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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að stuðla að þekkingu á gagnsemi samræðna 

í stærðfræði og hvernig þær geta nýst við stærðfræðikennslu. Rannsókn var 

gerð á stærðfræðikennslu á yngsta stigi í grunnskóla þar sem fylgst var með 

samræðum í stærðfræði með áherslu á samræður á milli kennara og 

nemenda. Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hvernig kennarar nýta 

samræður sem aðferð við stærðfræðikennslu. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunni hvernig nýta kennarar samræður við nemendur við 

stærðfræðikennslu? 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg tilviksrannsókn. Rannsóknin var unnin 

árið 2012. Gögnum var safnað með vettvangsathugunum og viðtölum. 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki. Þátttakendur voru fjórir 

grunnskólakennarar sem allir kenndu á yngsta stigi. Fylgst var með fjórum 

kennslustundum hjá hverjum kennara, samtals 16 kennslustundum. Í kjölfar 

vettvangsathugunar voru tekin hálfopin viðtöl við kennarana.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að allir kennararnir fjórir notuðu samræður 

að einhverju marki í kennslu sinni. Einn kennari notaði þær markvisst en 

hinir notuðu þær að eigin sögn ómeðvitað. Þeir kennarar notuðu samræður 

til að leiða nemendur að réttri lausn með vísbendingum og leiðandi 

spurningum. Fjórði kennarinn notaði samræður markvisst í kennslu sinni og 

lagði mikið upp úr samræðum til að tengja námsefnið við fyrri þekkingu 

nemenda og áhugamál, fá þá til að útskýra lausnir sínar og ræða 

mismunandi lausnaleiðir með öllum bekknum. Það er von mín að þessi 

ritgerð stuðli að aukinni þekkingu á gagnsemi samræðna í stærðfræði og 

veiti innsýn í hvernig kennarar geta notað þær markvisst til að stuðla að því 

að nemendur þeirra fái tækifæri til að ræða um hugsun sína um stærðfræði 

og styrkja þannig hæfni sína til að beita henni.  
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Abstract 

Discussions in Mathematics Teaching and Learning 

The goal of this paper is to contribute to the knowledge of mathematical 

discussions in schools and how they can be used to support teaching and 

learning. The paper analyses research material taken from a study 

conducted at an elementary school, with particular attention paid to 

discussions between the teacher and the students. The core objective of 

the study was to answer the research question: How do teachers use 

discussions with their students in mathematics teaching? 

A qualitative case study was conducted in four classes at an elementary 

school. The classes covered grades two to four with each class having their 

own teacher. Reasearch data was collected from the teacher of each class 

through semi-structured interviews. This data was then combined with 

classroom observation of the lessons. 

The findings show that all of the teachers that participated in this study 

use discussions to some extent in their classrooms. Three of the four 

teachers used a degree of discussion techniques in their classes, but not 

with a clearly defined objective in mind. Only one of the four teachers 

intentionally used classroom discussions to support her pupils in developing 

a deeper understanding of mathematics.   

This paper gives a clear indication about how valuable classroom 

discussions can be to further aid pupil‘s mathematical learning. Classroom 

discussions encourages self learning, increases pupil participation and 

contributes to a learning atmosphere. Generation of this learning 

atmosphere underpinned by mathematical discussions will unlock the 

wonders of mathematics. 
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1 Inngangur 

Mikið hefur verið rætt um stærðfræðinám og þann skilning sem börn hafa á 

tölum og reikniaðgerðum. Hugmyndir manna um hvort leggja eigi áherslu á 

að nemendur læri ákveðnar aðferðir við reikning og formúlur í skólum eru 

ólíkar. Guðmundur Finnbogason fjallaði um þetta í riti sínu Lýðmenntun sem 

fyrst var gefið út árið 1903. Þar sagði hann að allt of algengt væri að leggja 

áherslu á utanbókarlærdóm: 

Börnin læra reikningsaðferðirnar og nota þær, án þess að skilja 

minnstu vitund, hvernig á þessum aðferðum stendur, hvers 

vegna farið er svona að því og ekki öðru vísi. En slíkt er 

niðurdrepandi fyrir allan skilning og sjálfstæða hugsun. [...] 

Atvikin rétta að oss reikningsdæmin „óuppsett“, og þá þurfum 

vér fyrst að skilja hvað um er að vera, skilja þau stærðarhlutföll 

sem um er að ræða, og þar næst að hafa næga leikni til að inna 

útreikninginn fljótt og rétt af hendi (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 92). 

Þessi orð voru skrifuð fyrir rúmri öld síðan en virðast enn eiga vel við. 

Þegar ég var í grunnskóla lærði ég ákveðnar aðferðir til að leysa dæmi í 

stærðfræði. Þar var lögð áhersla á að við myndum ávallt sýna útreikninga og 

nota hefðbundin reiknirit. Það var engin áhersla á hugarreikning. 

Stærðfræði hefur alltaf legið vel fyrir mér og mér hefur þótt sérlega gaman 

að glíma við hana. Ég leitaðist við að leysa allar þrautir sem ég komst yfir og 

notaði þær aðferðir sem áhersla var á í mínu námi. Haustið 2011 sat ég 

áfangann Stærðfræði fyrir alla þar sem ég kynntist hugmyndafræðinni sem 

liggur til grundvallar stærðfræðikennslu sem byggir á skilningi barna 

(Carpenter, Fennema og Franke, 1996). Þar lærði ég um það hvernig börn 

hugsa þegar þau leysa verkefni í stærðfræði og hvernig lausnaferli ungra 

barna þróast. Ég kynntist aðferðum sem hægt er að nota til að hjálpa 

börnum að skilja stærðfræði. Þarna sá ég mikilvægi þess að börn fengju að 

beita eigin aðferðum við lausnaleit. Fjölmargar rannsóknir höfundanna 

sýndu fram á gagnsemi þess að leggja áherslu á skilning nemenda í 

stærðfræði. Þær sýna fram á gildi samræðna til að stuðla að dýpri skilningi 

nemenda á stærðfræði. Ég heillaðist af þessari hugmyndafræði sem 

sameinar skilning barna og gleði við vinnuna. Í aðalnámskrá grunnskóla 
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(Menntamálaráðuneytið, 1999) hefur verið lögð áhersla á þátt tungumálsins 

og samræður í stærðfræði frá því 1999. Mér lék forvitni á að vita hvernig 

stærðfræðikennslu væri hagað í skólum í dag og hvort hún hefði breyst frá 

því að ég var í grunnskóla. Ég ákvað að fylgjast með kennslu og fá innsýn í 

það hvernig kennarar nota samræður við kennslu í stærðfræði. Markmið 

mitt með þessari ritgerð er að veita innsýn í hvernig samræður geta komið 

að gagni í stærðfræði og hjálpað nemendum að skilja betur þá stærðfræði 

sem þeir fást við hverju sinni.  

Með þessari rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvernig nýta kennarar samræður við nemendur við 

stærðfræðikennslu? 

Til að leitast við að svara þessari spurningu var framkvæmd eigindleg 

tilviksrannsókn. Fjórir kennarar tóku þátt í rannsókninni sem allir kenndu á 

yngsta aldursstigi í grunnskóla. Fylgst var með fjórum kennslustundum hjá 

hverjum kennara, samtals 16 kennslustundum. Í kjölfar vettvangsathugunar 

var tekið viðtal við hvern kennara. Fylgst var sérstaklega með samræðum á 

milli kennara og nemenda í stærðfræði. Einnig var skoðað hvernig kennarar 

reyndu að virkja nemendur í að ræða lausnaleiðir sínar og hvort skapaðar 

væru aðstæður til að veita þeim tækifæri til að hlusta á lausnaleiðir 

samnemenda sinna.   

Í inngangi er sagt frá kveikjunni að ritgerðinni, sagt frá markmiði og 

tilgangi hennar og farið yfir mikilvægi þessa efnis. Í kafla 2 er 

stærðfræðinám skoðað í fræðilegu samhengi. Þar er fjallað um nám og 

reynslu út frá kenningum um hugsmíði, kenningum Piaget og Dewey, fjallað 

er um kenningu Vygotsky um hlutverk tungumálsins og hugmyndir Bruners 

um nám í samfélagi. Í kafla 3 er fjallað um kenningar og rannsóknir á 

kennslu. Þar er fjallað um kennslu með reynslu og þekkingu nemenda að 

leiðaljósi, mikilvægi tungumálsins, kennsluaðferðir og rannsóknir á 

stærðfræðikennslu. Í 4. kafla er gerð grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar, rannsóknarsniði, þátttakendum, gagnaöflun og 

siðferðilegum málefnum. Í 5. kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar. Því næst eru þær skoðaðar í fræðilegu samhengi í umræðum í kafla 

6. Í lokin eru settar fram helstu niðurstöður og hvaða ályktanir megi draga 

af þeim ásamt lokaorðum.  
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2 Nám 

Margir fræðimenn hafa fjallað um nám, í hverju það felst og hvernig hægt 

sé að stuðla að árangursríku námi. Það hafa verið settar fram margar 

kenningar um nám og kennslu. Meðal þeirra kenninga sem hafa haft einna 

mest áhrif á nútíma skólastarf eru kenning Vygotsky um hlutverk 

tungumálsins, hugmyndafræði Deweys um þátt reynslunnar, kenning Piaget 

og kenningar Bruners um nám. Kenningar um hugsmíði hafa verið mikið til 

umræðu og hvernig nemendur tengja nýjar upplýsingar við fyrri þekkingu og 

hugmyndir þeirra um hvernig heimurinn virkar. Kennarar þurfa að hafa 

þekkingu á því hvernig börn læra. Þeir þurfa að átta sig á fyrri þekkingu 

þeirra og tengja námið við þá þekkingu til að byggja ofan á hana (Bransford, 

Brown og Cocking, 2000).  

2.1 Nám og reynsla 

Kenningar um hugsmíði hafa haft mikil áhrif á skólastarf undanfarin ár og 

áratugi. Þær byggja á þeirri hugmyndafræði að einstaklingurinn sé virkur 

þátttakandi í eigin námi og byggi upp nýja þekkingu út frá fyrri þekkingu og 

reynslu. Þegar nemandi skapar eigin merkingu á því hvernig hlutir eru þá 

verður námið merkingarbært  í augum hans (Snowman, McCown og Biehler, 

2009). Þegar börn hefja skólagöngu koma þau ekki sem óskrifað blað heldur 

hafa ákveðna þekkingu, kunnáttu og skoðanir sem hafa áhrif á hvernig þau 

tileinka sér nýjar upplýsingar og þann skilning sem þau öðlast út frá þeim 

(Bransford o.fl., 2000). Kenningar um hugsmíði eiga meðal annars rætur 

sínar að rekja til fræðimannannsins Piaget.  

Piaget skoðaði börn á ólíkum aldursskeiðum og hvernig hugsun þeirra 

breyttist með aldrinum. Þegar börn verða fyrir nýrri reynslu sem fellur ekki 

að þeim viðmiðum sem þau hafa myndað fyrir þá grípa þau til aðlögunar. 

Þegar barn reynir að samlaga nýja vitneskju við fyrri skilning þá reynir það 

að láta reynsluna falla að þeim viðmiðum sem það hefur þegar mótað með 

sér. Barnið þarf að mynda nýtt viðhorf eða breyta þeim sem fyrir eru ef 

samlögun gengur ekki og er þá talað um aðhæfingu. Hvert barn reynir að 

leitast við að ná jafnvægi á milli nýrrar reynslu og þeirra viðhorfa sem það 

hefur myndað fyrir. Piaget lagði áherslu á samskipti á milli jafningja því hann 

taldi þau örva vitsmunaþroska meira en samskipti við fullorðna. Hann taldi 
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börn vera líklegri til að ræða hluti sín á milli, greina þá og rökræða heldur en 

við fullorðna þar sem valdaójafnvægi væri meira (Snowman o.fl., 2009). 

Dewey (2000) var á þeirri skoðun að skólinn ætti að vera lifandi samfélag 

þar sem barnið væri virkur þátttakandi. Barnið ætti að vera í brennidepli 

sem hluti af félagshópi. Hann lagði mikla áherslu á samvinnu nemenda í 

verkefnavinnu undir stjórn kennara. Hann taldi sérlega mikilvægt að 

nemendur gætu tengt efnivið námsins við eigin lífsreynslu. Hlutverk 

kennara væri að virkja nemendur til þátttöku og skólanum væri ætlað að 

undirbúa nemendur til að takast á við reynslu síðar á lífsleiðinni. Hann sagði 

að menntun fælist í því að þroskast. 

Kenningar um hugsmíði hafa verið flokkaðar á nokkra vegu með tilliti til 

þess hve mikil áhersla er lögð á einstaklinginn annars vegar og samfélagið 

hins vegar. Einföld hugsmíðahyggja (e. simple constructivism) byggir á þeirri 

skilgreiningu að nemendur séu ekki óvirkir móttakendur þekkingar heldur 

virkir í að byggja upp eigin þekkingu. Þar er litið svo á að nemandi sé virkur, 

þekking sé einstaklingsbundin og persónuleg og byggi á fyrri þekkingu 

(Ernest, 2010). Kennari þarf að átta sig á fyrri þekkingu nemenda sinna og 

byggja á henni við skipulag kennslu til að hjálpa þeim að öðlast dýpri 

skilning á námsefninu (Bransford o.fl., 2000). Þegar kennarar gefa 

nemendum tækifæri til að íhuga eigin aðferðir í stærðfræði þá er það mikið 

skref fram á við frá því að líta á þá sem óvirka viðtakendur þekkingar 

(Ernest, 2010).  

Þeir sem aðhyllast róttækar kenningar um hugsmíði (e. radical 

constructivism) gera ráð fyrir að hugsmíði snúi einungis að reynsluheimi 

einstaklingsins. Reynsluheimurinn er myndaður og byggður út frá merkingu 

og upplifunum einstaklingsins og er samkvæmt þessum grunnskilningi alltaf 

einstaklingsbundinn. Róttæk hugsmíðahyggja er tilraun til að þróa kenningu 

um þekkingu sem er ekki mynduð utan frá (von Glasersfeld, 1996). 

Samkvæmt róttækri hugsmíðahyggju þarf að hafa skynjun og reynsluheim 

einstaklingsins í huga (Ernest, 2010). Von Glasersfeld (1996) telur þó að 

samkvæmt þessari hugmyndafræði sé ekki verið að hafna félagslegum 

áhrifum. Samfélagið er til staðar fyrir einstaklinginn að því marki sem hann 

skynjar og uplifir það.  

Ernest (2010) bendir á að það sé gerður greinamunur á 

einstaklingsbundinni og félagslegri hugsmíði. Í þeirri fyrrnefndu er litið til 

þess hvernig einstaklingur byggir upp eigin þekkingu innra með sér út frá 

eigin túlkun á reynslu og fyrri þekkingu. Í félagslegri hugsmíði er litið svo á 

að nám og þekking fari fram í félagslegum aðstæðum, í samskiptum við 

annað fólk, jafnvel þó hver og einn byggi upp eigin þekkingu innra með 
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sjálfum sér. Kenningar um félagslega hugsmíði byggja á því að 

einstaklingurinn og það samfélag sem hann lifir í myndi órjúfanlega heild. 

Einstaklingur mótast í samskiptum við aðra og í því samfélagi sem hann býr 

í. Ernest (2010) segir félagslega hugsmíðahyggju eiga rætur sínar að rekja til 

hugmyndafræði Vygotsky um hlutverk tungumálsins og áhrifa félagslegra 

samskipta á nám. Frá þessu sjónarhorni er litið á hugann sem félagslegan og 

samræður sem mikilvægan þátt í uppbyggingu þekkingar. Flókin hugsun 

myndast út frá innri samræðum einstaklingsins. Í samræðum við aðra örvast 

hugsunin og nám á sér stað. Samkvæmt félagslegri hugsmíðahyggju er 

mikilvægt að leggja áherslu á félagsleg samskipti í kennslu, bæði á milli 

kennara og nemenda og á milli nemenda sjálfra. Samvinna, samræður og 

rökræður eru þar mikilvægir þættir.  

2.2 Hlutverk tungumálsins 

Vygotsky (1978) lagði mikla áherslu á hlutverk tungumálsins í námi barna. 

Með rannsóknum sínum sýndi hann fram á að tal barna hefði ákveðnu 

hlutverki að gegna og það væri jafn mikilvægt og framkvæmdin sjálf til að 

ná ákveðnu markmiði. Börn virtust einnig tala meira eftir því sem aðstæður 

urðu flóknari og erfiðara var að ná markmiðinu. Í sumum tilfellum er tal svo 

mikilvægur þáttur að ef það er ekki leyft þá geta ung börn ekki leyst þau 

verkefni sem fyrir þau hafa verið lögð.  

Þegar börn tala við sig sjálf eru þau að stjórna eigin hegðun auk þess sem 

samtal þeirra við sig sjálf stuðlar að árangursríkri lausn á markmiðum þeirra. 

Þegar börn geta ekki leyst verkefni á eigin spýtur með því að tala við sig sjálf 

þá snúa þau sér að fullorðnum og lýsa því sem þau geta ekki leyst. Í byrjun 

kemur tal í kjölfar aðgerða. Seinna geta börnin notað sitt eigið samtal í 

upphafi til að leiðbeina, ákvarða og stjórna eigin aðgerðum. Börn öðlast 

hæfileika til að taka þátt í flóknari aðgerðum með tímanum (Vygotsky, 

1978).  

Sjálflægt tal (e. egocentric speech) vísar til innra tals, sem er það samtal 

sem barnið á við sig sjálft, en ytra tal felur í sér samræður við aðra. Þegar 

barn spyr spurninga þá gefur það til kynna að það hafi í raun og veru útbúið 

áætlun til að leysa verkefni sem það stendur frammi fyrir en það geti ekki 

framkvæmt allar nauðsynlegar aðgerðir. Með endurtekningum, æfingum og 

reynslu þá geta börn lært að skipuleggja aðgerðir sínar. Stærsta breyting á 

getu barna til að nota tungumálið við lausn á verkefnum á sér stað seinna í 

þroskaferli þeirra þegar félagslegu tali (e. socialized speech), sem hefur fram 

að því verið beint til fullorðinna, er snúið inn á við. Í stað þess að leita til 

einhvers fullorðins leita börnin inn á við (Vygotsky, 1978).  
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Vygotsky (1978) taldi félagsleg samskipti hafa mikil áhrif á 

vitsmunaþroska og nám barna. Hann benti á að mikill munur væri á milli 

þess sem börn geta gert á eigin spýtur og þess sem þau geta ef þau fá 

tilsögn frá öðrum sem hefur meiri þekkingu. Hann skilgreindi þroskasvæði 

(e. the zone of proximal development) sem það svæði sem myndast á milli 

þess sem barn getur lært á eigin spýtur og þess sem það getur lært með 

aðstoð frá fullorðnum einstaklingi eða í samvinnu við jafningja sem hefur 

meiri þekkingu. Vygotsky benti jafnframt á að það sem er innan 

þroskasvæðis barns í dag muni vera raunþroskastig þess á morgun. Með því 

er átt við að það sem barnið getur gert með aðstoð í dag verður barnið sjálft 

búið að tileinka sér á morgun og geti leyst það af hendi án aðstoðar og sé 

því komið innan þroskasviðs þess.  

Börn geta gert miklu meira þegar þau vinna saman eða undir leiðsögn 

fullorðins einstaklings þegar herminám er notað. Börn geta hermt eftir 

ýmsum aðgerðum sem eru langt umfram þeirra eigin getu. Vygotsky taldi 

mikilvægt að börn myndu fá aðstoð við þekkingaröflun sína hvort sem 

aðstoðin kæmi frá kennara, foreldri eða öðrum sem hefði meiri þekkingu en 

þau (Vygotsky, 1978). Tungumálið er grundvallar þáttur í námi barna og það 

er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að nota það í námi sínu.  

2.3 Nám í samfélagi 

Bruner (1996) lagði áherslu á nám sem félagslegt ferli. Hann taldi mikilvægt 

að tengja skólastarf við raunhæf verkefni. Hann taldi þessa tengingu oft 

vanta og það leiddi til þess að nemendur gætu ekki beitt því sem þeir hefðu 

lært í skóla utan veggja hans. Bruner og Piaget voru báðir á þeirri skoðun að 

raunverulegt nám fælist í því að nemandi lærði að nota það sem hann kynni 

fyrir. Þeir töldu að sá skilningur sem börn öðlast á eigin spýtur sé þeim 

merkingarbærari en það sem aðrir leggja fram (Snowman o.fl., 2009).  

Bruner (1996) taldi það viðhorf hafa lengi verið ríkjandi að kennari búi 

yfir þekkingunni, hann eigi að miðla henni til nemenda sinna og þeir eigi að 

leggja einstök atriði á minnið. Þær spurningar sem kennarar leggja fyrir 

nemendur sína væru oft um ákveðin atriði sem hægt er að svara með fáum 

orðum eða jafnvel með já eða nei. Kennarar byggja kennslu sína á þeirri trú 

sem þeir hafa um nemendur og hvernig þeir læra. Bruner er á þeirri skoðun 

að það sé ekki nóg að barn útskýri það sem það er að gera heldur þurfi það 

að útskýra hvað það haldi að það sé að gera og hvers vegna það geri það. 

Hann segir að börn geti hugsað um hugsun sína. Hann gerir greinarmun á 

því að vita eitthvað raunverulega og að þekkja einhverja almenna reglu. 

Þegar nemandi áttar sig á því að líta megi á margföldun sem endurtekna 
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samlagningu nýtir hann sér þekkingu sem hann hefur þegar öðlast og gerir 

sér grein fyrir að hann getur komist að því óþekkta með því að nota það 

þekkta. Bruner taldi að það væri mikilvægt að börn myndu átta sig á að þau 

vita miklu meira en þau halda en þau þurfa að hugsa um það til að vita hvað 

þau vita. Það er ekki einungis kennari sem hefur þekkinguna heldur einnig 

börnin í skólastofunni. Hægt er að nota umræður til að búa til þekkingu í 

stað þess að finna út hver hefur þekkinguna. Í almenna hluta aðalnámskrár 

grunnskóla koma fram sams konar sjónarmið: 

Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og hvað þeir geta og vita 

hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni til að hafa áhrif 

á umhverfi sitt og bæta það (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). 

Hugmyndir manna um hvernig börn læra eru mismunandi. Bruner (1996) 

talaði um að það væru fjögur ríkjandi sjónarhorn á því hvernig börn læra. Í 

hverju þeirra væri lögð áhersla á mismunandi námsmarkmið. Hér verður 

gerð grein fyrir hverju sjónarhorni fyrir sig.  

Fyrsta sjónarhornið  er um barnið sem hermir (e. seeing children as 

imitative learners). Börn hafa mikinn áhuga á athöfnum foreldra sinna og 

annarra í kringum sig og frá unga aldri hafa þau mikla tilhneigingu til að 

herma eftir því sem það sér fólk í kringum sig gera. Það hefur einnig verið 

rík tilhneiging hjá fullorðnum að sýna þeim yngri hvernig þau eiga að hafast 

að við ákveðnar athafnir. Þessi aðferð hefur lengi verið notuð hvort sem er 

við að læra að prjóna eða í hinum ýmsu námsgreinum, þar á meðal í 

stærðfræði. Þetta viðhorf byggir á þeirri trú að barnið kunni ekki að gera 

það sem um ræðir og geti lært það með því að vera sýnt hvernig það eigi að 

gera og herma eftir. Barnið lærir þessa nýju kunnáttu með endurteknum 

æfingum.  

Bruner (1996) bendir á að það sé ekki nóg að sýna hvernig á að gera 

hlutina og fá þann sem lærir til að æfa sig. Barnið lærir að herma en öðlast 

ekki endilega þann skilning sem þarf. Það er ekki nóg að læra hvernig á að 

framkvæma það þarf að vera blanda af æfingu og hugtakaskýringum til að 

nemandi öðlist sveigjanlega kunnáttu. Hugtakaskýring er ríkjandi í næsta 

sjónarhorni þar sem litið er á barnið sem þekkingarþega.  

Sjónarhornið um barnið sem þekkingarþega (e. seeing children as 

learning from didactic exposure) byggir á því að það eigi að kynna fyrir 

nemendum staðreyndir, lögmál og reglur sem þeim er ætlað að læra, muna 

og nota. Það er litið svo á að nemandi hafi ekki þekkingu á efninu og hægt 
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sé að kenna þeim hana. Kennari býr yfir þekkingunni auk þess sem hana er 

að finna í bókum, gagnagrunnum og víðar. Þekking er eitthvað sem hægt er 

að fletta upp eða hlusta á. Út frá þessu sjónarhorni er litið svo á að 

vitneskjan sé þegar til og barnið þurfi að finna leið til að taka við henni 

(Bruner, 1996). Það hefur verið talað um þetta viðhorf sem 

yfirfærsluviðhorf (Hafþór Guðjónsson, 2005), þekkingin er flutt frá kennara 

yfir til nemenda.  

Samkvæmt þessu sjónarhorni er hugur nemandans eins og tómur 

brunnur sem hægt er að hella þekkingunni yfir í. Litið er svo á að þekkingin 

safnist upp og síðari þekking byggi á þeirri fyrri. Kennsla byggir ekki á 

gagnkvæmum samræðum heldur á einræðu. Kennari talar, barnið hlustar 

og er óvirkur viðtakandi þekkingar. Ef nemanda gengur ekki vel er hægt að 

skella skuldinni á skort á hugrænni getu eða lága greindarvísitölu en ekki að 

kennslan geti haft þar einhver áhrif. Það er hætta á að nemendur skilji ekki 

það sem þeir læra en það er megin áhersla í næsta sjónarhorni (Bruner, 

1996).  

Samkvæmt sjónarhorninu um barnið sem hugsuð (e. seeing children as 

thinkers) reynir kennarinn að skilja hvað barnið hugsar og hvernig það hefur 

öðlast skilning sinn. Það er litið svo á að börn byggi upp eigin þekkingu. 

Kennsla miðar að því að hjálpa barni að skilja betur en ekki einhliða. Það er 

stuðlað að skilningi með umræðum og samvinnu þar sem barnið er hvatt til 

að tjá eigin sjónarmið og hlusta á sjónarmið annarra sem geta verið ólík. 

Börn og fullorðnir hafa sjónarmið og börn eru hvött til að viðurkenna 

sjónarmið annarra þó þau séu ekki sammála þeim. Það geta allir haft rétt 

eða rangt fyrir sér og það fer eftir því hversu vel sjónarmiðin eru rökstudd. 

Andstæð sjónarmið geta bæði verið rétt eða bæði röng. Það er ekki litið á 

barnið sem ílát sem hægt er að hella þekkingunni í heldur einstakling sem 

getur rökrætt og myndað merkingu bæði á eigin spýtur og með samræðum 

við aðra. Barnið er jafn hæft til að hugsa um eigin hugsanir eins og 

fullorðinn og getur leiðrétt eigin hugmyndir með því að endurskoða þær 

(Bruner, 1996). Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) kemur fram að nemendur eiga að fá að 

kynnast því að röng svör geta verið lærdómsrík þar sem lausnarferlið sjálft 

er jafn mikilvægt og niðurstaðan.  

Kenningar barns samsvara kenningum foreldra og kennara en ekki af því 

að þau herma eftir eða taka við þekkingu heldur út frá samræðum, 

samvinnu og rökræðum. Þetta sjónarhorn snýr meira að túlkun og skilningi 

heldur en að öðlast þekkingu á staðreyndum eða læra ákveðna færni. Þetta 
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sjónarmið er í samræmi við hugmyndir Dewey um barnið sem virkan í eigin 

þekkingarleit (Bruner, 1996).  

