki allt um það 

sem nemendur spurðu um. Hann reiknaði ekki með að kennslan hjá honum 

breyttist. 

4.3 Ytri rammi kennslustunda 

Kennari þarf að taka tillit til ýmissa þátta þegar hann skipuleggur 

kennslustund. Hann getur ekki ráðið að öllu leyti hvernig þær fara fram. Það 

er ekki hægt að líta fram hjá vilja skólayfirvalda og einnig þarf kennari að 

taka tillit til nemenda því fjöldi þeirra og áhugi skiptir máli. Síðast en ekki 
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síst virðast námsgögn og námsmat eiga sinn þátt í vali kennara á 

kennsluaðferðum í grunnskólum. 

4.3.1 Skólayfirvöld 

Ég valdi að setja nokkur atriði saman undir heitinu skólayfirvöld. Þar eru 

skólastjórar, aðrir yfirmenn menntamála og námskrár. Kennarar sögðust 

þurfa að taka tillit til þessa alls þegar þeir völdu sér kennsluaðferðir og 

skólastjórar tóku í sama streng þegar ég spurði þá. Yfirleitt virtust þó 

skólayfirvöld fjarlæg og ekki skipta sköpum í daglegu amstri kennara.  

Skólastjórar voru stoltir af skólum sínum og fannst þeir hafa gott 

starfsfólk sem gerði sitt besta til að halda uppi metnaðarfullu starfi. Helena 

sagði að vegna fámennis í hennar skóla yrði einstaklingsmiðuð kennsla 

oftast fyrir valinu hjá kennurum en auk þess ætti að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Selma sagði að kennarar hefðu mjög mikið frjálsræði með 

kennsluhætti en óskrifuð stefna skólans væri að þeir væru fjölbreyttir. Logi 

sagði að fjölbreytni í kennsluaðferðum væri opinber stefna í hans skóla. 

Kennarar í skólunum upplifðu sama frjálsræði og skólastjórarnir. Hanna 

og Steinar sögðust vera einráð um sínar kennsluaðferðir. Sóldís orðaði þetta 

þannig að allir fengju að finna sína leið þó það væri ekki vegna afskiptaleysis 

heldur sýndi það traust til kennara, að þeir gerðu eins og þeir teldu best. 

Agnes upplifði skólayfirvöld á svipaðan hátt og Sóldís en Fanney vildi 

gjarnan meiri afskipti eða eins og hún sagði: 

Já (stutt þögn) ég vildi gjarnan að skólastjórnendur vissu meira 

um það sem við erum að gera inn í skólastofunni en það er 

enginn annar sem skiptir sér af og enginn sem fer yfir áætlanir 

eða neitt (5 sek þögn). Mér finnst stundum, maður hefur þarna 

námskrána og maður hefur námefnið, þá finnst mér stundum 

ábyrgð okkar kennaranna vera rosalega mikil. 

Fræðslunefndir virtust skipta sér lítið af kennsluaðferðum. Þegar ég 

spurði Selmu um þetta sagði hún: 

Þeir spyrja mjög lítið. Eina sem maður fær er þegar maður 

flytur sína starfsáætlun að hausti með fjárhagsáætlun og það er 

bara að „maður heyrir að hér er fjölbreytt og gott starf.“ 

Punktur. 

Helena og Logi sögðu það sama um sínar fræðslunefndir. Það virtust vera 

lítil sem engin afskipti frá þeim á meðan engar kvartanir komu inn á borð til 
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þeirra. Skólastjórar sögðu að það kæmi sárasjaldan fyrir og væri nánast 

einsdæmi. 

Kennarar vinna eftir Aðalnámskrá grunnskóla. Allir kennararnir sem ég 

talaði við sögðust lesa hana yfir og vinna eftir því sem þar stendur. Steinar 

lagði ekki mikið upp úr námskránni en sagði að hann þekkti hana vel af því 

hann væri búinn að vera svo lengi í faginu. Fanney sagðist liggja mest yfir 

námskránni á haustin áður en starfið fer af stað og hinir höfðu svipaða sögu 

að segja. Agnesi fannst námskráin setja sér skorður. Ég spurði hana hvernig 

hún undirbyggi sig fyrir kennslustund. 

Agnes: Ég náttúrulega kíki á það sem fyrir liggur og ég fer yfir 

sem sagt næstu fimm, í raun og veru næstu fimm 

kennslustundir, hvað er þar undirliggjandi og svo útbý ég 

innlögnina eftir því. Svo auðvitað þegar maður þekkir efnið 

orðið nokkuð vel þá þarf maður að hafa minna fyrir því. Það 

bara liggur í hlutarins eðli. En ég kíki alltaf á það. Ég kem nánast 

aldrei óundirbúin í kennslustund.  

Ég: Ööö (stutt þögn) hefur þú mikinn sveigjanleika þegar þú ert 

búin að undirbúa kennslustund? Hvað finnst þér þú hafa 

mikinn sveigjanleika til að breyta út af því sem þú ert búin að 

skipuleggja? 

Agnes: Mér finnst ég ekki hafa það því að mér finnst bara 

námskráin, hún bara krefst svo mikils. Mér finnst maður ekki 

mikið geta sveigt af leið svona allt í einu að minnsta kosti. En 

örugglega má nálgast hlutina á mismunandi hátt, eins og 

gengur. Mér finnst námskráin kalla á mjög massífa yfirferð. 

Allir kennararnir unnu eftir áætlunum sem voru að mestu búnar til að 

hausti. Flestir kennararnir ákváðu kennsluaðferðir í samræmi við áætlanir 

sínar í grófum dráttum að hausti, en nákvæm útfærsla varð venjulega til 

fyrir eina til tvær vikur í einu. Áætlunin var gjarnan þannig að þar voru 

tilgreind dæmin sem nemendur áttu að komast yfir á ákveðnum tíma. 

4.3.2 Nemendur 

Námshópar voru misstórir eins og kom fram í upphafi kaflans og 

einstaklingar hvers hóps mismunandi. Ég komst að því að kennarar taka tillit 

til hvors tveggja við val sitt á kennsluaðferðum. Agnes sagði að nemendum 

þætti yfirleitt gaman að vinna hlutbundin verkefni. Hún sagði frá nokkrum 

verkefnum sem hún hafði lagt fyrir á unglingastigi og aðeins í einu tilfelli 
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hafði verkefnið þótt leiðinlegt. Ég bað hana um að segja mér betur frá 

þessu. 

Agnes: (5 sek) Spurning hvort ég er búin að gleyma því (hlær). 

Já, já. Auðvitað eru margar bara kennslustundir óttalega 

leiðinlegar (hlær) en ég man nú ekki eftir neinu svona (stutt 

þögn) jú (með áherslu) reyndar, hjá sama hóp og þetta 

veggspjald sem tókst svo vel. Þá var þetta þegar þau þurftu að 

búa til sívalninga í ýmsum stærðum og gerðum. Ég held að það 

hafi verið verst heppnaða kennslustund sem ég hef upplifað. ... 

Það fannst þeim ógeðslega leiðinlegt í alla staði. Annar 

hópurinn. Ég var með tvo hópa og annar hópurinn gerði þetta 

vel en hinn hópurinn þau voru bara fúl og leiðinleg og þeim 

fannst þetta ömurlegt. ... þau voru svona klaufar í höndunum 

og þetta varð svo ljótt hjá þeim (hlær) og þau hérna, þau bara 

upplifðu það að þetta væri bara ömurlegt og asnalegt. 

Agnes sagði að sér fyndust nemendur misvirkir í tímum. Fanney hafði 

svipaða sögu að segja. Hún talaði reyndar um að nemendur væru svolítið 

fastir í því að „klára og komast yfir verkefnin“ eins og hún orðaði það. 

Nemendur hefðu ekki áhuga á að ígrunda, skoða og dýpka skilning heldur 

væru óþolinmóðir og vildu helst klára bókina. Eins fannst Fanneyju að 

nemendur fengju ekki alltaf verkefni við hæfi þó að mörgum fyndist glíman 

við stærðfræðina skemmtileg. 

Fanney: Auðvitað eiga duglegustu krakkarnir að vinna flest 

viðfangsefnin og fara í erfiðustu viðfangsefnin, en ég held að 

þau séu dálítið mikið á eigin vegum af því að þau bjarga sér 

með þetta sjálf og það er, þau fá miklu minni tíma með 

kennaranum. Þannig að góður kennari gæti sko komið þeim 

miklu lengra áfram ef þau hefðu hann meira með sér. Svo 

finnst mér líka þessir krakkar sem að þurfa stuðning en hafa 

ekki sérkennslu, maður vildi svo gjarnan geta gefið þeim meiri 

tíma. Þau eru inni í bekk hjá okkur og við reynum að mæta 

þeim með sko einhverju öðru, sem sagt, já, annars konar 

námsefni, léttara námsefni, en hérna, maður vildi geta sinnt 

þeim líka svolítið öðruvísi. Nei, nei, við erum ekki að sinna 

þessum jaðarhópum nógu vel. Við erum svolítið að 

miðjumoðast (hlær lágt). 
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Ég: Hvernig finnst þér nemendurnir upplifa kennsluaðferðirnar 

í stærðfræði, hvað er það sem nemendur eru hrifnastir af? 

