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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B. Ed. – gráðu í grunnskólakennarafræði við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri. Kunnátta í stærðfræði er mikilvæg í daglegu lífi. Hinsvegar ráða 
ekki allir yfir nægri kunnáttu á þessu sviði. Í ritgerð minni rannsaka ég stærðfræði, 
stærðfræðierfiðleika og hvernig við þekkjum þá. Ég athuga hvernig við aðstoðum og 
hjálpum nemendum sem eiga við þessa fjölbreyttu erfiðleika að stríða og beini athyglinni 
að þeirri litlu vitneskju sem við höfum um það hvernig við gerum kennslu og nám 
auðveldara fyrir nemendur. 

Stærðfræðihlutinn fjallar um áherslur í stærðfræði og hvernig best er að kenna hana 
og læra. Ég kanna hver eru algengustu vandamálin hjá nemendum sem eiga við 
stærðfræðierfiðleika að stríða. Ég skoða hvaða einkenni eru algengust hjá þessum 
nemendum. Þá skoða ég dyscalculiu sérstaklega, kanna  vandlega hvernig hún lýsir sér og 
hvaða einkenni eru sameiginleg með þeim nemendum sem glíma við dyscalculiu. 
Kennsluaðferðir og nýjungar eru skráðar og skoðaðar. Einnig athuga ég þrjár nýjar 
rannsóknir á erfiðleikum nemenda í stærðfræði og niðurstöður þeirra. 

Þá lít ég á mismunandi skimanir og greiningartæki, svo sem Bender-Gestalt, Piaget 
og Talnalykil. Það er mjög mikilvægt að hjálpa þeim sem eiga við erfiðleika að etja í 
stærðfræði og þess vegna kanna ég hvaða úrræðamöguleikar eru fyrir hendi fyrir þessa 
nemendur. Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna er ný aðferð við að kenna börnum 
stærðfræði. Ég athuga hana vandlega, útskýri á hverju hún byggir og hvernig hún nýtist 
við stærðfræðikennslu. 

Ég enda ritgerðina á því að fara yfir helstu atriði hvers kafla fyrir sig og kem fram 
með gagnrýni, skoðanir og áhyggjuefni, bæði mín eigin og kennara sem vinna við 
stærðfræðikennslu. Þar á meðal er gagnrýni á þær þrjár kannanir sem varða gáfnafar og 
stærðfræði ásamt niðurstöðum þeirra. Ég enda ritgerðina á því að koma með mína 
framtíðarsýn varðandi stærðfræðikennslu. Þar sem nemendur með ólíka getu fá allir 
kennslu við hæfi án mismununar eða fordóma. 
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Summary 
This is a final essay for a B. Ed. degree at the Faculty of Education at the University of 
Akureyri, Iceland. Skill in mathematics is essential for every day life. However, not 
everyone appears dexterous in this area. In my essay I investigate mathematics, 
disabilities in mathematics and how to recognize them. I consider how to assist and 
support pupils with these various disabilities and draw attention to the lack of knowledge 
in how to facilitate teaching and learning in this field.  

The mathematics section emphasizes math in general and how to teach and learn it. 
I look at the problems common to pupils who have difficulties in learning mathematics. I 
look at symptoms which these pupils display most frequently. In particular I explore 
dyscalculia and look closely at how this disability presents. Areas of commonality 
between pupils hamstrung with this impairment are highlighted. Teaching styles and 
innovations are documented and examined.  Likewise, three new studies on intelligence 
quota and difficulties in mathematics are presented. 

I review various standard tests such as the Bender-Gestalt, Piaget and Talnalykill 
assessments. It is very important to help those who are having trouble in mathematics and 
therefore I look at what options are available to assist pupils who are having difficulties. 
Cognitively Guided Instruction is a new method in how to teach children mathematics. 
This is looked at closely, explained in detail and introduced as the next invaluable tool 
considered to help mathematically challenged pupils.  

I end the essay by reviewing the main points of each chapter and share various 
view-points elicited from practicing teachers including my own concerns, criticisms and 
conclusions.  Included in this polemic is a critique on the three studies concerning 
intelligence and mathematics, and their results. I close this discursive essay by stating my 
vision for a better future in math education. This will include pupils of varying abilities, 
which provides for their needs without discrimination or bias. 
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1. Inngangur 
Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um stærðfræði og stærðfræðierfiðleika. Mun ég skoða 

hvaða orsakir liggja að baki því að nemendur ná ekki árangri í stærðfræði og hvað er 

hægt að gera til að aðstoða þá. Þar sem ég hef alla tíð heillast af stærðfræði og öllu sem 

viðkemur henni ákvað ég að kanna hvað einkenndi börn með stærðfræðierfiðleika. 

Dyscalculia er einn þáttur stærðfræðierfiðleika og fjalla ég sérstaklega um þann þátt. Það 

væri áhugavert að skoða hvort þar væru sameiginlegir þættir sem einkenndu erfiðleikana 

og hvaða úrræði væru þá fyrir hendi.  

Ég byrja á að fjalla um stærðfræði almennt, þ.e. hvaða þætti á að leggja áherslu á 

samkvæmt Aðalnámskrá og hvernig bæði kennslu og námi er háttað í íslensku skólakerfi. 

Þessu næst fjalla ég um stærðfræðierfiðleika. Ég mun skoða hver eru einkenni barna, sem 

glíma við stærðfræðierfiðleika og fjalla sérstaklega um þau einkenni sem  algengust eru. 

Þá velti ég því fyrir mér hvort hægt sé að benda á ákveðnar orsakir fyrir því að sumum 

nemendum gengur betur en öðrum í stærðfræði. Ég geri dyscalculiu sérstaklega skil þar 

sem  mér finnst hún mjög forvitnileg. Hver er skilgreining á dyscalculiu og hver eru 

einkenni hennar. Hvað er það sem aðskilur dyscalculiu frá öðrum stærðfræðierfiðleikum 

og hvaða úrræði eru fyrir hendi fyrir nemendur með dyscalculiu. 

Greiningar eru teknar fyrir, skoðaðar hvaða skimunar- og greiningartæki eru til og 

hver þeirra eru notuð á Íslandi. Ég mun einnig athuga hvaða úrræði eru til fyrir nemendur 

með stærðfræðierfiðleika, hugmyndina á bak við „Stærðfræðikennslu byggða á skilningi 

barna“ og úrræði fyrir dyscalculiu. Að lokum velti ég því fyrir mér  sem fram hefur 

komið í ritgerðinni og hvað sé verið að gera viðkomandi stærðfræði í dag. 
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2. Stærðfræði 
Stærðfræðin er líklega með merkustu viðfangsefnum mannsandans og af sumum kölluð 

drottning vísindanna. Hún er sköpunarverk mannsins og hefur alla tíð verið mikilvægur 

þáttur menninga og mennta.1 Stærðfræðin er stór þáttur í menningu okkar og lífi. Hún 

birtist m.a. í því að við notum hana, í  daglegu lífi okkar, við að leita lausna á 

vandamálum og til þess að finna hið óþekkta. Þó að stærðfræðin veiti svigrúm fyrir 

hugkvæmni og sköpun er hún þó formföst að því leyti að með röksemdarfærslum 

staðfestum við niðurstöður hennar.  