Út frá fjórða sjónarhorninu um barnið sem arftaka hugmynda (e. 

children as knowledgeable) hefur komið fram það viðhorf að of mikil áhersla 

hafi verið á félagsleg samskipti í uppbyggingu þekkingar. Þessi áhersla geti 

leitt til þess að mikilvægi uppsafnaðrar þekkingar úr fortíðinni sé vanmetin. 

Það er umtalsverð þekking sem er til staðar sem skiptir miklu máli. Börn 

gera snemma greinarmun á því sem þau vita og því sem er vitað. Út frá 

þessu sjónarhorni á að miða kennslu við að hjálpa börnum að gera 

greinarmun á persónulegri þekkingu og því sem er vitað samkvæmt 

menningunni. Það er mikilvægt að viðhalda þeirri þekkingu sem hefur 

myndast (Bruner, 1996).  

Bruner (1996) telur kennslu í skólum byggja oftast á því að miðla 

kunnáttu og hæfni ásamt þekktum staðreyndum og kenningum til að stuðla 

að því að nemendur safni þessari þekkingu og kunnáttu. Hann segir börn 

ekki vera eins og tóm ílát sem hægt er að hella þekkingunni yfir í. Þau þurfa 

að byggja upp eigin þekkingu og læra að skilja heiminn út frá hugmyndum 

sínum. Samræður eru góð leið fyrir þau til að læra hvert af öðru og byggja 

saman upp þekkingu því hópur býr yfir meiri þekkingu en einstaklingur og 

getur lært meira í sameiningu en barn getur á eigin spýtur. Engu að síður er 

mikil þekking fyrir sem hefur myndast í menningunni. Þessi þekking er 

mikilvæg og börn þurfa að læra að gera greinarmun á eigin þekkingu og 

þeirri sem er þekkt. Það þarf að blanda sjónarhornunum fjórum saman og 

móta ný sjónarhorn. Þó að kunnátta og staðreyndir séu fyrir utan huga 

barnsins þá eru þær engu að síður mikilvægar.  

Viðhorf kennara til náms mótast af þeirri trú sem þeir hafa á því hvernig 

börn læra (Bruner, 1996). Hér hefur verið fjallað um þau fjögur viðhorf sem 

Bruner taldi ríkjandi í kennslu.  

2.4 Stærðfræðinám og reikningur 

Þegar nemendur fá að læra raunverulega stærðfræði sem felur í sér 

lausnaleit (e. problem solving), sköpun hugmynda, ræða mismunandi 

aðferðir og beita fjölbreyttum vinnuaðferðum þá ná þeir góðum árangri, 

bæði í skóla og í lífinu sjálfu (Boaler, 2010). Boaler (2010) hefur fylgst með 

fjölmörgum kennslustundum og rannsakað kennsluhætti í stærðfræði. Í 

rannsóknum hennar hefur komið í ljós að börnum er víða kennt mjög 

takmarkað efni í stærðfræði sem á ekkert skylt við þá stærðfræði sem 

almennt þarf að takast á við. Þessi kennsla felur í sér að nemendur herma 
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eftir þeim aðferðum sem kennarinn sýnir og byggist á miklum 

endurtekningum.  

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna (e. cognitively guided 

instruction) byggir á rannsóknum um skilning barna á tölum og 

reikniaðgerðum. Niðurstöður þeirra hafa sýnt fram á að börn geta lært að 

reikna þó þeim séu ekki kenndar ákveðnar aðferðir við reikning. Þar er lögð 

áhersla á að gefa börnum tækifæri til að nota þær aðferðir sem þeim henta 

best til að finna lausn á ákveðnu dæmi eða verkefni. Verkefnin eru oft sett 

upp sem dæmisögur og börnin fá að nota þau hjálpargögn sem þau kjósa 

sér til stuðnings og má þar nefna kubba, fingur, talnagrind, blað og blýant. 

Gefinn er góður tími til að leysa hvert og eitt dæmi og börnin fá tækifæri til 

að segja frá því hvernig þau komust að niðurstöðu. Það fær þau til að hugsa 

um lausnarferli sitt og koma hugsun sinni í orð. Þetta ferli krefst þjálfunar og 

getur skilað sér í auknum skilningi á stærðfræði. Þá fá börnin einnig 

tækifæri til að hlusta á samnemendur sína og hvernig þeir leystu dæmi sín. 

Það getur gefið þeim nýjar hugmyndir, dýpkað skilning þeirra og hjálpað 

þeim að þróa eigin lausnaleiðir (Carpenter, Fennema, Franke, Levi og 

Empson, 1999). 

Í núgildandi námskrá fyrir grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) er 

fjallað sérstaklega um aðferðir í stærðfræði þar sem markmiðin eru sett 

fram í fjórum flokkum, þátt tungumálsins, lausnir verkefna og þrauta, 

röksamhengi og röksemdafærslu og tengsl stærðfræði við daglegt líf. Þar 

kemur fram að leggja skuli áherslu á að þjálfa leikni í viðfangsefnum sem 

hafa lausnir sem liggja ekki í augum uppi. Það krefst hugkvæmni og rökvísi 

og færni í notkun tungumálsins eykur rökvísi. Þar kemur fram að með 

þjálfun tungumálsins sé unnið að því að efla stærðfræðilega hugsun. 

Mikilvægi tungumálsins í stærðfræði kemur þar skýrt fram.  

Markviss notkun samtala sem aðferð til kennslu í stærðfræði hefur ekki 

verið mikið rannsökuð hér á landi (Guðný Helga Gunnarsdóttir og  Þórunn 

Blöndal, 2011). Sumir telja að ákjósanlegasta lærdómsumhverfið sé að læra 

í hljóði en það er alls ekki raunin. Fólk þarf oft að tala sig í gegnum aðferðir 

til að vita hvort það raunverulega skilji þær eða ekki (Boaler, 2010).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur geta haft mikinn ávinning af því að 

ræða mismunandi lausnaleiðir (Mercer og  Sams, 2006).  

Það er mikilvægt að nemendur þrói með sér talnaskilning til að geta 

notað stærðfræði á árangursríkan hátt í lífinu. Í mörgum skólum eru 

reiknirit enn kennd eins og leikni í þeim sé megin markmið 

stærðfræðikennslu. Sumir nemendur sjá ekki tenginguna á þeirri stærðfræði 

sem þeir glíma við í bókum við stærðfræði í raunverulegum athöfnum 
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(Fosnot og  Dolk, 2001). Í rannsóknum Carpenter o.fl. (1996) kemur fram að 

nemendur þróa eigin reikniaðferðir ef þeir fá tækifæri til að vinna á eigin 

forsendum og ræða um þær við kennara og bekkjarfélaga. Nemendur hermi 

ekki eftir aðferðum sem önnur börn nota ef þeir skilja þær ekki.  

Hefðbundið reiknirit (e. traditional algorithm) byggir á þeirri aðferð sem 

flestir hafa lært í skóla. Þau byggja á skilningi á sætiskerfinu. Þá eru tölurnar 

settar upp í dálka þar sem einingarnar eru í einum dálki, tugir í öðrum, 

hundruð í þriðja og svo framvegis. Þau eru sundurgreinandi þar sem hver 

tölustafur er reiknaður fyrir sig. Tölurnar eru meðhöndlaðar sem tölustafir 

en ekki sem stærð (Fosnot og  Dolk, 2001).  

Reiknirit (e. algorithm) var fundið upp snemma á 9. öld. Þá voru þróaðar 

aðferðir til að setja dæmi upp, taka til láns og geyma. Þrátt fyrir að þessi 

aðferð geti komið að gagni enn þann dag í dag þegar um háar tölur er að 

ræða með mörgum tölustöfum þá er þetta í fæstum tilfellum hentugasta 

aðferðin. Það er mjög erfitt fyrir börn að muna þau skref sem þarf að fara í 

gegnum og enn erfiðara fyrir þau að skilja þau. Áherslan er á ferlið en ekki 

hversu skynsamlegt svarið er. Börn þurfa að geta ályktað hvort niðurstöður 

þeirra séu skynsamlegar. Þegar börn setja upp dæmi samkvæmt 

hefðbundnu reikniriti þá byrja þau á einingunni sem er lægsti hluti tölunnar. 

Flest börn og fullorðnir sem ekki hafa lært hefðbundin reiknirit hafa 

tilhneigingu til að leggja saman þúsundin fyrst. Með þeirri aðferð eru þau 

líklegri til að komast að skynsamlegri niðurstöðu (Fosnot og  Dolk, 2001). 

Fosnot og Dolk (2001) benda á rannsókn Kamii þar sem hún skoðaði 

lausnir þriggja hópa á nokkrum dæmum. Einn hópurinn hafði fengið kennslu 

í hefðbundnu reikniriti, annar hafði fengið blandaða kennslu og í þriðja 

hópnum voru nemendur sem höfðu ekki fengið neina kennslu í hefðbundnu 

reikniriti. Í ljós kom að einungis 12% nemenda sem notuðu hefðbundið 

reiknirit komust að réttri lausn. Af þeim sem notuðu hefðbundið reiknirit að 

hluta til voru 26% með rétt svör. Af þeim sem notuðu ekki reiknirit við 

útreikninga sína voru 45% með rétt svör. Svör þeirra sem notuðu reiknirit 

voru á bilinu 29 til 9308 en þeir sem notuðu ekki reiknirit voru allir nálægt 

réttu svari.  

Þegar nemendum er ekki kennt að nota hefðbundið reiknirit í skóla eru 

það oft foreldrarnir sem kenna þeim það. Þegar nemendur læra hefðbundið 

reiknirit þá hætta þeir að hugsa um tölurnar sem stærð. Þeir taka upp 

aðferðirnar þar sem þær krefjast lítillar hugsunar. Þeir nemendur sem læra 

ekki að nota hefðbundið reiknirit gengur sífellt betur í stærðfræði og verða 

betri hugsuðir í stærðfræði en það tekur tíma. Það er þó ekki nóg að leyfa 

börnum að finna eigin aðferðir. Þau þurfa að læra að vinna á sveigjanlegan 
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hátt með því að horfa á tölurnar fyrst, sjá samband talnanna og leika sér 

með það. Hlutverk kennara er að hjálpa nemendum að þróa lausnaleiðir 

sínar til að þær verði skilvirkari með tímanum (Fosnot og  Dolk, 2001).  

Þegar nemendur hafa náð djúpum skilningi á sambandi talna og aðgerða 

þá getur verið áhugavert fyrir þá að fræðast um hefðbundin reiknirit og 

skilja hvernig þau virka. Það getur jafnvel dýpkað skilning nemenda að 

skoða þau og finna út hvernig þau virka. Hins vegar ætti stærðfræðikennsla 

ekki að byggjast á þeim aðferðum. Þegar kennari leggur áherslu á að kenna 

hefðbundin reiknirit þar sem dæmi eru sett upp í dálka þá er hann ekki að 

styðja nemendur við að öðlast skilning á tölum. Nemandi sem hefur vanist 

því að horfa á tölurnar fyrst og ákveða síðan hvaða aðferð hentar best við 

að reikna dæmið nýtir sér skilning sinn á tölum og reikniaðgerðum og við 

það dýpkar skilningur hans (Fosnot og  Dolk, 2001).  

Með því að hverfa frá hefðbundnum reikniritum er verið að leitast við að 

nemendur læri meira, að þeir horfi á tölurnar og hugsi fremur en að 

framkvæma vélrænar aðferðir. Þegar nemendur fá að velja eigin 

lausnaleiðir og reyna að skilja útreikningana þá dýpkar skilningur þeirra. 

Kennarar þurfa einnig að leitast við að þróa eigin hugarreikningsaðferðir til 

að hjálpa nemendum sínum að gera slíkt hið sama (Fosnot og  Dolk, 2001). Í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) 

kemur fram að það eigi að leggja áherslu á hugarreikning í kennslu og þeirri 

tækni sem hægt er að beita við hann. 

Börn hafa öðlast töluverða þekkingu í stærðfræði áður en þau hefja 

formlegt nám í grunnskóla. Börn á leikskólaaldri geta oft reiknað ýmis dæmi 

án þess að hafa fengið nokkra þjálfun í því. Börn fara í gegnum ákveðið ferli 

þegar þau leysa þrautir sem er sambærilegt hjá öllum börnum. Þessu ferli 

hefur verið skipt upp í fjögur stig. Ung börn sem eru á fyrsta stiginu nota 

hlutbundnar aðferðir til að leysa þær þrautir sem þau glíma við og nota til 

þess áþreifanlega hluti eins og fingur, kubba, talnagrindur, peninga og fleira 

sér til aðstoðar. Þá gera börnin sér líkan að þrautinni og telja þá hluti sem 

þau nota. Með tímanum og aukinni færni fara börnin yfir á næsta stig sem 

nefnt hefur verið talningastig. Þá gera þau ekki líkan að þrautinni. Þá hafa 

þau áttað sig á því að þau geta talið frá annarri tölunni í stað þess að telja 

báðar tölurnar. Með áframhaldandi æfingu læra þau að auðveldara er að 

byrja á hærri tölunni og telja frá henni. Þau nota oft hluti eða fingur til að 

halda utan um hvert þau eru komin í talningunni. Á þriðja stiginu eru börn 

farin að læra þekktar staðreyndir og muna summu ákveðinna talna eins og 

fimm plús fimm eru tíu og þurfa þá ekki að reikna það út. Ákveðnar 

samsetningar er auðveldara að muna en aðrar. Á fjórða stiginu eru börn 
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orðin fær um að álykta um gefnar staðreyndir út frá því sem þau þekkja 

fyrir. Ef tekið er dæmi, Anna átti 6 hringi og systir hennar gaf henni 7 til 

viðbótar. Hversu margar hringi á Anna þá? Nemandi sem er farinn að álykta 

út frá þekktum staðreyndum myndi þá ef til vill reikna dæmið í huganum 

þar sem hann man að 7+7 eru 14 og ef hann tekur 1 frá þá fær hann út 13. 

Þrátt fyrir að börn séu komin af hlutbundna stiginu þá grípa þau oft til 

hlutbundinna aðferða þegar þau glíma við ný viðfangsefni eða flóknari 

dæmi þar til þau hafa náð skilningi og færni á þeim (Carpenter o.fl., 1996; 

Carpenter o.fl., 1999; Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004).  

Hlutverk tungumálsins er mikilvægt í námi barna og það þarf að gefa 

þeim tækifæri til að ræða um þau viðfangsefni sem þau takast á við. 

Nemendur þurfa að skilja eigin hugsun til þess að geta útskýrt hana fyrir 

öðrum. Þeir geta haft mikinn ávinning af því að fá að beita eigin aðferðum í 

stærðfræði, ræða mismunandi lausnaleiðir og hlusta á útskýringar 

samnemenda sinna. 
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3 Kennsla 

Skólastarf er í sífelldri endurskoðun og stöðugt leitað leiða til að bæta það. 

Ekki eru allir á eitt sáttir um framgang mála og heyrst hafa gagnrýnisraddir 

um að alltaf sé verið að finna upp eitthvað nýtt í stað þess að fylgja þeim 

aðferðum sem hafa verið við lýði frá örófi alda. Tímarnir hafa breyst og 

tækninni fleygir fram. Umhverfið breytist hratt sem kallar á mikinn 

sveigjanleika. Við lifum á upplýsingaöld þar sem skapast hafa góð tækifæri 

til rannsókna. Það er mikilvægt að nýta þessar upplýsingar til að ná betri 

árangri í námi og kennslu sem er til hagsbóta fyrir nemendur og þjóðfélagið 

í heild.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er útfærð sú menntastefna sem hefur 

verið sett fram í lögum. Aðalnámskráin myndar ramma um skólastarfið og 

henni er ætlað að veita leiðsögn um tilgang þess og markmið. Skólum og 

starfsmönnum þeirra ber að fylgja ákvæðum aðalnámskrár í öllu skipulagi 

skólastarfsins. Þar segir að kennarar eigi að velja árangursríkustu leiðirnar til 

að ná sem bestum árangri í samræmi við þau hæfniviðmið sem sett hafa 

verið fram í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Kennarar þurfa að fylgjast með þeirri framþróun sem á sér stað í námi og 

kennslu og kynna sér þær aðferðir sem taldar eru skila bestum árangri í 

nútíma skólastarfi.  

3.1 Reynsla  og þekking 

Kenningar um hugsmíði hafa haft mikil áhrif á þróun skólastarfs bæði hér á 

landi sem og víða erlendis. Þær kenningar byggja á því að nemendur tengja 

nýjar upplýsingar við fyrri þekkingu og hugmyndir þeirra um heiminn. 

Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir fyrri þekkingu nemenda og byggja á 

henni og leiðrétta ef nemendur hafa ranghugmyndir um efnið. Ef það er 

ekki gert er hætta á að skilningur nemenda verði annar en kennarinn ætlar 

(Bransford o.fl., 2000). Bruner taldi mikilvægt að byggja námsefnið á 

raunhæfum verkefnum. Það væri of algengt að nemendur lærðu ákveðnar 

aðferðir og formúlur í skóla en næðu ekki samhengi þeirra við 

raunverulegar aðstæður utan skólastofunnar (Snowman o.fl., 2009). 

Áhrif kenninga um hugsmíði koma skýrt fram í aðalnámskrá grunnskóla 

allt frá árinu 1999. Í stærðfræðihluta hennar er lögð áhersla á að tengja 

verkefni við daglegt líf nemenda, þátt tungumálsins, röksemdafærslu, 

samræður og samvinnu sem stuðla að virkri þátttöku þeirra í náminu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Árið 2011 var gefin út ný aðalnámskrá fyrir 

grunnskóla þar sem áhrif kenninga um hugsmíði koma enn skýrt fram. 
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Nemandi þarf að geta aflað sér nýrrar þekkingar, leikni og hæfni og geta auk 

þess greint þá þekkingu og miðlað henni. Nemendur þurfa að geta beitt 

þeirri þekkingu sem þeir hafa aflað sér, ígrundað og rökstutt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Nemendur eyða meiri tíma í efni sem þeim finnst áhugavert en það sem 

vekur ekki áhuga þeirra og þá aukast líkurnar á því að þeir búi til tengingar 

við fyrri lærdóm og tileinki sér efnið. Nemendur geyma upplýsingar sem 

skipta þá máli og hafa merkingu fyrir þá. Þegar þeir geta tengt nýtt efni við 

fyrri reynslu þá skiptir það þá máli. Nemendur mótast af fyrri reynslu og út 

frá henni ákvarða þeir hvort efni hafi merkingu fyrir þá. Það er því mikilvægt 

að kennarar tengi námsefnið við fyrri reynslu nemenda og hjálpi þeim að 

finna merkingu með náminu (Sousa, 2001). Þegar efnið skiptir nemendur 

máli virkjast fleiri heilasvæði og þegar námsefnið hefur merkingu fyrir þá er 

auk þess mun auðveldara að læra það (Blakemore og  Frith, 2007). 

3.2 Tungumálið 

Tungumál er tæki til hugsunar og nauðsynlegt fyrir þróun stærðfræðilegrar 

hugsunar. Í skólastofunni er hægt að fylgjast með stærðfræðihugsun í 

félagslegu umhverfi sem kemur fram í samskiptum kennara og nemenda í 

gegnum samræður og notkun á sérhæfðu tungumáli stærðfræðinnar (David 

og  Lopes, 2002). Vygotsky (1978) taldi þekkingarsmíð vera í eðli sínu 

félagslegt ferli þar sem tungumálið væri nauðsynlegur milliliður. David og 

Lopes (2002) segja tungumálið vera grundvallar þátt í þróun 

stærðfræðilegrar hugsunar í skólastofunni. Til að þróa með sér 

stærðfræðilega hugsun er nauðsynlegt að læra tungumál stærðfræðinnar. 

Það sé nánast ómögulegt að greina á milli stærðfræðilegrar hugsunar, 

tungumáls stærðfræðinnar, umræðu um stærðfræði og aðferða 

stærðfræðinnar.  

Samkvæmt kenningum Vygotsky er hlutverk kennara að hjálpa 

nemendum að ná tökum á nýju efni sem þeir hefðu ekki náð án aðstoðar. 

Nemandi geti náð tökum á nýju efni með aðstoð kennara auk þess sem 

hann verður sjálfstæðari með tímanum og getur að lokum unnið 

hjálparlaust (Zuckerman, 2007). Stuðningur (e. scaffolding) er veittur til að 

hjálpa nemendum að leysa verkefni með því að gefa vísbendingar og spyrja 

leiðandi spurninga. Kennarar geta stutt nemendur sína með þessum hætti 

með það að markmiði að hjálpa þeim að afla nýrrar þekkingar og kunnáttu 

sem þeir gætu ekki á eigin spýtur (Snowman o.fl., 2009). 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 

2007) er lögð áhersla á þátt tungumálsins, lausnaleit og röksemdafærslu 
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nemenda. Með því að þjálfa nemendur í að tjá sig munnlega og skriflega sé 

stuðlað að dýpri skilningi þeirra á stærðfræði. Skilningur þeirra eflist með 

lestri, tjáningu og með því að fá tækifæri til að skiptast á skoðunum við aðra 

um stærðfræðileg viðfangsefni. Mikilvægt er að skilningur og kunnátta 

nemenda haldist í hendur. Leitast þarf við að stuðla að jákvæðu viðhorfi 

nemenda til stærðfræði og kynna þeim skemmtanagildi hennar. 

Námsumhverfið þarf að vera örvandi þar sem nemendur þjálfast í 

samskiptum, æfa sig að tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt á skýran, 

gagnrýninn og ábyrgan hátt.  

Mercer og Sams (2006) unnu rannsókn þar sem þeir skoðuðu áhrif þess 

að kenna nemendum að nota tungumálið til að leysa stærðfræðidæmi. 

Annars vegar var tilraunahópur sem samanstóð af sjö kennurum sem fengu 

inngrip í kennslu sína og hins vegar var samanburðarhópur með sjö 

kennurum sem fengu engin inngrip. Kennarar voru ekki valdir út frá 

fyrirfram ákveðnum atriðum öðrum en áhuga þeirra og vilja til að taka þátt í 

rannsókn á samræðum barna. Kennarar í tilraunahópnum fylgdu ákveðinni 

áætlun sem var útbúin fyrir rannsóknina og var nefnd hugsum saman (e. 

Thinking together). Niðurstöður fyrri rannsókna þeirra gáfu vísbendingar 

um að börn geta lært að ræða saman um stærðfræði og þjálfast þá 

jafnframt í rökhugsun. Megin markmið áætlunarinnar var að stuðla að 

aukinni meðvitund nemenda á notkun tungumáls og gefa þeim tækifæri til 

að þróa hæfni sína í að nota tungumálið sem tæki til að hugsa bæði í 

samvinnu og ein. Einnig að gera börnum kleyft að nota tungumálið á 

árangursríkan hátt í námi í vísindagreinum og stærðfræði. Allir kennararnir í 

tilraunahópnum fengu þjálfun í upphafi. Þeirri þjálfun var svo fylgt eftir með 

reglulegum fundum og umræðum á meðan á rannsókninni stóð. Í 

kennslustundum tilraunahópsins var lagt upp með að ræða hluti og spyrja 

spurninga, taka hugmyndir allra með í reikninginn, vinna saman, hlusta 

hvert á annað og komast að samkomulagi áður en ákvörðun yrði tekin. 

Kennararnir fengu sérstakar leiðbeiningar um hvernig þeir gætu kennt 

nemendum að nýta samræður á skilvirkan hátt við stærðfræðiúrlausnir. Þeir 

nemendur sem fengu þjálfun í samræðum bættu sig mun meira í 

stærðfræði heldur en samanburðarhópur sem fékk hefðbundna kennslu. 

Rannsóknin sýndi fram á að ef börn lærðu að nota tungumálið sem tæki í 

samvinnuverkefni hefði það umtalsverð og jákvæð áhrif á þátttöku þeirra í 

náminu og á námsárangur þeirra. Hlutverk kennara er mikilvægt í að stuðla 

að því börn noti tungumálið í þekkingaröflun sinni. Það getur verið mjög 

gagnlegt fyrir nemendur að fá tækifæri til að segja kennara frá því hvernig 

þeir leystu dæmi. Rannsókn Mercer og Sams styður þá kenningu Vygotsky 

að félagsleg samskipti sem byggja á tungumálinu hafi áhrif á þróun 
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hugsunar einstaklingsins. Þeir sýndu einnig fram á að ef samræðum er 

ætlað að hafa áhrif á nám þá skipta gæði samræðna, bæði á milli kennara 

og nemenda og á milli nemenda innbyrðis, sérlega miklu máli. 

Kenningar Vygotsky (1978) sýndu fram á mikilvægi tungumálsins í námi 

barna. Í rannsóknum hans kom fram að tungumálið væri sumum börnum 

nauðsynlegur þáttur því ef þau fengu ekki að tjá sig gátu þau ekki leyst þau 

verkefni sem fyrir þau voru lögð. Hann taldi félagsleg samskipti hafa mikil 

áhrif á nám og hlutverk kennara væri að veita börnum stuðning til að læra 

nýtt efni sem þau gætu ekki lært á eigin spýtur. Vygotsky lagði áherslu á það 

að börn myndu fá leiðsögn og stuðning frá fullorðnum eða öðrum sem 

hefðu meiri þekkingu en þau sjálf. Piaget lagði áherslu á að börn myndu 

eiga samskipti sín á milli því þá myndi vitsmunaþroski þeirra þróast hraðar 

heldur en þegar samskiptin væru við fullorðna (Snowman o.fl., 2009). Í 

aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) er lögð áhersla á 

þjálfun tungumálsins til að efla stærðfræðilega hugsun nemenda. Það sé 

meðal annars hægt með því að gefa þeim tækifæri til að skiptast á 

skoðunum við aðra um stærðfræðileg viðfangsefni. Það er mikilvægt fyrir 

kennara að stuðla að því að nemendur læri að nota tungumálið á 

árangursríkan hátt í námi sínu til að þeir geti öðlast dýpri skilningi á 

námsefninu.  

3.3 Kennsluaðferðir 

Hefðbundnar kennsluaðferðir hafa verið ríkjandi í kennslu í langan tíma. 

Kennari er við töfluna að miðla þekkingu til nemenda oft með sýnikennslu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Kristín Jónsdóttir, 2005). Þetta er í samræmi við 

sjónarhorn Bruners (1996) um nemandann sem þekkingarþega þar sem 

nemendur eru óvirkir viðtakendur þekkingar. Kennarar hafa tilhneigingu til 

að kenna á sama hátt og þeir lærðu. Það getur verið erfitt að brjótast úr 

viðjum vanans og kennarar hafa margir hverjir ekki kynnst öðrum 

kennsluháttum. Þá skortir reynslu í samskiptum, rökræðum og 

rannsóknarvinnu sem gerir það að verkum að þeir treysta sér ekki til að 

kenna með þeim hætti (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2010). Námi er aldrei 

lokið, við erum alltaf að læra og kennarar líka. Kennarar og nemendur geta 

lært saman, með hver öðrum og af hver öðrum.  

Til eru fjölmargar kennsluaðferðir og engin ein rétt leið við kennslu. 

Sýnikennsla er mjög þekkt kennsluaðferð. Þá sýnir kennari nemendum 

sínum ákveðin vinnubrögð eða aðferðir og hefur þessi aðferð verið algeng 

meðal annars í stærðfræðikennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í kjölfarið 

reyna nemendur að herma eftir aðferðum kennarans. Þegar við fylgjumst 
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með þá fer heilinn strax að búa sig undir að herma eftir. Bæði börn og 

fullorðnir hafa tilhneigingu til að herma eftir fyrirmyndum sínum og þá 

sérstaklega ef þær eru meðal jafningja (Blakemore og  Frith, 2007). Bruner 

(1996) hefur bent á að sýnikennsla sé takmörkunum háð. Það sé hætt við 

því að nemendur hermi eftir kennaranum án hugsunar og óvíst að þeir skilji 

það sem þeir eru að gera. Of rík áhersla á þessa kennsluhætti geti dregið úr 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þar með haft neikvæð áhrif á þá. Það getur 

verið gagnlegt að nemendur læri af öðrum en það verður að gæta þess að 

það sé ekki á kostnað sköpunargleði þeirra (Blakemore og  Frith, 2007).  