Hefurðu einhverja tilfinningu fyrir því? Bæði hvað þeim finnst 

gaman og hvað þeim finnst þeir læra mest af. 

Fanney: Já, sko ég get ekki sagt að þau læri meira af þessari 

aðferð en hinni, ekkert sem ég get sagt að þau læri mest af. Ég 

vildi alveg geta sagt að þau læra mest af því að vinna saman að 

viðfangsefninu og spjalla um það, en það er ekki þannig. Mér 

finnst ég upplifa mest svona óþol hjá þeim. Þau vilja bara klára 

verkefnin og ljúka þeim. Það er gegnumgangandi hugsun hjá 

þeim. Klára bókina. En ég upplifi að mörgum finnst rosalega 

gaman að glíma við stærðfræðina og það er náttúrulega 

sérstaklega þau sem eru klár, en þeim finnst þessi glíma 

skemmtileg. Og, hérna, svona, hvað á maður að segja, þessar 

þrautir sem að liggja í stærðfræðinni . 

Hanna var með litla námshópa þar sem var samkennsla árganga. Hún 

valdi einstaklingsmiðaða kennslu en lagði ýmist áherslu á útlistunarkennslu 

eða samræður í stærðfræðináminu. Hún taldi líka að þulunám hentaði vel 

við vissar aðstæður en hélt að nemendur væru þokkalega sáttir í tímum hjá 

sér. 

Hanna: Ég held ég viti ekki um neinn sem er ekki sáttur við það 

sem hann er að gera. Eða finnist það neitt asnalegt eða neitt 

svoleiðis. Ekki hef ég getað séð það. Hvort þau myndu vilja sjá 

meiri samvinnu, eða þó, nei, ég held ekki. Þannig að ég sé ekki 

að þau myndi langa mikið til að breyta miklu. En það er kannski 

það sem maður heldur. Ég hef svo sem ekkert spurt þau. 

Ég: Hvernig finnst þér að kenna í svona litlum skóla miðað við 

þennan stóra? 

Hanna: Það er mjög ólíkt. Það er mikið minni undirbúningur í 

stórum skólum. Sérkennari sér um sína þar en hér þarf að, að 

undirbúa eitthvað sérstakt nánast fyrir hvern og einn. Þar eru 

frekar agavandamál. Þú þekkir krakkana miklu minna. En 

maður vill alltaf gera meira en maður gerir á hvorum staðnum 

sem maður er. 

Sóldís sagði að nemendum hennar þætti nánast undantekningarlaust 

gaman að vinna verkefni sem væru frábrugðin þeim sem þau fengjust við 

dags daglega. Hennar námshópur var mjög blandaður og verkefni og 
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áætlanir af þeim sökum fjölbreytt. Steinar var einnig með mjög blandaðan 

námshóp. Honum fannst nemendur almennt hafa neikvætt viðhorf til 

stærðfræðinnar og of margir nemendur sem tryðu því að þeir gætu ekki 

lært stærðfræði. 

Það virtist vera uppbrot á kennslu eða kennsluaðferðum sem nemendum 

fannst yfirleitt skemmtilegast. Uppbrotið gat verið af ýmsum toga, eins og 

hlutbundin vinna í hóp, lausnaleitarnám eða þulunám en það var ekki hægt 

að sjá að kennurum fyndist nemendur eiga sína uppáhalds kennsluaðferð 

eða að kennarar hugsuðu um það þegar þeir skipulögðu kennslustundir. 

4.3.3 Námsgögn 

Ég tók saman helstu námsgögn sem notuð voru í kennslustundum. Eins 

spurði ég kennarana hvers konar bækur og gögn þeir notuðu. Yfirlit yfir 

námsgögn má sjá í töflu 4. Kennarar í sömu línu kenndu í sama skóla. 

Tafla 4 - Helstu námsgögn 

KENNARAR SJÖTTI BEKKUR TÍUNDI BEKKUR 

Fanney 

og 

Agnes 

Námsefni: 

Geisli 

Stærðfræði 5A 

Önnur gögn: Reglustika, gráðubogi, 
hringfari, teningar, peningar o.fl. 

Námsefni: 

Átta-tíu 

Lausnabækur með Átta-tíu 

Almenn stærðfræði 

Önnur gögn: Vasareiknir, reglustika, 
gráðubogi, hringfari, teningar, 
peningar o.fl. 

Hanna Námsefni: 

Geisli 

Stærðfræði 6A 

Plánetubækurnar 

Önnur gögn: Reglustika, gráðubogi, 
hringfari, teningar, peningar o.fl. 

Námsefni: 

Átta-tíu 

Lausnabækur með Átta-tíu 

Almenn stærðfræði 

Önnur gögn: Vasareiknir, reglustika, 
gráðubogi, hringfari, teningar, 
peningar o.fl. 

Sóldís 

og 

Steinar 

Námsefni: 

Stika 

Önnur gögn: Reglustika, gráðubogi, 
hringfari, teningar, peningar o.fl. 

Námsefni: 

Átta-tíu 

Almenn stærðfræði 

Önnur gögn: Vasareiknir, reglustika, 
gráðubogi, hringfari, teningar, 
peningar o.fl. 
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Tveir af kennurunum notuðu Geisla í sjötta bekk en Sóldís notaðist við 

Stiku sem er ætluð fimmta bekk. Hún sagðist bæta við ítarefni til að ná 

markmiðum sjötta bekkjar. Fanney notaði Stærðfræði 5A til að rifja upp 

grunninn hjá nemendum sínum. Allir tíundu bekkjar kennararnir voru með 

Átta-tíu fyrir meginþorra nemenda. Ef nemendur áttu í vandræðum með að 

fylgja meginhópnum virtist annað námsefni valið fyrir þá. Einnig voru 

nemendur hjá sérkennara með enn eitt námsefnið en ég sleppti því að öllu 

úr rannsókninni þar sem ég hitti engan sérkennara. 

Kennarar og nemendur höfðu aðgang að öllum venjulegum hjálpar-

gögnum en vasareiknir var ekki notaður í sjötta bekk nema við sérstök 

verkefni. Það var eftirtektarvert að enginn talaði um tölvur í kennslunni, 

nema Agnes sem sagði að hún vildi gjarnan nota tölvur meira. Hún sagðist 

benda nemendum sínum á vefsíðuna rasmus.is en að hún notaði hana lítið í 

kennslu. Rasmus.is er kennsluvefur fyrir nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum um stærðfræði, tölvulæsi, jarðfræði og stjörnufræði og er 

rekinn af Rasmus ehf. (Tomas Rasmus, Hugo Rasmus og Jóhann Ísak 

Pétursson, 2009). Hins vegar sagðist Agnes nota Geogebru sem er netforrit 

um rúmfræði og fallgreiningu og Excel sem er töflureiknir með 

nemendunum. 

Kennarar töluðu flestir um að námsefni hefði áhrif á val þeirra á 

kennsluaðferðum. Þeir sögðu að bækurnar væru stýrandi að einhverju leyti 

en voru alls ekki ósáttir við það heldur fannst það frekar hafa hvatt þá til 

dáða um bætta kennsluhætti. Ég spurði Agnesi um hugmyndafræði hennar 

þegar hún undirbýr kennslustund. 

Agnes: Þegar ég er að undirbúa innlögn er það með það í huga 

að nemendur taki þátt, þeirra, (stutt þögn) þeirra framlag 

skiptir máli. Þó ég sé sjálf búin að reikna dæmin þá læt ég þá 

alltaf gera það og alltaf, (stutt þögn) alltaf þó ég sé tilbúin með 

eitthvað dæmi þannig að það, ég bý stundum til nýtt með hjálp 

þeirra. Eins eru auðvitað hópverkefni alltaf fyrirfram ákveðin. 

Ég: Þú minntist á áðan að, hérna (stutt þögn) veggspjald sem 

þeir vinna í tengslum við jöfnur og gröf, sem má segja að séu 

ákveðnar leitaraðferðir, sem eru unnin í hópvinnu, hversu 

meðvituð ertu um það að þú ert að breyta um kennsluaðferð? 

Agnes: Ég held ég sé nokkuð meðvituð, já, ég held það. Ég 

hugsa ekki um það alltaf. Auðvitað læt ég þegar ég er með 

þetta efni sem ég er með, læt það svolítið stýra mér og ég veit 

alveg á hvaða hugmyndafræði það er byggt. En ég hins vegar, 
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að innlögnin og annað slíkt þar er ég að breyta um aðferð 

miðað við hvernig bókin er hugsuð. Ég geri mér alveg fulla grein 

fyrir því. Þannig að ég er að reyna að fara bil beggja. 