Stærðfræðikunnátta þarf að nýtast fólki í sem flestum störfum. Störf eru breytileg, 

fólk skiptir um stöður og því þarf menntun og kunnátta að miða að því að uppfylla sem 

flest svið.2 Hverjum manni er nauðsynlegt að hafa lágmarkskunnáttu í stærðfræði þannig 

að hann geri sér grein fyrir og geti haldið utan um fjármál sín og átti sig einnig á hvað 

stærðir eins og mál og vog eru. Með aukinni tölvunotkun hefur stærðfræðiþekking fólks 

breyst, t.d. þarf fólk að geta metið upplýsingar af tölulegum toga sem settar eru fram á 

tölfræðilegan hátt.3 

Stærðfræðin er þáttur í mörgum greinum, s.s. náttúruvísindum og hagfræði. Eins 

kemur hún við sögu í verkfræði og við hönnun tækja og mannvirkja. Í raun getum við 

sagt að stærðfræðin sé hluti af flestum ef ekki öllum sviðum mannlífsins, hvort sem um er 

að ræða atvinnulíf eða daglegt líf okkar. Því er traust undirstaða í stærðfræði strax frá 

byrjun ómetanleg fyrir allt nám, hvort sem það er tengt náttúru- eða raunvísindum, öðru 

námi eða daglegu lífi.4 

 

2.1. Stærðfræðikennsla 
Stærðfræðinám og nýting stærðfræðinnar snýst fyrst og fremst um hugsun. Því er það 

meginviðfangsefni kennara að skapa aðstæður og veita nemendum atlæti við að efla eigin 

hugsun. Hver nemandi verður að fá að vinna á eigin forsendum, í umhverfi sem gefur 

honum möguleika á að meta stöðu sína jafnt og þétt í samstarfi við aðra. Þá er átt við að 

                                                 
1 Bergamini 1966:7. 
2 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:5. 
3 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:5. 
4 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:6. 
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nemandinn geti rætt um viðfangsefni sín hverju sinni, hvaða lausnaleiðir er best að nota 

og lausnirnar sjálfar þegar þær eru fundnar. Mikilvægt er að nemandinn finni jákvæðar 

væntingar til sín um hugsun og hæfni ásamt trausti frá kennara.5  

Í stærðfræði er nám og kennsla fléttað saman úr mörgum þáttum.6 Fyrir utan það að 

vera gamaldags reikningur er áhersla lögð á að nemendur geti beitt rökhugsun og sést það 

strax á yngsta stigi þegar nemendur nota rökkubba, rökleiki o.fl. Þau vinnubrögð krefjast 

þess að nemendur skýri mál sitt og útskýri hvernig þeir komast að ákveðnum 

niðurstöðum. Þá er einnig lögð áhersla á að nemendur vinni saman í hópum að því að 

leysa ákveðin verkefni.7  

Þegar kemur að stærðfræðinámi er mikilvægt að nemendur nái tökum á ákveðnum 

hlutum og nái ákveðnum markmiðum. Það er í höndum kennarans og þeirra sem koma að 

menntun nemendanna að sjá til þess að þeir nái markmiðunum. Þau eru: 

Að nemandinn: 

1. Læri að meta stærðfræði 

2. Öðlist sjálfsöryggi á eigin getu til að fást við stærðfræði 

3. Öðlist færni í lausn stærðfræðivandamála 

4. Læri að tjá sig um stærðfræði 

5. Læri að færa rök fyrir máli sínu um stærðfræði8 

 

Nemendur verða að geta lesið stærðfræðitexta við sitt hæfi og tjáð sig um þær aðferðir 

sem þeir nota við stærðfræðiverkefni og lausnir þeirra, hvort sem er á töluðu máli eða 

rituðu. Við það að lesa, tjá sig og skiptast á skoðunum við aðra um stærðfræðileg hugtök 

og aðferðir eflist skilningur nemenda.9 Þannig ber að leggja áherslu á að stærðfræði-

verkefnin sem nemendur glíma við tengist umhverfi þeirra og daglegu lífi. Einnig er 

mikilvægt að nemendur fái að nota hver þau hjálpargögn sem þeir þarfnast við stærð-

fræðinámið og fái að tjá sig um úrlausnir á þann veg sem hentar hverjum og einum, hvort 

sem um er að ræða á skriflegan, munnlegan eða  myndrænan hátt.10 Þá efla reiknitæki 

                                                 
5 Edda Óskarsdóttir 2000:35. 
6 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:9. 
7 Edda Óskarsdóttir 2000:34. 
8 Van de Walle 2001:4. 
9 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:9. 
10 Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:10. 
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eins og tölvur og reiknivélar einnig skilning þeirra.11 Hægt er að nota reiknivélar til að 

hjálpa mjög ungum börnum að læra að telja, hoppa yfir tölur og leita að mynstri eða 

endurtekningum. Sambandið á milli tugabrota og almennra brota er gert auðskiljanlegt á 

reiknivélunum sem gera það kleift að skipta þar á milli og nemandinn getur reiknað á því 

formi sem honum finnst skiljanlegra.12 Mikið er til af tölvuforritum þar sem nemendur 

geta framkvæmt aðgerðir með því að klikka á músina og leysa þannig verkefni sjónrænt. 

Kennarinn getur t.d. notað forrit þar sem unnið er með einingakubba. Þar eiga nemendur 

að smella saman kubbum til að mynda tugi. Hægt er að láta nemendur vinna ákveðin 

verkefni sem kennarinn hefur útbúið tengd því. Ekki skemmir fyrir að hægt er að hafa 

mismunandi liti á kubbunum og hafa hljóð á þeim.13 Með tækninni spörum við 

nemendum tíma, auðveldum þeim vinnuna og hún gefur þeim kost á  meiri nákvæmni í 

vinnubrögðum þeirra en annars væri.14 Sífellt eykst framboð á námsefni á vef og er bæði 

hægt að prenta út efni sem á að vinna og eins að vera með gagnvirkt efni. Það að geta 

nálgast viðfangsefnið á tölvutæku formi er líklegt til að auka ánægju nemenda við 

stærðfræðivinnuna, efla áhuga þeirra og gefa þeim nýjar hugmyndir.15  

Tilgangur kennslunnar er að efla rökhugsun og hugkvæmni. Þá ber henni líka að efla 

sjálfstraust, forvitni og löngun nemandans til að rannsaka og finna lausnir á hinu óþekkta. 