Það fer oft umtalsverður tími í að kenna nemendum það sem aðrir hafa 

fundið út og uppgötvað. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að finna sjálfir 

upplýsingar, meta þær og læra að nýta þær við aðrar aðstæður (Snowman 

o.fl., 2009). Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) kemur fram að meginhlutverk kennara 

eru margþætt og til viðbótar við kennslu- og uppeldisfræðilegt hlutverk 

þeirra kemur í þeirra hlut að vekja og viðhalda áhuga á námi með 

fjölbreyttum aðferðum. Það þarf að aðlaga námið að þörfum og reynslu 

hvers nemanda og efla áhuga þeirra og vinnugleði.  Það er misjafnt hvaða 

aðferð hentar nemendum best. Með því að bjóða upp á fjölbreyttar aðferðir 

er komið til móts við þarfir allra nemenda (Armstrong, 2001). Í sumum 

tilfellum er gott að vinna með öllum bekknum til að stuðla að ákveðinni 

heild en í öðrum er best að skipta nemendum upp í minni hópa og aðlaga 

námsefnið að þörfum hvers hóps. Nemendur læra best ef þeir hafa áhuga á 

viðfangsefninu (Tomlinson, 2001). Útskýringar kennara geta verið mjög 

góðar en nemendur verða að fá tækifæri til að vinna sjálfir með námsefnið 

til að læra það. Námsstöðvar geta verið góð leið til að gefa nemendum 

tækifæri til að takast á við fjölbreytt verkefni í samræmi við þarfir hvers og 

eins og eru í samræmi við einstaklingsmiðaða kennsluhætti (King-Sears, 

2007). Þar gefast einnig kjörin tækifæri fyrir samvinnu nemenda og 

samræður þeirra á milli sem lögð er áhersla á í námskrá 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).   

Sousa (2001) hefur bent á að samkvæmt heilarannsóknum sé það undir 

þátttöku nemenda komið hversu mikið situr eftir í langtíma minni þeirra að 

kennslustund lokinni. Aðeins 5% af námsefninu situr eftir hjá nemendum 

eftir fyrirlestur kennara. Hlutfallið fer upp í 10% þegar lestri er beitt og 30% 

ef kennari beitir sýnikennslu. Hins vegar situr 50% eftir af námsefninu í 

langtíma minni nemenda þegar þeir hafa verið í umræðuhópum og fer upp í 

75% þegar nemendur leysa sjálfir verkefni (e. learn by doing). Hlutfallið fer 

upp í 90% þegar nemendur kenna öðrum eða nýta strax það sem þeir hafa 

lært. Það hefur því verið sýnt fram á að besta aðferðin til að læra er að 
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kenna öðrum því sá sem útskýrir lærir. Tilfinningar geta haft mikil áhrif á 

minni, nám og athygli nemenda. Þeir þurfa að finna að kennarinn sé að 

hjálpa þeim að hafa rétt fyrir sér en ekki að reyna að sýna fram á að þeir 

hafi rangt fyrir sér (Sousa, 2001). Það er mikilvægt fyrir nemendur að finna 

að þeir séu metnir að verðleikum og það sem þeir hafa fram að færa skipti 

máli. Athygli nemenda er almennt meiri þegar þeir eru ánægðir og þá ná 

þeir að vinna betur úr þeim upplýsingum sem verið er að kenna (Sousa, 

2009). Ef námsefnið kallar fram tilfinningaviðbrögð nemenda getur það 

auðveldað þeim að læra það (Blakemore og  Frith, 2007). Það er mikilvægt 

fyrir nemendur að finna að þeir séu metnir að verðleikum og það sem þeir 

hafa fram að færa skipti máli. Nemendur læra almennt best þegar 

umhverfið er notalegt, þeir eru ánægður og líður vel (Sousa, 2009). 

Goodchild (2001) fylgdist  með samræðum milli kennara og nemenda, 

ýmist samræðum við allan bekkinn í heild eða við einstaka nemendur. Þegar 

kennarinn ræddi við allan bekkinn í einu var hann oftast að kynna nýtt efni 

til sögunnar og sýna aðferðir til að leysa verkefni, yfirleitt í upphafi 

kennslustundar. Kennarinn varpaði fram lokuðum spurningum sem hægt 

var að svara með einu orði, oftast tölu eða tákni. Megin tilgangur 

spurninganna virtist vera að tryggja athygli nemenda. Rétt svar var eins og 

merki um að halda sýnikennslunni áfram. Nemendurnir spurðu sjaldan 

þegar kennarinn ávarpaði allan bekkinn og í þeim tilfellum snéru 

spurningarnar oftast að svari við dæminu í stað þess að leitað væri eftir 

nánari útskýringum. Það gæti verið vegna þess að nemendur hafi ekki viljað 

sýna vankunnáttu sína fyrir framan samnemendur sína.      

Kennarinn sem Goodchild fylgdist með reyndi oft að leiða nemendur í 

gegnum dæmin þar sem áherslan var á að nota ákveðnar aðferðir til að 

komast að réttri lausn. Goodchild bendir á að þetta leiði til þess að 

nemendur læri aðferðirnar en komi í veg fyrir að þeir ígrundi lausnir sínar og 

leiði því ekki til skilnings þeirra á þeirri stærðfræði sem þeir eru að fást við. 

Kennarinn gaf sér lítinn tíma með hverjum nemanda og reyndi ekki að átta 

sig á þeim skilningi sem nemendur höfðu á dæmunum. Nemendurnir litu á 

kennarann sem þann sem hefði valdið og þekkinguna. Sumir þeirra litu svo 

á að þó þeir fengju leiðbeiningar frá samnemendum þyrftu þeir að fá 

staðfestingu frá kennaranum um hvort aðferðir þeirra væru réttar. Áherslan 

í stærðfræði var á lausnina fremur en á ferlið (Goodchild, 2001).  

David og Lopes (2002) unnu rannsókn á samskiptum kennara og 

nemenda. Þar skoðuðu þær sérstaklega hvernig kennari gæti haft áhrif á og 

stuðlað að stærðfræðilegri hugsun nemenda. Þær telja að mikil áhersla á að 

þjálfa reglur og lausnaleiðir örvi ekki sveigjanleika nemenda í lausnaleiðum 
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en það sé ein af grunn stoðum stærðfræðilegrar þekkingar. Í fyrri rannsókn 

þeirra kom í ljós að þegar nemendur herma eftir aðferðum sem kennarar 

kenna þeim getur það stuðlað að villum og mistökum í stærðfræði. Of mikil 

þjálfun og áhersla á aðferðir hefur í sumum tilfellum leitt til þess að 

nemendur búa til reglur sem eru ekki réttar (David og  Lopes, 2002). Þegar 

nemendur fá tækifæri til að segja frá hugsunum og lausnaleiðum sínum þá 

gefst kennurunum tækifæri til að leiðrétta ef einhver misskilningur er til 

staðar (Carpenter o.fl., 1996; Chapin, O'Connor og Anderson, 2009).  

David og Lopes (2002) fylgdust sérstaklega með samskiptum og 

samræðum milli kennara og nemenda í því skyni að reyna að átta sig á 

stærðfræðilegri hugsun nemenda. Þær völdu kennara sem þær töldu að 

myndu leitast við að ná fram árangursríkum samskiptum milli kennara og 

nemenda í stærðfræði. Þær lögðu áherslu á að kennararnir notuðu aðferðir 

í samræðum við nemendur sem reynst höfðu árangursríkar og leiddu til 

þess að stærðfræðileg hugsun varð sýnileg. Í niðurstöðum þeirra kom fram 

að stundum leiddu samræðurnar til þess að nemendur hugsuðu svör sín 

upp á nýtt og endurunnu þau. Þær komust einnig að því að kennarar báru 

ekki alltaf skynbragð á hugsun nemenda sinna um stærðfræði og voru því 

ekki færir um að hjálpa þeim að dýpka skilning sinn. Í sumum tilfellum komu 

kennarar jafnvel í veg fyrir að nemendur beittu stærðfræðilegri hugsun. 

Þessi rannsókn sýndi að áherslur kennaranna virtust vera meiri á að leysa 

verkefni í stærðfræði (e. doing mathematics) heldur en að ræða um 

stærðfræði (e. talking about mathematics). 

Breyttar áherslur í aðalnámskrá grunnskóla og nútímasamfélag kalla á 

breytta kennsluhætti. Það getur þó reynst mörgum kennurum þrautin 

þyngri að vita hvernig þeir eigi að breyta kennsluháttum sínum til að mæta 

þessum áherslubreytingum. Birna Hugrún Bjarnadóttir og Guðrún 

Angantýsdóttir (2003) hafa bent á að það þarf að fara fram markviss 

kynning á því hvernig kennarar geta gert það á árangursríkan hátt. Jónína 

Vala Kristinsdóttir (2004) talaði um að kennarar þyrftu á aðstoð að halda við 

að greina hvernig nemendur læra og hvernig þeir geti skipulagt kennslu sína 

út frá því til að koma til móts við þarfir allra nemenda.  

Niðurstöður rannsóknar á þróun stærðfræðikennslu á miðstigi 

grunnskóla leiddu í ljós að breytt viðhorf og markvisst samstarf kennara 

stuðlaði að breyttum kennsluháttum þeirra. Kennararnir töldu samstarfið 

þeirra á milli hafa gegnt veigamiklu hlutverki og stutt þá í breytingunum. 

Viðhorf þeirra til þess hvernig börn læra stærðfræði breyttist og þeir fóru að 

kenna í samræmi við stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna eftir 

námskeið um stærðfræðinám og –kennslu sem tveir þeirra sóttu (Jónína 
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Vala Kristinsdóttir, 2010). Í rannsókn á viðhorfum kennara til stærðfræði-

náms og -kennslu kom í ljós að viðhorf þeirra til stærðfræði sem 

fræðigreinar var í samræmi við kenningar um hugsmíði. Þeir litu almennt á 

stærðfræði sem fræðigrein sem er í stöðugri þróun en ekki að hún snúist 

fyrst og fremst um að læra reglur og aðferðir. Þegar viðhorf þeirra um 

hvernig börn læra reikniaðgerðir voru skoðuð kom þó í ljós að þau voru í 

andstöðu við kenningar um hugsmíði. Þeir lögðu áherslu á að kenna 

nemendum hefðbundin reiknirit og töldu þá ná bestum árangri með 

endurteknum æfingum (Margrét Vala Gylfadóttir, 2004). Rannsóknir sem 

byggja á kenningum um hugsmíði hafa sýnt fram á að nemendur geti þróað 

eigin lausnaleiðir sem geti stuðlað að dýpri skilningi þeirra á stærðfræði 

heldur en þegar notaðar eru hefðbundnar aðferðir með áherslu á 

endurteknar æfingar (Carpenter o.fl., 1996). 

Það er mikil ögrun að breyta kennsluháttum og þar skiptir samvinna 

kennara og stuðningur miklu máli. Í aðalnámskrá grunnskóla, skólum og 

samfélaginu sjálfu er gert ráð fyrir að kennarar þróist í starfi. Það er 

mikilvægt að þeir fái upplýsingar og fræðslu um hvernig þeir geta unnið að 

þeirri þróun með árangursríkum hætti. Í háskólasamfélaginu starfa kennarar 

sem lifa og hrærast í heimi rannsókna og fræða og búa yfir mikilli þekkingu á 

námi og kennslu. Það gæti styrkt kennara í starfi að hafa greiðan aðgang að 

námskeiðum á þeirra fagsviði í samræmi við áherslubreytingar í námi og 

kennslu hverju sinni og aðalnámskrá grunnskóla.  

3.4 Samræður í stærðfræðikennslu 

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna (e. cognitively guided instruction) 

byggir á viðamiklum rannsóknum á stærðfræðilegri hugsun nemenda, á 

leiðbeiningum sem hafa áhrif á hvernig skilningur nemenda á stærðfræði 

þróast og hvernig þekking og trú kennara er undir áhrifum af skilningi þeirra 

á stærðfræðilegri hugsun nemenda. Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þegar kennarar skilja þróun á stærðfræðilegri hugsun nemenda þá geti það 

leitt til grundvallar breytinga á kennsluaðferðum þeirra og það hefur áhrif á 

nám nemenda. Þar hefur komið fram að mikilvægt er að greina þekkingu 

nemenda í upphafi og byggja kennslu á þeirri greiningu. Nemendur fá 

tækifæri til að finna eigin lausnaleiðir á þeim viðfangsefnum sem þeir takast 

á við og nota gjarnan áþreifanlega hluti sér til aðstoðar. Markmiðið er að 

börn öðlist skilning á þeim stærðfræðiverkefnum sem þau glíma við. Með 

tímanum og auknum skilningi þróast lausnaleiðir þeirra. Börnum eru gefin 

tækifæri til að útskýra lausnaleið sína fyrir kennara og jafnvel öðrum 

nemendum í þeim hópi sem þau vinna í. Börn öðlast oft dýpri skilning á 
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viðfangsefninu þegar þau segja frá því hvernig þau fóru að auk þess sem 

þau læra mikið af því að hlusta á lausnaleiðir samnemenda sinna. 

Rannsóknir Carptener o.fl. leiddu í ljós að nemendur sem höfðu lært hjá 

kennurum sem byggðu kennslu sína á skilningi þeirra og höfðu fengið 

tækifæri til að ræða mismunandi lausnir og lausnaleiðir, tjá hugmyndir sínar 

og hlusta á hugmyndir samnemenda sinna verða leiknari í að leysa þrautir 

en nemendur í samanburðarhópi sem fengu hefðbundna kennslu 

(Carpenter o.fl., 1996; Carpenter o.fl., 1999). 

Rannsóknir Carpenter o.fl. (1996) byggja á kenningum um hugsmíði þar 

sem áhersla er lögð á að átta sig á fyrri þekkingu nemenda og gefa þeim 

tækifæri til að byggja upp eigin þekkingu í stað þess að vera óvirkir 

móttakendur þekkingar. Lögð er áhersla á samvinnu nemenda sem er í 

samræmi við hugmyndafræði Piaget. Hann taldi að börn gætu lært mikið 

hvert af öðru og það væri mikilvægt að gefa þeim tækifæri til þess. Það 

myndi stuðla að námi barna ef þau fengju að ræða, greina og rökræða þau 

verkefni sem þau myndu takast á við. Vygotsky taldi börn einnig læra meira 

í samskiptum við aðra en þau myndu gera á eigin spýtur. Hann var á þeirri 

skoðun að félagsleg samskipti myndu hafa mikil áhrif á nám og 

vitsmunaþroska barna. Hann taldi mikilvægt að börn fengju aðstoð frá þeim 

sem hefðu meiri þekkingu en þau sjálf hvort sem það væri einhver 

fullorðinn eða jafningi (Snowman o.fl., 2009).  

Áhersla á þrautalausnir og samvinnu nemenda kemur bersýnilega í ljós í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Þar er lögð áhersla á að gefa nemendum tækifæri til að nota hlutbundnar 

aðferðir til að leysa verkefni í stærðfræði og nota hluti eins og peninga, 

teninga, talnagrindur, mælitæki, sætisgildiskubba og fleira. Þar kemur fram 

að við slíka reynslu þróa nemendur lausnaleiðir sínar og vinna sig frá 

hlutbundnum aðferðum en geti þó gripið til þeirra þegar þeir læra nýja 

hluti. Nemendur eiga að læra að rökstyðja eigin niðurstöður og skýra 

lausnaleiðir sínar bæði munnlega og skriflega. Viðfangsefnin sem nemendur 

glíma við eiga að tengjast daglegu lífi þeirra þannig að þau hafi merkingu 

fyrir þá og stuðli að auknum skilningi þeirra á stærðfræði og 

stærðfræðihugtökum. Þeir þurfa að fá tækifæri til að nota tungumál 

stærðfræðinnar með því að ræða við kennara og nemendur um 

viðfangsefnin og lausnaleiðir. Þeir þurfa að þjálfast í að hlusta á aðra og taka 

þátt í umræðum. Einnig kemur fram að nemendur á yngsta stigi eigi að fá 

tækifæri til að beita eigin aðferðum í samlagningu, frádrætti, margföldun og 

deilingu. Þeir þurfi að þróa eigin lausnaleiðir þar sem áhersla er lögð á 

skilning þeirra á þessum reikniaðgerðum. Nemendur eiga að kynnast 

aðferðum við hugarreikning og geta sýnt leikni í því með heila tugi, hundruð 
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og þúsund. Einnig er sett það markmið að nemendur á yngsta stigi geti 

reiknað einföld dæmi í huganum með tveggja stafa tölum og læri að 

námunda tölur að næsta tug til einföldunar (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í nýrri námskrá kemur fram að námsgögn eigi að taka mið af nýjustu 

þekkingu í menntunar- og kennslufræðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þegar ný námskrá kom fram 1999 var 

gefið út nýtt námsefni sem byggt var á henni. Námsefnið Eining var þýtt úr 

dönsku og aðlagað að íslensku umhverfi og námskrá. Námskrá frá 2007 er 

nánast óbreytt frá námskrá sem kom út 1999 og er þetta námsefni því enn í 

fullu samræmi við núgildandi námskrá. Þar er gert ráð fyrir að nemendur 

geti valið verkefni í samræmi við áhuga og getu. Hægt er að fara lauslega í 

sum verkefnin og kafa dýpra ofan í önnur eftir því sem hentar nemendum 

hverju sinni (Birna Hugrún Bjarnadóttir og  Guðrún Angantýsdóttir, 2003). 

Þegar skoðaðar eru þær áherslur sem koma fram í drögum að nýjum 

stærðfræðihluta aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012) má sjá að þær eru í samræmi við fyrri námskrár frá 2007 og 1999. 

Þær eru undir áhrifum frá kenningum um hugsmíði og hugmyndum Bruners, 

Vygotsky, Piaget og Dewey. Þessi námskrá sem kennarar þurfa að fylgja í 

framtíðinni byggir á almennum hluta frá 2011. Í drögum að  

stærðfræðihluta námskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) 

kemur fram að stærðfræðikennsla eigi að stuðla að hæfni nemenda í leysa 

þrautir. Nemendur eiga sjálfir að geta valið aðferðir við útreikninga og 

notað tungumál stærðfræðinnar til að rökræða tilgátur og útreikninga. 

Stærðfræðikennsla í grunnskóla þarf að stuðla að því að nemendur öðlist 

hæfni í að rannsaka, greina, finna lausnir og túlka stærðfræðileg 

viðfangsefni og kynna niðurstöður sínar. Nemendur eiga að fá tækifæri til 

að nota áþreifanlega hluti og læra að framkvæma einfalda útreikninga bæði 

með hlutbundnum og óhlutbundnum aðferðum.  

Það fellur í hlut kennarans að taka þátt í vinnu nemenda og ræða við þá 

um viðfangsefnin. Það þarf að gefa nemendum tækifæri til að ígrunda 

lausnir sínar og ræða eigin lausnir sem og annarra við samnemendur sína og 

kennara. Mikilvægt er að skapa andrúmsloft þar sem nemendur vita að 

mistök eru til að læra af og styrkja skilning þeirra á stærðfræði. Kennarar 

þurfa að leitast eftir því að skapa námssamfélag þar sem hugmyndir allra 

nemenda eru jafn mikilvægar og verðugar. Markmiðið er að nemendur skilji 

þá stærðfræði sem þeir takast á við og til þess að svo verði þurfi þeir að fá 

að fara eigin leiðir í lausnaleit og læra að deila þeim með öðrum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012).  
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Í rannsóknum sínum um stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna 

lögðu Carpenter o.fl. (1996; 1999) áherslu á að kennari tengi stærðfræðina 

við fyrri þekkingu nemenda. Þar gegna samræður sérlega mikilvægu 

hlutverki til að kennari geti áttað sig á stærðfræðilegri stöðu nemenda 

sinna. Lögð er áhersla á að hvetja nemendur til að segja frá lausnaleið sinni 

sem stuðlar því að þeir ígrundi lausnir sínar og geti þar með öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Einnig að gefa nemendum tækifæri til að hlusta á 

lausnaleiðir annarra nemenda og fá þar með tækifæri til að læra hver af 

öðrum. Það getur gefið nemendum nýjar hugmyndir að lausnaleiðum og 

hjálpað þeim að þróa lausnaferli sitt. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011), núgildandi stærðfræðihluta 

aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) og drögum að 

nýrri námskrá fyrir stærðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012) er rík áhersla á ofangreinda þætti sem lögð er áhersla á þegar 

stærðfræðikennsla er byggð á skilningi barna. 

Kennari gegnir mikilvægu hlutverki í að leiða nemendur að 

árangursríkum samræðum. Hann tekur þátt í samræðunum og hvetur 

nemendur áfram með spurningum sem eiga við hverju sinni. Kennari er 

meðvitaður um að hverju hann stefnir, er eftirtektarsamur og getur stuðlað 

að stærðfræðilegri hugsun nemenda með viðeigandi inngripum (David og  

Lopes, 2002). Chapin o.fl. (2009) lögðu áherslu á nokkur lykilatriði sem 

stuðla að árangursríkum samræðum í skólastofunni. Í sumum tilfellum eru 

svör nemenda stutt og erfitt að skilja þau. Þá er hægt að biðja nemendur 

um að segja nánar frá og útskýra svör sín betur. Þar með sendir kennari þau 

skilaboð að markmiðið sé ekki einungis að fá rétt svar heldur að hann sé að 

leitast eftir að skilja hugsanir nemenda sinna. Með því að endurtaka svar 

nemanda er kennari að leita eftir hvort hann hafi skilið rétt og fá nemanda 

til að skýra betur hugsun sína. Nemendur geta átt erfitt með að koma 

hugsun sinni í orð. Það er mikilvægt að kennari reyni að skilja rökfærslu 

nemenda og stuðla að því að aðrir nemendur skilji þær líka. Þeir þurfa að 

beita aðferðum sem hvetja nemendur til að útskýra hugsanir sínar nánar. 

Kennari getur reynt að endurtaka hluta af svari nemanda og beðið hann að 

staðfesta hvort skilningur hans sé réttur. Þegar kennari vill skapa umræðu í 

kringum það sem hefur komið fram þá getur hann beðið aðra nemendur um 

að segja frá því með eigin orðum. Þegar nemendur þurfa að útskýra með 

þessum hætti stuðlar það að dýpri skilningi á námsefninu. Það getur tekið 

nemendur tíma að venjast því að útskýra hugsanir sínar en með staðfestu 

kennara og æfingu þá lærist það. Þegar allir hafa heyrt og skilið það sem 

sagt var og þá röksemdafærslu sem þar lá að baki er hægt að spyrja aðra 

nemendur hvort þeir séu sammála eða ósammála og biðja þá að færa rök 



 

36 

fyrir máli sínu. Þá er stuðlað að þátttöku allra nemenda. Í kjölfarið er hægt 

að spyrja hvort nemendur hafi eitthvað frekar til málanna að leggja.  

Í samræðum er mikilvægt að gefa nemendum tíma til að hugsa og svara. 

Kennari þarf að bíða í fjórar til fimm sekúndur að lágmarki til að gefa 

nemendum tækifæri til að svara. Þetta er grundvallar atriði til að stuðla að 

þátttöku nemenda því ef þessi biðtími er ekki í boði þá gefast nemendur 

fljótt upp á að svara þeim spurningum sem lagðar eru fram. Öll þessi atriði 

þurfa að vera til staðar til að samræður verði lærdómsríkar. Það þarf að 

draga fram það sem sagt var, endurtaka, setja fram rök, bæta við og bíða. Ef 

nemandi ætlar að taka þátt í samræðum þarf hann að deila hugsunum 

sínum upphátt á þann hátt að aðrir geti skilið hann. Ef það eru aðeins einn 

eða tveir nemendur sem gera það þá eru það ekki samræður heldur samtal 

eða jafnvel eintal. Kennari þarf að aðstoða nemendur og leitast við að draga 

fram hugsanir þeirra. Samræður geta verið á milli tveggja nemenda, í litlum 

hópum eða með öllum bekknum (Chapin o.fl., 2009).  

Bókin Connecting Mathematical Ideas byggir á rannsókn Boaler og 

Humphreys (2005) á kennsluaðferðum Humphreys í stærðfræði, sem byggja 

að miklu leyti á samræðum. Þær fjalla á gagnrýninn hátt um kennsluna í 

fræðilegu samhengi. Þær benda á að það sé ekki að undra þó margir 

stærðfræðikennarar forðist bekkjarumræður þar sem stjórnun slíkra 

umræða er erfið og flókin og margir kennarar hafa ekki fengið tækifæri til 

að læra aðferðir til þess. Eitt það mikilvægasta sem kennari getur gert er að 

hvetja nemendur til að efast. Þetta einfalda atriði breytir andrúmsloftinu í 

kennslustofunni þar sem nemendur þurfa ekki lengur að vera hræddir um 

að hafa rangt fyrir sér. Nemendur eru hvattir til að biðja jafningja sína sem 

koma með tillögu að lausn að veita skýrar útskýringar, biðja um sannanir og 

sýna fleiri mögulegar leiðir að lausn. Með þessu er áherslan færð frá því að 

hafa rangt fyrir sér yfir í að fara fram á sannanir og réttlætingu. Þá hafa 

nemendur ákveðið hlutverk sem stuðlar að meiri áhuga og þátttöku allra 

nemenda heldur en oft er í hefðbundinni kennslu. Í viðtali Humphreys við 

tvo nemendur kemur fram að það hafi ekki verið vandræðalegt að koma 

með ranga lausn því þeir hafi vitað að röng svör hefðu mikilvægu hlutverki 

að gegna í kennslunni. Það myndi hjálpa þeim í ferlinu að skilja dæmið. 

Nemendur sögðust einnig hafa notið þess að vera í stærðfræði í fyrsta sinn 

á ævinni af því þeir áttu að ræða hugmyndir sínar. Þeir töluðu um hvernig 

þeir gætu lært af röngum svörum og að þetta væri ekki hægt að læra ef þeir 

fengju einungis útskýringar á réttu svari. Nemendur höfðu einnig meira 

sjálfstraust til að nota stærðfræði án reiknivéla (Boaler og  Humphreys, 

2005). Nemendur læra ekki af því að heyra hvernig hlutirnir eru heldur 

þurfa þeir að tengja þekkinguna við fyrri hugmyndir og trú. Þetta er einmitt í 
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samræmi við hugmyndafræði um hugsmíði, að nemendur þurfi að smíða 

eigin þekkingu og tengja við það sem þeir hafa áður lært (Bransford o.fl., 

2000). Nemendur eru oft áhugasamari og fylgjast betur með þegar þeir 

skiptast á að taka þátt í bekkjarsamræðum og þegar þeir vita að þeir geta 

lagt sitt af mörkum en þegar kennarinn talar í langan tíma. Kennari gegnir 

þó mikilvægu hlutverki í að leggja áherslu á ákveðnar hugmyndir og hafa 

milligöngu um framlag nemenda (Boaler og  Humphreys, 2005). 