Ég: Hvaða aðferð finnst þér bókin kalla á? 

Agnes: Bókin kallar rosalega mikið á leitaraðferðir sem eru og 

henta sterkum nemendum ákaflega vel á meðan hinir veikari 

ráða ekki við það. Ég reyni svona að nota gott úr hvoru tveggja.  

Ég: Já, já, (stutt þögn) mmm (stutt þögn) finnst þér þú taka 

ákvörðun um þínar kennsluaðferðir? Sjálf, alveg? 

Agnes: Já, í raun og veru en kannski byggða svolítið á þessum 

tveimur þáttum, mér finnst ég gera það. En vissulega leiðir 

efnið mann. Ef maður ákveður eitthvert kennsluefni hlýtur það 

að leiða eða vera byggt á einhverri aðferð, það stýrir manni að 

einhverju leyti eftir einhverri hugmyndafræði. Ég er ofboðslega 

ánægð, því þetta eru Átta-tíu bækurnar og mér finnst margt, 

eftir því sem ég kenni þær meira finnst mér þær mjög vel 

ígrundaðar og ég er mjög hrifin af þessari kennslufræði en 

finnst hún ekki alltaf ganga upp fyrir alla. 

Kennarar voru ekki alveg jafn jákvæðir gagnvart námsefni sjötta bekkjar 

en samt sem áður höfðu þeir breytt kennsluaðferðum sínum til að vera í 

takt við námsefnið. Hanna hafði athugasemdir við bæði Átta-tíu og Geisla.  

Hanna: Mér finnst vanta æfingu í Átta-tíu. (stutt þögn). 

Miðstigið alveg hrikalegt. Alveg gjörsamlega. ... Mikill texti. 

Geisli er mikið verri en unglingaefnið fyrir meðalnemanda. ... 

Þú þarft að kunna einhverjar aðferðir áður. Nema þú ætlir að 

vera í einn klukkutíma með eitt dæmi og finna upp 

deilingaraðferðirnar sjálfur og svo framvegis og framvegis. Mér 

finnst þá vanta verkfæri til að vinna dæmin í bókinni. Eitthvað 

hefur þetta nú skánað, eins og fimmta bekkjarefnið sem ég hef 

notað, en mér finnst það ekki nógu gott samt. 

Fanney sagði að það væri margt gott við Geisla en það væri líka margt 

þar sem hún væri ósátt við og nefndi mikinn texta sem dæmi. Hún var búin 

að kynna sér Stiku sem er nýtt námsefni sem er að koma út fyrir miðstig og 

fannst það í fljótu bragði geta hentað sér betur í kennslu. Fanneyju fannst 

hún ekki hafa næga þekkingu til að vinna Geisla með nemendum sínum eins 

og höfundar ætlast til.  
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Fanney: Geisli er svolítið byggður upp þannig að það er mikið 

kennarastýrt efni og kannski hafa kennarar, og þá ég, ekki nógu 

mikla þekkingu til að vinna svona mikið eins og Geisli ætlast til. 

Að kennarar leiði krakkana endalaust áfram. Ég veit ekki hvað 

það er en einhvern veginn finnst mér að í Geisla efninu vanti 

krakkana oft forsendurnar bæði til að greina hlutina og til að 

setja þá fram.  

Sóldís hafði svipaða sögu að segja um Geisla. Henni fannst nemendur 

góðir í rökhugsun og stærðfræði en sagði að þeir fengju ekki að njóta sín 

fyrir „miklum, hroðalegum textum“. Steinar notaði Átta-tíu í tíunda bekk 

fyrir stærstan hluta nemenda en fannst ekki ástæða til að breyta 

kennsluaðferðum frá fyrri árum þegar hann studdist við Almenna 

stærðfræði. Hann sleppti hópverkefnum en sagði þó að nemendum væri 

ekki bannað að vinna saman. 

4.3.4 Námsmat 

Hluti af kennsluaðferðum er það hvernig námsmat er framkvæmt. Ég bað 

kennara að segja mér frá því hvernig því væri háttað hjá þeim. Allir 

kennararnir voru með námsmat byggt á nokkrum þáttum. Samantekt á 

námsmatinu má sjá í töflu 5.  

Tafla 5 - Yfirlit yfir námsmatsaðferðir 
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Steinar x  x    x  x  x 
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Flestum kennurunum fannst námsmatið mun fjölbreyttara nú en það var 

áður fyrr og voru ánægðir með þróunina. Sumir kennararnir notuðu sér 

tillögur að námsmati sem fylgdi námsefni en aðrir síður, eins og Fanney sem 

sagði að það sem fylgdi með Geisla væri of tímafrekt og kannaði of lítið í 

einu. Agnes sagðist heilmikið nota tillögur að námsmatsverkefnum sem 

tilheyrðu Átta-tíu bókunum en flest þeirra hefði hún þurft að aðlaga að 

sínum áherslum. Hún sagði að fjölbreytnin hefði aukist hjá sér með tilkomu 

verkefnanna. Hanna hafði svipaða sögu að segja en hafði ekki prófað til 

dæmis að hafa munnlegt stærðfræðipróf.  

Eins og sjá má í töflu 5 notuðu þrír kennarar heimapróf reglulega en þar 

vinna nemendur prófið sitt heima og mega fá aðstoð við það frá öðrum en 

kennara. Agnes og Hanna létu nemendur skrifa leiðarbók sem hluta af 

námsmati. Leiðarbók er nokkurs konar dagbók með glósum, dæmum og 

sjálfsmati. Fanney og Steinar voru ekki með lokapróf hjá sínum nemendum 

en Sóldís og Steinar notuðu matslista sem fylgdi nemanda frá fyrsta upp í 

tíunda bekk. Agnes hafði prófað að hafa munnlegt próf og sagði það núna 

vera hluta af venjulegu námsmati hjá sér. Annað námsmat virtist nokkuð 

hefðbundið. 

Flestir kennararnir notuðu vefumhverfi Mentors til að skrá námsmatið 

jafnóðum og þannig fengu foreldrar upplýsingar um nám og námsmat heim. 

Mentor er „heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir alla sem starfa með 

börnum í skólum og tómstundastarfi“ (Um Mentor, á.á.). Í kerfinu er meðal 

annars svokölluð verkefnabók þar sem kennarar geta sett inn einkunnir og 

umsagnir úr einstökum matsverkefnum. Foreldrar og nemendur hafa 

sérstakan aðgang og geta skoðað það sem kennari merkir sem opið fyrir þá.  

4.3.5 Samantekt 

Skólayfirvöld virtust skipta sér lítið sem ekkert af skipulagi kennslustunda 

hjá kennurum. Kennarar völdu sínar kennsluaðferðir og á meðan ekki kom 

kvörtun utan frá fékk kennarinn að vera í friði með skipulagið. Skólar höfðu 

samt sem áður sína stefnu varðandi kennsluaðferðir. Stefnan var ýmist 

skráð eða óskráð. Í einum skólanum var stefnan að hafa kennsluna 

einstaklingsmiðaða auk þess að hún væri fjölbreytt en í hinum að 

kennsluaðferðir væru fjölbreyttar.  

Nemendum fannst yfirleitt gaman þegar kennari fór út fyrir sinn 

hefðbundna ramma og lagði fyrir verkefni og skipulag sem kallaðist þá 

uppbrot. Hlutbundin vinna virtist yfirleitt ganga vel. Steinar talaði um 

áhugaleysi nemenda og að þeim fyndist stærðfræði óaðgengileg en hinir 

kennararnir töluðu um hversu ólíkir nemendur væru. Kennararnir notuðu 
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flestir nýjustu námsbækur sem völ var á. Í tíunda bekk var Átta-tíu ráðandi 

en í sjötta bekk var það Geisli. Einn kennari notaði þó Stiku í sjötta bekk.  

Námsmat virtist vera mjög fjölbreytt. Í heildina minntust kennarar á 

ellefu aðferðir við námsmat. Enginn notaði þó allar ellefu aðferðirnar. Flestir 

notuðu vefumhverfi Mentors til að halda utan um námsmatið, bæði til að 

hafa allt námsmat á einum stað og einnig til að auðvelda aðgengi foreldra 

og nemenda að matinu. 

4.4 Hindranir og tækifæri 

Kennarar og skólastjórar sáu bæði hindranir og tækifæri þegar ég spurði um 

hugsanlegar breytingar á kennsluaðferðum eins og sést í töflu 6. Agnes og 

Sóldís sáu mun fleiri tækifæri heldur en hindranir. Fanney sá nokkurn veginn 

jafn margar hindranir og tækifæri. Hanna sá heldur fleiri hindranir en 

tækifæri. Steinar sá nær eingöngu hindranir.  