Kennslan á að fara inn á öll svið stærðfræðinnar og endurspegla margvíslegar hliðar 

hennar. Stærðfræði er í raun vísindi, list, tjáningarmiðill af ýmsu tagi og tæki sem notað 

er til að takast á við erfið úrlausnarefni og er það í hlutverki skólans að sjá til þess að 

nemendur kynnist sem flestum hliðum hennar.16 

Flest störf í nútíma þjóðfélagi krefjast stærðfræðiþekkingar á einhvern hátt, 

stærðfræðihugsunar og rökfærslu. Atvinnuveitendur leita að þessum eiginleikum til jafns 

á við sjálfsöryggi og því hvort viðkomandi geti leyst vandamál sem hann hefur aldrei 

staðið frammi fyrir áður. Nemendur verða að geta séð sjálfa sig fyrir sér læra að rökræða 

og leysa vandamálin en ekki einungis að kunna aðferðir til að leysa þau17.  

                                                 
11 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:9-10. 
12 Van de Walle 2001:466. 
13 Van de Walle 2001:90. 
14 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:12. 
15 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:52. 
16 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:10. 
17 Van de Walle 2001:4-5. 
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Innihald stærðfræðináms er sett upp í sex flokka samkvæmt aðalnámskrá og eru þeir 

eftirfarandi: 

1. Tölur  

2. Reikningur, reikniaðferðir og mat 

3. Hlutföll og prósentur 

4. Mynstur og algebra 

5. Rúmfræði 

6. Tölfræði og líkindafræði18 

Þess verður þó að gæta að þessir þættir hafa ekki jafnt vægi í gegnum öll skólastigin. 19  

 

2.1.1. Áherslur á yngsta stigi 
Á yngsta stigi er lögð áhersla á að nemendur öðlist skilning á uppbyggingu tugakerfisins, 

hvaða reglur gilda og í hvaða sæti hver tala er. Reiknivélar og tölvur eru öflug hjálpartæki 

við þróun talnaskilnings. Þá er mikilvægt að nemendur geti tengt aðgerðir við hlutbundin 

viðfangsefni og læri að nota talnalínu. Nemendur geta auðveldlega reiknað háar tölur ef 

þeir fá að nýta sér hjálpartæki eins og hluti eða skýringarmyndir þó þeir geri sér ekki fulla 

grein fyrir hvað táknin og aðgerðarmerkin standa fyrir. Mikilvægt er að þeim sé gert 

kleift að beita eigin aðferðum við úrvinnsluna til að auka skilning þeirra og þau nái að 

þróa sjálf sínar eigin lausnaleiðir.20  

Þegar kemur að hlutföllum og prósentum felst áherslan á yngsta stigi í því að leggja 

inn hugtök sem tengjast margföldun og deilingu. Þannig er nemendum kennt að vinna 

með hugtök eins og að tvöfalda, þrefalda, skipta á milli eða helminga. Kunnátta á þessum 

hugtökum er mikilvæg fyrir seinni hluta skólagöngunnar.21Með því að láta nemendur 

leita að venslum milli stærða eða ákveðnu mynstri er verið að þjálfa nemendur í að koma 

fram með alhæfingar. Þannig læra nemendur smátt og smátt að hægt er að nota tákn í stað 

talna og jafnvel eyðu þar sem tala á að koma.22 

                                                 
18 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:8. 
19 Van de Walle 2001:7. 
20 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:27-28. 
21 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999: 30. 
22 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:31. 
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Á yngsta stigi felst rúmfræðinám nemenda fyrst og fremst í mælingum eða áætlunum 

á þeirra nánasta umhverfi. Það gefur þeim færi á að búa til sín eigin verkefni og leita 

eigin lausna.23  

Með því að leyfa börnum að kanna hvaða hlutir gerast aldrei, sjaldan, oft eða alltaf 

hjálpum við þeim að skilja hugtakið líkindi. Ef þau eru látin spá fyrir um útkomu 

verkefnis, safna síðan gögnum, vinna úr þeim og túlka niðurstöður verða nemendur betur 

læsir á tölfræði og líkindafræði.24 

 

2.1.2. Áherslur á miðstigi 
Undirstaða allrar stærðfræðikunnáttu er talnaskilningur. Á miðstigi er lögð áhersla á að 

nemendur geri sér grein fyrir hvað náttúrulegar tölur eru og tengslum á milli talna. Þeir 

eiga að geta nýtt sér tugakerfið, hafa góðan skilning á neikvæðum tölum og brotum, hvort 

sem um er að ræða tugabrot eða almenn brot. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í 

almennum reikningi og að geta valið á milli þeirra aðferða sem henta best hverju sinni sér 

til aðstoðar, þ.e. að reikna á blaði, nota hugarreikning eða reiknivél.25 

Á miðstigi kynnast nemendur hlutföllum í margvíslegu samhengi og kynnast 

hlutföllum í myndrænni framsetningu. Hér kemur prósentuhugtakið fram og nemendur 

vinna með það á einfaldan hátt.26 

Nemendur læra að þekkja algengustu hugtök rúmfræðinnar eins og flatarmál, rúmmál 

og hornamál. Nemendur vinna með metrakerfið og tengsl þess við mælingar á vökvum og 

massa. Nemendur geri sér grein fyrir mismunandi víddum í stærðfræðinni og byrji að 

vinna með hnitakerfi.27 

Við lifum á tækniöld og mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að framsetning 

tölulegra gagna getur verið villandi. Með því að láta nemendur vinna með töflureikna 

læra þeir að lesa úr gögnum og að vinna með gagnasöfn.28  

 

                                                 
23 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:32. 
24 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:34. 
25 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:64 - 65. 
26 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:68. 
27 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:71. 
28 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:73. 
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2.1.3. Áherslur á unglingastigi 
Mikilvægt er að nemendur hafi góðan skilning á heilum og ræðum tölum og átti sig á 

tengslum milli talna. Einnig er mikilvægt að þeir geri sér nokkra grein fyrir hvað 

rauntölur eru.29 Nemendur þurfa að hafa gott vald á almennum reikningi, geta gert sér 

grein fyrir hvort útkoma sé trúverðug og geta sannprófað svör. Algebran kemur meira inn 

í námið og til að það gangi upp þurfa nemendur að hafa reikniaðgerðir og aðferðir á 

hreinu.30 

Prósentureikningur eykst á unglingastigi og þurfa nemendur að geta reiknað hlutföll 

yfir í prósentur og reiknað allan einfaldan prósentureikning um efni líðandi stundar.31  