Hlutverk kennara er ekki einungis að undirbúa nemendur fyrir önnur 

námskeið og frekara nám heldur ekki síður fyrir þátttöku í lífinu sjálfu 

(Boaler og  Humphreys, 2005). Samkvæmt Jean Lave (1988) hefur 

almenningi þótt stærðfræði mjög erfið. Til að nota stærðfræði á 

árangursríkan hátt í lífinu þarf að beita mismunandi leiðum til að leysa 

stærðfræðiverkefni og þær eru aðrar en almennt eru kenndar og hvatt til að 

nota í skóla. Eisner (2003) hefur bent á að megin markmið menntunar sé 

ekki að gera nemendum kleyft að standa sig vel í skóla heldur að standa sig 

vel í lífinu utan skóla. Til þess að það megi verða segja Boaler og Humphreys 

(2005) að þeim þurfi að líða vel þegar þeir fást við magn og tölur og þeir 

ættu að vera undir það búnir að rökræða stærðfræðilega; að draga í efa, 

áætla og draga ályktanir. Kennari gegnir hér lykilhlutverki. Boaler og 

Humphreys nota samræður í þessum tilgangi þar sem nemendur fá tækifæri 

til að ígrunda lausn sína, deila hugmyndum sínum, hlusta á hugmyndir 

samnemenda sinna, tengja við fyrri þekkingu og lögð áhersla á að þeir skilji 

það sem liggur að baki útreikningunum.  

Í rannsókn Boaler og Humphreys (2005) er lögð mikil áhersla á að hvetja 

nemendur til að leggja fram spurningar og efast um það efni sem er til 

skoðunar með það að leiðarljósi að fá skýr svör og útskýringar sem hjálpa 

þeim að öðlast skilning á efninu. Spurningar gegni mikilvægu hlutverki í 

námi nemenda og þær geta stuðlað að því að nemendur verði læsir, vel 

menntaðir einstaklingar. Þær telja þó að spurningar séu furðu sjaldgæfar í 

mörgum stærðfræðibekkjum þar sem fáir kennarar hvetji nemendur sína til 

að spyrja spurninga. Þegar nemandi spyr í stærðfræðitíma þá er hann virkur 

þátttakandi.   

Í framangreindum rannsóknum hefur verið fjallað um mismunandi leiðir 

sem kennarar nota til stjórna samræðum í stærðfræði. Markmiðið með 

þessari rannsókn er að fá innsýn inn í samræður kennara við nemendur sína 

og fylgjast með því hvaða aðferðum þeir beita. Einnig verður skoðað hvort 

kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn hvetji nemendur til að ræða 

um stærðfræði í samræmi við áherslur stærðfræðihluta aðalnámskrár.   
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla er rannsókninni lýst. Sagt er frá aðferðafræðilegum hluta 

hennar, hvernig val á þátttakendum fór fram, hvernig gagna var aflað og 

hvaða aðferðir voru notaðar við greiningu á gögnunum.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að fá innsýn inn í kennslustundir í 

stærðfræði hjá nokkrum kennurum með það að leiðarljósi að skoða hvernig 

kennarar nýta samræður í kennslu. Í þessari rannsókn er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni hvernig nýta kennarar samræður við nemendur við 

stærðfræðikennslu.  

Það hafa verið gerðar umtalsverðar rannsóknir á erlendri grundu á 

samræðum í stærðfræði sem hafa sýnt fram á gagnsemi þeirra. Markviss 

notkun samræðna í stærðfræði hefur stuðlað að dýpri skilningi nemenda og 

aukinni færni þeirra. Það getur verið erfitt að stjórna bekkjarsamræðum og 

kennarar þurfa að beita sérstökum kennslufræðilegum aðferðum til að þær 

verði árangursríkar. Margir kennarar hafa ekki fengið fræðslu í því hvernig 

þeir geta náð fram árangursríkum samræðum, kosti þessara aðferða eða 

þjálfun í notkun þeirra (Boaler og  Humphreys, 2005). Það er lítið til af 

íslenskum rannsóknum á samskiptum í skólastofunni (Guðný Helga 

Gunnarsdóttir og  Þórunn Blöndal, 2011). Eftir að hafa lært um gangsemi 

samræðna í stærðfræðikennslu langaði mig til að sjá hvernig kennarar 

notuðu samræður í stærðfræðikennslu sinni. Þar sem þessi rannsókn byggir 

á eigindlegri rannsóknaraðferð og litlu úrtaki er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum hennar heldur einungis lýsa því hvernig þátttakendur í þessari 

rannsókn hafa nýtt samræður í kennslu sinni.  

4.1 Rannsóknarsnið 

Ég taldi að eigindleg rannsókn væri best til þess fallin að svara 

rannsóknarspurningu minni þar sem markmiðið var að fá innsýn inn í 

kennsluaðferðir í stærðfræði á yngsta stigi og hvernig kennarar beita 

samræðum sem tæki til kennslu í stærðfræði. Eigindleg rannsókn er leið til 

að afla þekkingar þar sem rannsakandinn aflar upplýsinga, skipuleggur og 

túlkar þær út frá eigin augum og eyrum. Það felur í sér djúp viðtöl og / eða 

athugun á fólki í eðlilegum aðstæðum. Eigindlegar rannsóknir eru töluvert 

frábrugðnar megindlegum rannsóknum sem byggja á tölulegum gögnum og 

upplýsingum. Eigindlegar rannsóknir eru sveigjanlegar og ekki staðlaðar eins 

og þær megindlegu. Hlutverk rannsakandans í eigindlegu rannsóknarferli er 

mikilvægt. Gögnum er safnað, upplýsinga aflað og eigindlegur rannsakandi 

reynir að túlka og skilja gögnin. Allar upplýsingar eru síaðar í gegnum augu 
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og eyru rannsakandans og eru því undir áhrifum af reynslu hans, þekkingu, 

færni og bakgrunni. Mikilvægt sjónarhorn á rannsókninni er að skoða 

heildina (Lichtman, 2009). Í þessari rannsókn var leitast við að skoða litla 

hópa og hvernig þeir eiga samskipti hver við annan í ákveðnum aðstæðum.  

Þessi rannsókn er eigindleg tilviksrannsókn (e. case study) en í því felst 

að rannsakandinn velji eitt eða fá afmörkuð tilvik til að öðlast betri skilning 

á tilteknu efni (Lichtman, 2009), sem í þessu tilfelli eru samræður í 

stærðfræði, með áherslu á þær samræður sem eiga sér stað á milli kennara 

og nemenda. Tilvikin í þessari rannsókn eru kennararnir fjórir sem ég ræddi 

við og fylgdist með í kennslu. Með tilviksrannsókn er reynt að átta sig á eðli 

tilfellanna. Helstu kostir tilviksrannsókna eru að þær gefa mjög ítarlega 

mynd af þröngu viðfangsefni og veita gagnlegar atviks- eða dæmisögur. 

Helstu ókostir þeirra eru að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum 

þar sem einungis fá tilfelli eru skoðuð. Auk þess sem ákveðin hætta er á 

hlutdrægni rannsakandans (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Það er ekki ætlunin að niðurstöðurnar endurspegli stærri hóp en til 

skoðunar er og niðurstöðurnar munu því ekki hafa yfirfærslugildi yfir aðra 

hópa eins og í megindlegum rannsóknum þar sem úrtakið er stærra. 

Markmiðið er fyrst og fremst að fá innsýn inn í samræður í 

stærðfræðikennslu. Það getur verið mjög gagnlegt að skyggnast inn í 

skólastofu og sjá þær aðferðir sem kennarar beita við kennslu sína. Það 

getur verið lærdómsríkt og fróðlegt fyrir kennara og aðra áhugasama.  

4.2 Þátttakendur 

Ég byrjaði á að velja einn skóla sem er með opnu rými, áherslu á 

einstaklingsmiðað nám og er í nágrenni við mig. Ég hitti skólastjórann sem 

benti mér á fjóra kennara sem voru tilbúnir til að taka þátt í þessari 

rannsókn. Úrtak þátttakenda byggði á hentugleikaúrtaki. Ég ákvað að 

afmarka rannsóknina við yngsta stig í grunnskóla og valdi þá tvo kennara 

sem kenndu á því aldursstigi, annars vegar kennara sem kenndi 3. bekk og 

hins vegar kennara sem kenndi 4. bekk. Ég hitti kennarana tvo og ræddi við 

þá um rannsóknina. Ég sagði þeim frá markmiði rannsóknarinnar og að ég 

væri að leitast eftir að fá að fylgjast með samræðum á milli kennara og 

nemenda í stærðfræði. Ég var ekki að leita eftir kennurum sem kenndu eftir 

ákveðinni aðferðafræði heldur var markmiðið að skyggnast inn í 

kennslustofur hjá nokkrum kennurum og sjá hvernig þeir notuðu samræður 

við stærðfræðikennslu. Mér lék forvitni á að vita hvort þær áherslur sem 

birtast í aðalnámskrá grunnskóla væru sýnilegar í kennslu.  
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Ég byrjað á því að fylgjast með kennslu í þessum tveimur bekkjum vorið 

2012 og tók viðtal við hvorn kennara að vettvangsathugun lokinni. Í 

framhaldinu ákvað ég að stækka umfang rannsóknarinnar. Þá spurðist ég 

fyrir um kennara sem notuðu samræður markvisst í kennslu og var bent á 

tvo kennara í ólíkum sveitarfélögum. Ég hitti þriðja kennarann og var í 

tölvupóstssambandi við þann fjórða. Ég fékk að fylgjast með kennslu hjá 

þessum tveimur kennurum til viðbótar haustið 2012. Annars vegar kennara í 

2. bekk og hins vegar kennara í 3. bekk. Ég fylgdist með fjórum 

kennslustundum hjá hverjum kennara, samtals 16 kennslustundum. Að því 

loknu skrifaði ég upp þær samræður sem áttu sér stað í skólastofunni með 

áherslu á þær samræður sem áttu sér stað á milli kennara og nemenda. 

Þátttakendurnir fjórir, sem bera dulnefni í þessari ritgerð, eru Anna, Linda, 

Edda og Guðrún: 

Anna er grunnskólakennari að mennt og umsjónarkennari í 3. bekk. Hún 

kennir í nýjum skóla með opnu rými þar sem lögð er áhersla á 

einstaklingsmiðað nám. Anna hefur fylgt bekknum sínum frá því í 1. bekk.  

Linda er grunnskólakennari og umsjónarkennari í 4. bekk. Hún starfar í 

nýjum skóla með opnu rými þar sem áherslan er á einstaklingsmiðað nám. 

Linda hefur fylgt bekknum sínum frá því að þau hófu skólagöngu í 1. bekk.  

Edda er grunnskólakennari auk þess sem hún fór í mastersnám með 

áherslu á sérkennslufræði. Hún er umsjónarkennari í 3. bekk en hún tók við 

þeim bekk fyrir tæpum tveimur mánuðum þegar hún hóf störf við skólann 

sem hún starfar við núna. Hún hafði áður kennt við annan skóla. Hver 

bekkur hefur sína skólastofu og stofurnar eru almennt frekar litlar.  

Guðrún er menntaður leikskóla- og grunnskólakennari auk þess sem hún 

hefur farið á námskeið um stærðfræðikennslu og lokið mastersnámi í 

kennslufræðum. Hún er umsjónarkennari í 2. bekk sem hún hefur fylgt frá 

því þau hófu nám. Skólinn sem Guðrún starfar í er rótgróinn skóli sem er 

kominn til ára sinna með litlum skólastofum.  

4.3 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað með vettvangsathugun í kennslustundum þessara 

fjögurra kennara, í 2-4. bekk. Fylgst var með fjórum kennslustundum hjá 

hverjum kennara, samtals 16 kennslustundum. Tilvikin í þessari rannsókn 

eru kennararnir fjórir. Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd, 

fræðslustjóra, skólastjórnendum, kennurum og foreldrum. Kennslu-

stundirnar voru teknar upp á myndbandsupptökuvél og hljóðupptökutæki. 

Ég reyndi að halda mig til hlés og hafa eins lítil áhrif á kennslustund eins og 

mögulegt var.  
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Eftir að hafa fylgst með fjórum kennslustundum hjá hverjum kennara tók 

ég hálfopin viðtöl við hvern og einn þeirra. Tilgangur þeirra er að fá 

viðmælendur til að segja sína sögu og deila reynslu sinni (Lichtman, 2009). 

Markmiðið var að öðlast betri innsýn inn í stærðfræðikennslu þessara 

kennara og fræðast um hvernig þeir beita samræðum sem tæki til kennslu. 

Kennararnir réðu sjálfir framgangi viðtalanna að miklu leyti. Það hafði kosti í 

för með sér að taka viðtölin eftir að hafa fylgst með kennslustundum. Þá 

gafst mér tækifæri til að spyrja nánar út í þær aðferðir sem kennararnir 

beittu og fá nánari upplýsingar um tilhögun kennslunnar. Í viðtölunum hafði 

ég nokkrar spurningar til hliðsjónar og réðst röð þeirra af frásögnum 

kennaranna. Ég reyndi að leitast við að hafa viðtölin á samræðuformi, með 

það að markmiði að andrúmsloftið væri afslappað og þægilegt. Viðtölin fóru 

fram á þeim stað sem viðmælendur kusu sjálfir, þar sem var gott næði. 

Markmiðið var að vera í notalegu umhverfi þar sem þátttakendum liði vel 

og gætu sagt sögu sína á sinn hátt (Lichtman, 2009). Hvert viðtal tók um 50-

60 mínútur. Viðtölin voru tekin upp með hljóðupptökutæki eftir að 

viðmælendur gáfu samþykki sitt fyrir því. Ég byrjaði á því að kynna verkefnið 

fyrir viðmælendum og tilgang þess og óskaði eftir samþykki fyrir viðtalinu. 

Viðmælendur voru upplýstir um að þeim væri ekki skylt að taka þátt, gætu 

neitað að svara einstaka  spurningum og hætt þátttöku hvenær sem væri ef 

þeir óskuðu eftir því.  

Eftirfarandi spurningar voru hafðar til hliðsjónar í viðtölunum:  

1. Hvernig myndir þú lýsa hefðbundinni kennslustund hjá þér í 
stærðfræði? 

2. Segðu mér frá því hvernig þú notar samræður við nemendur í 
stærðfræðikennslu þinni  

3. Hvernig finnst þér samræður við nemendur koma að gagni sem 
námstæki? 

4. Hvernig finnst þér best að fá nemendur til að segja frá lausnaleið 
sinni? 

5. Hvernig myndir þú lýsa þeim aðferðum sem þú notar til að hvetja 
nemendur til að segja frá hugsunum sínum á bak við lausnina? 

6. Hvernig finnst þér ganga að hvetja nemendur til að deila lausnaleið 
sinni með samnemendum sínum? 

7. Að hve miklu marki telur þú mikilvægt að kenna nemendum aðferðir 
við úrlausn dæma í stærðfræði? 

8. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Viðmælendur voru beðnir um að hafa samband ef þeir hefðu einhverjar 

spurningar og einnig fékk ég leyfi til að hafa samband við þá ef ég þyrfti á 

einhverjum frekari upplýsingum að halda.   

Viðtölin voru skrifuð upp eftir hljóðupptöku og mínum punktum. Ég 

skrifaði einnig upp vettvangsnótur út frá myndbandsupptökum um það sem 

fram fór á vettvangi og þær samræður sem áttu sér stað á milli kennara og 

nemenda. Þessi gögn voru vistuð með aðgangsorði. Við greiningu gagna 

notaði ég túlkandi greiningu (e. interpretational analysis). Í því felst að rýna 

í niðurstöður rannsóknarinnar og greina hugsmíðar, þemu og mynstur sem 

lýsa því sem verið er að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Viðtölin 

voru lykluð (e. coding), síðan voru helstu lykilatriði greind og þemu fundin 

út frá því (Lichtman, 2009).   

Það er ákveðinn vandi í eigindlegum rannsóknum varðandi hlutdrægni 

(e. bias) og hlutlægni (e. objectivity). Allar upplýsingar eru síaðar í gegnum 

augu og eyru rannsakandans. Sumir telja að rannsakandi eigi að reyna að 

takmarka hlutdrægni með ýmsum leiðum, aðrir telja almennt ekki þörf á því 

í eigindlegum rannsóknum. Það liggi í hlutarins eðli að rannsakandinn hafi 

skoðun á því málefni sem til athugunar er því að öðrum kosti hefði hann 

ekki ákveðið að rannsaka það efni. Rannsakandinn veit að hann hefur áhrif á 

rannsóknina og niðurstöðurnar (Lichtman, 2009). Ég hef reynt að fara þá 

leið sem kallast bracketing en í því felst að gera sér grein fyrir eigin 

skoðunum og viðhorfum á efninu og setja það til hliðar. Mikilvægt atriði í 

eigindlegum rannsóknum felur í sér að skoða ítarlega nokkra hluti í stað 

þess að skoða yfirborð margra hluta (Lichtman, 2009). 

4.4 Siðferðileg málefni 

Í þessari rannsókn gætti ég þess að fara eftir þeim siðareglum sem gilda um 

rannsóknir af þessu tagi. Má þar nefna að þátttakendur veiti upplýst 

samþykki, þeir séu upplýstir um eðli og tilgang rannsóknarinnar, að um 

frjálsa þátttöku sé að ræða og þeir geti hætt hvenær sem er. Gæta ber 

fyllsta trúnaðar, þagmælsku og varkárni (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Notast er við dulnefni fyrir kennara, nemendur og aðra sem koma við 

sögu í þessari rannsókn. Nöfn þeirra skóla sem þátttakendur störfuðu við 

eru ekki gefin upp. Þannig er reynt að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja 

gögn til einstakra þátttakenda. Fengið var samþykki þátttakenda fyrir 

viðtalinu, þeir voru upplýstir um að þeir gætu neitað að svara einstaka 

spurningum og hætt þátttöku hvenær sem er. Einnig var fengið leyfi fyrir 

rannsókninni hjá Persónuvernd, fræðslustjóra, skólastjórnendum, 
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kennurum og foreldrum þeirra barna sem voru í umsjónarbekk þeirra 

kennara sem tóku þátt í þessari rannsókn.  
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5 Niðurstöður 

Markmiðið  með þessu verkefni var að fá innsýn inn í stærðfræðikennslu og 

skoða sérstaklega þær samræður sem áttu sér stað á milli kennara og 

nemenda í stærðfræði. Leitað var svara við því hvernig kennarar nýta 

samræður við nemendur við stærðfræðikennslu. 

Við gagnagreiningu komu í ljós fimm þemu. Megin þema sem kom fram 

var samræður í stærðfræði annars vegar frá sjónarhorni kennara og hins 

vegar samræður í skólastofunni. Þau undirþemu sem komu fram skýra 

hugmyndir og viðhorf kennaranna. Þau voru námsbækur, aðferðir við 

reikning, virkni og þátttaka nemenda og kennsluaðferðir. Í köflunum sem 

fylgja hér á eftir verður farið yfir hvert þema fyrir sig.  

5.1 Samræður í stærðfræði 

Kennararnir fjórir voru allir á þeirri skoðun að samræður í stærðfræði stuðli 

að auknum skilningi nemenda á þeim viðfangsefnum sem þeir takast á við. 

Allir kennararnir nota samræður að einhverju marki í stærðfræðikennslu og 

Guðrún notar þær markvisst.  

5.1.1 Samræður út frá sjónarhorni kennara 

Anna sagði að það mynduðust oft skemmtilegar samræður á stöðvum þegar 

hún væri með litla hópa með fjórum til fimm nemendum í hverjum hópi. Þá 

sagði hún nemendur oft leiðbeina hver öðrum og eins þegar þeir væru að 

vinna tveir og tveir saman. Hún sagði að kennararnir myndu hvetja 

nemendur til að spyrja sessunaut sinn fyrst áður en þeir leituðu eftir aðstoð 

kennara. Hún talaði um hvað það væri skemmtilegt að fylgjast með 

nemendum hjálpa hver öðrum. Hún var á þeirri skoðun að nemendur gætu í 

sumum tilfellum skilið betur útskýringar samnemenda sinna heldur en 

útskýringar kennara. Það myndu allir læra á því, bæði barnið sem væri verið 

að hjálpa og einnig barnið sem væri að útskýra því það myndi læra mikið á 

því að útskýra fyrir öðrum.  

Anna sagðist ekki vera nógu dugleg að spyrja nemendur út í sínar lausnir 

eins og hvernig þeir hafi komist að niðurstöðu. Hún sagðist nota samræður 

ómeðvitað í kennslu. Hún sagðist hvetja nemendur til að nota hjálpargögn 

við útreikninga eins og talnagrindur, kubba og peninga:  
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Hvernig þau komust að niðurstöðu uuu ég skal nú örugglega 

viðurkenna það að ég er örugglega ekki nógu dugleg að spyrja 

þau af, eða maður gerir þetta kannski ómeðvitað, auðvitað 

maður spyr þau já, ég kannski spyr þau ekki beint, já hvernig 

fékkst þú þessa lausn eða maður gerir það örugglega svona 

ómeðvitað en maður náttúrulega ýtir öllum hjálpargögnum að 

þeim. 

Anna sagði að nemendum hennar þættu gátur gríðarlega skemmtilegar 

og þeir mættu nota þær aðferðir sem þeim hentaði best til að leysa þær. Í 

gátunum væru oft stærðfræðiþrautir:  

Og þeim finnst gátur alveg gríðarlega skemmtilegar og þau vilja 

svona á hverjum degi en við náum því ekki alltaf. Og svo vilja 

þau erfiðari þannig að ég hef oft eina einfalda og aðra erfiðari. 

Þetta er náttúrulega bara hugarleikfimi fyrir þau. Og þá telja 

þau svona eða gera strik. [...] mér finnst náttúrulega unun að 

því að fylgjast með þegar þau finna sína aðferð. 

Anna sagðist ekki hafa verið dugleg að hvetja nemendur til að segja 

hvert öðru eða bekknum frá því hvaða aðferðir þau notuðu til að leysa 

ákveðin dæmi. Hún talaði um að hún myndi oft nota vísbendingar til að 

leiða nemendur að réttu svari í stað þess að segja þeim svarið:  

Það er eitt, mér finnst svo mikilvægt, ef þau eru að spyrja um, 

þau eru alltaf að spyrja hvernig á ég að gera þetta. Ég fer alltaf í 

svona gátuleiki, ég gef þeim alltaf vísbendingar, ég svara þeim 

náttúrulega aldrei en ég gef þeim vísbendingar bara á misjafna 

vegu og það náttúrulega bara eflir þau í að hugsa.  

Anna talaði um að samræður myndu skipta miklu máli í 

stærðfræðikennslu og verkefni eins og stærðfræðisögur en taldi að þær 

yrðu aðeins út undan í kennslunni hjá þeim:  

Og auðvitað skipta samræðurnar miklu máli en eins og ég segi 

maður nær meiri samræðum þegar maður er með þau fjögur til 

fimm. Þá nær maður oft voða skemmtilegum samræðum. En 

sennilega gefur maður svona samræðum og líka þetta eins og 

ég veit að svona stærðfræðisögurnar þær skipta soldið miklu 

máli en ætli þetta verði ekki soldið útundan hjá okkur, 
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sennilega. Maður reynir þetta aðeins en því miður verður þetta 

örugglega soldið útundan. 

Anna talaði um að hún myndi stundum leggja gátur fyrir nemendur og 

hún taldi þær reyna meira á þau heldur en hefðbundin kennslubókarvinna: 

En maður leggur alveg fyrir þau stundum svona gátu upp á 

töflu og þau hugsa um það. [...] Ég held að það reyni svona 

meira á þau. Þau þurfa meira að hugsa. Þau þurfa að muna 

meira. Já þurfa svona meira einhvern veginn að pæla í því, að 

velta því svona fyrir sér [...] Ég hugsa að það skili sér í 

skilningnum. 

Anna notar verkefnahefti með orðadæmum og þrautum til viðbótar við 

kennslubók. Hún sagði þau verkefni reyna mikið á lesskilning nemenda og 

þeim þætti virkilega gaman að glíma við þrautir. Hún talaði um að þessar 

þrautir væru nokkurs konar uppgötvunarnám hennar nemenda.  

Önnu hefur reynst best að nota vísbendingar til að leiða nemendur að 

réttu svari. Hún hefur hvatt þá til að lesa fyrirmælin sjálfa til að efla 

lesskilninginn sinn. Henni hefur einnig fundist það gagnast nemendum að 

hafa eitthvað í höndunum eins og kubba til að sýna henni hvernig þeir 

leystu dæmin. Anna sagði að þeir mættu alltaf nota eigin aðferðir við að 

leysa dæmi þó hún væri búin að kenna þeim ákveðnar aðferðir eins og að 

setja dæmin upp.  

Anna var þó mikið að velta fyrir sér að fá nemendur til að deila 

lausnaleið sinni með samnemendum sínum. Það var verkefni í skólanum 

sem nefndist að láta ljós sitt skína þar sem nemendur skiptust á að koma 

fram fyrir bekkinn og segja frá einhverju sjálfvöldu efni og fannst henni það 

sérlega gagnlegt fyrir nemendur að æfa sig að tala fyrir framan hóp:  

Það er góð ábending að láta þau, þetta er góður punktur, 

maður ætti að gera þetta einhvern tíman leyfa einu, þau eiga 

að leysa eitthvað dæmi og segja frá hvernig þau leysa það. Það 

er mjög reyndar ég skal alveg viðurkenna að ég hef ekki gert 

það, ekki nóg, þá er ég að meina bara svona upp á töflu og þau 

eru að hjálpast að. En það væri gaman. Þau eru nefninlega 

ótrúlega opin að koma fram [...] já það er mjög jákvætt og það 

koma allir fram og það geta allir sagt frá. [...] En ég hugsa að ég 

geri þetta núna í vor að láta þau hérna þegar maður er búinn 

með þetta námsmat að láta þau segja frá svona 



 

48 

stærðfræðidæmi, leysa stærðfræðidæmi. Þau geta öll tjáð sig, 

það skiptir rosalega miklu máli [...] það skiptir máli því þau er 

ekkert, það er ekki nóg bara að geta leyst stærðfræði og 

íslensku í bók, það er bara ekki nóg, við verðum að koma þeim 

út í lífið. Mér finnst það aðalatriði bara að þau hafi sterka 

sjálfsmynd 

Bæði Anna og Linda starfa í skólum með opnu rými. Báðar höfðu þær orð 

á því að það hefði ákveðna kosti og galla í för með sér. Þeim fannst það 

setja þeim ákveðnar skorður í kennslu því bæði þyrftu þær að gæta þess að 

það myndaðist ekki mikill hávaði í þeirra bekk sem gæti truflað hina og eins 

gæti hávaði í hinum bekkjunum truflað þau, Anna sagði:  

Og ég get alveg sagt þér, mér finnst alveg rosalega gaman að 

vera með þau inni í krók og spjalla við þau og leyfa þeim að 

spjalla og segja frá en það hamlar manni oft því svo er orðinn 

hávaði á svæðinu og þá bara heyrir maður ekki neitt og þetta 

hamlar okkur. Af því að mín upplifun er sú að mér finnst ég 

geta kennt þeim alla skapaða hluti með svona krókaumræðu 

þú veist að fara hring og spyrja þau, allir segja. Þau eru líka það 

opin, þeim finnst æðislegt að spjalla.  

Anna taldi mikilvægt að nemendur myndu fá að nota hluti við 

útreikninga, prófa eigin leiðir og fá einnig að læra að setja upp dæmi og 

geta þá valið hvaða aðferð þeim hentar best. Hún taldi að það þyrfti að hafa 

þetta allt í bland:  

[...] það er svo mikilvægt að þetta sé allt í bland. Það þarf að 

vera skilningurinn og hugtökin og þjálfunin, af því að við getum 

ekki hent þjálfuninni bara. [...] Mér finnst ég alveg hafa komist 

að því við getum ekki látið þau uppgötva alla skapaða hluti, það 

verður að sýna þeim líka og þau verða að fá þessa þjálfun líka.  