Tafla 6 - Hindranir og tækifæri þegar kemur að breytingum á kennsluaðferðum 

HINDRANIR TÆKIFÆRI 

Fjármagn 

Menntun kennara 

Námsefni 

Samvinna kennara 

Stærð skóla 

Vantraust á eigin getu 

Viðhorf kennara 

Viðhorf foreldra 

Viðhorf nemenda 

Vinnuálag 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Dugnaður kennara 

Endurmenntun kennara 

Fagfundir kennara 

Ígrundun á eigin starfi 

Kennsluleiðbeiningar 

Kennslureynsla 

Menntun kennara 

Námsefni 

Samvinna kennara 

Stuðningur frá skólastjóra 

Tækni (tölvutengd) 

Ungir nemendur 

Uppbrot í kennslu 

Þróunarverkefni 

Allir skólastjórarnir nefndu bæði hindranir og tækifæri. Helena og Selma sáu 

meira af tækifærum en Logi minntist á fleiri hindranir. 
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4.4.1 Kennarar 

Agnes talaði um að hennar eigin skilningur á stærðfræði hefði gefið henni 

tækifæri til að prófa nýjar kennsluaðferðir. Hún sagði að námsefnið Átta-tíu 

hefði verið mikil hvatning til að prófa eitthvað nýtt. Ég spurði hana nánar út 

í af hverju hún hefði farið að beita hópvinnubrögðum í kennslu. 

Agnes: ... Það er viðurkennd kennsluaðferð sem gefur aðra 

möguleika heldur en einstaklingsaðferðir. Og fyrir utan það og 

enn og aftur er efnið, Átta-tíu, það er bara, ég er hrifin af því, 

það býður upp á það. Ég held að það hafi verið ekki sísta 

hvatningin. 

Ég: En er það eitthvað sem þú ert vön frá til dæmis þinni 

grunnskólagöngu? 

Agnes: Aldrei. Aldrei. 

Fanney sagði að hún vantreysti sér til að kenna eins og námsefnið 

krefðist og átti þá við Geisla en hún talaði líka um að hún ígrundaði 

kennsluna hjá sér eftirá til að reyna að laga það sem betur mátti fara. Hún 

fékk nýja sýn á stærðfræðikennslu þegar hún fór í kennaranámið og hafði 

einnig farið á nokkur námskeið. Henni fannst námsefnið hindrun en hélt líka 

að nýtt námsefni sem kemur út á næstunni gefi henni tækifæri til að breyta 

stærðfræðikennslunni. 

Hanna talaði um að það væri auðveldara að kenna ungum börnum en 

unglingum. Henni fannst erfitt að fá eldri börnin til að taka upp nýja siði í 

stærðfræðináminu og fannst þau gefast of auðveldlega upp. Þegar ég spurði 

hana um breytingar á kennsluaðferðum sagði hún: 

Hanna: Ég hef ekki haft neina þörf fyrir stórar breytingar. 

Maður vill bara halda áfram og fá þau betur í að gera 

leiðarbókina, mér finnst það mikilvægt. ... Ég byrjaði á þessu í 

hittifyrra og lét þau þá skrifa aftast í bókina en nú vil ég hafa 

þetta sérbók sem að fylgir þeim alltaf og safnast allt í. Þannig 

að það tekur svolítinn tíma að fá þau til að gera þetta. 

Sóldís var á því að hennar kennsla myndi breytast og sá margt sem gæti 

hjálpað henni við það. Hún leit á kennsluleiðbeiningar sem tæki til að nýta 

sér, ásamt Aðalnámskrá grunnskóla og námsefni. Henni fannst gott að fá 

hugmyndir frá samkennurum en minntist reyndar á að samvinna gengi ekki 

alltaf áfallalaust fyrir sig.  
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Steinar sagði að samvinna og ígrundun á kennslunni væri gott tæki til að 

bæta hana. Honum fannst námsefni misgott og sá það sem bæði hindrun og 

tækifæri. Hann sagði einnig að viðhorf nemenda til stærðfræðinnar og eigin 

getu væri stór þröskuldur. Þegar ég spurði um breytingar á kennslu-

aðferðum sagði hann að slíkt væri ólíklegt hjá sér „sökum elli“. 

4.4.2 Skólastjórar 

Skólastjórarnir sögðu að tækifæri til breytinga og fjölbreytni í kennslu-

aðferðum lægi í mannauðnum sem þeir hefðu í skólunum. Þeir töluðu um 

menntun og endurmenntun, dugnað og útsjónarsemi kennaranna. Þeir 

sögðust nota fagfundi til að hvetja kennara til að vinna saman og að yfirleitt 

gæfist það vel.  

Skólastjórar sögðu að kennsluaðferðir væru í höndum kennaranna sjálfra 

og þess vegna væri stærsta hindrunin vilji, geta og vinnuálag kennaranna. Ég 

spurði Loga hvað hann héldi að kæmi helst í veg fyrir fjölbreytni í 

kennsluaðferðum. 

Logi: Já, ja, (stutt þögn) þú segir nokkuð. Það er nú svo margt. 

Sko, sjálfsagt er það oft eitthvað tímaleysi kennara, að hafa 

tíma til að undirbúa það, en ég held að það sé nú líka bara oft 

bara kennarinn sjálfur sem kemur í veg fyrir það, hann bara 

gerir það ekki. Ég upplifi að hindranir séu langmestar í 

einhverju hjá kennaranum sjálfum, tímaleysi eða skortur á 

löngun. 

Ég: En sem mótvægi, hver eru þá tækifærin sem skólinn hefur í 

að fjölga kennsluaðferðum? Hvað er þá hægt að gera í málinu? 

Logi: Já, sko, ef það væri hægt að endurvekja þetta svona 

samvinnu fólks við kennsluna, ég held að það hafi ekki verið 

spurning að það var mjög hvetjandi í sambandi við 

kennsluaðferðir. 

Skólastjórar álitu einnig að hindranir lægju að hluta í fjármagni. Það væri 

ekki hægt að borga kennurum fyrir aukavinnu sem lægi í auknum 

undirbúningi þegar breyta á kennsluaðferðum. Það væri ekki heldur hægt 

að kaupa öll námsgögn sem vantaði og kennarar hefðu takmarkaða sjóði að 

sækja í þegar kemur að endurmenntun. 
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4.4.3 Samantekt 

Kennarar og skólastjórar töldu ýmsar hindranir og tækifæri vera fyrir hendi 

þegar kom að breytingum á kennsluaðferðum. Margir kennaranna töluðu 

um námsefni, menntun sína og reynslu sem tækifæri til breytinga og 

fjölbreytni. Samvinna var líka nefnd sem og stuðningur frá skólastjórum. 

Helstu hindranir kennara voru skortur á menntun og samvinnu. Einnig 

nefndu kennarar viðhorf nemenda, kennara og foreldra sem hindrun við 

breyttum kennsluaðferðum. Vantraust á eigin getu var líka nefnt. 

Skólastjórar sögðu að helstu tækifærin lægju í dugnaði, menntun og 

samvinnu kennara. Þeir héldu því fram að helsta hindrunin væri kennarinn 

sjálfur og síðan skortur á fjármagni.  
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5  Umræða 

... næstu daga gerði Ronja ekkert annað en að vara sig á því 

sem var hættulegt og æfa sig að vera ekki hrædd. Hún átti að 

vara sig að detta ekki í ána, ... þess vegna stökk hún af öllum 

kröftum fram og aftur á hálum steinum á árbakkanum þar sem 

straumurinn var allra sterkastur (Lindgren, 1981, bls. 26). 

Niðurstöðurnar skiptust í fjögur þemu sem voru kennsluaðferðir, viðhorf til 

kennsluaðferða, ytri rammi kennslustunda og hindranir og tækifæri. Ég gat 

flokkað kennsluaðferðir sem ég annað hvort sá eða kennarar minntust á í 

sex af sjö flokkum Ingvars Sigurgeirssonar og kom fjölbreytnin nokkuð á 

óvart. Kennarar höfðu misjöfn viðhorf til kennsluaðferðanna sem þeir 

notuðu og var mjög fróðlegt að skoða þau í samhengi við hugmyndir þeirra 

um nám.  

Ég sá að kennarar voru nokkuð einráðir um skipulag kennslustunda og 

kennsluaðferðir. Það voru samt nokkrir ytri þættir sem þeir þurftu að taka 

tillit til. Skólar höfðu stefnu um að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar eða 

einstaklingsmiðaðar, námskráin setti sínar skorður, fjöldi nemenda réði 

einhverju og síðan áttu námsgögn sinn þátt í ákvörðunum um kennsluhætti. 

Það kom mér á óvart hversu fjölbreytt námsmat nánast allir kennararnir 

notuðu. 