Mikilvægt er að nemendur nái góðri færni í að leysa jöfnur og hafi þannig á valdi sínu 

undirstöðuatriði formlegrar algebru. Æskilegt er að þjálfa nemendur í að þekkja og sjá í 

gegn um tengsl milli mismunandi sviða stærðfræðinnar og geti notað aðferðir og hugtök 

af einu sviði yfir á annað.32 

 

2.2. Stærðfræðinám 
Til að geta lært stærðfræði þarf að fara í gegn um fimm aðgerðaþætti, sem eru: 

1. Lausn vandamála 

2. Rökfærsla og sannanir 

3. Tjáning 

4. Tenging 

5. Kynning 

Þess ber þó að gæta að þessir þættir eru samofnir við lausn vandamála. Það á ekki að 

horfa á þá hvern fyrir sig heldur er þetta frekar það ferli sem farið er í gegn um þegar 

unnið er með stærðfræði.33 

 

                                                 
29 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:101. 
30 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:103. 
31 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:104. 
32 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:106. 
33 Van de Walle 2001:7. 
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2.2.1. Lausn vandamála 
Yfirleitt hefur verið einblínt á þennan hluta þegar kemur að stærðfræði. Í raun felst meira 

í þessu heldur en að leysa orðadæmi eða formúlur. Hér ber að skoða þennan þátt þannig 

að við fylgjumst með hvernig nemendur þróa sínar eigin aðferðir við lausn mála., þ.e. að 

nemendur þurfa að byggja ofan á fyrri skilning til að þróa eigin aðferðir og auka skilning 

sinn. Einnig þarf að þróa stöðu nemenda til að vinna við vandamál, þróa fjölbreytt 

vinnubrögð við lausn vandamálanna og að þeir læri að stjórna og endurspegla eigin 

stærðfræðihugsanir.34 

 

2.2.2. Rökfærsla og sannanir 
Rökfærsla er meginbreytingin frá því að nemendur lærðu formúlur utan að til að reikna 

dæmi. Án rökfærslu er stærðfræði færni sem framkvæmd er án hugsunar og er engum að 

gagni í hinum raunverulega heimi. Rökfærslan er hin rökræna hugsun sem gerir okkur 

kleift að leysa vandamálin og ákveða hvort og hvenær svörin sem við fáum séu raunsæ. 

Nemendur þurfa að læra að færa rök fyrir máli sínu og sýna fram á sannanir fyrir lausnum 

sínum. Þeir þurfa að læra að rökin sem þeir færa fram eru ekki síður mikilvæg en sjálf 

svörin. Það er mikilvægt að nemendur kynnist þeirri ánægju sem felst í því að færa rök 

fyrir máli sínu.35  

 

2.2.3. Tjáning 
Mikilvægt er að nemendur geti talað um, skrifað um, lýst og útskýrt stærðfræðilegar 

hugmyndir. Það að geta tjáð sig um stærðfræði orsakar víxlverkun og könnun á 

hugmyndum í kennslustofunni þar sem nemendur læra í hreyfanlegu, munnlegu 

andrúmslofti. Það færir stærðfræðina einnig út úr kennslustofunni.36  

    

2.2.4. Tenging 
Þessi þáttur er tvískiptur. Í fyrsta lagi höfðar hann til tenginganna innan og á milli 

stærðfræðihugmyndanna. T.d. það að frádráttur og samlagning eru náskyld, brot eru 

                                                 
34 Van de Walle 2001:7. 
35 Van de Walle 2001:7-8. 
36 Van de Walle 2001:8. 
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tengd tugum og prósentum. Hjálpa ætti nemendum að skilja hvernig stærðfræði- 

hugmyndirnar byggja hver á annarri þannig að þeir nái að tengja hugmyndirnar saman. 

Stærðfræði er ekki listi af einöngruðum reglum og formúlum. 

 

2.2.5. Kynning  
Ein af ástæðum þess að stærðfræðin er svona máttug er sú að hægt er að sýna fram á 

hugmyndir með táknum, kortum, línuritum og skýringarmyndum. Tákn í stærðfræði 

ásamt sjónrænum hjálpartækjum eins og kortum og línuritum ættu að vera skiljanleg fyrir 

nemendur þannig að þeir geti nýtt sér þessar aðferðir til að miðla upplýsingum til annarra. 

Tákn, gröf, og  kort ásamt munnlegri kynningu eru einnig sterkar námsaðferðir. Það gerir 

nemendum kleyft að stjórna framsetningunni. Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í kynningu 

til að auka  skilning á ákveðinni hugmynd. T.d. er hægt að byrja kynningu á því að 

útskýra eitthvert dæmi með algebrujöfnu, síðan væri farið dýpra í útskýringar með því að 

sýna kort þar sem gildin sem kæmu til greina í jöfnunni væru sýnd. Að lokum væri hægt 

að sýna línurit sem unnið væri út frá jöfnunni og þeim gildum sem voru sýnd áður. Oft er 

auðveldara að útskýra hlutina með einföldum skýringarmyndum. Kennarar verða að 

aðstoða nemendur við að þróa fjölbreytni við kynningar á stærðfræðihugmyndum þannig 

að þeir auki ekki einungis við eigin skilning heldur öðlist einnig færni í að kynna 

stærðfræðihugmyndir á mismunandi formi og að miðla hugmyndunum til annarra.37 

Mikilvægt er að nemendur séu stoltir yfir eigin stærðfræðihugsun og getu. Það er ekki 

lengur viðunandi að fólk geti sagt „æ, ég var aldrei góður í stærðfræði“. Leggja verður 

áherslu á að nemendum sé, allt frá byrjun og í gegn um alla þeirra skólagöngu, gerð grein 

fyrir mikilvægi persónulegs árangurs við lausn vandamála, það að leysa þrautir og að 

skilja stærðfræði. Til að árangur náist verða allir að leggjast á eitt, hvort sem um er að 

ræða kennara, skólastjórnendur, nemendur, stjórnvöld eða foreldra og alla þá sem koma 

að umönnun nemenda.38 

                                                 
37 Van de Walle 2001:8. 
38 Van de Walle 2001:4 - 5. 
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3. Stærðfræðierfiðleikar 
Á hverju skólaári eru nemendur sem glíma við einhvers konar námsörðugleika, allt frá 

sértækum erfiðleikum, eins og lestri eða stærðfræði, til almennra erfiðleika í flestum 

námsgreinum.39 

Fólk á misjafnlega auðvelt með hlutina, einum gengur vel á meðan öðrum gengur illa. 