Lindu finnst best að eiga samræður við nemendur sína í litlum hópum. 

Hún sagðist leggja fram spurningar og einnig reyna að grípa hugmyndir 

nemenda. Hún talaði um að þeir myndu sérstaklega ræða saman þegar hún 

leggði fram nýtt efni. Hún talaði um að það myndu oft skapast umræður út 

frá leikjum. Hún væri stundum með litla hópa þar sem þeir þyrftu að leysa 

ákveðin verkefni saman til dæmis í spili. Hún sagði að það væri skemmtilegt 

og taldi að hún ætti að gera meira af því að láta nemendur leysa verkefni 
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saman. Hún talaði um að nemendum hennar þætti mjög gaman að deila 

lausn sinni. Hún sagðist oft spyrja einstaka nemendur út í það hvernig þeir 

leystu ákveðin dæmi og þá kæmu alltaf fleiri nemendur sem myndu vilja 

segja frá sinni lausn líka. Hún taldi það geta hvatt nemendur áfram að spyrja 

þá út í lausnir þeirra og að samræður væru gagnlegar í stærðfræðikennslu:  

Það vekur mann til umhugsunar um hvað maður er í rauninni 

að gera og það eflir þessa rökhugsun. [...] mér finnst þetta efla 

líka tjáningu að geta tjáð sig um það sem maður er að gera. [...] 

Um leið og maður fer að tala um hlutina þá heyrir maður hvort 

að maður sé að gera rétt eða ekki. Það hjálpar þeim að skilja, 

[...] líka það verðu svona skemmtileg, stærðfræðin verður 

skemmtilegri ef maður nær þeim á flug, þá verður þetta allt 

einhvern veginn já, eins og þau segja oft við mig, þetta var nú 

bara skemmtilegt. [...] þetta eru svo miklar félagsverur, 

allavegana hjá mér, þau verða aðeins að fá að spjalla. 

Hún minntist á búðaleik sem nemendur fóru saman í, hálfur bekkurinn í 

einu. Nemendum hefði þótt það sérlega skemmtilegt verkefni þrátt fyrir að 

það byggðist á samlagningu og frádrætti sem hún sagði að þeim þætti oft 

hundleiðinlegt þegar þau væru að glíma við það í kennslubókinni.  

Linda talaði um að hún myndi nota opnar spurningar til að fá nemendur 

til að segja frá sinni lausnaleið. Nemendur gætu notað teikningar, kubba og 

annað sem þeir vildu til að sýna henni hvernig þeir leystu dæmin. Henni 

fannst skipta miklu máli að nemendur hefðu hlutbundið efni við höndina 

sem þeir gætu þreifað á. Hún sagði að það væri mikilvægt að hrósa þeim, 

það mætti ekki gleymast, og láta þá vita ef þeir væru á réttri leið. Hún talaði 

einnig um að út frá samræðum kæmi oft betur í ljós hvað þeir væru búnir 

að meðtaka af því efni sem hún hefði verið að kenna þeim og hvað þyrfti að 

fara dýpra í. Hún myndi vilja fá meiri tíma í að ræða við nemendur. Hún 

sagði að kennarar væru alltaf í kappi við tímann og þetta gæti einnig verið 

mjög erfitt. Stundum hefði hún lagt upp með mjög flott verkefni sem hefði 

farið á allt annan veg en til stóð. Linda sagðist hafa notað sögur í ríkari mæli 

þegar nemendur hennar voru yngri. Hún taldi samræður skila miklu meira 

en hefðbundin kennslubókarvinna. Þeim myndi hins vegar fylgja mun meiri 

hávaði en kennarar og nemendur þyrftu alltaf að hafa það í huga þar sem 

þau væru í opnu rými.  Henni fannst mikilvægt að reyna að grípa hugmyndir 

nemenda og flétta kennsluna við þær: 
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Í stað þess að líka leyfa þeim, mér finnst það skipta soldið máli, 

að leyfa þeim líka að koma með hugmynd, [...] þá verða þeir 

líka sterkari einstaklingar, það er það sem maður er líka að 

leitast eftir að gera þau að sterkum einstaklingum þannig að 

þau geta staðið soldið með sjálfum sér. Að það sé ekki bara að 

lúffa, að láta aðra taka stjórnina. Ég held að það sé soldið eins 

og í gamla daga, maður átti bara liggur við að þegja, nei ég segi 

svona.   

Linda hefur einnig verið að kenna heimilisfræði og þar sagðist hún hafa 

nýtt tækifærið og reynt að flétta stærðfræði inn í kennsluna. Út frá 

pítsubakstri fjallaði hún um almenn brot og deilingu þegar nemendur skiptu 

afrakstrinum á milli sín. Henni fannst mikilvægt að tengja námsgreinar 

saman og sér í lagi að nýta þær verklegu til að kenna greinar eins og 

stærðfræði. Hún talaði um að það væri mjög gott að tengja stærðfræði við 

heimilisfræði, smíði og textíl.  

Fyrirkomulagið hjá Eddu hefur verið þannig að hún hefur farið á milli 

nemenda og aðstoðað þá sem rétta upp hönd. Hún spyr nemendur út í það 

sem þeir skilja ekki. Hún forðast að segja þeim svörin og reynir þess í stað 

að leiða þá sjálfa að réttum svörum. Hún talaði um að það væri mjög breitt 

bil á milli nemenda í hennar bekk í stærðfræði. Fyrirkomulagið myndi gera 

það að verkum að hún mynd eyða mestum tíma með þeim nemendum sem 

stæðu ekki eins vel að vígi í stærðfræði og þyrftu meiri aðstoð:  

[...] svo fær maður svo mikið samviskubit að eyða svona 

miklum tíma þarna en ekki einhvers staðar annars staðar. [...] 

Maður þarf að vera duglegri að fara til þessa duglegu krakka og 

spyrja, já þetta er alveg hárrétt en má ég spyrja þig hvernig 

fékkstu þetta út. Ekki alltaf að vera fastur á þessum sem þurfa 

alltaf aðstoð. 

Eddu finnst samræður koma að góðu gagni sem námstæki. Hún sagðist 

oft setjast hjá nemendum og spyrja þá út í það af hverju þeir myndu leysa 

dæmi á þann hátt sem þeir gerðu eða hvernig þeir hefðu komist að 

niðurstöðu. Þannig myndu þeir skilja betur það sem þeir væru að gera. Hún 

taldi mikilvægt að leyfa nemendum að tjá sig um stærðfræði og lausnir 

sínar: 
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Krakkarnir þurfa að tjá sig og þau kannski skilja meira heldur en 

ef þú segir þeim bara þú átt að gera þetta svona, svona og 

svona.   

Þegar hún hefur verið að ræða við allan bekkinn í einu þá spyr hún oft 

hvort allir séu sammála. Hún hefur leitast við að fá fram fleiri sjónarmið og 

fá nemendur til að rökstyðja svörin. Edda var ekki viss um að nemendur 

myndu velta fyrir sér lausnaleiðum samnemenda sinna þegar hún væri að 

ræða við allan bekkinn í heild sinni. Hún taldi þá hlusta betur þegar þeir 

væru að ræða tveir og tveir saman. Þá myndu þeir jafnvel notfæra sér þá 

aðferð sem hinn hafði sýnt. Hún sagðist nota þau hjálpargögn sem væru í 

boði, talnagrindur, hundrað talna töflu, teikningar og peninga. Henni fannst 

börnin skilja stærðfræði betur þegar þau notuðu hjálpargögn. Edda notaði 

peninga mikið í þeim kennslustundum sem ég fylgdist með og hvatti 

nemendur til þess að nota þá sjálfa til að reikna dæmin út. Hún sagðist hafa 

notað samræður að einhverju leyti í kennslu sinni en það væri ómeðvitað. 

Hún talaði um að svona samræðum fylgdi ákveðinn hávaði sem gæti verið 

erfitt. Í sumum tilfellum hefðu nemendur komið til hennar og kvartað yfir 

því að það væri of mikið mas í kennslustofunni.  

Edda taldi mikilvægt að hafa getublandaða hópa. Hún taldi það ekki gott 

fyrir nemendur sem stæðu höllum fæti í stærðfræði að hlusta einungis á 

útskýringar kennara. Þá myndu þeir fara á mis við það tækifæri að hlusta á 

jafnaldra sinn sem hefði svipaðan skilning en væri búinn að ná betri tökum á 

stærðfræði. Jafnaldrar myndu frekar nota sömu orð og aðferðir til 

útskýringa. Edda taldi nemendur fá meira út úr því ef nemendur af 

mismunandi getustigi myndu vinna saman heldur en að hafa getuskipta 

hópa. Hún taldi þá sem væru lengra komna einnig hafa gagn og gaman af 

því að útskýra fyrir sessunaut sínum og fara í hlutverk kennara.  

Þegar Guðrún byrjaði að kenna þá átti hún erfitt með að sjá tilganginn 

með því að kenna nemendum stærðfræði utanbókar eins og margföldunar-

töfluna. Hún sagði að sumir nemendur hafi ekki getað lært þetta utanbókar 

og hún velti því fyrir sér hvort það væri ekki til einhver önnur leið. Hún hefði 

lært um ýmsar kennsluaðferðir en komið svo inn í skólann og þar hafi 

kennslan verið eins og hún hafði alltaf verið. Ári eftir að hún byrjaði að 

kenna fór hún á námskeið og lærði um stærðfræðikennslu byggða á 

skilningi barna (Carpenter o.fl., 1996). Síðar fór Guðrún í mastersnám og tók 

þar áfangann Stærðfræði fyrir alla þar sem hún lærði enn meira um 

rannsóknir á stærðfræðikennslu. Hún sagði að í upphafi hafi hún lagt fyrir 

þrautir sem kennararnir höfðu sankað að sér en það hafi vantað markvissan 

tilgang með þrautunum. Hugmyndafræðin hafi ekki verið búin að þróast 
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nógu vel með þeim. Í mastersnáminu gerði hún fræðilega ritgerð um þessa 

hugmyndafræði eftir bók Carpenter o.fl. (1999) auk þess sem hún útbjó 

þrautir fyrir 1-4. bekk. Í kjölfarið urðu þrautalausnatímarnir markvissari. 

Guðrún sagðist hafa þróast mjög mikið sjálf í þessari kennslu. Hún sagðist 

útfæra þrautirnar fyrir slaka nemendur með því að nota lægri tölur og setja 

þeirra eigin nöfn í þrautirnar til að þeir sjái skýra tengingu við sig sjálfa. 

Þrautirnar fela í sér ákveðna sögu og Guðrún byrjar þrautalausnatíma á því 

að ræða við nemendur og reyna að tengja efni þrautarinnar við áhugamál 

þeirra. Í þrautalausnatímanum sem ég fylgdist með voru sögupersónurnar 

annars vegar að safna límmiðum og hins vegar servíettum. Guðrún byrjaði 

tímann á að spyrja nemendur hvort þeir væru að safna einhverju og leyfði 

þeim að deila með bekknum hverju þeir væru að safna. Þannig reyndi hún 

að vekja athygli nemenda á efninu og tengja það við þá persónulega. 

Guðrún sagðist sjá mikinn mun eftir að hún fór að nota þessa aðferð í 

kennslu sinni. Hún sagði nemendur skilja stærðfræði miklu betur og þetta 

væri mun skemmtilegra heldur en með hefðbundnum aðferðum. Guðrún 

sagðist þurfa að lágmarki klukkutíma í þrautalausn og því myndi hún taka 

tvöfaldan tíma frá fyrir það. Hún sagði 40 mínútur ekki duga til þar sem hún 

segði alltaf sögu í upphafi, síðan myndu nemendur leysa þrautirnar og svo 

væru umræður í lokin: 

[...] síðan þurfum við umræður til þess að reyna að toga þau 

aðeins hærra upp. Sumir skilja, aðrir ekki, hvernig aðrir gera. 

Þetta er svo mikil jafningjafræðsla, þegar þau eru að útskýra 

sínar lausnir. Þá eru miklu meiri líkur á því að hinir skilji heldur 

en ef ég er að útskýra eitthvað fyrir þeim. Og þetta sem maður 

heyrir alltaf kennarinn útskýrði þetta ekki nógu vel en það er 

kannski þannig að kennarinn getur ekki sett sig í spor barnsins 

en það geta önnur börn gert.  

Guðrún sagðist ekki hafa gert mikið af því að láta þennan bekk útskýra 

lausnirnar sín á milli í litlum hópum enn sem komið væri. Nemendur hennar 

eru ný komnir í 2. bekk en hún sagðist gera meira af því þegar þau væru 

orðin betur þjálfuð til þess í 3. og 4. bekk. Þá sagði hún nemendur velja oft 

eina lausn frá hverjum hópi og útskýra hana sameiginlega. Guðrún taldi 

mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að ræða um stærðfræði sín á 

milli:  

En mín reynsla er sú að þegar þau eru að tala og þó það verði 

hávaði þá eru þau að tala um stærðfræði og þau þurfa að tala 
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til þess að geta skilið og þau þurfa að útskýra fyrir öðrum og 

sjálfum sér til þess að geta skilið, það bara bætir. Það bara 

skerpir skilninginn.  

Í þrautalausnatíma Guðrúnar er ekki lögð áhersla á að komast yfir mikið 

efni. Hún leggur upp með tvær þrautir, eina létta og aðra erfiðari. Eftir að 

börnin hafa leyst báðar þrautirnar mega þau búa til eigin þraut og skiptast 

síðan á að leysa þrautir frá hvert öðru. Síðan eru umræður um mismunandi 

lausnaleiðir nemenda. Markmiðið með umræðunum er að fá nemendur til 

að hugsa um eigin lausnaleið og auka skilning sinn og færni í stærðfræði. 

Margrét talaði um að þeir læri mikið af því að hlusta á lausnaleiðir 

samnemenda sinna. Þá geta þeir fengið hugmyndir að fleiri aðferðum sem 

getur hjálpað þeim að þróa eigin lausnaleiðir.   

Guðrúnu hefur reynst vel að nota hringekju til að ná til allra nemenda 

þar sem hún hefur verið með lítinn hóp í einu á meðan nemendur á hinum 

stöðvunum hafa unnið sjálfstætt í öðrum verkefnum. Hún sagðist alltaf ná 

að kenna það sem hún þyrfti í hringekju og ná betur til þeirra sem eiga í 

erfiðleikum í stærðfræði.  

Guðrún sagðist þurfa að prófa sig áfram með hverjum hópi því það væri 

mjög mismunandi hvað myndi henta hverjum og einum. Hún vildi helst hafa 

heilan bekk í þrautum og umræðum til að fá fram sem flestar aðferðir og 

ákveðna breidd. Hún sagðist alltaf byrja á þraut þegar hún leggur inn nýtt 

efni: 

Þá get ég líka sýnt þeim ef þau eru að byrja að læra bara þessi 

merki þá er svo gott að byrja á þraut því þau nota hlutbundnar 

aðferðir og talninga aðferðir og þá get ég farið að kynna fyrir 

þeim plús og jafnaðarmerki. Svo fara þau kannski að leysa og 

síðan eru dæmi. Þannig að yfirleitt er þetta ekkert mál fyrir þau 

þegar þau fara að gera þetta í bókinni.  

Guðrún taldi mikilvægt að leyfa nemendum að nota öll hjálpargögn sem 

þau hefðu til taks til að öðlast skilning á stærðfræði og hvatti þá til að nota 

hlutbundnar aðferðir. Hún sagði þó að í sumum tilfellum hefði hún þurft að 

hjálpa nemendum að komast af hlutbundna stiginu yfir á það næsta.  

En svo verður maður líka að passa sig, fyrst þá var ég voða 

óörugg náttúrulega og fór eftir öllu sem ég var búin að læra og 

leyfði þeim að vera hlutbundin og svona og svo voru stelpur 

þarna með þrjár talnagrindur, komnar í 4. bekk, og kubbakassa 
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og ég hugsaði vá þær geta ekki verið svona í samræmda 

prófinu. [...] Þetta var bara svona eins og hækjur. [...] Þau eru 

komin á það stig að ef þau eru að leggja saman margar tölur og 

háar tölur þá taka þau hundruðin fyrst og svo tugina og svo 

einingarnar og reikna þetta saman. [...] Það var ein sem var að 

fatta þetta um daginn 10 + 10 + 2 + 3, skrifaði hún. Hún var að 

gera 12 + 13.  

Guðrún sagðist reyna að koma nemendum aðeins upp úr talnagrindinni 

með umræðum. Hún sagði nemendur sína í 2. bekk vera á talningastiginu og 

væru byrjaðir að nota þekktar staðreyndir þegar þeir vinna með lægri tölur. 

Henni fannst mjög spennandi að fylgjast með þessari þróun hjá nemendum 

sínum.  

Guðrún talaði um að það væri biðröð hjá nemendum að fá að segja frá 

hvernig þeir leystu þrautir sínar og dæmi. Hún ætlaði því að fara að para þá 

saman tvo og tvo og láta þá deila lausnaleiðum sín á milli áður en þeir færu 

allir saman í heimakrók. Því þar kæmust færri að en vildu. Hún sagði 

stærfræði vekja sérlega mikla ánægju hjá nemendum sínum:  

Þess vegna hef ég stærðfræðina í síðasta tíma, eða síðustu 

lotu, þetta eru náttúrulega tveir tímar, af því að það er bara svo 

mikill leikur í þessu og þeim finnst þetta bara voða gaman. 

Guðrún sagðist þó stundum þurfa að beita ýmsum kænsku brögðum til 

að fá fram hugsunina á bak við lausn nemenda sinna. Hún sagði að sumir 

kennarar héldu því fram að ákveðnir nemendur gætu ekki útskýrt hvernig 

þeir hefðu leyst dæmin. Guðrún hélt því þó fram að nemendur notuðust 

alltaf við einhverja aðferð og það þyrfti einfaldlega að hjálpa barninu að 

finna út og útskýra hvaða leið það fór. Það tæki tíma og krefðist þolinmæði. 

Nemendur myndu þjálfast upp í þessu og læra af því að hlusta á það hvernig 

samnemendur þeirra útskýrðu lausnaleiðir sínar. Guðrún taldi samræður 

koma að góðum notum sem námstæki:  

Þau þurfa að orða sína hugsun þannig að þau þurfa að gera sér 

grein fyrir því hvað þau eru að gera. Og þau þurfa að orða hana 

og þá eru þau að skýra hana inni í höfðinu á sér. Þannig að þau 

geta ekkert orðað hana nema að það komi einhver skilningur 

fram. 
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Guðrún sagðist hafa verið með nokkra nemendur sem hefðu ekki verið 

búnir að ná góðum tökum á lestri en þeim hefði engu að síður gengið mjög 

vel að leysa þrautir. Sumir þeirra hefðu getað lesið og greint þrautirnar 

sjálfir þó þeim hefði ekki gengið vel að lesa sögubók. Svo hefðu verið aðrir 

nemendur sem þurftu að heyra þrautirnar lesnar upphátt og þá gátu þeir 

leyst allar þrautir.  

Guðrún sagðist vera alveg sannfærð um gildi þessarar kennsluaðferðar, 

hún væri búin að reynast nemendum hennar mjög vel, þetta myndi skila sér 

í skilningnum og stærðfræðin væri miklu skemmtilegri: 

Ég er sannfærð, ég er búin að fara með tvo bekki í gegnum 

samræmdu prófin í 4. bekk. Kenndi öðrum bekknum frá 1. bekk 

og hinum frá 2. bekk. Og annar fékk, sem ég kenndi lengur, [...] 

hann fékk 7,9 að meðaltali og hinn fékk 7,7. Það var mjög lítill 

munur hjá þeim. Meðaleinkunnin var 6,2 þannig að þau eru svo 

langt yfir því. Þannig að ég hef alveg fengið mitt öryggi í því að 

það sem ég er að gera sé rétt. 

Anna, Linda og Edda hafa notað samræður að einhverju marki í kennslu 

sinni en að eigin sögn ómeðvitað. Guðrún hefur lært um stærðfræðikennslu 

byggða á skilningi barna þar sem samræður eru veigamikill þáttur. Hún 

heillaðist strax af þeirri hugmyndafræði og hefur notað samræður markvisst 

í kennslu sinni. Allir kennararnir fjórir eru á sama máli um að gildi samræðna 

í kennslu sé mikið og nemendur geti lært mikið af því að segja frá lausnum 

sínum og hugsuninni sem liggur að baki þeim. Samræður geti skilað sér í 

auknum skilningi og nemendur hafi gagn og gaman af því að tjá sig um 

stærðfræði.  

5.1.2 Samræður í skólastofunni 

Allir kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn nota samræður að 

einhverju marki í kennslu sinni en mis mikið. Í þessum hluta má sjá dæmi 

um það hvernig kennararnir notuðu samræður í kennslu sinni þegar 

vettvangsathugunin fór fram.  

Anna var að vinna með nemendum á stöðvum. Nemendur á stærðfræði-

stöðinni unnu í kennslubókinni. Bjarki var að reyna að átta sig á því hversu 

miklu myndi muna á tölum í einni töflu til að fylla út í töfluna:  

B: Anna, er næst níutíu og 
A: Níutíu og? 
B: 8 
A: Af hverju helduru að það sé 98? 
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B: 95 þá 
A: Hvort helduru að það sé? 
B: 95 
A: Af hverju helduru að það sé 95? 
B: út af því að ég held það bara 
A: Þú verður að skilja þetta 
B:  Ok, út af því að það er fimm alltaf hér  
A: Sjáðu, einingin breytist ekki, nei horfðu, tugurinn breytist 

(nemandinn ætlar að fara að breyta strax) nei nei nei, ég ætla að 
útskýra þetta. Þú sérð breytingu á tuginum og hvað breytist hann 
um mikið? (bíður í smá stund) Hann lækkar um? (Bíður í smá 
stund) Er það ekki bara um einn tug?  

B: Umhum 
A: er 100 að breytast 
B: Nei 
A: Nei, þá er það bara tugurinn sem breytist 
B: Er þetta ekki 98? 
A: 98? 
B: Nei 5 
A:  Jú en af hverju verður það 95? 
B: Af því að það verður 95 
A: Nei nú þarftu að útskýra fyrir mér. Útskýrðu, af hverju varð þetta 

95? 
[...] 

A: Hvað gerist hér, nú þarft þú að sjá þetta 
B: tíu 
A: þetta lækkar um einn? 
B: tug 
A: tug. Og hvað gerist þá þarna? 
B: (hugsar í smá stund og reiknar í huganum) og skrifar svarið 
A: glæsilegt. 
 

Hér mátti sjá samtal Önnu við Bjarka þar sem hún fékk Bjarka til að 

útskýra af hverju hann fékk 95. Hún reyndi að fá hann til að rökstyðja svar 

sitt til að hann gæti skilið betur það sem hann var að gera. 

Í einni kennslustund sem ég fylgdist með hjá Lindu var hún með hluta af 

nemendum sínum. Hún fór með nemendum í búðaleik. Þeir voru með 

peninga til að nota í leiknum. Nemendur áttu að finna út hvað hver 

sögupersóna eyddi miklu í búðinni og hvað þeir fengu mikið í afgang. Þeir 

reiknuðu dæmin með því að setja þau upp og notuðu svo peninga til að 

staðfesta útreikningana eða sér til aðstoðar ef þeir áttu í erfiðleikum með 
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að reikna svarið út á blaði. Linda bauð nemendum ýmis hjálpargögn en 

enginn þáði það. Linda bað nemendur um að segja ekki frá sinni niðurstöðu 

fyrr en allir væru búnir að reikna svarið út. Þeir sem voru fljótastir að leggja 

saman hvað vörurnar kostuðu fundu út hvað þeir ættu að fá í afgang á 

meðan þeir biðu. Hér má sjá dæmi um samtal í búðaleiknum. Nemendur 

voru búnir að reikna hvað vörurnar kostuðu og voru að borga. Linda var 

búðakonan og tók við peningunum og þeir reiknuðu hvað þeir ættu mikið í 

afgang. Sögupersónan í verkefninu átti 6.900 kr. í upphafi: 

 

Linda: Jæja, ég held að það sé alveg rétt hjá ykkur það er 6150. Þannig 

að verðið samtals er 6150, þá skrifið þið það í reitinn. 6.150. En 

hvað eigum við þá að fá til baka? 

Geir: Ég fatta svarið, ég fatta svarið, ég fatta svarið 

Linda: Bíddu. 

 Jæja og hvað ætlið þið að gera núna. Já þú ætlar að reikna út úr 

þessu. 

Ósk: 6.150 

Linda: 6.190, nei 6.150 fyrirgefðu. Hvað gerir þú þarna? Viltu fá 

Ósk: gefum þér 100 kall  

Linda: og hvað átt þú að fá mikið til baka? 

Ósk: tvo 50 kalla 

Linda: já umhum 

Ósk: Og 6.150 

Linda: 6.150. Hvað áttu þá mikinn pening afgangs?  

Ósk: 750 

Linda: 750 kall 

Páll: ég fékk það út 

Geir: ég fékk það út 

Linda: fenguð þið það út? 

Nemendur: já (í kór) 

Linda: 750. Þá segjum við afgangur 750 

 

Hér mátti sjá hvernig nemendur deildu því að hvaða niðurstöðu þeir 

komust með afgang. Allir fengu sömu útkomu og afgangurinn var 750 kr.  

Edda notar samræður með öllum bekknum þegar hún kynnir nýtt efni til 

sögunnar. Þá spyr hún nemendur út úr og fær þá til að koma með svörin: 

 

Edda: Nú ætla ég að taka af ykkur 20 krónur. Hvað þýðir að taka af? 

Nemendur: Mínus 
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Edda: Þá er það mínus. Flott. Þegar maður tekur af þá er það mínus. 

Nú ætla  ég að taka af ykkur 20 krónur, Björk.  

Björk: Það er 145 

Edda: Eru allir sammála því? 

Nemendur: Já (í kór) 

Edda: Hvernig fannstu það út? 

Björk: af því að ef ég á 60 krónur 

Edda: Já 

Björk: og mínusa 20 við 60 þá er það 40 

Edda:  Flott, þú hugsaðir bara um tugasætið. 

 

Edda notaði hugtökin hundrað, tugur og eining í allri umræðunni. Hún 

kannaði hvort allir nemendur væru sammála svarinu og í þeim tilfellum sem 

það var ekki þá spurði hún nánar út í það þar til allir voru sammála um 

niðurstöðuna. 

Guðrún notar samræður markvisst sem aðferð við kennslu með öllum 

bekknum, í litlum hópum og við einn og einn nemanda í einu. Í þrauta-

lausnatíma glímdu nemendur við fyrri þrautina sem hljóðaði svona: Anna er 

að safna servíettum. Mamma gaf Önnu 5 servíettur og nú á Anna 12 

servíettur. Hvað átti Anna margar servíettur í upphafi áður en mamma gaf 

henni þessar. Guðrún fór á milli nemenda og spurði þá út í lausnir þeirra: 

 

Guðrún: Ég vissi að  

Jóhanna: Að Anna á 7 servíettur 

Guðrún: Hvernig vissir þú það  

Jóhanna: Út af 6+6 eru 12 

Guðrún: mmm 

Jóhanna: og 5 er einum minna en 6 og 7 er einum meira en 6 

Guðrún: Já flott. 

 

Í þrautalausnatíma hjá Guðrún áttu nemendur að útskýra í bókinni sinni 

hvernig þeir leystu þrautirnar hvort sem væri með teikningum eða 

skriflegum hætti. Markmiðið var að þeir myndu hafa útskýringarnar með 

þeim hætti að Guðrún gæti skilið hvernig þeir hefðu komist að niðurstöðu. 