Þegar ég tók saman hindranir og tækifæri til breytinga á 

kennsluaðferðum varð ljóst að yfirleitt sáu kennarar og skólastjórar fleiri 

tækifæri en hindranir. Þegar allt er tekið saman virðist mér samt vera að 

ekkert hindri kennara annað en hann sjálfur og hugmyndafræði hans þegar 

kemur að fjölbreytni í kennsluaðferðum. 

5.1 Kennsluaðferðir 

Ingvar Sigurgeirsson flokkaði kennsluaðferðir í sjö flokka. Kennarar sögðu 

mér að þeir notuðu sex af þessum sjö flokkum en misjafnt var hversu mikið 

hver kennsluaðferð var notuð. Sumar kennsluaðferðir voru algengari en 

aðrar og kennarar notuðu hverja aðferð í mislangan tíma í einu. 

Útlistunaraðferðir voru notaðar af öllum kennurum sem tóku þátt í 

rannsókninni en það virtist ekki vera í langan tíma í einu. Yfirleitt var þetta í 

upphafi kennslustundar í nokkrar mínútur og kallaðist þá innlögn. Stundum 
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var útlistun notuð þegar kennari útskýrði eitthvað fyrir nemanda í bekknum 

og var þá um einstaklingskennslu að ræða. Útlistunin sem ég sá eða var sagt 

af var mest í formi beinnar kennslu þar sem nemanda var beinlínis sagt 

hvernig hlutirnir voru. Útlistun kallar á að kennari líti á sig sem fræðara og 

finnist nám fara þannig fram að hann flytji þekkinguna yfir til nemandans 

eins og Bruner segir frá í öðru líkani sínu. Þetta rímar einnig við 

atferlisstefnuna þar sem breyta á ytra atferli nemanda þannig að 

þekkingaratriði sitji eftir hjá honum.  

Flestir kennararnir töluðu um að þeir notuðu umræðu- og 

spurnaraðferðir, jafnvel í hverri kennslustund. Í mörgum tilfellum virtust 

umræðurnar ekki mjög markvissar heldur meira eins og kennarinn reyndi að 

draga nemendahópinn með sér í umræður sem hann stýrði frá töflu. Í 

öðrum tilfellum virtust umræðurnar sjálfsagður hluti af vinnu nemenda í 

stærðfræðinni. Leitaraðferðir voru helst notaðar í tengslum við sérstaka 

þrautadaga eða uppbrot í kennslunni. Kennsluaðferðir í þessum flokki voru 

ekki notaðar mjög oft en kennurum virtist finnast nauðsynlegt að stinga 

þeim inn í dagskrána með reglulegu millibili. Ytri atburðir eins og dagur 

stærðfræðinnar hafði stundum þau áhrif að kennarar völdu leitaraðferðir 

fram yfir aðrar kennsluaðferðir. Sjálfstæð, skapandi verkefni voru fátíð. 

Umræðu- og spurnaraðferðir ásamt leitaraðferðum og sjálfstæðum, 

skapandi verkefnum eru kennsluaðferðir sem tengjast þriðja líkani Bruners 

um nám þar sem nemandi mótar eigin hugsun og kenningar um heiminn 

meðal annars með samræðum, lausnaleit og sköpun. Kennsluaðferðirnar 

tengjast róttækri hugsmíðihyggju vegna þess að hver einstaklingur verður 

að smíða sína þekkingu án þess að honum sé beinlínis sagt hvernig hlutirnir 

eru. Umræðu- og spurnaraðferð er líka tengd félagslegri hugsmíðihyggju þar 

sem aðferðin er yfirleitt notuð í hópvinnu. 

Allir kennararnir nema einn notuðu hópvinnuaðferðir. Agnes hafði 

nemendur sína alltaf í hóp við stærðfræðivinnu. Hinir notuðu hópvinnuna 

sem uppbrot eða við sérstök verkefni sem þóttu henta til hópvinnu. Fjórða 

líkan Bruners lýsir námi sem fer fram í hóp. Þar er einstaklingurinn ekki 

einn, heldur hluti af stærri heild og mótast samkvæmt því. Menning hópsins 

hefur sín áhrif og er órjúfanlegur hluti einstaklingsins. Þetta er nátengt 

félagslegri hugsmíðihyggju sem gengur út á að menn mótist af samskiptum 

við aðra og verði fyrir áhrifum frá samskiptum við annað fólk.  

Rannsóknir á fjölbreytni í kennsluaðferðum á Íslandi hafa oft sýnt 

fábreytni, eins og kom fram hjá Ingvari Sigurgeirssyni (1994) og Hafsteini 

Karlssyni (2007). Mér kom þess vegna á óvart hversu fjölbreyttar aðferðir 

flestir þátttakendur mínir virtust nota í stærðfræðikennslu. Nýjustu 
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rannsóknir sýndu reyndar að aðferðaflóran væri að breytast eins og sjá má 

hjá Önnu Bergrósu Arnarsdóttur (2010) og Jónínu Völu Kristinsdóttur (2010) 

og styðja samtöl mín við stærðfræðikennara á Austurlandi niðurstöður 

þeirra. 

5.2 Viðhorf til kennsluaðferða 

Kennararnir sem ég talaði við höfðu mismunandi viðhorf til kennsluaðferða. 

Þau virtust vera mjög einstaklingsbundin og alls ekki auðvelt að greina 

ástæður sem lágu að baki. Kennararnir áttu margt sameiginlegt en ýmsir 

þættir hjálpuðu til við að skýra viðhorf hvers og eins. Það virtist sammerkt 

með öllum fimm kennurunum að þeir voru trúir sannfæringu sinni um nám 

barna þegar þeir sögðu frá hvaða kennsluaðferð þeim þætti skila árangri. 

Kennararnir höfðu ótrúlega svipaðan bakgrunn. Allir töluðu um áþekka 

grunnskólagöngu þar sem þeir hlustuðu fyrst á kennarann og unnu svo einir 

í bókum sínum. Síðan var sett fyrir heimavinna sem farið var yfir í næsta 

tíma. Enginn var með stærðfræði sem sérgrein úr kennaranámi, en allir voru 

með réttindi sem grunnskólakennari. Enn fremur voru nánast allir með mjög 

mikla kennslureynslu. Aðeins Sóldís hafði kennt skemur en áratug.  

Það sem skildi helst á milli hjá kennurunum var aldur og háskólamenntun 

svo það er hugsanlegt að þeir þættir skýri mismunandi viðhorf til 

kennsluaðferða. Það er samt ekki einhlítt því að Agnes, Fanney og Hanna 

voru á svipuðum aldri og með svipaða menntun en lögðu ekki sömu línur 

varðandi kennsluaðferðir. Steinar og Sóldís sem voru elst og yngst höfðu 

mjög ólíkar áherslur í kennslu. Annað sem gæti skipt máli í viðhorfum til 

kennsluaðferða er stærð námshópa. Agnes og Fanney voru með um tuttugu 

nemendur í hóp, Sóldís og Steinar heldur færri en Hanna var með mjög 

fámenna hópa og jafnframt með samkennslu árganga.  

Agnes var hrifnust af umræðu- og spurnaraðferðum ásamt hópvinnu. 

Hún trúði því að nemendur lærðu betur með því að eiga samskipti sín á milli 

eða við kennarann. Hún vildi helst vera verkstjóri í kennslustund og fannst 

best ef nemendur fundu sjálfir út úr hlutunum. Það er nokkuð í samræmi 

við fjórða líkan Bruners. Þægindarammi Agnesar virtist mjög teygjanlegur. 

Hún sagðist oft prófa nýja hluti í kennslunni og virtist nokkuð óhrædd við 

það. Hún viðhafði mjög fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Fanney sagðist nota þjálfun og útlistun mikið en var jafnframt mjög hrifin 

af umræðu- og spurnaraðferðum. Þegar ég fylgdist með henni í 

kennslustund var nokkuð ljóst að hún kom fram sem verkstjóri. Hún lét 

nemendur ákveða sjálfa og finna út úr hlutunum og síðan þurftu þeir að 

bera ábyrgð á ákvörðun sinni. Mér fannst gaman að sjá að hún notaði þessa 



 

68 

nálgun líka í agastjórnun bekkjarins svo aðferðin virtist henni mjög töm. Það 

var svolítið erfitt að ákveða hvaða námskenningu Fanney aðhylltist helst en 

mér fannst af vettvangsathugun að hún samræmdist þriðja líkani Bruners 

sem gengur út á að nemendur smíði sér heim út frá því sem þeir sjálfir 

upplifa og uppgötva en kennarinn er þá í hlutverki verkstjóra. Hún sagðist 

hafa lítinn þægindaramma í stærðfræðinni en notaði hins vegar nokkuð 

fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Hanna hélt sig við útlistunar- og þjálfunaraðferðir í tíunda bekk og fannst 

þær gefast best. Þar kom hún að mestu fram sem fræðari og aðhylltist því 

annað líkan Bruners. Í sjötta bekknum kom hún mér á óvart og gerðist 

verkstjóri þar sem umræður voru í fyrirrúmi og starfaði þá eftir þriðja líkani 

Bruners. Hún var hins vegar oftast með einstaklingsmiðaða kennslu vegna 

fámennis og samkennslu í skólanum og sagði að annað væri eiginlega ekki 

gerlegt. Þegar ég fylgdist með henni á vettvangi sá ég að nemendur hennar 

voru að fást við mismunandi viðfangsefni á sama tíma sem er mjög lýsandi 

fyrir einstaklingsmiðaða kennslu. Hún sagðist sjaldan fara út fyrir sinn 

þægindaramma sem virtist ekki mjög stór en það kom þó fyrir og þá oftar í 

sjötta bekk en þeim tíunda. Það virtist koma til af því að Hönnu leið betur 

með yngri nemendum en eldri. 