Stærðfræði liggur t.d. misvel fyrir fólki, hún liggur opin fyrir sumum á meðan aðrir botna 

hvorki upp né niður í henni. Aðrir eru þarna mitt á milli. Það eru margir ólíkir þættir sem 

ráða því hvernig miðjuhópnum gengur að læra stærðfræði, bæði það hvernig þeim er 

kennt og eins hvort kennslan mætir þörfum þeirra og námsháttum.40 

Forsendur þess að nemendur nái tökum á stærðfræði og stærðfræðinámi liggja í 

skilningi á hugtökunum sem tengjast tölum og talnagildi41 

Þannig getum við sagt að einstaklingur sé stærðfræðilega læs ef hann skilur og getur 

notað þau hugtök, tákn og aðferðir sem tilheyra hugmyndaheimi samfélags okkar og 

menningu. Það fer ekki á milli mála að þessi heimur er mjög flókinn, hraður, 

tæknivæddur og oft á tíðum fjandsamlegur okkur manneskjunum.42 

 

3.1. Einkenni barna með stærðfræðierfiðleika    
Töluvert er vitað um nemendur með stærðfræðierfiðleika. Við verðum fyrst og fremst að 

gera okkur grein fyrir að þó þeir séu mjög ólíkir innbyrðis þá eiga þeir eitt eða fleiri 

eftirtalinna atriða sameiginleg: 

• Þeir hafa slakan talnaskilning 

• Þeir hafa slakan málþroska og eiga erfitt með að leysa þrautir 

• Geta þeirra er yfirleitt undir meðallagi 

• Þeir endurtaka sömu villurnar þrátt fyrir að þeim sé sagt að þeir séu að gera 

villur og sýnt í hverju þær eru fólgnar 

• Þeir halda illa athygli og hafa lélegt skammtímaminni. Þeir fylgjast ekki með 

og vita ekki hvaða verkefni þeir eru að vinna með 

                                                 
39Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005: 175. 
40 Chinn 2007:3. 
41 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:66. 
42 Meyvant Þórólfsson 2003:32. 
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• Þeir eru hvatvísir, truflast auðveldlega af hljóðum og tali. Þeir tengja atriði allt 

öðru en leiðinni að lausn dæmisins. Þeir þreytast fljótt 

• Slök hreyfifærni og líkamsvitund 

• Þeir eiga erfitt með að lesa og skrifa 

• Þeir þjást af kvíða í stærðfræði, meira en í öðrum greinum 

• Þeir hafa lélega rýmisgreind, eiga erfitt með línur, áttir, stærðir, röð og hafa 

oft slaka meðvitund um nánasta umhverfi sitt eins og símanúmer, aldur, 

heimilisföng, systkini, afmælisdag, daga og mánuði, fjarlægðir, verð og 

tíma.43 

Þessum atriðum er síðan oft skipt niður í fjóra flokka: 

1. Minni geta; u.þ.b. 95% nemenda sem eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræði 

hafa það lága greind að það hefur áhrif jafnt í stærðfræði sem og öðrum greinum. 

Einnig eru margir nemendur sem sýna minni námsgetu en greind þeirra segir til 

um. 

2. Tilfinningaleg truflun; kvíði vegna greinarinnar og neikvæð afstaða í framhaldi af 

því. Nemendur hafa slæma reynslu af greininni og hún heftir þá í að nýta færni 

sína. Talið er að þannig sé komið fyrir um 20% nemenda með stærðfræði-

erfiðleika. 

3. Minnkandi vilji; trúlega algengasta orsökin. Nemendur eru þreyttir, áhugalausir, 

skortir vilja og trú á að það sem þeir eru að gera sé gagnlegt. Sjálfsmynd þeirra og 

sjálfsálit er slakt. Talið er að um 75% þeirra nemenda sem vísað er í sérkennslu 

sýni þessi merki. 

4. Margir nemendur eru einnig órólegir, ofvirkir, hvíldarlausir og eiga við mikinn 

athyglisbrest að stríða. 

Athuga verður að vandamálasviðið er vítt. Þannig getur nemandi fallið undir alla þættina. 

Hann getur t.d. verið greindarskertur, með athyglisbrest, haft neikvæða sjálfsmynd og 

verið órólegur.44 

 

                                                 
43 Lunde 2002a:15-16. 
44 Lunde 2002a:16-17. 
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3.2. Orsakir þess að nemendur ná ekki árangri í stærðfræði 
Ef nemandi glímir við mikla erfiðleika, hvort sem um er að ræða heima, í frítíma eða í 

skólanum, þá kemur það afar fljótt fram í stærðfræðinámi hans. Eflaust má rekja 

ástæðurnar til þess að stærðfræðin gerir miklar kröfur til hugsunar. Ígrunduð hugsun 

krefst öryggis og slökunar, og ef nemandinn er með hugann við annað hefur það áhrif á 

getu hans. Ef athugun leiðir þetta í ljós þarf að vinna í utanaðkomandi ástæðum áður en 

sjónum er beint að stærðfræðinni sjálfri.45 

Eins og fram hefur komið eru það margir ólíkir þættir sem geta valdið því að börnum 

gengur illa að læra stærðfræði. Mismunandi er þó hversu margir þættir há hverjum og 

einum en oft er hægt að finna aðferðir til að hjálpa nemendum til að vinna bug á þeim. 

Hér verður minnst á helstu þætti. 

 

3.2.1. Kvíði 
Kvíði getur verið það slæmur að hann hái nemendum við nám þeirra og er hann yfirleitt 

uppsafnaðar afleiðingar annarra atriða og erfiðleika. Það hefur varanleg áhrif og byggir 

upp kvíða þegar nemandinn gerir sífellt mistök í stærðfræði. Á sama hátt breytast viðhorf 

nemandans til stærðfræðinnar og allrar vinnu henni tengdri. 

Kvíði fylgir vanalega í kjölfar annarra erfiðleika  nemandans og er því það fyrsta sem 

þarf að yfirvinna þegar hafist er handa við að hjálpa honum. Þetta getur reynst þrautinni 

þyngra því oft hefur kvíðinn búið um sig í mörg ár hjá nemandanum, jafnvel allt frá 

byrjun. 

Ein besta leiðin til að hjálpa nemendum sem þjást af kvíða er að byrja á að vinna með 

þeim á sviðum þar sem þeim gengur vel. Mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir því að 

öll getum við reiknað eitthvað.46 

 

3.2.2. Minni 
Allt nám krefst þess að nemendur afli sér þekkingar sem þeir vinna með og byggja ofan 

á. Til að læra tungumál þarf að hafa nokkuð góðan orðaforða í tungumálum til að geta 

haldið uppi samræðum og þó að þú getir kannski stundum ekki munað ákveðin orð þá 
                                                 
45 Lunde 2002a:17. 
46 Chinn 2007:4. 
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getur þú yfirleitt kallað fram annað orð í huganum sem þú getur notað. Sama lögmál 

gildir í stærðfræðinni. Við þurfum öll að læra vissar staðreyndir og aðgerðir en stundum 

er hægt að nota aðrar aðferðir þegar maður man ekki hvernig á að gera hlutina. 