Guðrún fór á milli nemenda og spurði suma nemendur út í lausnir þeirra: 
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 Guðrún: Má ég sjá [...]Anna átti 7 servíettur og mamma gefur Önnu 5 

servíettur og hvernig veistu þá að hún átti 7 servíettur? Getur 

þú útskýrt það með þessum kubbum?  

 [...] 

Bára: Fyrst byrjaði ég á því að taka 10. Svo 11, 12.  

 og þá tekti ég 1,2,3,4,5  

Guðrún: Já, þú ert komin með 12 kubba sem sagt, taldir 5 kubba, brýtur 

þá af 

Bára: svo taldi ég 1,2,3,4,5,6,7 

Guðrún: Allt í lagi. Og þá eru það 7 servíettur sem hún átti fyrst 

Bára: Já 

Guðrún: Allt í lagi nú skaltu fá hérna erfiðu þrautinu.  

 

Þegar nemendur voru búnir að leysa báðar þrautirnar þá máttu þeir búa 

til þraut og skiptast svo á þrautum við einhvern annan í hópnum sem væri 

líka búinn að gera nýja þraut. Síðan leystu þeir þrautirnar hvor hjá öðrum.  

Guðrún sagði nemendum sínum ekki svarið eða hvernig þeir ættu að 

reikna dæmið út. Í fyrstu benti hún nemendum á að hugsa málið betur ef 

þeir höfðu ekki komist að réttri niðurstöðu. Svo fór hún til þeirra aftur eftir 

smá stund og ef nemandinn var enn í vandræðum þá spurði hún leiðandi 

spurninga þar til nemandinn komst sjálfur að réttri niðurstöðu. Í tímum hjá 

Guðrúnu var engin ein rétt leið. Nemendum var frjálst að nota hvaða leið 

sem þeir kusu við að leysa dæmin svo lengi sem þeir gátu útskýrt lausnina 

þannig að Guðrún skildi hvernig þeir komust að niðurstöðu.  

Í lok þrautalausna tíma fór Guðrún með bekkinn í heimakrók. Þar fóru 

þeir saman yfir lausnirnar á þrautunum. Hún fékk nokkra nemendur til að 

útskýra fyrir bekknum hvernig þeir hefðu leyst þrautirnar. Svo ræddu 

nemendur um lausnirnar. Guðrún talaði um að þarna myndu oft skapast 

miklar umræður um lausnir og útreikninga. Hér má sjá Sirrý útskýra hvernig 

hún leysti fyrri þrautina með stórri talnagrind sem Guðrún hefur í 

heimakrók: 

 

Sirrý: Hérna ég tók hérna hér 5 

Guðrún: Sem mamma gaf? 

Sirrý: Já svo tók ég aftur 5 og svo tók ég 2 þá sá ég að þetta var 7 

Guðrún: Sem að hún átti fyrst 

Sirrý: já 

Guðrún: Af því að það voru 5 hér 

Sirrý: Já 

Guðrún: Glæsilegt. 
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Eftir að hafa rætt fyrri þrautina fékk Guðrún annan nemanda til að koma 

upp og sýna hvernig hann leysti seinni þrautina. Hann sýndi hvernig hann 

leysti dæmið með talnagrind: 

 

Guðrún: Atli er að safna límmiðum og hann keypti 12 límmiða og nú á 

Atli 28 límmiða. Hvað átti Atli marga límmiða í upphafi. Viltu 

sýna okkur hvernig þú gerðir þetta? 

Kjartan: Fyrst tók ég 12 kúlur  

Guðrún: Og það eru þeir sem að hann keypti 

Kjartan: Já 

Guðrún: Allt í lagi 

Og nú á Atli 28 límmiða hvað átti hann marga í upphafi? 

Kjartan: Svo taldi ég  

Guðrún: já 

Kjartan: 13, 14,  

Guðrún: Hann á 28 [...] 

Kjartan: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 

Guðrún: Já það er það sem hann átti 

Kjartan: 28 

Guðrún: Og hvað átti hann marga í upphafi 

Kjartan: 16 

Guðrún: Og hvernig getur þú séð það? 

 [...] 

Kjartan: Hérna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Guðrún: Þannig að þetta eru þessar 16 sem hann átti í upphafi 

Kjartan: Já 

Guðrún: Skilduð þið þetta? 

Nemendur: jááá (í kór) 

Guðrún: Má ég sjá hvað voru margir sem gerðu eins og hann 

(nemendur rétta upp hendur) 

Guðrún: [...] fyrst taldi hann hvað bættust margar við og svo bætti hann 

bara við alveg upp í 28. Tókuð þið eftir því? Það sem að Kjartan 

var að gera þá, [...] hann átti eitthvað í upphafi er það ekki? Svo 

bættust við 12 og nú á hann?  

Nemendur: 28 (í kór) 

Guðrún: 28. Það sem hann var að finna út með kúlunum var hvaða tala 

var í upphafi. Hvað voru kúlurnar margar í upphafi. Að þær hafi 

verið 16 í upphafi. Það var einhver óþekkt tala hérna fremst.  



 

61 

Guðrún fær annan nemanda sem leysti þrautina á annan hátt að sýna 

hvernig hann komst að niðurstöðu. Hér má sjá Dísu útskýra sína lausnaleið: 

 

Dísa: Fyrst þá hérna skrifaði ég 12 = 12 og svo hugsaði ég og hugsaði 

þangað til að ég fann út einhverja tölu bara einhverja. Þá allt í 

einu fann ég út 6 og taldi svo 16 og 12 saman.  

Guðrún: Og þá kom út  

Dísa: Í huganum 

Guðrún: Notaðir þú ekkert puttana einu sinni 

Dísa: Nei ég notaði bara hugann 

Guðrún: Bara hugann og þú mundir hvað þú varst að telja 

Dísa: Já 

Guðrún: Þannig að þá bættust, þá hérna þá gerðir þú eins og við 

gerðum dæmið hér einhver tala + 12 eru jafnt og 28 

Dísa: já 

Guðrún: eru allir að hlusta? Hvað gerði hún? 

Helga: hún vissi að 

Guðrún: hún vissi að það hefðu verið 12 sem hefði bæst við og 28 hefði 

verið heildartalan 

Helga: En hún var ekki alveg viss, hún fann 6 og svo taldi hún 

Guðrún: En þú sagðir áðan ég vissi ekki alveg hvað það var mikið, 

prófaðir þú einhverja aðra tölu líka.  

Dísa: Já ég prófaði bara einhverjar háar tölur 

Guðrún: Já. Einhverjar sem voru minni en 28 eða meira en 28 

Dísa: Minna 

Guðrún: Minna. Og prófaðir þú þá að telja í huganum 12 og einhverjar 

aðrar tölur og hvort að þær væru 28? 

Dísa: Já 

Guðrún: Þangað til að þú fannst út að það var 16 

Dísa: Já 

Guðrún: Talan sem vantaði. Skilduð þið þetta. Að hún prófaði bara 

nokkrar tölur. 

 [...] 

Guðrún: Þetta var dáldið skemmtileg aðferð, finnst ykkur það ekki. Að 

prófa bara einhverja tölu og þá vissiru það að það var einhver 

tala sem var með einum tug.  

 [...] 

 

Allir kennararnir nota samræður í kennslu sinni en Guðrún er sú eina 

sem notar þær markvisst. Kennararnir nota samræður á mismunandi hátt í 
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stærðfræði. Anna, Linda og Edda reyna að styðja nemendur með því að 

spyrja þá leiðandi spurninga og hjálpa þeim að finna svarið út sjálfir. Guðrún 

notar einnig leiðandi spurningar þegar nemendur hennar eru í vandræðum 

með að leysa verkefni á eigin spýtur. Guðrún notar samræður þó ekki 

einungis við þá nemendur sem vantar aðstoð heldur leitast hún við að láta 

nemendur sem geta leyst verkefnin á eigin spýtur segja sér og 

samnemendum sínum frá því hvernig þeir fóru að því. Guðrún hafði það að 

markmiði að láta nemendur leysa þrautir með eigin aðferðum, ræða 

hvernig þeir leystu þrautirnar og hlusta á lausnaleiðir samnemenda sinna.  

5.2 Námsbækur 

Eitt af þeim þemum sem ég fann út frá gagnagreiningunni voru námsbækur. 

Þær virtust hafa veigamiklu hlutverki að gegna í kennslu hjá flestum 

kennurunum. Þrír kennaranna, Anna, Linda og Edda, notuðu Sprota1 sem 

aðal kennslubók í stærðfræði en Guðrúnu notaði Einingu2. Guðrún notaði 

Sprota sem aukabók og voru hinir kennararnir einnig með ýmsar 

aukabækur. Anna, Linda og Edda byggðu kennsluna að miklu leyti á 

kennslubókinni. Nemendur þeirra hafa fylgst að í Sprota, þær kynna nýtt 

efni fyrir bekknum í heild og svo hafa nemendur unnið í sínum bókum í 

kjölfarið. 

Fyrirkomulagið hjá Eddu er með þeim hætti að hún setur nemendum 

fyrir ákveðnar blaðsíður í hverjum tíma og fer á milli þeirra og aðstoðar þá 

eftir þörfum. Þegar nemendur hafa lokið því efni sem þeim hefur verið sett 

fyrir fara þeir í aukabók. Edda hefur reynt að gæta þess að þeir nemendur 

sem fara hægar yfir komist einnig í aukabók reglulega. Þessar aukabækur 

eru þannig upp byggðar að nemendur geta unnið sjálfstætt í þeim, hver á 

sínum hraða og eru þá komnir mis langt í þeim bókum. Edda telur mikilvægt 

að gefa öllum nemendum tækifæri til að vinna verkefni sem þeir geta glímt 

við án aðstoðar kennara til að auka sjálfstraust þeirra.  

Linda skiptir nemendum oft upp í hópa og setur upp stöðvar. Þá er hún á 

einni stöðinni og aðstoðar nemendur og reynir að hafa verkefnin á hinum 

                                                           
1
 Sproti er námsefni í stærðfræði fyrir yngsta- og miðstig grunnskóla gefið út af 

Námsgagnastofnun. Höfundar eru Björnar Alseth, Henrik Kirkegaard og Mona 

Rosseland. Þýðandi er Hanna Kristín Stefánsdóttir. Útgáfuár: 2008, 2009, 2011. 
2
 Eining er námsefni í stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskóla gefið út af 

Námsgagnastofnun. Höfundar eru Arne Mogensen og Silla Balzer Petersen. 

Þýðendur eru Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir. Útgáfuár: 1999, 2000, 

2001.  
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stöðvunum með þeim hætti að nemendur geta unnið þau sjálfstætt, meðal 

annars spil og stærðfræðileiki. Linda notar einnig mikið af aukaefni samhliða 

Sprota með það að markmiði að dýpka skilning nemenda. Í sumum tilfellum 

leggur hún slík verkefni fyrir sem hópverkefni.  

Anna notar einnig stöðvar þar sem hún er með nemendum á 

stærðfræðistöð og hjálpar þeim að vinna verkefni í Sprota en reynir að hafa 

hinar stöðvarnar meira sjálfsstýrandi. Anna hefur notað aukahefti samhliða 

kennslubókinni sem eru með orðadæmum og þrautum. Anna segir hennar 

nemendur hafa mjög gaman af því að vinna í þeim heftum sem krefjast 

mikillar hugarleikfimi. 

Guðrún er með hringekju tvisvar í viku þar sem hún vinnur með einum 

hópi í einu, meðal annars í Einingu sem er aðal kennslubókin hjá nemendum 

hennar. Nemendur á hinum stöðvunum vinna meira að sjálfstýrandi 

verkefnum eins og í Sprota, vasareikni, spilum og tölvu. Nemendur hennar 

fylgjast að í Einingu. Hún hefur þrautalausnatíma einu sinni í viku í tvær 

kennslustundir í senn. Þá vinna nemendur að því að leysa þrautir og ræða 

lausnirnar. Einnig hefur hún leitast við að flétta stærðfræði inn í útikennslu 

sem er einu sinni í viku.  

Linda talaði um kennslubækurnar sem stjórntæki og henni finnst hún og 

aðrir kennarar nota þær allt of mikið. Hún talaði um að það væri gott að 

halda sig við bækurnar því þá væri auðveldara að halda utan um kennsluna. 

Hún telur kennara vera of háða kennslubókunum og það mætti alveg leggja 

þær aðeins til hliðar:  

Við erum rosalega háð bókunum, út af því að maður er alltaf að 

hugsa um að vera búinn með bækurnar fyrir ákveðinn tíma [...] 

Því miður þá erum við allt of mikið að eltast við hvar við erum 

stödd í bókunum til að komast yfir ákveðið til að hægt sé að 

prófa úr ákveðnu efni.  

Hún hafði þó orð á að nemendum hennar þætti flestum Sprota 

bækurnar mjög skemmtilegar og henni þætti námsefnið í þeim mjög gott. 

Hún talaði um að nemendur hennar myndu vinna hægar í Einingu en 

nemendur í öðrum bekkjum. Þrátt fyrir að það væri ekki mælikvarði að 

hennar mati þá fannst henni aðrir horfa í það.  

[...} við vinnum bara á mismunandi hraða en [...] það er samt 

horft í það [...] Eða ég allavega held ekki, ég held að það þurfi 

ekki að vera [mælikvarði]. Allavega miðað við í námsmatinu þá 

eru þau alveg að skilja og þau eru alveg að koma út með sama 
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skilning þó sum séu ekki búin með ákveðnar bækur þá eru þau 

alveg með skilninginn á bak við. Það er það sem kannski skiptir 

mann mestu máli [...] að þau skilji það sem þau eru að gera. 

Edda talaði einnig um Sprota sem stýribók, þar væru allir á sama stað og 

hún myndi leggja inn nýtt efni út frá Sprota. Hún telur mikilvægt að hafa 

nemendur á sama stað í einhverri kennslubók til að leggja inn nýtt efni með 

öllum hópnum í einu.  

Anna talaði ekki um kennslubókina sem stýribók en sagði að þau væru 

alltaf að reyna að ná þeim markmiðum sem væru sett fram í aðalnámskrá: 

Það eru ákveðin markmið, það er aðalnámskrá og það eru 

ákveðin markmið sem maður verður að ná og maður er 

náttúrulega alltaf að reyna að koma þeim öllum í gegnum 

þetta, tíminn líður bara svo hratt. [...] þau fara í samræmd próf 

næsta haust en við erum svo mikið að reyna samt að vera ekki 

að láta það trufla okkur en [...] auðvitað verðum við að 

undirbúa þau fyrir þessi próf.  

Anna taldi að það væri jafnvel hægt að ná fram meiri hugsun og skilningi 

hjá nemendum til dæmis með gátum heldur en myndi nást með 

kennslubókinni:  

En maður leggur alveg fyrir þau stundum svona gátu upp á 

töflu og þau hugsa um það. Ég held að það reyni meira á þau 

[en kennslubókin]. Þau þurfa meira að hugsa. Þau þurfa að 

muna meira. Já þurfa svona meira einhvern veginn að pæla í 

því, að velta því fyrir sér [...] Ég hugsa að það skili sér í 

skilningnum. 

Guðrún hefur hins vegar töluvert aðra sýn á notkun námsbóka í 

stærðfræðikennslu:  

Ég hef engar áhyggjur af því að þau læri ekki hitt og þetta eins 

og kennararnir eru hræddir um ef þeir halda ekki alveg utan 

um [...]. Mér finnst Eining vera besta kennsluefnið fyrir þennan 

aldur. Og við höfum stundum kannski, það er 1. maí og við 

eigum eftir hálfa bók og þá bara tek ég bókina og fletti henni, 

búin að þessu, búin að þessu, kunna þetta, þú veist við þurfum 

ekkert að klára þetta. Þá er maður bara, tekur þær blaðsíður 
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sem er eitthvað nýtt sem þau eru ekki búin að læra og er alveg 

rólegur yfir því þó þau fylli ekki bókina út og það er líka algjört 

aukaatriði hvort þau fylli blaðsíðuna sem ég er að vinna með 

þeim. Allt sem ég er að gera í kring um það skiptir mestu máli.  

Guðrún hefur lagt mikla áherslu á þrautalausn í stærðfræðikennslu sinni. 

Hún hefur útbúið þrautasafn með áherslu á samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu.  

Allir kennararnir fjórir eru með eina aðal kennslubók í stærðfræði, þrír 

eru með Sprota og einn með Einingu. Þeir reyna að hafa nemendur á sama 

stað í aðal kennslubókinni en nemendur vinna mis hratt í auka bókum. 

Lindu finnst kennslubókin vera of stýrandi. Anna telur það jafnvel setja þeim 

ákveðnar skorður að þurfa að komast yfir ákveðið efni, sérstaklega fyrir 

samræmd próf, og þau séu alltaf í kappi við tímann. Edda talar um Sprota 

sem stýribók en telur jafnframt mikilvægt að hafa eina bók til að kenna út 

frá og til að kynna nýtt efni fyrir öllum bekknum. Guðrún lætur kennsluna 

ekki stýrast af ákveðinni kennslubók. Í lok vetrar skoðar hún það efni sem 

þau hafa farið yfir og bætir við því efni sem þau eiga eftir að fara í. Hún 

hefur ekki haft áhyggjur af því hvort nemendur klári ákveðnar blaðsíður í 

kennslubókinni eða ekki. 

5.3 Aðferðir við reikning 

Tveir af kennurunum, Anna og Linda, leggja mikið upp úr því að nemendur 

læri að setja upp dæmi og reikna þau með hefðbundnu reikniriti. Nemendur 

nota lítið af hlutum sér til aðstoðar við útreikninga þrátt fyrir að þeim hafi 

verið boðið upp á það. Edda notar peninga mikið til að útskýra útreikninga 

fyrir nemendum og hvetur þá sjálfa til að nota peninga til að reikna. Hún 

telur þó einnig mikilvægt að kenna nemendum að setja upp dæmi, sér í lagi 

til að nota við frádrátt. Samkvæmt reynslu hennar lenda nemendur annars 

oft í vandræðum, til dæmis að teikna endalaust mörg strik þegar þeir reikna 

dæmi. Það sé tímafrekt auk þess sem þeir ruglast auðveldlega í talningunni 

og gera mistök. Linda er á þeirri skoðun að nemendur eigi að hafa val. Það 

eigi að kenna þeim aðferðir svo þeir geti sjálfir valið hvort þeir nota þær eða 

fara eigin leiðir. Guðrún kennir nemendum ekki að setja upp dæmi. Hún 

leyfir þeim að nota þær aðferðir sem þeim henta best við útreikninga. Hún 

hvetur nemendur til að nota þau hjálpargögn sem þeir vilja og ætlast í raun 

til þess að þeir hafi einhverja hluti við höndina hvort sem það er talnagrind 

eða kubbar. Sumir nemendur nota einnig teikningar við útreikninga og 

útskýringar. Hún leggur mikla áherslu á að nemendur útskýri lausn sína á 
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blaði þannig að hún geti skilið hvernig þeir komust að niðurstöðu. Einnig 

hvetur hún nemendur til að ræða um dæmin sín á milli og aðstoða hvert 

annað.  

Anna sagðist leggja áherslu á að nota fjölbreyttar aðferðir við kennslu til 

að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. Hún talaði um 

fjölbreytileika nemenda og að þeir lærðu á misjafnan hátt. Sumir nota 

teikningar þegar þeir reikna, aðrir kubba, talnagrindur eða peninga og 

sumum hentar best að setja dæmin upp. Anna lærði mikið um 

uppgötvunarnám þegar hún var í kennaranámi sínu. Hún sagðist hafa notað 

það mikið fyrst þegar hún var í forfallakennslu en reynsla hennar af 

uppgötvunarnámi var ekki góð. Hún tók við nemendum í 4. bekk sem höfðu 

eingöngu lært samkvæmt hugmyndafræðinni um uppgötvunarnám og hún 

sagði að þau hefðu verið alveg týnd í stærðfræði og skilningurinn mjög lítill. 

Hún telur að það þyrfti að nota þetta allt í bland. Hún leggur áherslu á 

skilning nemenda í 1. og 2. bekk og leyfa þeim að nota eigin aðferðir við að 

leysa dæmin. Þá eru þeir að glíma við lægri tölur og eiga auðveldara með að 

leysa dæmi með hlutbundnum aðferðum. Þegar þeir eru komnir í 3. bekk 

eru þeir að vinna með hærri tölur sem eru oft á milli 100 og 1000 og Anna 

telur þá ekki geta reiknað með svo háum tölum með þeim aðferðum sem 

þeir nota í fyrstu tveimur bekkjunum. Þess vegna kennir hún þeim 

uppsetningu dæma þegar í 3. bekk er komið til að hjálpa þeim að leysa 

erfiðari dæmi:  

Þeir geta ekki verið að telja á puttum upp í 1000 og allt þetta 

og þau geta ekki margfaldað 13 x 20 á einhverju með puttum. 

Við verðum að kenna þeim aðferðir líka, held ég. 

Anna segist ekki vilja hafa einungis uppgötvunarnám í kennslu sinni með 

3. bekk. Hún telur það misjafnt hvað henti hverjum nemanda og því þurfi 

þau bæði að prófa að finna eigin aðferðir og einnig að læra uppsetningu 

dæma og þá geta þau valið þá leið sem þeim hentar best. Anna talaði um að 

nemendum hennar hefði þótt það mjög spennandi þegar hún sýndi þeim 

uppsetningu dæma í fyrsta skiptið. Sumir þeirra hafi strax skilið aðferðina og 

þeir báðu hana að reikna stórt dæmi. Hún talaði um að þó hún kenni þeim 

aðferðir við uppsetningu dæma þá mega þeir alltaf nota þær aðferðir sem 

þeim þykir best að nota: 

[...] þau lenda í vandræðum ef þau byrja að leggja saman 

hundrað. Aðaláherslan okkar er að byrja alltaf, það er regla 

númer eitt, að byrja á einingunni 
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Anna talaði um að við færum alltaf öfganna á milli, hér áður fyrr hefðum 

við einungis lært að setja upp dæmi án þess að nokkur skilningur væri að 

baki útreikningunum. Svo hefði verið farið yfir í það að byggja alla kennslu á 

skilningi en að hennar mati var enginn skilningur. Það var hennar upplifun 

eftir að hún tók við bekk sem hafði einungis lært með uppgötvunarnámi. 

Hún taldi það þó kannski misjafnt en að hennar mati þyrfti að hafa þetta í 

bland, bæði skilning og aðferðir.  

Í fyrsta tímanum sem ég fylgdist með hjá Lindu var hún með nokkrar 

stærðfræðistöðvar. Hún sat með nemendum á einni stöð þar sem 

nemendur voru að vinna í Sprota. Svo var hún með nokkrar stöðvar þar sem 

nemendur gátu unnið sjálfstætt. Nemendur á kennarastöðinni reiknuðu 

frádráttardæmi. Þeir voru að læra að setja dæmin upp og taka til láns. Linda 

kennir nemendum að setja upp dæmi, hún telur þá sérstaklega þurfa á því 

að halda þegar þeir eru að vinna með frádrátt. Linda notar sýnikennslu til að 

útskýra fyrir nemendum hvernig þeir geta leyst dæmin. Hún lætur 

nemendur oft fá hjálpargögn sem þeir geta notað við útreikninga eins og 

talnagrindur, kubba og peninga. Nokkrir nemendur sökktu sér ofan í bækur 

sínar og reiknuðu hver fyrir sig. Aðrir þurftu á aðstoð að halda til að komast 

í gegnum frádráttardæmin.  

Lindu fannst skipta máli að kenna nemendum aðferðir til þess að gefa 

þeim val. Það væri hlutverk kennara að kynna þeim aðferðir og svo myndu 

nemendur velja þær aðferðir sem þeim myndi henta best. Henni fannst 

uppgötvunarnámið hafa verið ákveðin tískubóla:  

 Mér finnst soldið skrítið að hérna einhverntíman var 

tískubóla fyrir nokkru að þetta átti að vera uppgötvunarnám, 

soldið eins og Einingin er og þá mátti ekki kenna þeim neina 

aðferð, það mátti ekki kenna þeim að setja upp eða neitt 

svoleiðis. [...] Ég er ekki alveg hlynnt því út af því það er svo 

gott fyrir þau að þau læri einhverja, af því við vitum, hvert eiga 

þau að stefna að [...] og það er svo gott að geta valið um, þetta 

er það sem hentar mér [...]. Ég er fljót að reikna þetta svona. 

Meðan aðrir sjá einhvern veginn munstur í tölunum. 

Linda sagðist reyna að hafa stuttar lotur og skipta oft um efni til að 

nemendur myndi ekki missa einbeitingu. Hún taldi mikilvægt að hafa 

fjölbreytni í fyrirrúmi til að skapa ekki skólaleiða hjá nemendum og mæta 

þörfum allra þar sem misjafnt væri hvað höfðaði til hvers og eins.  
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Edda taldi mikilvægt að nemendur myndu fyrst fá tækifæri til að finna 

eigin aðferðir en kenna þeim svo hvernig þeir gætu sett dæmi upp og gefa 

þeim þar með kost á að velja það sem þeim hentaði best:  

Mér finnst fyrst þau verða svona fá að fikra sig áfram bara sjálf 

og síðan kannski benda þeim á að það er til önnur aðferð sem 

er auðveldari og tekur ekki eins mikið pláss. Maður er alltaf í 

þessu kapphlaupi við þennan blessaða tíma. [...] Núna má 

ekkert kenna eina ákveðna aðferð, þau eiga að finna þetta út 

sjálf en þegar þau eru komin eins og í frádrátt þegar þau þurfa 

að fara að taka til láns [...] þá er eiginlega ekkert annað í boði 

en þetta sem þú þekkir örugglega líka að setja upp dæmin og 

taka til láns. [...] Þau finna oft líka sjálf að, þau eru að leggja 

saman einhverja tölu og eru kannski komin með heila blaðsíðu 

af einhverjum strikum og eitthvað og hugsa bara úff hvar var 

ég aftur kominn og þá gefast þau upp og spyrja jafnvel er ekki 

til einhver önnur aðferð.  

Guðrún sagðist ekki kenna nemendum að setja upp dæmi og hún kenndi 

þeim ekki aðferðir við útreikninga. Hún talaði um að þó það væru 

nemendur sem gætu reiknað háar tölur með hefðbundnu reikniriti þá 

myndu þeir ekki endilega skilja stærðfræði eitthvað betur.  

Guðrún talaði um að þegar börn fá tækifæri til að nota eigin aðferðir til 

að leysa stærðfræðidæmi þá grípa þau í þær aðferðir þegar þau glíma við 

erfið dæmi, þó þau hefðu lært að setja upp dæmin. Hún sagði foreldra 

stundum kenna börnum sínum hefðbundin reiknirit ef þau lærðu það ekki í 

skólanum, sérstaklega fyrir samræmd próf.  

Strax í upphafi þegar Guðrún byrjaði að kenna þá efaðist hún um gildi 

hefðbundinna kennsluaðferða og til hvers nemendur ættu að læra ákveðna 

hluti utanbókar eins og margföldunartöfluna án þess að nokkur skilningur 

lægi þar að baki. Guðrún talaði um að það væri mikilvægt að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og leyfa nemendum að velja sínar eigin aðferðir 

við úrlausn dæma í stærfræði. 

Þrír af þeim fjórum kennurum sem þessi rannsókn náði til töldu 

mikilvægt að kenna nemendum aðferðir við uppsetningu dæma í 

stærðfræði, sérstaklega í frádrætti. Þeir eru þó allir á sama máli að það sé 

mikilvægt að nemendur öðlist skilninginn fyrst og þegar hann er kominn 

geti þeir farið að beita hefðbundnum aferðum. Guðrún er sú eina sem telur 

ekki þörf á því og kennir ekki uppsetningu dæma. Hún leggur áherslu á að 
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nemendur þrói eigin lausnaleiðir og skilji það sem liggur að baki 

útreikningunum. 