Sóldís var hrifnust af umræðu- og spurnaraðferðum ásamt hópvinnu. 

Henni svipaði mjög til Agnesar þó að kennslureynsla þeirra væri mismikil og 

þær kenndu hvorki í sama árgangi né í sama skóla. Sóldís trúði því að 

samvinna skilaði góðum árangri. Hún vildi helst vera verkstjóri í 

kennslustund og fannst best ef nemendur unnu saman að lausn verkefna. 

Hún aðhylltist því fjórða líkan Bruners. Þægindarammi Sóldísar virtist 

kannski ekki mjög stór en hins vegar teygjanlegur. Hún sagði jafnframt að 

hann stækkaði með hverju árinu sem hún bætti við kennslureynsluna. Hún 

sagðist oft prófa nýja hluti í kennslunni og virtist nokkuð óhrædd við það. 

Hún notaði að mínu mati nokkuð fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Steinar var með einna hefðbundnustu kennsluna af öllum og var 

hrifnastur af útlistun og þjálfun. Hann virtist trúa því að hægt væri að 

yfirfæra þekkingu alfarið frá kennara til nemanda. Það er í takt við annað 

líkan Bruners sem líkir nemanda við óvirkan þekkingarþega. Steinar virtist 

hafa þröngan þægindaramma og notaði mjög fáar kennsluaðferðir. 

Samkvæmt rannsóknum er viðhorf kennara til kennsluaðferða mjög 

einstaklingsbundið. Það sem einum finnst gott finnst öðrum síðra. Samtölin 

sem ég átti á Austurlandi styðja þetta. Margrét Ásgeirsdóttir (2008) taldi 

einstaklingsmiðaða kennslu henta best og taldi námsmat þurfa að vera 

fjölbreytt. Einstaklingsmiðuð kennsla er einmitt stefnan í fámennasta 
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skólanum og alls staðar var námsmat fjölbreytt. Lausnaleitarnám var talið 

gott sem uppbrot en var hvergi notað sem aðalkennsluaðferð. Þetta er 

nokkuð í takt við niðurstöður Þórunnar Óskarsdóttur (2005) sem sagði 

aðferðina góða til að efla sjálfstæði nemenda þó hún hefði ekki endilega 

mikla yfirburði yfir aðrar kennsluaðferðir. Allir kennararnir fimm voru á því 

að bein kennsla væri góð að einhverju leyti og styður það niðurstöður 

Samuelson (2010) sem komst að því að bein kennsla bætti þekkingu 

nemenda á hugtökum. 

Breytingar og umbætur á kennsluháttum verða stundum til þess að betri 

árangur næst (Borman, Hewes, Overman og Brown, 2003). Ég velti fyrir mér 

hvort það sé ástæða þess að kennarar nota uppbrot í kennslu. Að minnsta 

kosti fannst kennurum gott að brjóta upp öðru hvoru með öðrum 

kennsluaðferðum sem voru þá mjög oft leitaraðferðir og/eða hópvinna af 

einhverju tagi. Kennurum fannst nemendur þá oft sýna meiri áhuga á 

stærðfræðinni. Almennt séð fannst mér kennarar vera sáttir við það sem 

þeir voru að gera í stærðfræðikennslunni þó að sumir segðust örugglega 

geta gert betur ef þeir leggðu harðar að sér við skipulagninguna. 

5.3 Ytri rammi kennslustunda 

Skólarnir sem ég heimsótti höfðu allir stefnu varðandi kennsluaðferðir. Í 

öllum skólunum var lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og að auki 

var lögð áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu í einum þeirra. Nánari 

útfærsla var á hendi kennara svo að frjálsræði þeirra var mikið. Námsmati 

voru settar einhverjar skorður en það var einnig á hendi kennara hvernig 

það var útfært og framkvæmt.  

Ég átti von á því að skólar legðu áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir 

þar sem Aðalnámskrá grunnskóla segir að svo eigi að vera. Það kom líka á 

daginn að svo var. Að auki var fámennasti skólinn með þá stefnu að 

einstaklingurinn ætti að fá að njóta sín í einstaklingsmiðaðri kennslu. 

Kennarar höfðu því mikið frjálsræði varðandi kennsluaðferðir sem þeir 

notuðu í kennslunni og virtust gera sér vel grein fyrir því.  

Námskrá í stærðfræði virtist ekki vera fyrirstaða, heldur meira 

hjálpartæki. Kennarar töldu sig að vísu þurfa að komast yfir ákveðið efni í 

stærðfræðinni í hverjum bekk fyrir sig en mér fannst eftirtektarvert að 

kennarinn sem talaði mest um þetta notaði einna fjölbreyttastar 

kennsluaðferðir. Það var líka skemmtilegt að sjá að allir kennararnir virtust 

vera með nokkuð stífan tilbúinn ramma fyrir kennsluna sína alveg óháð 

kennsluaðferðum. 
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Stærð námshópa var mjög misjöfn hjá kennurum. Það virtist einna helst 

hafa þau áhrif að í minni hópum var oftar einstaklingskennsla, en það var 

misjafnt hvort hún fólst í umræðum, þjálfun, leitarnámi eða öðrum 

kennsluaðferðum. Áhugi nemenda á tilteknum kennsluaðferðum virtist ekki 

skipta megin máli heldur fannst mér valið stýrast fremur af áhuga 

kennarans sjálfs. 

Kennurum fannst námsefni að einhverju leyti stýra vali á 

kennsluaðferðum. Sumir töluðu um að námsefnið kallaði á aðferðir og að 

hugmyndafræði bókanna ýtti undir val á aðferðum. Allir kennarar í tíunda 

bekk notuðu hins vegar Átta-tíu fyrir meginþorra nemenda óháð 

kennsluaðferðum. Kennarar í sjötta bekk notuðu Geisla, Stiku og Stærðfræði 

5A og 6A en létu það lítið stjórna kennsluaðferðum.  

Fanney minntist á að hana vantaði þekkingu til að kenna Geisla eins og 

höfundar ætlast til. Hún virðist vera að vísa í vankunnáttu í kennslufræði 

sem kemur nokkuð á óvart því hún virtist vel að sér í hinum ýmsu aðferðum 

og beitti þeim í kennslu. Fanney var einnig með langa kennslureynslu og 

talaði um breytingar á kennsluháttum sínum á mjög meðvitaðan hátt. Það 

má því álykta að í raun og veru sé um vanmat á eigin getu að ræða en ekki 

raunverulegan skort á þekkingu. 

Námsmat var mjög fjölbreytt og kom það mér nokkuð á óvart. Það ýtir 

undir hugmyndir um að kennsluaðferðir í stærðfræðikennslu á Íslandi séu 

að breytast og verða fjölbreyttari. Steinar sem var elsti kennarinn var með 

minnstu fjölbreytnina í námsmatinu þrátt fyrir mikla kennslureynslu en 

Sóldís sem var sá yngsti var með svipaða fjölbreytni og Hanna og Fanney 

sem höfðu nokkuð mikla reynslu. Agnes skar sig úr hvað fjölbreytni varðaði, 

en hafði svipaða kennslureynslu og Hanna og Fanney.  

5.4 Hindranir og tækifæri 

Kennarar og skólastjórar sem ég ræddi við nefndu bæði hindranir og 

tækifæri þegar talið barst að fjölbreyttum kennsluaðferðum og breytingum 

á kennslu. Helstu tækifæri sem kennarar minntust á voru Aðalnámskrá 

grunnskóla, endurmenntun, ígrundun, námsefni og samvinna kennara. 

Skólastjórar töluðu um mannauðinn, menntun kennara, dugnað kennara og 

fagfundi. Hindranir voru aftur á móti skilningur á stærðfræði, námsefni, 

aldur, vinnuálag og fjármagn. 