 „eitt öflugasta hjálpartæki í stærðfræðinni er að skilja hana“ 

„One of the greatest supports for maths memory is to understand maths.“
47
 

Howard Gardner talaði um fjölgreindir og að nemendur væru missterkir eftir greindum.48 

Hins vegar bendir hann á að sérhver einstaklingur býr yfir öllum greindunum og þær 

vinna saman á sérstæðan hátt hjá hverjum og einum. Þannig virðast einstaklingar vera 

misjafnlega sterkir á ýmsum sviðum. Howard Gardner telur jafnframt að okkur sé gefinn 

sá hæfileiki að þróa allar greindirnar með örvun, eflingu og leiðsögn sem hentar hverjum 

og einum.49  

Með fjölgreindakenningunni víkkaði Gardner sýnina á að mannlegir möguleikar væru 

ekki bundnir við greindarvísitöluna. Hann telur frekar að greind snúist í fyrsta lagi um 

hæfileika okkar til að leysa vandamál eða þrautir og í öðru lagi að hanna afurðir í góðu 

samhengi og samspili við umhverfi okkar.50 

 

3.2.3. Orð 
Orðin sem við notum þegar við tölum um stærðfræði geta verið mjög ruglingsleg. T.d. 

notum við oft á tíðum mörg orð um sömu aðgerðina eins og samlagningu getum við 

orðað á ýmsa vegu. Við tölum um … fjórum meira en 3, 12 og 24,  47 plús 25 og 14 við 

37.  

Stundum eiga orðin sem við notum ekkert skylt við stærðfræði eins og t.d. 30 taka 12 

af, 24um skipt á milli 3ja manna. Þá getur sama orðið haft fleiri en eina þýðingu, t.d. 

„Hvað er þremur meira en 5?“ er samlagningin 3+5 á meðan „Jón á 12 mola, þremur 

meira en Gunna. Hve marga mola á Gunna?“, er frádrátturinn 12-3. Orðaskilningur er 

vandamál meðal barna og eykur á kvíða og tregðu þeirra til að fást við stærðfræði.51  

 

                                                 
47 Chinn 2007:7 
48 Chinn 2007:7. 
49 Armstrong 2001:20-21. 
50 Armstorng 2001:13-14. 
51 Chinn 2007:9-10. 
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3.2.4. Raðir og munstur 
Raðir og munstur er stór hluti af stærðfræði. Þarna er verið að tala um raðir eins og 2, 4, 

6, 8, 10, 12 o.s.frv. eða raðir eins og 10, 20, 30, 40 o.s.frv. Nemandinn þarf að læra þær 

og vera í stakk búinn að breyta þeim eftir þörfum, eða láta tölur hlaupa á 10 þar sem 

fyrsta talan er 14 og þá eru þær sem á eftir fara 24, 34, 44, 54 o.s.frv. Sumir eiga mjög 

erfitt með þetta og einnig vefjast oddatölur oft frekar fyrir fólki heldur en sléttar tölur.  

Þeir sem ná tökum á að þekkja runur og munstur eiga auðveldara með að muna stórar 

tölur eins og 123456 eða 2468 heldur en handahófskenndar tölur eins og 17392.52 

 

3.2.5. Hraði 
Þegar kemur að stærðfræði er ekki einungis ætlast til að við reiknum rétt heldur er einnig 

farið fram á að við vinnum oft á tíðum hratt. Ef ætlast er til að nemandinn vinni hraðar en 

hann myndi yfirleitt gera setur það aukna pressu á hann og meiri líkur eru á að hann geri 

mistök. Því er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að æfa sig og auka hraðann jafnt 

og þétt. Það á einnig við í stærðfræðinni að æfingin skapar meistarann.53 

 

3.2.6. Hugsunargangur 
Það ætti að vera öllum ljóst að við hugsum á mismunandi hátt. Það á einnig við um 

stærðfræði og er það mjög einstaklingsbundið hvernig við nálgumst stærðfræðiverkefni. 

Þó er hægt að einfalda hlutina þannig að hægt sé að kortleggja hugsunina hjá nemendum. 

Þá myndum við segja að á öðrum endanum eru þeir sem fara fetið og á hinum þeir sem 

stökkva eins og engisprettur. 

„Fetarar” vinna með formúlur og ákveðnar aðferðir. Þeir nálgast lausnina skref fyrir 

skref, skrifa niður og skoða smáatriðin. Þeir sjá tölurnar eins og þær eru og þetta getur 

valdið erfiðleikum ef nemandinn hefur fáar tölur tiltækar í minninu. 

„Engispretturnar” stökkva oft beint í lausnina. Þær hafa góðan talnaskilning og 

hvernig hægt er að vinna með tölur í stærðfræði. „Engispretturnar” sýna yfirleitt ekki 

útreikninga, þær eru fljótfærar og formúlur rugla þær í ríminu.54 

                                                 
52 Chinn 2007:11. 
53 Chinn 2007:11. 
54 Chinn 2007:12. 
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Ef við skoðum dæmi þá myndi „fetari” leggja 340 og 97 saman skref fyrir skref. 

Hann myndi byrja á einingunum 0 og 7, síðan taka tugina 4 og 9 og að endingu skoða 

hundruðin þar sem hann bætir þessum eina sem hann geymdi við 3 og fá út svarið 437. 

„Fetarar” vilja yfirleitt nota blað og blýant til að skrifa hjá sér útreikningana og það yrði 

trúlega svona: 

 

 

 

Á meðan myndi „engisprettan” leysa sama dæmi þannig að hún myndi byrja á að hækka 

töluna 97 upp í hundrað, bæta 340 við hana og draga síðan 3 aftur frá. Þannig fengi hún 

sama svar án þess að skrifa nokkuð niður.55 

Best er ef nemandinn nær tökum á báðum aðferðunum. Á meðan „engisprettan” er 

betri í hugarreikningi og því að meta hlutina þá er „fetarinn” betri í formúlum og 

smáatriðunum.56 

 

3.2.7. Viðhorf 
Viðhorf nemenda er oft nátengt kvíða. Þeir nemendur sem ná ekki tökum á stærðfræði 

sýna oft það viðhorf að þeim sé sama, þeir reyna ekki. Þetta byggist á sjálfsvörn, vegna 

óttans við að gera mistök, en það er eitt af því sem við viljum öll forðast að gera hvort 

sem það er í stærðfræði eða einhverju öðru. En ef við leyfum okkur ekki að gera mistök 