5.4 Virkni og þátttaka nemenda 

Í vettvangsathuguninni lýstu nemendur því oft yfir hvað þeim fannst um þau 

verkefni sem þeir tókust á við hverju sinni. Þrátt fyrir að það hafi aðeins 

verið hluti af nemendum sem létu tilfinningar sínar í ljós þá var það engu að 

síður áhugavert þar sem sum verkefni vöktu mikla hrifningu nemenda á 

meðan önnur þóttu erfið og leiðinleg. Tilfinningar nemenda geta gefið 

vísbendingar um hvaða verkefni stuðla að virkni þeirra og námsgleði.  

Anna sagði að nemendum hennar þyki töflukennsla gríðarlega 

skemmtilegt. Hún sagðist stundum leyfa nemendunum að koma upp að 

töflu og reikna dæmi þegar hún væri með litla hópa og þá kæmust færri að 

en vildu.  

Í einni kennslustund hjá Önnu voru nemendur að reikna frádráttardæmi. 

Þeir voru að æfa sig að taka til láns. Þá lýsti einn nemandi því yfir hvað 

honum þætti þetta leiðinlegt og annar sagðist ekki nenna þessu. Anna 

reyndi að hvetja þá áfram, aðstoðaði þá eftir bestu getu og reyndi að halda 

þeim við efnið.  

Í fyrsta tímanum sem ég fylgdist með hjá Lindu þá var hún með 

stöðvavinnu og hjálpaði nemendum á kennarastöðinni að reikna 

frádráttardæmi. Nokkrir nemendur lýstu neikvæðum tilfinningum þegar 

þeir áttu að glíma við frádráttinn. Þeir töluðu um hvað þetta væri erfitt, þeir 

vildu ekki fara í þetta, einn langaði ekki til að taka til láns og annar spurði 

hvort hann mætti frekar fara í samlagningu. Það heyrðust þó engin 

mótmæli á hinum stöðvunum og flestir nemendur voru að vinna að þeim 

verkefnum sem þar höfðu verið sett fyrir.  

Linda talaði um að nemendur hennar hefðu mjög gaman af því að vinna 

saman í hópum og sérstaklega að spila. Hún minntist á eitt verkefni sem hún 

lagði fyrir þá þar sem þeir áttu að kasta tengingum og byggðist verkefnið á 

samlagningu og frádrætti: 

[...] það var svona leikgleði, þau voru allan tímann að leggja 

saman og draga frá. [...] Mjög skemmtilegt verkefni og þá var 

voða gaman að leggja saman. [...] En þegar þú sérð þetta í 

bókinni þá er búið að leggja saman fullt af svona dæmum í 

bókinni en þá verður þetta svona yfirþyrmandi [...]. 
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Þegar ég fylgdist með nemendunum Lindu í búðaleik þá var mikil virkni í 

hópnum. Einn nemandi hafði tvisvar orð á því hvað þetta væri skemmtilegt. 

Annar bað Lindu um að halda áfram eftir að bjallan hringdi. Einn nemandi 

minntist þó á hvað þetta væri erfitt þegar hann átti að reikna út hvað hann 

fengi mikið í afgang.  

Edda talaði um hvað nemendum hennar þætti gaman að vinna með 

peninga og líkti því við leik. Hún sagði að þeim þætti einnig gaman að spila 

og þá færi mikið nám fram án þess að nemendur myndu gera sér grein fyrir 

því að þeir væru að læra.  

Guðrún talaði einnig um hvað nemendum hennar þætti gaman að spila 

og sagði að þeir bæðu oft um það. Hún sagði að með því að styðjast við 

stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna í kennslu sinni myndu börnin 

skilja miklu meira auk þess sem stærðfræðin væri miklu skemmtilegri.  

Í þeim kennslustundum sem ég fylgdist með þá heyrðist stundum 

nemendur segja að þeim þætti verkefnið leiðinlegt, erfitt eða þeir nenntu 

þessu ekki, sérstaklega þegar þeir voru að vinna í stærðfræðibókunum 

sínum, að draga frá og taka til láns. Þegar börnin glímdu við stærðfræði á 

annan hátt eins og í búðaleiknum hjá Lindu þá lýstu þau yfir gleði sinni, hvað 

þetta væri skemmtilegt og einn hafði orð á því hvað þetta væri létt. Þar voru 

þau að vinna sömu stærðfræði og í kennslubókunum, leggja saman og draga 

frá. Upplifun nemenda af stærðfræði virtist því vera töluvert misjöfn eftir 

því með hvaða hætti hún var lögð upp.  

5.5 Kennsluaðferðir  

Kennararnir fjórir töluðu allir um að nemendur læri á misjafnan hátt og það 

þyrfti að koma til móts við mismunandi námsþarfir þeirra með fjölbreyttum 

aðferðum. Í viðtölunum sögðu kennararnir aðeins frá þeim kennslu-

aðferðum sem þeir hafa notast við í stærðfræðikennslu sinni sem er fjallað 

um í þessum kafla ásamt þeim aðferðum sem þeir notuðu þegar 

vettvangsathugunin fór fram.  

Anna notaði sýnikennslu þegar hún kenndi nemendum að setja upp 

dæmi. Nemendur unnu verkefni í Sprota og notuðu hjálpargögn mjög lítið 

en Anna bauð þeim kubba. 

Linda kenndi nemendum einnig að setja upp dæmi og notaði sýnikennslu 

til útskýra hefðbundin reiknirit fyrir nemendum. Hún notaði hjálpargögn 

eins og talnagrindur, kubba og peninga. Hún hvatti nemendur til að vinna 

saman og reyndi að nota samræður eins og í búðaleiknum til að hjálpa þeim 

að skilja þar sem þeir unnu í litlum hópum. Linda talaði um að nemendur 
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væru ýmist að vinna í Sprota eða öðrum verkefnum. Hún notaði einnig ýmsa 

námsleiki.  

Linda talaði um að hún myndi nota töfluna mikið í kennslu sinni og hún 

reyndi að nýta öll kennslugögn sem hún hefði við höndina. Hún talaði um að 

nemendur hennar væru komnir mis langt í stærðfræði og væru ekki allir að 

vinna í sömu bókum. Hún sagði það gera henni erfiðara um vik að halda 

utan um hópinn en þau vinna eftir hugmyndafræðinni um 

einstaklingsmiðað nám. Hennni finnst gott að vinna með litla hópa í einu því 

þá geti hún náð til allra nemenda.  

Edda notar töfluna mikið með öllum bekknum og notar samræður við 

nemendur þegar hún leggur inn nýtt efni. Hún notaði ekki sýnikennslu þegar 

vettvangsathugun fór fram, hún lagði fram spurningar fyrir nemendur sem 

þeir gáfu svör við. Nemendur unnu verkefni í Sprota í kjölfarið. Edda fór á 

milli og aðstoðaði þá nemendur sem óskuðu eftir því. Edda sagði 

nemendum ekki svörin heldur leiddi þá að réttu svari með vísbendingum og 

leiðandi spurningum. Hún notaði hjálpargögn mikið og þá sérstaklega 

peninga og hvatti nemendur til að vinna saman, sem margir nýttu vel. Í 

þeim kennslustundum sem ég fylgdist með unnu nemendur mikið með 

talnalínur í Sprota sem sumir áttu mjög erfitt með. Edda taldi það vera 

vegna þess að hún hafi ekki notað talnalínur mikið í kennslu. Hún sagði að ef 

kennari hefði ekki tamið sér eitthvað þá gæti verið erfitt fyrir nemendur að 

finna upp á því.   

Guðrún notaði kennslubókina ekki að eins miklu marki og hinir 

kennararnir þrír. Hún var með þrautalausnir einu sinni í viku. Þá las hún 

sögudæmi fyrir nemendur sem þeir leystu með þeim aðferðum sem þeir 

völdu. Hún kennir nemendum ekki að setja upp dæmi heldur hvetur þá til 

að finna eigin lausnaleiðir. Nemendur útskýra lausnir sínar á blaði með texta 

eða teikningum. Í þrautalausna tímunum leggur hún almennt fyrir tvær 

þrautir, eina létta og aðra erfiðari. Þegar nemendur hafa leyst báðar 

þrautirnar þá búa þeir til sína eigin þraut og skiptast svo á að leysa þrautir 

frá hver öðrum. Guðrún er einnig með stöðvar þar sem nemendur vinna 

meðal annars verkefni úr kennslubókinni. Hún leggur ekki áherslu á að 

komast yfir ákveðið efni heldur að nemendur skilji og geti útskýrt hvernig 

þeir leysa dæmin. 

Í þeim kennslustundum sem ég fylgdist með hjá Önnu vann hver 

nemandi í sinni bók og þeir leituðu til kennarans ef þá vantaði aðstoð. 

Stofurnar eru í opnu rými og kennarar og nemendur leggja sig fram um að 

hafa ekki hátt af tillitsemi við hina bekkina. Anna spurði nemendur oft 

beinna spurninga, útskýrði svörin og sýndi þeim í sumum tilfellum nokkrar 
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aðferðir til að leysa dæmin. Hún reyndi að tengja dæmin við eitthvað sem 

nemendur þekktu til að hjálpa þeim að skilja dæmin betur. Anna sagði mér 

frá einum nemanda sem reyndi að fara eftir ákveðinni aðferð sem hann 

hafði lært en strandaði í útreikningunum og þurfti að grípa í eigin aðferð til 

að finna út hver niðurstaðan væri:  

[...] það var ein lítil áðan, hún var búin að setja í poka og svo 

alveg: „Anna, ég veit ekkert hvað var svarið“. Hún var búin að 

gleyma þessu. Hún var búin að setja í pokana og hvað svo, hvað 

var svarið. Hún var alveg orðin rugluð í þessu. [...] Þarna hafði 

hún verið að gera einhverja aðferð sem hún mundi eftir að ég 

hafði verið að sýna þeim. Þannig að ég sagði bara við hana, lét 

hana fá nýtt blað, nú skalt þú, þú skalt bara reikna þetta eins og 

þér finnst best að reikna þetta. Þá gerði hún þetta á annan hátt 

og fékk náttúrulega sama svarið [...] þá áttaði hún sig á að það 

kæmi sama svar út og þá gat hún verið viss.  

Þarna ákvað Anna að fá nemandann sjálfan til að finna út með eigin 

aðferð hvert svarið væri í stað þess að hún myndi útskýra það fyrir honum.  

Edda leitast við að leiða nemendur að réttu svari með spurningum. Hún 

reynir að hjálpa nemendum að komast sjálfir að réttri niðurstöðu í stað þess 

að segja þeim hvernig þeir geta farið að: 

 

Edda: Hvað er það sem þú skilur ekki? Hvaða tala er þetta hérna? 

Fannar: 143 

Edda: og ég ætla að taka af þér hvað mikið? 

Fannar: 100 

Edda: ég ætla að taka af þér 100 kallinn, hvað marga? 

Fannar: Einn 

Edda: Einn. Hvað átt þú marga hundrað kalla? 

Fannar: Einn 

Edda: Já. Hvað áttu þá marga þegar ég er búin að taka af þér einn? 

Fannar: 43 

Edda: Já, hárrétt. Þá skrifarðu það. 

 

Allir kennararnir fjórir telja mikilvægt að hafa fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og nota stöðvar meðal annars til þess að reyna að mæta 

þörfum allra nemenda. Þeim finnst gagnast vel að vinna með litla hópa í 

einu þar sem gott er að ná til allra nemenda og leiðbeina þeim eftir þörfum. 



 

73 

Anna og Linda nota sýnikennslu þegar þær kenna nemendum aðferðir við 

útreikninga. Anna leitast við að sýna nemendum fleiri en eina aðferð eins og 

í deilingu með það að markmiði að hjálpa þeim að finna þá aðferð sem þeir 

skilja best. Þær reyna að tengja verkefnin við raunverulegar aðstæður og við 

nemendurna sjálfa. Edda notar leiðandi spurningar til að hjálpa nemendum 

að leysa verkefnin sjálfir með hennar stuðningi. Anna og Linda reyna einnig 

að leiða nemendur að réttri lausn með spurningum og vísbendingum. 

Guðrún kennir nemendum ekki ákveðnar aðferðir og leitast við að spyrja þá 

leiðandi spurninga ef þeir geta ekki leyst dæmin á eigin spýtur. Hún notar 

samræður markvisst í kennslu og leggur áherslu á að nemendur segi hvernig 

þeir leystu dæmin og hlusti á lausnir samnemenda sinna.  
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6 Umræða 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvernig kennarar nýta samræður 

við nemendur til kennslu í stærðfræði. Tekin voru viðtöl við fjóra kennara 

þar sem leitast var við að afla upplýsinga um hvernig þeir nýttu samræður í 

stærðfræðikennslu sinni og hvaða gildi þeir töldu samræður hafa í 

kennslunni. Einnig var fylgst með kennslu þessara fjögurra kennara þar sem 

sérstök áhersla var lögð á að fylgjast með samræðum þeirra við nemendur 

sína. Út frá gögnum úr vettvangsathugun leitaðist ég við að greina 

hugsmíðar, þemu og mynstur sem lýstu því sem ég var að rannsaka. Eftir að 

hafa lyklað viðtölin greindi ég helstu lykilatriði og komu fram fimm þemu 

sem  fjallað var um í niðurstöðukaflanum hér á undan. Megin þema var 

samræður í stærðfræði annars vegar frá sjónarhorni kennara og hins vegar 

samræður í skólastofunni. Þau undirþemu sem komu fram voru 

námsbækur, aðferðir í stærðfræði, tilfinningar nemenda og kensluaðferðir. Í 

þessum kafla verða niðurstöðurnar skoðaðar í fræðilegu samhengi.  

6.1 Samræður í stærðfræði 

Kennararnir voru allir á þeirri skoðun að gildi samræðna væri mikið í 

stærðfræðikennslu og að þær myndu stuðla að auknum skilningi nemenda á 

viðfangsefninu. Anna, Linda og Eddu töldu allar mikilvægt að kenna 

nemendum aðferðir við að leysa dæmi þegar nemendur væru farnir að 

glíma við dæmi með háum tölum. Þær lögðu áherslu á skilninginn fyrst og 

Anna talaði um að það gengi allt út á það í 1. og 2. bekk. Eftir það væru 

dæmin farin að verða erfiðari og með hærri tölum þyrftu nemendur að læra 

aðferðir til að leysa þau á annan hátt en með hlutubundnum aðferðum. Þó 

þessir kennarar kenndu nemendum hefðbundin reiknirit þá töluðu þeir allir 

um að nemendur þeirra mættu nota hvaða aðferðir sem þeim þætti best að 

nota og fara eigin leiðir í að leysa dæmin. Edda talaði þó um að nemendur 

myndu yfirleitt lítið nota þær aðferðir sem kennarinn hefði ekki lagt áherslu 

á. Hlutverk kennara er gríðarlega mikilvægt og það fer eftir áherslum þeirra 

hvaða aðferðir nemendur þeirra tileinka sér.  

Kennararnir töldu nemendur geta lært mikið hver af öðrum og sögðust 

allir hvetja þá til að aðstoða hvern annan í stærðfræði. Anna var á þeirri 

skoðun að nemendur ættu í sumum tilfellum auðveldara með að skilja 

útskýringar samnemenda sinna heldur en kennarans. Báðir nemendur 

myndu læra af því, sá sem hefði fengið aðstoð og einnig sá sem útskýrði. 

Fræðimennirnir Vygotsky og Piaget voru á þeirri skoðun að nemendur gætu 

lært mikið hver af öðrum. Vygotsky talaði um að börn gætu lært mun meira 
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ef þau fengju aðstoð frá öðrum með meiri kunnáttu heldur en þau gætu á 

eigin spýtur (Vygotsky, 1978). Piaget taldi samskipti á milli jafningja örva 

vitsmunaþroska barna meira heldur en samskipti við fullorðna. Að hans 

mati voru börn líklegri til að ræða hluti sín á mili, greina þá og rökræða 

heldur en við fullorðna því þar væri valdaójafnvægið of mikið (Snowman 

o.fl., 2009). Heilarannsóknir hafa einnig sýnt að við lærum mest þegar við 

kennum einhverjum öðrum (Sousa, 2001).  

Guðrún lagði mikla áherslu á samræður í sinni stærðfræðikennslu. Hún 

byggði kennslu sína að miklu leyti á rannsóknum Carpenter o.fl. (1996; 

1999) um stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna. Þar er lögð áhersla á 

að átta sig þeim skilningi sem börn hafa fyrir og reyna að byggja á þeim 

skilningi. Guðrún leggur áherslu á skilning nemenda í allri kennslu sinni. Hún 

er með þrautalausnatíma einu sinni í viku í 80 mínutur þar sem hún notar 

samræður markvisst. Í upphafi er Guðrún með ákveðna kveikju til að vekja 

áhuga nemenda á efninu og tengja við áhugamál þeirra. Í þrautalausna-

tímanum sem ég fylgdist með þá fjallaði þrautin um tvö börn sem voru 

annars vegar að safna límmiðum og hins vegar sérvíettum. Guðrún byrjaði á 

að spyrja nemendur hverju þeir væru að safna og tengdi þrautina við 

áhugamál þeirra. Nemendur voru komnir á flug áður en þeir fengu þrautina 

í hendurnar. Athyglin var í fullum gangi og nemendur leystu þær þrautir 

sem Guðrún lagði fyrir fullir af áhuga, fyrst eina létta og svo aðra þyngri. 

Guðrún fór á milli nemenda og margir hverjir lýstu því hvernig þeir hefðu 

leyst þrautirnar. Í lok tímans fór bekkurinn saman í heimakrók þar sem 

nokkrir nemendur lýstu fyrir hópnum hvernig þeir hefðu leyst þrautirnar og 

lausnaferlið var rætt. Í þessum tíma voru nemendur í aðalhlutverki. Þeir 

tóku allir virkan þátt í tímanum og lögðu mikið kapp við að leysa þrautirnar 

og enn meira kapp við að fá að deila því hvernig þeir leystu þær. Það var 

mikið líf, mikil virkni og þó nokkur hávaði. 

Samkvæmt Carpenter o.fl. (1996; 1999) er mikilvægt að kennarar skilji 

þá þróun sem nemendur fara í gegnum í stræðfræði. Það sé 

grundvallarforsenda til að kennarar viti hvernig þeir geta stutt nemendur 

sína og stuðlað að því að þeir geti þróað lausnaleiðir sínar. Ein helsta 

ástæða þess að Anna og Edda kenna hefðbundin reiknirit er til að kenna 

nemendum að nota aðrar leiðir en hlutbundnar aðferðir til að leysa dæmi 

með háum tölum. Carpenter o.fl. (1996) hafa rannsakað lausnaleiðir barna 

þar sem kom í ljós að hlutbundna stigið er fyrsta stigið af fjórum. Nemendur 

geta þróað lausnaleiðir sínir með auknum skilningi og aukið færni sína í 

hugarreikningi. Þegar kennarar skilja þessa þróun í stærðfræðilegri hugsun 

nemenda þá getur það haft umtalsverð áhrif á kennsluaðferðir þeirra sem 
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hefur áhrif á nám nemenda. Nemendur herma einungis eftir aðferðum sem 

þeir skilja (Carpenter o.fl., 1996; Carpenter o.fl., 1999).  

Guðrún lýsti lausnaferli hjá einum nemanda sem var að reikna hver væri 

summan af 12 plús 13. Nemandinn braut dæmið niður og skrifaði 10 +10 + 2 

+ 3 og reiknaði út úr dæminu á þann hátt. Þá lagði hann fyrst saman tugina 

og svo einingarnar. Þarna var þessi nemandi í upphafi 2. bekkjar búinn að 

þróa lausnaferli sitt á þann hátt að hann gat brotið dæmið niður og reiknað 

það án þess að nota hlutbundar aðferðir. Ef nemendum er kennt að nota 

hefðbundið reiknirit snemma á námsferlinum þá fara þeir á mis við tækifæri 

til að þróa lausnaferli sitt á þennan hátt. Það er mjög líklegt að nemendur 

muni beita þeim aðferðum sem lögð hefur verið áhersla á í þeirra námi 

nema þeim hafi verið kennt að fara eigin leiðir.  

Kennsluaðferðir Guðrúnar eru í samræmi við sjónarhorni Bruners (1996) 

um barnið sem hugsuð. Þá reynir kennarinn að skilja hvað barnið hugsar og 

hvernig það hefur öðlast skilning. Kennsla miðar að því að hjálpa barninu að 

skilja betur en ekki einhliða. Það er stuðlað að skilningi með umræðum og 

samvinnu þar sem barnið er hvatt til að tjá eigin sjónarmið og hlusta á 

sjónarmið annarra sem geta verið ólík. Litið er á barnið sem einstakling sem 

getur rökrætt og myndað merkingu bæði á eigin spýtur og með samræðum 

við aðra. Þetta sjónarmið er í samræmi við hugmyndir Dewey (2000) um 

barnið sem virkan í eigin þekkingarleit.  

Í rannsóknum sínum um stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna 

byggðu Carpenter o.fl. (1996; 1999) á kenningum um hugsmíði þar sem 

áhersla er lögð á að byggja á fyrri þekkingu nemenda. Þáttur tungumálsins 

er mikilvægur sem Vygotsky (1978) lagði áherslu á. Nemendur nota 

tungumál stærðfræðinnar til að lýsa lausnaleið sinni, bæði skriflega og 

munnlega. Félagslegi þátturinn er í hámarki en Vygotsky taldi börn geta lært 

meira í samskiptum við aðra heldur en þeir gætu á eigin spýtur. Þátttaka 

nemenda í eigin námi er mikil þar sem þeir fá að finna eigin leiðir til að leysa 

viðfangsefnin og segja öðrum hvernig þeir leystu þau. Carpenter o.fl. (1999) 

töldu börn geta lært mikið af því að lýsa eigin lausnaferli. Þegar nemendur 

eiga að lýsa sinni lausnaleið á þann hátt að samnemendur þeirra geti skilið 

það þá er eins og þeir séu í hlutverki kennara. Börnin þurfa að skilja það 

sem þau eru að gera áður en þau geta lýst því fyrir öðrum. Þarna fer 

hámarks nám fram þar sem 75% af námsefninu situr eftir þegar börn læra 

með því að leysa sjálf verkefni og 90% þegar þau kenna það (Sousa, 2001). 

Þegar kennslu er hagað á þennan hátt þá er hún í samræmi við það sem lagt 

er upp með í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012; Menntamálaráðuneytið, 2007). Þar segir 
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að leggja eigi áherslu á þátt tungumálsins og röksemdafærslu nemenda og 

með því sé hægt að efla stærðfræðilega hugsun þeirra. Skilningur nemenda 

eflist þegar þau fá tækifæri til að skiptast á skoðunum við aðra um 

stærðfræðileg viðfangsefni.  

Í samtali Önnu við Bjarka mátti sjá hana hvetja hann til að útskýra 

niðurstöðu sína. Þar notaði hún samræður með sömu markmiðum og 

Boaler og Humphreys (2005) þar sem leitast er við að fá nemendur til að 

ígrunda lausn sína og skilja það sem liggur að baki útreikningunum.  

Rannsókn Mercer og Sams (2006) á áhrifum þess að kenna nemendum 

að nota tungumálið í stærðfræði leiddu í ljós að þeir nemendur sem fengu 

þjálfun í samræðum bættu sig mun meira í stærðfræði heldur en 

samanburðarhópur sem fékk hefðbundna kennslu. Rannsóknin sýndi fram á 

að ef börn lærðu að nota tungumálið sem tæki í samvinnuverkefni hefði það 

umtalsverð og jákvæð áhrif á þátttöku þeirra í náminu og á námsárangur 

þeirra. Guðrún talaði um að hún væri alveg búin að fá sína staðfestingu á 

því að þessi aðferð væri að skila góðum árangri. Hún var búin að fara með 

tveimur bekkjum í gegnum samræmdu prófin 4. bekk sem hún hefði kennt í 

3-4 ár með þessari kennsluaðferð og þeir hefðu báðir verið vel yfir 

landsmeðaltali.  

Í samtali Lindu við nemendur sína í búðaleiknum deila nemendur 

niðurstöðum sínum eftir að hafa fundið út hver afgangurinn væri. Í 

samræðunum var áherslan á lausnina fremur en ferlið sem er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Goodchild (2001). Í rannsókn Boaler og Humphreys 

(2005) er lögð áhersla á að hvetja nemendur til að efast um það efni sem er 

til skoðunar, biðja um sannanir og sýna fleiri mögulegar leiðir að lausn. 

Markmiðið er að fá útskýringar sem hjálpa þeim að öðlast skilning á efninu. 

Guðrún leitaðist við að ná þessu fram. Í samræðum hennar við nemendur 

sína lagði hún áherslu á að ræða mismunandi lausnaleiðir sem nemendur 

höfðu valið til að reikna dæmin.  

Bruner (1996) taldi að kennarar myndu byggja kennslu sína á þeirri trú 

sem þeir hafa um hvernig nemendur læra. Rannsókn á viðhorfum kennara 

til stærðfræðináms og -kennslu sýndi að viðhorf þeirra til stærðfræði sem 

fræðigreinar væri í samræmi við kenningar um hugsmíði. Þeir líta almennt á 

stærðfræði sem fræðigrein sem er í stöðugri þróun en ekki að hún snúist 

fyrst og fremst um að læra reglur og aðferðir. Þegar viðhorf þeirra um 

hvernig börn læra reikniaðgerðir voru skoðuð kom þó í ljós að þau voru í 

andstöðu við kenningar um hugsmíði. Þeir lögðu áherslu á að kenna 

nemendum hefðbundin reiknirit og töldu þá ná bestum árangri með 

endurteknum æfingum (Margrét Vala Gylfadóttir, 2004). Þetta er í samræmi 
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við viðhorf Önnu, Eddu og Lindu um að börn læri á eigin forsendum en 

þegar stærðfræðin verður flóknari þá þurfi þau að læra hefðbundin reiknirit, 

að taka til láns og geyma. Rannsóknir sem byggja á kenningum um hugsmíði 

hafa sýnt fram á að nemendur geti þróað eigin lausnaleiðir sem getur 

stuðlað að dýpri skilningi þeirra á stærðfræði heldur en þegar notaðar eru 

hefðbundnar aðferðir með áherslu á endurteknar æfingar (Carpenter o.fl., 

1996). Allir kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn töldu samræður 

hafa mikið gildi í stærðfræðikennslu. Mikið nám gæti farið fram í 

samræðum auk þess sem þær myndu stuðla að auknum skilningi nemenda 

á viðfangsefninu. Þrír kennaranna notuðu þær þó ekki markvisst í kennslu 

og fannst lítill tími gefast fyrir samræður. Kennarar hafa tilhneigingu til að 

kenna á sama hátt og þeir lærðu. Margir hafa ekki kynnst öðrum 

kennsluháttum og þá skortir reynslu í rökræðum og rannsóknarvinnu sem 

gerir það að verkum að þeir treysta sér ekki til að kenna með þeim hætti 

(Boaler og  Humphreys, 2005; Jónína Vala Kristinsdóttir, 2010). 

Hlutverk kennara er mikilvægt í að stuðla að því að börn noti tungumálið 

í þekkingaröflun sinni. Eins og David og Lopez (2002) bentu á í rannsókn 

sinni þá gegnir kennarinn sérlega mikilvægu hlutverki í að leiða nemendur 

að árangursríkum samræðum. Það fellur í hans hlut að taka þátt í 

samræðunum, hvetja nemendur áfram og spyrja þá spurninga sem eiga við 

hverju sinni. Hann þarf að vera meðvitaður um að hverju hann stefnir, vera 

eftirtektasamur og stuðla að stærðfræðilegri hugsun nemenda með 

viðeigandi inngripum.  