Kennarar sáu tækifæri til fjölbreyttra kennsluaðferða í bæði 

utanaðkomandi gögnum og í sjálfum sér. Þeir sóttu hugmyndir í 

Aðalnámskrá grunnskóla, kennsluleiðbeiningar og námsefni til að hafa 

kennsluna fjölbreytta. Þeir notuðu jafnframt ígrundun til að bæta 
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kennsluna. Allir sögðu að samvinna kennara til að fá nýjar hugmyndir og 

útfærslur á þeim væri af hinu góða. Þetta var í samræmi við alþjóðlega 

samanburðarrannsókn milli Japans, Bandaríkjanna og Þýskalands þar sem 

kom fram að góður árangur japanskra kennara byggðist á kerfi þar sem 

ígrundun og samvinna kennara var nýtt til að bæta skólastarf (Stigler og 

Hiebert, 1999). 

Skólastjórar sögðu að kennarar væru almennt duglegir að bjarga sér en 

framkvæmd kennslunnar væri eingöngu á hendi þeirra þannig að 

dugnaðurinn réði mjög miklu um kennsluaðferðir. Þeir sögðu líka að það 

væri ekki til fjármagn til að borga kennurum sem vildu ráðast í aukna vinnu 

til að breyta kennsluaðferðum hjá sér. Það væri hins vegar hægt að sækja 

um styrki til dæmis vegna þróunarverkefna en það væri mjög vannýttur 

möguleiki.  

Þegar ég horfði á hindranir og tækifæri sem komu upp í samtölunum 

fannst mér kennarar hafa mikla möguleika til að breyta kennslunni ef þeir 

hefðu vilja til þess. En ef til vill er það eina raunverulega hindrunin, vilji og 

dugnaður kennarans. Þetta sést meðal annars á skrifum Ívars Rafns 

Jónssonar (2008) sem ákvað að breyta sínum kennsluháttum og ráðast í 

verkefnið í eigindlegri starfendarannsókn. Hann var tilbúinn til að leggja á 

sig aukna vinnu vegna löngunar til að bæta kennsluna. Ígrundun á 

kennsluaðferðum var einnig undirstaðan á breyttum kennsluháttum sem 

Jónína Vala Kristinsdóttir (2010) sagði frá. Mér fannst eftirtektarvert að 

skólastjórar en ekki kennarar minntust á fjármagn eða tíma sem hindrun. 

Kennurum fannst flestum að fjölbreyttar kennsluaðferðir væri sjálfsagður 

hluti af undirbúningi þeirra og fagþekkingu.  

Þegar öllu er á botninn hvolft virðist það vera persóna kennarans sjálfs 

sem ræður mestu um það hvernig hann kennir. Mér fannst Agnes, Fanney, 

Hildur, Sóldís og Steinar öll fara eftir sannfæringu sinni um nám og kennslu 

þegar þau völdu sér kennsluaðferðir. Það virðist vera að ef kennari trúir því 

að nemendur þurfi að finna út úr hlutunum sjálfir velji hann sér 

kennsluaðferð eftir því. Þor kennarans virðist líka skipta máli. Ef kennarinn 

stígur ekki út fyrir þægindarammann gæti verið að hann fyndi ekki 

kennsluaðferðina sem best passar hugmyndum hans um nám.  

5.5 Samantekt 

Stærðfræðikennarar sem tóku þátt í rannsókninni notuðu kennsluaðferðir 

úr sex af sjö flokkum Ingvars Sigurgeirssonar. Útlistunaraðferðir voru 

notaðar af öllum en þær samræmast öðru líkani Bruners og 

atferlisstefnunni. Umræðu- og spurnaraðferðir og leitaraðferðir voru 
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notaðar af flestum kennurum en þær passa við þriðja líkan Bruners og 

róttæka hugsmíðihyggju. Hópvinnuaðferðir sem allir nema einn notuðu 

samræmast fjórða líkani Bruners og félagslegri hugsmíðihyggju. 

Agnes notaði helst umræðu- og spurnaraðferðir og hópvinnu þegar hún 

valdi sér kennsluaðferðir. Hún var verkstjóri í kennslustundum en 

kennsluaðferðir hennar voru almennt mjög fjölbreyttar. Ég taldi hana 

aðhyllast fjórða líkan Bruners. Fanney sagðist mest kenna eftir útlistun og 

þjálfunaraðferðum en sýndi á sér verkstjórnarhliðar á vettvangi. Ég taldi 

hana þess vegna aðhyllast þriðja líkan Bruners eins og Hönnu þegar hún var 

í sjötta bekk. Hanna virtist mér aðhyllast annað líkan Bruners þar sem hún 

notaði helst útlistunar- og þjálfunaraðferðir í tíunda bekk líkt og Steinar en 

þau komu bæði fram sem fræðarar. Sóldís valdi líkt og Agnes 

kennsluaðferðina umræðu- og spurnaraðferð og kom fram sem verkstjóri í 

kennslustundum svo ég taldi hana aðhyllast fjórða líkan Bruners. Hún notaði 

talsvert fjölbreyttar kennsluaðferðir og hafði teygjanlegan þægindaramma. 

Allir kennararnir voru nokkuð sáttir við kennsluaðferðir sínar. 

Allir skólarnir þrír höfðu fjölbreyttar kennsluaðferðir á stefnuskrá sinni 

þó það færu ekki allir kennarar eftir því. Frjálsræði kennara varðandi 

aðferðir var mjög mikið og fáir skiptu sér af hvernig þeir höguðu 

kennslustundum sínum. Námskrá og námsbækur settu einhver mörk en í 

raun og veru ultu kennsluaðferðir á kennaranum sjálfum. 

Nokkrar hindranir og þó nokkur tækifæri voru nefnd þegar ég ræddi 

breytingar á kennsluaðferðum við kennara og skólastjóra. Skólastjórum 

fannst skortur á tíma og fjármagni vera hindrun en kennarar töluðu mikið 

um námsefni sem ekki hentaði. Helstu tækifærin lágu í mannauðnum, 

dugnaði kennaranna sjálfra, samvinnu og ígrundun.  
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6  Lokaorð 

Það er snemma morguns. Fallegt eins og á fyrsta morgni lífsins. 

Hér koma nýju íbúarnir í Bjarnahelli gangandi gengum skóginn 

sinn og kringum þau eru allar dásemdir heimsins. Það bærist líf 

í öllum trjám og vötnum og grænum runnagróðri, það heyrist 

kvak og þytur, suð, söngur og kliður, alls staðar hljómar ferskur, 

villtur söngur vorsins. 

Og þau koma að hellinum sínum, heimili sínu í mörkinni. Og allt 

er eins og áður, öruggt og kunnuglegt, áin sem niðar fyrir 

neðan, skógurinn í morgunbirtunni, allt er sjálfu sér líkt. Vorið 

er nýtt, en það er sjálfu sér líkt (Lindgren, 1981, bls. 237). 

Í meistaraverkefninu hef ég leitast við að skýra viðhorf stærðfræðikennara 

til kennsluaðferða sem þeir nota í grunnskólum. Meginniðurstaða mín varð 

sú að kennarar notuðu misjafnlega fjölbreyttar kennsluaðferðir en voru 

jafnframt þokkalega sáttir við það sem þeir voru að gera. Kennarar notuðu 

aðferðir sem þeir sjálfir voru sáttir við og þó að þeir prófuðu nýjar aðferðir 

völdu þeir í framhaldinu það sem hentaði þeim sjálfum. Það sem reyndist 

síður var sett til hliðar. Kennarar sáu ekki margar hindranir í að prófa sig 

áfram heldur fannst þeim tækifæri og aðstoð vera til staðar fyrir sig. 

Segja má að kennararnir sem ég ræddi við séu líkt og persónur úr Ronju 

ræningjadóttur, misjafnlega ráðagóðir og dugmiklir. Þormesti kennarinn 

sem væri Agnes er líkt og Ronja óhrædd við að kanna ókunna stigu og æfa 

sig í því að vera ekki hrædd. Sá íhaldsamasti sem væri Steinar er líkt og 

Matthías faðir Ronju, öruggur með það sem hann er að gera en finnst 

breytingar óþægilegar og ógnvekjandi. Kennari eins og Fanney sem vill að 

öllum líði vel, veit margt og stýrir öllu líkist Lovísu móðir Ronju sem veit að 

allir þurfa að þroskast á sinn hátt. 

Rannsakendur eru stundum eins og rassálfar, þessar dásamlegu verur 

sem vilja vita af hverju allt gerist. Þeir eru forvitnir en stundum svolítið á 

skjön við vettvanginn. Ég reyndi með rannsókninni að gerast rassálfur sem 

rannsakar vettvang líkan heimaslóðum. Það reyndist mér auðvelt að eiga 

samtöl í fullri einlægni og hreinskilni við stærðfræðikennara þannig að ég er 

ákaflega sátt við þann hluta verkefnisins. Mér fannst einnig mjög gott að 

skoða kennarana út frá námslíkani Bruners, atferlisstefnu og 
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hugsmíðihyggju. Það varpaði ljósi á ástæður kennaranna fyrir vali á 

kennsluaðferðum.  