þá lærum við ekki heldur.57  

Lykilatriðið að því að ná árangri er viljinn til að taka áhættu. Þannig lærir 

nemandinn aldrei neitt ef hann nálgast öll vandamál með þeirri hugsun „að þetta geti 

hann aldrei“. Því er nauðsynlegt að koma honum í skilning um að með æfingu og því að 

kynnast nýjum aðferðum þá muni hann læra.58 

                                                 
55 Chinn 2007:12-13. 
56 Chinn 2007:13. 
57 Chinn 2007:15. 
58 Chinn 2007:15. 

3 4 0

9 7

4 3 7

+



 18 

4. Tíðni stærðfræðierfiðleika 
Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á erfiðleikum nemenda í stærðfræði og þær sem 

gerðar hafa verið einblína allar á almennan talnaskilning og talnareikning. Þannig er mjög 

lítið vitað um tíðni annarra erfiðleika í stærðfræðinni eins og t.d. í algebru og rúmfræði.59  

Á milli 6 og 7 % barna á skólaaldri sýna fram á erfiðleika við að læra ákveðna hluta 

talnaskilnings eða svipaðra hluta sem háir þeim í gegnum öll skólastigin. Það og aðrar 

rannsóknir benda til að þessir námserfiðleikar tengist ekki greindarvísitölu barnanna, 

þeirri örvun sem nemendur fá né öðrum þáttum sem gætu haft áhrif á nám.60 

Það að um 7% barna eigi við einhverskonar stærðfræðierfiðleika að etja gefur þó 

ekki að öllu leyti rétta mynd. Ástæður þess eru m.a. þær að flest þessara barna glíma við 

sérstakan skort á einu eða fleiri sviðum talnareiknings, t.d. að telja.  Þannig getur 

frammistaða þeirra verið í meðallagi eða yfir meðallagi á öðrum sviðum. Niðurstöðurnar 

eru því villandi af þeirri einföldu ástæðu að venjuleg stærðfræðipróf innihalda marga 

mismunandi reikniþætti, eins og að þekkja tölur, að telja, töluskilning, þekkja tímann, 

rúmfræði og svo mætti lengi telja. 

Með því að blanda saman mörgum reikniaðferðum á stærðfræðiprófum gerir það 

kennara erfiðara fyrir að koma auga á erfiðleika margra þessara barna og í staðinn gefa 

prófin til kynna að börnin séu léleg í stærðfræði. Staðreyndin er sú að mörg þessara barna 

búa yfir meðalkunnáttu eða þar yfir á sumum sviðum stærðfræðinnar en mjög lélegri á 

öðrum sviðum.61  

 

4.1. Algengustu einkenni stærðfræðierfiðleika 
Þó skortur sé á rannsóknum á sviði stærðfræðierfiðleika er þó hægt að draga nokkrar 

ályktanir út frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið, þ.e. varðandi almennar tölur, 

talningu, og talnaskilning.62 

 

                                                 
59 Geary 1999. 
60 Geary 1999. 
61 Geary 1999. 
62 Geary 1999 
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4.1.1. Tölur 
Það að læra almennar tölur er mun flóknara en flestum fullorðnum dettur í hug. Börnin 

þurfa að læra að segja tölurnar í réttri röð ( þ.e. „einn, tveir, þrír“) og að tengja hugtökin 

við arabísku tölurnar í réttri röð ( þ.e. „ 1, 2, 3“). Þá þurfa börnin að læra hvernig stærðir 

tengjast báðum þessum hugtökum (þ.e. að „þrír“ og „3“ eru tákn sem standa fyrir safn af 

einhverjum þremur hlutum) og síðan að læra hvernig þeir geta breytt einu tákni í annað, 

eins og „ tuttugu og tveir“ í „22“. Þá er ekki síður mikilvægt að börn nái að þroska 

skilning á uppbyggingu talna, t.d. það að tölum sé hægt að skipta niður í smærri tölur eða 

sameina þær til að búa til stærri tölur. Erfiðasti hluti talnakerfisins er 10 tölu grunnurinn, 

eða tugakerfið, þ.e. að upptalning talnanna endurtekur sig alltaf með 10 talna millibili 

(þ.e. 1, 2, 3, …, 10 endurtekur sig 10+1, 10+2 sem eru þá 11, 12).  Að ná fullum skilningi 

á þessum 10 talna grunni er erfitt fyrir öll börn en mjög mikilvægt, því hugtakaskilningur 

er mikilvægur til að ná tökum á öðrum sviðum stærðfræðinnar.63 

 

4.1.2.Talning 
Það að læra að telja, „ einn, tveir, þrír, fjórir, fimm“ er ekki erfitt. Svo til öll börn ná 

þessu réttu. Það er þó mikilvægt að börn læri undirstöðuhugtökin eða reglur sem liggja að 

baki getunni til að telja rétt. Undirstöðureglurnar eru:64 

Ein tala samsvarar einni tölu eða hlut. Þannig hefur hver tala þýðingu í talningu, 

sem segir að ef verið er að telja hluti þá er ekki leyfilegt að telja sama hlutinn tvisvar með 

mismunandi númeri eða orði, „einn, tveir“. 

Stöðug regla. Reglan fyrir talningu verður að vera óbreytanleg. Börn í leikskóla 

skilja ekki ennþá regluna fyrir röðun talnanna þ.e. „einn, tveir, þrír“ en virðast þó skilja 

hana. Þau geta t.d. talið tvær einingar með þremur hlutum „A, B, C“. 

Lokatölur. Gildi lokatölu stendur fyrir magn eða fjölda hluta sem taldir eru. Ein leið 

til að kanna kunnáttu á þessari reglu er að biðja börn um að telja nokkra hluti og spyrja 

síðan „ hvað eru margir hlutir þarna?“ Ef barnið skilur lokatölu hugtakið endurtekur það 

síðustu töluna sem það taldi. Börn sem skilja ekki lokatölur munu telja hlutina aftur. 

                                                 
63 Geary 1999. 
64 Geary 1999. 
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Óhlutbundið hugtak. Alls konar hlutir, eins og steinar, leikföng eða fólk getur verið 

sett saman í hóp og talið. 

 Óskipulags reglan. Hluti sem á að telja er hægt að telja í hvaða röð sem er, frá 

hægri til vinstri, vinstri til hægri eða í hvaða röð sem hentar viðkomandi.65 

 

4.1.3.Talnareikningur 
Yfirgripsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum, nokkrum Evrópuríkjum 

og í Ísrael á almennri færni nemenda í talnareikningi. Þær hafa aðallega beinst að því 

hvernig nemendur leysa einföld talnaverkefni, s.s. að telja fingur eða að muna svör, og 

vinnsluhraða nemenda og villumunstur. Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á stöðugt 

munstur hjá nemendum sem eiga við stærðfræðierfiðleika að stríða, munstur sem hefur 

ekkert með greindarvísitölu að gera.66 

Mörg börn, sem eiga við stærðfræðierfiðleika að stríða, eiga í erfiðleikum með að 

muna einfaldar staðreyndir tengdar talnareikningi, eins og svör við 5 + 3 eða 3 x 4. Það er 

ekki það að þau muni ekki staðreyndirnar heldur það að þau muna ekki eins mikið af 

staðreyndum og önnur börn. Þau endurtaka sömu villurnar aftur og aftur sem bendir til 

þess að þetta er ekki eitthvað sem þau „vaxa upp úr“ heldur tengist þetta minni þeirra.67  

 

                                                 
65 Geary 1999. 
66 Geary 1999. 
67 Geary 1999. 
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5. Dyscalculia 
Dyscalculia er heiti á námserfiðleikum sem margir glíma við. Þarna er átt við þá sem eiga 

við erfiðleika að etja í stærðfræði. 