Kennararnir fjórir nota samræður á mjög ólíkan hátt í kennslu sinni. 

Anna og Linda leituðust við að útskýra fyrir nemendum hvernig þeir gætu 

leyst dæmin með mismunandi aðferðum. Þær ásamt Eddu notuðu 

spurningar til að leiða nemendur að réttu svari. Samræður Guðrúnar við 

nemendur sína voru meira um aðferðir en svarið. Það virtust ekki skapast 

mikil tækifæri til að ræða um stærðfræði þar sem áherslan var á 

uppsetningu dæma með hefðbundnum reikniritum. Þá var hlutverk 

kennarans að útskýra fyrir nemendum hvernig þeir gætu leyst dæmin en 

þegar nemendur fengu að nota eigin aðferðir þá kom í þeirra hlut að 

útskýra lausnaleiðir.  

6.2 Námsbækur 

Í viðtölum töluðu sumir kennaranna um námsbækur sem stýribækur. Edda 

taldi það vera jákvætt að láta nemendur fylgjast að í einni bók og hún myndi 

nota hana til að leggja inn nýtt efni fyrir allan bekkinn eftir því hvar þeir 

væru staddir í kennslubókinni hverju sinni. Lindu fannst hún þurfa að 
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komast yfir ákveðið efni í námsbókunum og það myndi taka mestan tíma í 

stærðfræðikennslunni. Hún talaði um að kennarar væru í kapphlaupi við 

tímann og hún myndi gjarnan vilja hafa meiri umfram tíma til að fara í aðra 

þætti eins og samræður um stærðfræðileg viðfangsefni. Anna talaði ekki um 

kennslubækurnar sem stýrandi afl en minntist á samræmdu prófin og þau 

fjölmörgu markmið aðalnámskrár sem þau þyrftu að reyna að ná. Þetta 

viðhorf kennara endurspeglar sjónarhorn Bruners (1996) um barnið sem 

þekkingarþega. Þá er litið svo á að þekkingin komi utan frá og henni sé hægt 

að fletta upp í bókum. Vitneskjan sé þegar til og barnið þurfi að finna leið til 

að taka við henni.  

Anna taldi að nemendur myndu jafnvel ná meiri skilningi á stærðfræði 

með því að glíma við gátur heldur en með því að leysa dæmi í kennslubók. 

Þrautir sem hún setti fram sem gátur myndu stuðla að meiri hugsun hjá 

þeim. Þetta viðhorf samræmist markmiði aðalnámskrár að nemendur öðlist 

skilning á þeim viðfangsefnum sem þeir fást við í náminu 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Linda og Anna töluðu báðar um að það gæfist ekki eins mikill tími og þær 

vildu til að ræða um þá stærðfræði sem nemendur væru að takast á við og 

mismunandi lausnaleiðir. Linda sagði kennara þurfa að komast yfir ákveðið 

efni í kennslubókinni og Anna sagði að kennararnir væru að keppast við að 

ná markmiðum aðalnámskrár. Þetta er í samræmi við niðurstöður David og 

Lopes (2002) þar sem áherslur kennara voru meiri á að leysa verkefni í 

stærðfræði heldur en að ræða um þau.  

Guðrún notar einnig kennslubækur í kennslu sinni og má segja að viðhorf 

hennar til kennslu samsvari blöndu af sjónarhorni Bruners (1996) um barnið 

sem arftaka hugmynda og um barnið sem hugsuð. Tekið er mið af þekkingu 

úr fortíðinni og reynt að viðhalda henni. Guðrún er ekki bundin við 

kennslubókina í stærðfræðikennslu sinni. Hún talaði um að það væru 

ákveðin markmið sem kennarar myndu vinna að á hverjum vetri og hún 

myndi fara yfir hvort þau hefðu náðst. Hún notaði mikið af þrautalausnum 

til viðbótar við annað kennsluefni.  

Námsgögn eiga að vera í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og 

gildandi lög. Þau eiga að taka mið af nýjustu þekkingu í menntunar- og 

kennslufræðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Eining er 

námsefni sem hefur verið þýtt og aðlagað í samræmi við aðalnámskrá (Birna 

Hugrún Bjarnadóttir og  Guðrún Angantýsdóttir, 2003). Guðrún notaði 

Einingu sem aðal kennslubók en hinir notuðu Sprota. Kennarar ættu að 

skoða námsefni með gagnrýnu hugarfari til að meta hvort það uppfylli þau 

markmið sem sett eru fram í aðalnámskrá. 
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6.3 Aðferðir við reikning 

Það hefur lengi verið rætt um gildi þess að kenna ákveðnar aðferðir til að 

leysa dæmi í stærðfræði. Þar hefur uppsetning dæma samkvæmt 

hefðbundnu reikniriti verið ein af umdeildum aðferðum. Þrír af 

kennurunum, þær Anna, Linda og Edda, telja mikilvægt að kenna 

uppsetningu dæma í stærðfræði. Anna segist ekki kenna aðferðir fyrr en í 3. 

bekk. Í 1. og 2. bekk leggi hún megin áherslu á að nemendur öðlist skilning á 

stærðfræði. Þá nota nemendur hluti og velja eigin leiðir til að finna lausnir á 

þeim verkefnum sem þeir takast á við. Í 3. bekk eru þeir farnir að vinna með 

hærri tölur og verkefnin orðin erfiðari. Þá telur hún að nemendur geti ekki 

lengur beitt hlutbundnum aðferðum til að finna lausn, þegar tölurnar eru 

komnar yfir 100. Edda tekur í sama streng, það sé mikilvægt að nemendur 

öðlist skilning í stærðfræði en þegar þeir eru farnir að vinna með háar tölur 

þá þurfi að sýna þeim aðferðir sem þeir geta notað til að reikna slík dæmi. 

Hún talaði um að annars strandi nemendur í útreikningum sínum því það sé 

ekki hægt að reikna með því að teikna endalaus strik á blað auk þess sem 

þeir væru líklegir til að ruglast við talninguna. Lindu finnst það eigi að kenna 

nemendum ákveðnar aðferðir til að gefa þeim val um hvort þeir vilji nota 

hefðbundin reiknirit eða velja eigin leiðir. Anna, Linda og Edda eru á þeirri 

skoðun að besta leiðin til að reikna dæmi með háum tölum sé með því að 

nota hefðbundin reiknirit. Fosnot og Dolk (2001) benda á að þó þessi aðferð 

sé gagnleg þegar unnið er með háar tölur þá sé þetta almennt ekki besta 

aðferðin. Börn þurfa að geta reiknað á skilvirkan hátt og ályktað hvort 

niðurstöður þeirra séu skynsamlegar. Þegar reiknað er með hefðbundnum 

reikniritum eru tölurnar meðhöndlaðar sem tölustafir en ekki sem stærð. 

Það er erfitt fyrir börn að muna skrefin og enn erfiðara fyrir þau að skilja 

þau. Áherslan er á ferlið en ekki hversu skynsamlegt svarið er. Það getur þó 

verið áhugavert fyrir nemendur að fræðast um hvernig hefðbundin reiknirit 

virka þegar þeir hafa náð djúpum skilningi á tölum og reikniaðgerðum. 

Stærðfræðikennsla ætti þó ekki að byggjast á þeim aðferðum því þá er ekki 

verið að stuðla að því að nemendur öðlist skilning á tölum.  

Anna talaði um að nemendur hennar mættu alltaf velja eigin leiðir þó 

þeim hefði verið kennt að nota hefðbudnin reiknirit. Hún lagði þó sérstaka 

áherslu á að þeir myndu alltaf byrja á einingunni svo þeir myndu ekki lenda í 

vandræðum í útreikningum. Þegar börn setja upp dæmi samkvæmt 

hefðbundnu reikniriti þá byrja þau á einingunni sem er lægsti hluti tölunnar. 

Þegar börn hafa ekki lært að nota hefðbundin reiknirit þá hafa þau 

tilhneigingu til að leggja saman þúsundin fyrst. Þá eru þau líklegri til að 
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komast að skynsamlegri niðurstöðu heldur en þegar byrjað er á einingunni 

samkvæmt hefðbundnum aðferðum reiknirita (Fosnot og  Dolk, 2001).  

Guðrún er eini kennarinn sem kennir nemendum ekki hefðbundið 

reiknirit til að leysa stærðfræðidæmi. Hún telur nemendur ekki þurfa að 

læra að setja upp dæmi á hefðbundinn hátt. Lausnaleiðir þeirra þróast með 

tímanum, þau færast af hlutbundna stiginu yfir á talningastigið og nota svo 

þekktar staðreyndir. Þau viðhorf sem birtast hjá Guðrúnu eru í samræmi við 

hugmyndir Fosnot og Dolk (2001) og rannsóknir Carpenter o.fl. (1996; 

1999). Fosnot og Dolk (2001) segja að þegar nemendur læra að horfa á 

tölurnar fyrst og ákveða síðan hvaða aðferð þeir nota til að leysa dæmið þá 

nýti þeir skilning sinn á tölum og reikniaðgerðum sem hjálpar þeim að 

dýpka silning sinn. Rannsóknir Carpenter o.fl. (1996) hafa leitt í ljós að 

lausnaleiðir nemenda þróast með tímanum og þau fara í gegnum ákveðið 

ferli við þrautalausn sem er sambærilegt hjá öllum börnum. Þegar kennarar 

skilja þessa þróun á stærðfræðilegri hugsun nemenda þá getur það leitt til 

grundvalla breytinga á kennsluaðferðum þeirra (Carpenter o.fl., 1996). 

Kennarar þurfa að þróa eigin hugarreikningsaðferðir til að hjálpa 

nemendum sínum að gera slíkt hið sama (Fosnot og  Dolk, 2001). Í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) 

kemur fram að það eigi að leggja áherslu á hugarreikning í kennslu og þeirri 

tækni sem hægt er að beita við hann. 

Þegar Guðrún var með nemendur sem voru að fara í samræmd próf í 4. 

bekk kenndu sumir foreldranna börnum sínum hefðbundin reiknirit þegar 

prófin nálguðust. Guðrún tók eftir að þessir nemendur gripu í eigin aðferðir 

þegar dæmin urðu flóknari. Fosnot og Dolk (2001) tala um að þegar börn 

læri ekki að nota hefbundið reiknirit í skóla séu það oft foreldrarrnir sem 

kenna þeim það. Þegar börn nota hefðbundið reiknirit þá hætta þau að 

hugsa um tölurnar og framkvæma aðgerðirnar vélrænt. Þeir sem nota ekki 

hefðbundið reiknirit þróa lausnaferli sitt og verða sífellt betri hugsuðir í 

stærðfræði. Kennarar þurfa að hjálpa nemendum að þróa lausnaleiðir sínar 

þannig að þeir læri að sjá samband talnanna og vinna með það.  

Í rannsókn Goodchild (2001) kom í ljós að kennarinn sem hann fylgdist 

með reyndist leiða nemendur í gegnum dæmin með ákveðnum aðferðum til 

að komast að réttri lausn. Hann lagði áherslu á svarið fremur en ferlið. Það 

sem helst hefur verið deilt á þegar nemendum eru kenndar ákveðnar 

aðferðir í stærðfræði er að þeir læri aðferðirnar og geti reiknað dæmi en 

það leiði ekki til skilnings á því sem liggur að baki. David og Lopes (2002) 

hafa einnig bent á að of mikil áhersla á þjálfun aðferða geti leitt til þess að 

nemendur skapi ákveðnar reglur í huganum sem ekki eru réttar. Samræður 
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eru góð leið til að komast að því ef einhver misskilningur er til staðar hjá 

nemendum og þá er hægt að leiðrétta hann (Carpenter o.fl., 1996).  

6.4 Virkni og þátttaka nemenda 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um mikilvægi þess að hafa gleði 

nemenda að leiðarljósi í kennslunni og efla áhuga þeirra. Tilfinningar hafa 

umtalsverð áhrif á nám nemenda. Það er sérlega mikilvægt að nemendum 

líði vel í skólanum og finnist þeirra framlag skipta máli. Nemendur eru virkir 

þegar þeir eru ánægðir og þeir læra betur (Sousa, 2009).  

Það var mjög áhugavert að fylgjast með kennslu hjá þeim fjórum 

kennurum sem tóku þátt í þessari rannsókn. Í tíma hjá Eddu var athygli 

nemenda í hámarki þegar hún ræddi við allan hópinn samhliða innlögn á 

nýju efni. Þar mátti sjá hvernig hún reyndi að virkja alla nemendur til 

þátttöku. Þegar hún lagði fram spurningar mátti sjá flestar hendur uppi á 

lofti og hún leitaðist við að gefa öllum nemendum tækifæri til að leggja sitt 

af mörkum. Framlag allra var jafn mikilvægt og ef einhver kom með rangt 

svar var það rætt þar til þeir fundu rétt svar í sameiningu. Samkvæmt Sousa 

(2009) hefur komið í ljós í heilarannsóknum að mikilvægt sé að meta 

framlag allra nemenda. Það er lögð áhersla á það í drögum að 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012) og jafnframt að röng svör geta verið 

lærdómsrík. Þegar nemendur í bekknum hennar Eddu áttu að vinna í 

kennslubókinni þá virtist námsáhuginn vera mjög misjafn. Þar mátti sjá 

nemendur vinna samviskusamlega að þeim verkefnum sem þeim hafði verið 

sett fyrir. Sumir þeirra leiðbeindu samnemendum sínum sem vissu ekki 

hvernig þeir gátu leyst verkefnin. Það var hins vegar erfiðara að fá aðra 

nemendur til að komast að verki. Einn lagðist fram á borðið ofan á bókina 

sína, annar sagðist ekki kunna þetta og áhuginn var lítill hjá nokkrum 

öðrum. Þegar bókunum var lokað og Edda ræddi sameiginlega við bekkinn 

um viðfangsefni dagsins var eins og áhuginn blossaði upp aftur. Þeir sem 

höfðu verið áhugalausir tóku fullan þátt í þeim umræðum sem þar áttu sér 

stað sem voru um þau stærðfræðiverkefni sem þau höfðu verið að glíma við 

í tímanum.  

Í tímum hjá Önnu og Lindu lýstu nemendur neikvæðum tilfinningum 

þegar þeir glímdu við verkefni í kennslubókum. Það heyrðist oftast þegar 

nemendur voru að reikna frádráttardæmi og taka til láns. Það reyndist 

mörgum þeirra erfitt og sumir reyndu að semja við kennarann um að fá að 

fara í önnur verkefni. Hins vegar þegar nemendur í bekknum hjá Lindu 

glímdu við sömu verkefnin í búðaleik þá var allt annað upp á teningnum. Þar 
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lýstu nemendur því yfir hvað þetta væri skemmtilegt og einn talaði um hvað 

þetta væri létt. Það var mikið líf yfir nemendum og flestir tóku fullan þátt í 

verkefninu að einum nemanda undanskildum. Þarna mátti glögglega sjá 

hvað umgjörðin skipti miklu máli og þó nemendur væru að glíma við 

samlagningu og frádrátt í búðarleiknum, eins og í kennslubókunum, þá var 

mun meiri gleði í leiknum. Allir kennararnir höfðu orð á því hvað nemendum 

þeirra þætti gaman að spila. Það er einmitt lögð áhersla á það í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að nota leik sem 

kennsluaðferð og ýta undir vinnugleði nemenda.  

Guðrún hefur byggt kennslu í samræmi við rannsóknir Carpenter o.fl. 

(1996; 1999) um stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna. Þá leggur hún 

áherslu á samræður í kennslunni, að nemendur leysi þrautir með eigin 

aðferðum og ræði lausnaleiðir sínar. Nemendur mega ræða saman og leysa 

sum verkefni í hóp. Hún talaði um að það myndi ekki einungis skila sér í 

auknum skilningi nemenda heldur myndi það auk þess gera stærðfræðina 

miklu skemmtilegri.  

Eins og Sousa (2009) bendir á þá verður athygli nemenda meiri sem 

stuðlar að meira námi þegar þeir eru ánægðir og líður vel. Einnig má leiða 

að því líkum að nemendur séu viljugari til að takast á við verkefnin þó þau 

reyni á þá þegar þau eru sett í skemmtilegt samhengi eins og leiki og spil, 

samanber búðaleikinn hjá Lindu. Þegar gleði og ánægja er í fyrirrúmi þá 

stuðlar það ekki einungis að meira námi heldur gerir það einnig að verkum 

að nemendur verða ánægðari í skólanum og upplifun þeirra af náminu 

jákvæðari.  

6.5 Kennsluaðferðir 

Sýnikennsla er mjög þekkt kennsluaðferð sem hefur mikið verið notuð í 

gegnum tíðina meðal annars í stærðfræðikennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). Kennararnir fjórir sem ég fylgdist með notuðu allir sýnikennslu að 

einhverju leyti en mis mikið. Þeir kennarar sem töldu mikilvægt að kenna 

nemendum aðferðir virtust nota sýnikennslu að miklu leyti við það. Þegar 

nemendur í bekknum hennar Önnu voru að læra deilingu þá reyndi Anna að 

sýna þeim nokkrar aðferðir svo nemendur gætu valið þá aðferð sem þeir 

skildu best. Linda notaði sýnikennslu þegar hún aðstoðaði nemendur sem 

voru að glíma við að setja upp dæmi. Sjónarhorn Bruners (1996) um barnið 

sem hermir byggir á því viðhorfi að barn geti lært með því að vera sýnt 

hvernig það á að gera og herma eftir. Barnið læri þessa nýju kunnáttu með 

endurteknum æfingum. Bruner benti á að það sé hætt við því að nemendur 

hermi eftir kennaranum án hugsunar og óvíst að þeir skilji það sem þeir eru 
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að gera. Það er ekki nóg að læra hvernig á að framkvæma það þarf að vera 

blanda af æfingum og hugtakaskýringum til að barnið öðlist sveigjanlega 

kunnáttu.  

Edda sagðist einnig kenna nemendum uppsetningu dæma en á þeim 

tíma sem vettvangsathugun fór fram voru nemendur að takast á við 

talnalínur. Edda var með sýnikennslu í upphafi og lok kennslustundar sem 

nemendur tóku virkan þátt í. Þar skiptist hún á að spyrja nemendur hvaða 

tala ætti að koma á hverjum stað og fór þannig yfir það með bekknum 

hvernig við notum talnalínur. Þegar nemendur þurftu á aðstoð að halda þá 

sagði Edda þeim ekki svarið heldur spurði þá leiðandi spurninga þar til þeir 

fundu sjálfir út svarið. Guðrún notaði sýnikennslu einu sinni þegar 

vettvangsathugun fór fram þegar hún kenndi nemendum að búa til súlurit. 

Hún kenndi þeim ekki að setja upp dæmi og notaði ekki sýnikennslu í 

reikningi. Þá leitaðist hún við að hvetja nemendur til að finna eigin leiðir til 

að leysa verkefni og flestir þeirra náðu að leysa þau á eigin spýtur. Hlutverk 

Guðrúnar var fyrst og fremst að fara á milli nemenda og skoða hvort 

útskýringar þeirra væru nógu skýrar. Hún hvatti þá nemendur sem höfðu 

komist að rangri niðurstöðu að endurskoða útreikninga sína og var aðeins 

einn nemandinn sem átti í vandræðum með að komast að niðurstöðu í 

þeim kennslustundum sem ég fylgdist með. Guðrún spurði hann leiðandi 

spurninga þar til hann komst sjálfur að réttri niðurstöðu.  

Þegar nemendur læra ákveðnar aðferðir þá liggur í hlutarins eðli að 

kennarinn sýni nemendum hvernig þeir fara að við að leysa verkefni með 

þessum ákveðnu aðferðum, eins og að taka til láns. Þátttaka nemenda er 

minni þar sem hlutverk þeirra er að taka við þekkingunni í stað þess að 

uppgötva sjálfir og leita eigin leiða eins og Bruner (1996) benti á í 

sjónarhorni um barnið sem viðtakanda þekkingar. Þegar sýnikennsla er 

ríkjandi í skólastofunni þá er hætt við að nemendur fari á mis við þau 

tækifæri að fá að afla sér eigin þekkingar, þróa eigin lausnaleiðir og læra 

með og af samnemendum sínum eins og lagt er upp með í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 2012; 

Menntamálaráðuneytið, 2007). Kennarar hafa tilhneigingu til að kenna á 

sama hátt og þeir lærðu og margir hafa ekki kynnst öðrum kennsluháttum 

(Jónína Vala Kristinsdóttir, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sitji meira eftir í langtíma minni 

nemenda eftir því sem þátttaka þeirra er meiri. Einungis 30% af námsefninu 

sitji eftir ef kennari beitti sýnikennslu, 75% ef nemendur læra með því að 

leysa sjálfir verkefni og 90% ef nemendur kenna öðrum (Sousa, 2001). Það 

eru því sterk rök fyrir því að hvetja nemendur til að leysa verkefni á eigin 



 

86 

spýtur og leiðbeina hver öðrum. Allir kennararnir sögðust hvetja nemendur 

til að hjálpast að og í kennslustundum hjá Eddu og Guðrúnu mátti sjá marga 

nemendur nýta það.   

6.6 Samantekt 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar þá nota kennararnir 

samræður í stærðfræði á ólíkan hátt. Allir kennararnir nota samræður að 

einhverju leyti í stærðfræðikennslu sinni og einn notar þær markvisst. Hinir 

kennararnir notuðu samræður að eigin sögn ómeðvitað. Þrír af 

kennurunum notuðu kennslubókina sem ákveðið tæki til að styðjast við 

þegar þeir skipuleggja stærðfræðikennslu. Þeir töldu mikilvægt að kenna 

nemendum aðferðir til að leysa stærðfræðidæmi þó þeim væri í sjálfsvald 

sett hvort þeir myndu nota þær aðferðir eða fara eigin leiðir. Guðrún lagði 

minni áherslu á kennslubækurnar. Hún byggði kennsluna upp á annan hátt 

en hinir kennararnir þrír þar sem hún lagði sérstaka áherslu á samræður um 

stærðfræði. Hún var með fá verkefni og lagði mikla áherslu á umræður um 

þau.  

Guðrún byggði kennsluna meðal annars á rannsóknum Carpenter o.fl. 

(1996; 1999) um stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna og þær 

hugmyndir eru í samræmi við kenningar Dewey og kenningar um hugsmíði. 

Dewey (2000) taldi að skólinn ætti að vera lifandi samfélag þar sem 

nemandi væri virkur þátttakandi í eigin námi. Það ætti að leggja áherslu á 

samvinnu nemenda og tengja nám við fyrri þekkingu þeirra. Í kenningum 

um hugsmíði er lögð áhersla á að nemendur byggi upp eigin þekkingu. Þeir 

þurfi að skapa eigin merkingu á náminu til að það verði merkingarbært í 

augum þeirra (Snowman o.fl., 2009). Nemendur eiga auðveldara með að 

læra það námsefni sem hefur merkingu fyrir þá (Blakemore og  Frith, 2007). 

Þetta er í samræmi við áherslur aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) sem allir kennarar landsins þurfa að hafa 

að leiðarljósi í kennslu sinni.  

Bæði í vettvangsathugun og í viðtölunum við kennarana kom í ljós að 

nemendum virtist þykja mun skemmtilegra að takast á við stærðfræði í 

gegnum leiki eða samræður heldur en með hefðbundnum reikniritum. Að 

fylgjast með nemendum glíma við stærðfræði í leik var eins og að sjá 

stærðfræðina glædda lífi. Þegar nemendur glímdu við þrautir voru þeir fullir 

af áhuga þar sem allir tóku virkan þátt og lögðu kapp á að fá að segja frá 

lausnaleið sinni. Nemendur virtust njóta þess að glíma við stærðfræði á 

þennan hátt.  
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7  Lokaorð 

Í upphafi hafði ég sjálf ákveðnar efasemdir, ekki um þær hugmyndir sem 

stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna byggir á, heldur hvort það nægi 

að leggja áherslu á skilning við stærðfræðikennslu án þess að kenna 

ákveðnar aðferðir við reikning. Eftir að hafa kynnt mér ýmsar rannsóknir á 

stærðfræðikennslu fékk ég nýtt sjónarhorn á hugarreikning og sá hvað 

samræður hafa mikilvægu hlutverki að gegna í stærðfræðikennslu þar sem 

áhersla er lögð á skilning. Ég sá að í mínu grunnskólanámi hafði áherslan 

verið meiri á aðferðir heldur en á skilning. Kveikjan að þessari ritgerð var því 

forvitni mín á að vita hvernig kennarar nýta samræður við stærfræðikennslu 

í dag. Hafa kennsluhættir breyst frá því að ég var í grunnskóla og stuðla 

kennarar að því að nemendur geti þróað lausnaleiðir sínar. Því betur sem ég 

hef kynnt mér rannsóknir á samræðum í stærðfræðinámi og -kennslu og 

eftir framkvæmd þessarar rannsóknar þá hef ég fengið fullvissu um gildi 

þess að kenna stærðfræði til skilnings þar sem samræður um stærðfræði er 

mikilvægur þáttur.  

Þekking kennara á þróun á stærðfræðilegri hugsun nemenda hefur mikil 

áhrif á þær kennsluaðferðir sem þeir beita, sem jafnframt hefur áhrif á nám 

nemenda. Grundvallarforsenda er að kennarar þekki þessa þróun til að geta 

stuðlað að því að nemendur færist af hlutbundna stiginu yfir í þróaðari 

lausnaleiðir samhliða aukinni færni. Sá kennari sem hafði kynnst þessari 

þróun hefur mikinn skilning á hvernig hugsun nemenda um stærðfræði 

þróast. Kennararnir þrír sem ekki hafa notað samræður markvisst í kennslu 

sinni voru allir á þeirri skoðun að það væri mikilvægt að kenna nemendum 

aðferðir þegar þeir væru farnir að glíma við dæmi með háum tölum því þeir 

gætu ekki reiknað þau með hlutbundnum aðferðum. Guðrún var á annarri 

skoðun og taldi hún nemendur geta þróað lausnaleiðir sínar þannig að þeir 

gætu á auðveldan hátt leyst dæmi með háum tölum án þess að læra að 

setja upp dæmi með hefðbundnum reikniritum.  

Ég lagði upp með rannsóknarspurninguna hvernig nýta kennarar 

samræður við nemendur við stærðfræðikennslu. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að það er mjög mismunandi hvernig kennarar nýta samræður við 

nemendur til kennslu í stærðfræði. Einn kennari notaði þær markvisst sem 

leið við stærðfræðikennslu en hinir notuðu þær að eigin sögn ómeðvitað. 

Þeir kennarar notuðu samræður til að leiða nemendur að réttri lausn með 

vísbendingum og leiðandi spurningum. Kennarinn sem notaði samræður 

markvisst í kennslu sinni lagði mikið upp úr samræðum til að tengja 

námsefnið við fyrri þekkingu nemenda og áhugamál, fá þá til að útskýra 
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lausnir sínar og ræða mismunandi lausnir með öllum bekknum. Hann lagði 

áherslu á samræður með það að markmiði að nemendur geti útskýrt 

hugsun sína um stærðfræði fyrir öðrum því það geti stuðlað að skilningi 

þeirra á stærðfræði. Hann kenndi meðal annars í samræmi við rannsóknir 

Carpenter o.fl. (1996) á stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna.  

Það er von mín að þessi umfjöllun veki áhuga kennara á því að nota 

samræður við stærðfræðikennslu. Ég tel samræður í stærðfræði geti 

stuðlað að jákvæðri upplifun nemenda af stærðfræði, dýpri skilningi þeirra 

og hjálpað öllum að ná tökum á stærðfræði. 
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