Úrvinnslan varð eins og ég hafði áformað í upphafi og voru ótrúlega litlir 

hnökrar þar á. Ég hef þá trú að niðurstöðurnar sýni stærðfræðikennarana 

fimm í nokkuð réttu ljósi, miðað við upplýsingarnar sem ég hafði úr 

samtölum og vettvangsathugunum. Þær eiga hins vegar eingöngu við þessa 

fimm kennara eins og þeir kenna í vetur.  

Vert er að hafa í huga að meistaraverkefnið segir ekkert um gæði 

kennsluaðferða eða kennslunnar hjá stærðfræðikennurum á Austurlandi. 

Verkefnið segir heldur ekkert um það hversu góðum árangri hver kennari 

nær með kennsluaðferðunum sem hann notar. Það væri verðugt verkefni 

að kanna betur árangur eftir kennsluaðferðum eða fara aðrar leiðir og 

kanna viðhorf nemenda til stærðfræðinnar eftir því hvers konar kennslu 

þeir hljóta. Einnig væri hægt að athuga líðan nemenda með tilliti til hvaða 

kennsluaðferðum kennarar þeirra beita. 

Ég held að kennarar geti notað fjölbreyttar kennsluaðferðir ef þeir vilja 

og hafa sannfæringu fyrir að það sé gott fyrir nám barna, en það er einmitt 

lykilatriði, vilji og sannfæring kennaranna. Niðurstöður mínar gefa til kynna 

að hægt sé að hvetja kennara til fjölbreytni með því að auka samvinnu, 

hvetja til ígrundunar, nota endurmenntun og passa upp á að vinnuálag sé 

ekki það mikið að þeir gefist upp. Skólastjórar virðast geta nýtt eldmóðinn 

og kraftinn í þeim sem iðka fjölbreytni með því að hlusta á tillögur um 

fyrirkomulag kennslunnar. Gott er samt að hafa í huga að góðir hlutir gerast 

hægt.  
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Viðauki A - Samtal við stærðfræðikennara 

1. Segðu mér frá dæmigerðri kennslustund hjá þér í stærðfræði. 

2. Hver finnst þér best heppnaða kennslustund ferilsins? 

3. Verst heppnaða kennslustund ferilsins? 

4. Hvernig væri draumakennslustundin þín? 

5. Skipulag fyrir kennslustund  

a. sveigjanleiki 

b. áherslur 

c. hugmyndafræði á bak við skipulag 

i. Útlistunaraðferðir 

ii. Umræðu- og spurnaraðferðir 

iii. Innlifunaraðferðir 

iv. Leitaraðferðir 

v. Hópvinnuaðferðir 

vi. Sjálfstæð skapandi verkefni 

vii. Aðrir flokkar 

6. Hvernig eru ákvarðanir um kennsluaðferðir teknar? (Hindranir og 

tækifæri) 

7. Segðu mér frá námsmati hjá þér. (Verkefni, próf og annað). 

8. Hvernig fara upplýsingar um námið til nemenda og foreldra? 

9. Hvað finnst þér um kennsluaðferðir þínar? 

a. Hversu góðum árangri finnst þér þú ná með nemendur? 

b. Hvað finnst þér helst ráða því hvaða aðferðir þú notar í 

kennslu? 

c. Myndir þú vilja breyta einhverju í þínum aðferðum? 
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d. Hversu öruggur ertu með það sem þú ert að gera? 

e. Hafa aðferðir þínar breyst í meginatriðum eða smáatriðum? 

f. Hefur reynsla þín breytt kennsluaðferðum? 

g. Hefur nám þitt áhrif á hvaða kennsluaðferðum þú beitir? 

(Leikskóli, grunnskóli, menntaskóli, háskóli, námskeið o.fl.). 

h. Hefur annað fólk áhrif á hvaða kennsluaðferðum þú beitir? 

(Skólastjóri, samkennarar, foreldrar, nemendur o.fl.). 

i. Heldur þú að nemendur myndu vilja breyta einhverju? 

j. Hver finnst þér vilji skólayfirvalda vera þegar kemur að 

kennsluaðferðum? 

k. Hvert finnst þér vera hlutverk kennara í kennslu stærðfræðinnar 

í x bekk? (fræðari/ ítroðari, verkstjóri við lausnaleit) 

10. Staðlaðar spurningar í lokin 

a. Aldur, menntun (stærðfræðimenntun sérstaklega, 

endurmenntun, færni í stærðfræði, færni í kennslufræði), 

reynsla, starfsferill 

b. Hverju ertu vanur/vön (Hvernig var þér kennt)? 

11. Eitthvað fleira sem þú vilt koma að í lokin? 
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Viðauki B – Vettvangsathugun - kennslustund 

 

1. Uppröðun nemenda – skipulag skólastofu 

2. Upphaf kennslustunda – kveikja 

3. Hlutverk kennara (Fræðari, ítroðari, verkstjóri) 

4. Einstaklingsvinna eða hópvinna– á hvaða forsendum er hún og er það 

skipulagt af kennara? 

5. Samskipti 

a. hvernig umræður fara fram? 

b. hver talar við hvern? 

6. Lok kennslustunda 

7. Hversu mikill tími fer í vinnu nemenda – hvað er kennarinn með 

athyglina lengi 

8. Námsefni – bækur – blöð – hugmyndir – kennslutæki 

9. Heimavinna 

10. Hvað situr eftir þegar stærðfræðitímanum er lokið hjá rannsakanda? 

11. Hvaða kennsluaðferðir voru notaðar (sjá blað, taka tímann etv). 

12. Virtust nemendur vanir að vinna svona? 

13. Hafði rannsakandi áhrif á kennslustundina? 
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Viðauki C – Upplýst samþykki kennara 

 

Egilsstöðum 27. nóvember 2011 

Ágæti stærðfræðikennari í 6./10. bekk 

Ég heiti Elínborg Valsdóttir og vinn að meistaraprófsverkefni mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um kennsluaðferðir í 

stærðfræði í 6. og 10. bekk grunnskóla, viðhorf kennara til kennsluaðferða 

og hvernig þeir velja aðferðir sínar í kennslu. 

Íslenskar rannsóknir hafa í gegnum tíðina gefið til kynna að fábreytni ríki 

í kennsluháttum á Íslandi þó svo að Aðalnámskrá leggi áherslu á fjölbreytni. 

Nýlegar rannsóknir benda til þess að þetta sé að breytast en ekki er vitað 

nákvæmlega hver fjölbreytnin er í stærðfræðikennslu og hvort kennarar 

telja þörf á miklum breytingum. 

Rannsóknin er gerð í þremur skólum á Austurlandi og byggir á samtölum 

við sex stærðfræðikennara sem starfa í þremur grunnskólum. Einnig langar 

mig að fá að sitja í einni til tveimur kennslustundum hjá viðkomandi 

kennurum. 

Miklu skiptir að þátttaka í rannsókn sem þessari sé góð og framlag þitt 

því mikilvægt til að bæta megi stærðfræðikennslu á Íslandi. Þar sem 

rannsókn mín byggir á samtölum þarf ég að takmarka fjölda þátttakenda 

sem og heimsókna í kennslustundir. Um leið og ég óska eftir þátttöku þinni 

og ítreka mikilvægi þess fyrir rannsóknina vil ég geta þess að þú getur hætt 

við þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu ef þú óskar þess. 

Fullum trúnaði er heitið við rannsóknina, nafn þitt og skóla kemur 

aldrei fram og auðkennum verður breytt þannig að ekki er hægt að rekja 

hverjir þátttakendur eru. Eftir að þetta bréf hefur borist til þín mun ég 

hringja í skólann og óska eftir þátttöku. Ég geri mér grein fyrir að bæði þú og 

skólastjóri þurfa að samþykkja þátttöku þína. Þegar þú hefur samþykkt að 

taka þátt munum við skipuleggja heimsóknir í kennslustundir. Einnig 

munum við þá ákveða tíma fyrir samtal okkar.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar eins og reglur gera 

ráð fyrir. 

Mikilvægt er að það sé ljóst frá upphafi að rannsóknin byggir ekki á 

söfnun persónulegra upplýsinga um nemendur né persónugreinanlegra 

upplýsinga um þá kennara sem taka þátt. Ég vil ítreka að í heimsóknum í 

kennslustofuna er verið að skoða hvers konar kennsluaðferðum er beitt 

en ekki nákvæmlega hver segir hvað eða hver gerir hvað. Í 
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kennslustundum verður ekkert upptökutæki, hvorki hljóð né mynd en í 

einkasamtali okkar á milli kem ég til með að óska eftir að fá að notast við 

hljóðupptöku til að auðvelda mér úrvinnslu. Upptökunni verður eytt þegar 

úrvinnslu er lokið. 

Með kærri þökk 

Elínborg Valsdóttir 

 

 