Skilgreiningin á dyscalculiu er sú að viðkomandi hefur lélegan skilning á samhengi 

talna og talnakerfi. Erfiðleikar koma fram við talningu, meðhöndlun peninga, hvort sem 

um er að ræða að borga eitthvað eða að gefa til baka. Þá eiga þau sem glíma við 

dyscalculiu erfitt með að átta sig á hugtökunum tími og áttir. Þannig eiga þau erfitt með 

að átta sig á því hvað tímanum líður, skilja í hvaða átt þau eru að fara og eins að raða 

atburðum í tímaröð. Börn sem eru greind með dyscalculiu geta ekki fengist við þessi 

stærðfræðilegu hugtök á sama hátt og jafnaldrar þeirra.68 

 

5.1. Einkenni  
Börn með dyscalculiu eiga erfitt með að læra og muna tölustaðreyndir. Þau hafa oft lítið 

sjálfsöryggi jafnvel þegar þau eru með rétt svör. Þá eiga þau einnig erfitt með að beita 

reglum og aðferðum sem notaðar eru. T.d. gætu þau vitað að 5+3=8 en ná ekki að draga 

þá ályktun út frá þeirri staðreynd að 3+5=8. 69  Nemandi sem hefur dyscalculiu hefur enga 

tilfinningu fyrir tölum, hann hefur ekki getu til að meta smávægilegustu hluti eða hlutföll 

og getur ekki greint hvort svörin sem hann gefur eru raunhæf eða ekki. 70  Í stuttu máli 

gera börn með dyscalculiu sér ekki grein fyrir hvaða reikniaðgerð á best við í hverju 

tilfelli.71   

Minni þessara nemenda er mjög slakt, hvort sem um er að ræða skammtímaminni eða 

langtímaminni. Það gerir það að verkum að þau geta engan veginn lært staðreyndir og 

aðferðir, sama hvað þau berjast við að læra hlutina. Þau geta munað eitthvað ákveðið einn 

daginn en verið búin að gleyma því strax næsta dag . Einnig tapa þau þræðinum ef það, 

sem þau eru að gera, krefst fleiri en tveggja eða þriggja aðferða. Það að telja getur vafist 

mjög fyrir þeim og þá sérstaklega að telja aftur á bak.72 

                                                 
68 Vaidya 2004:717. 
69 Vaidya 2004:717. 
70 Bird 2007:xvii. 
71 Vaidya 2004:717. 
72 Bird 2007:xvii. 
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Einkenni sem geta bent til dyscalculiu: 

• Getur ekki horft á fáa hluti og sagt hve margir þeir eru án þess að telja, þ.e.  

séð án þess að telja. 

• Vangeta til að meta hvort svör eru raunhæf. 

• Veikt minni, langtíma- og skammtímaminni. 

• Getur ekki talið niður eða aftur á bak. 

• Veikleiki í sjón- og rýmisafstöðu, áttir og stefna. 

• Gerir ekki greinamun á hægri og vinstri. 

• Gengur illa að ná upp hraða þegar unnið er að stærðfræðiþrautum. 

• Vandræði með að raða í rétta röð. 

• Kemur ekki auga á munstur. 

• Vandræði með allt sem viðkemur peningum. 

• Markverð vandræði við að læra á klukku. 

• Vangeta í að fylgja tímaáætlunum.73 

 

Erfiðleikarnir aukast eftir því sem reikniaðgerðirnar verða flóknari, t.d. þegar farið er að 

vinna með algebru, nákvæmar og skilyrðislausar jöfnur eins og hraða (km á klst.), hitastig 

(orku á hverja massaeiningu), meðaltal og hlutfallsreikninga. Sum eiga í erfiðleikum með 

rýmisgreind, en það hefur áhrif á skilning á stöðu og stefnu.74 

Börn með dyscalculiu geta yfirleitt lært að telja orð í réttri röð en geta átt í 

erfiðleikum með að telja aftur á bak og áfram stórar tölur, þ.e. þegar tölurnar eru orðnar 

tveggja eða þriggja stafa langar. Geta þeirra til að meta tölur er langt undir getu jafnaldra 

þeirra. Börn á aldrinum 7 – 11 ára búa yfir vissu innsæi við að margfalda tölur en sá 

hæfileiki er ekki fyrir hendi hjá börnum með dyscalculiu.75 

Mahesh Sharma (2001) heldur því fram að það séu sjö forsendur fyrir reiknikunnáttu 

og þær eru: 

1. Getan til að fylgja talnaröð. 

                                                 
73 Bird 2007:xviii. 
74 Vaidya 2004:717. 
75 Vaidya 2004:717. 
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a. Nemendur þurfa að geta talið áfram, aftur á bak, í talnarunum, s.s. tugi og 

aðra hverja tölu.76 

2. Ákveðin tilfinning fyrir stefnu og stöðu sinni í rými, einnig stöðu rýmis og 

samsetningu þess. 

a. Þarna er verið að tala um línur, form, liti, speglanir, snúninga, hliðranir, 

takt og endurtekningar.77 

3. Sjá út endurtekin munstur og stækkanir. 

a. Stærðfræðin byggir að mörgu leyti á endurtekningum og því er hæfileikinn 

til að sjá út munstur og endurtekningar á þeim mikilvægt fyrir áfram-

haldandi nám í stærðfræði. Sem dæmi um það er hægt að spyrja börn hvort 

þau sjái einhverja reglu í því að 5+4 sé það sama og 6+3 eða 7+2.78 

4. Sjónmyndun – sjá fyrir sér og getað teiknað upp myndir eftir fyrirmælum. 

a. Geta tekið við munnlegum fyrirmælum um nokkra hluti og teiknað það 

upp á eftir. 

5. Mat – geta ákvarðað stærð, magn, fjölda og kraft út frá gefnum upplýsingum. 

a. Það er að vinna með rúmmál, flatarmál og ummál sem eru mæld í stærð, 

lengd og þyngd.79 

6. Afleiðsluröksemdafærsla – getan til að draga fram ályktanir frá frumorsök að 

sérstöku dæmi. 

a. Geta dregið rökréttar ályktanir út frá þeim upplýsingum sem gefnar eru.  

7. Aðleiðsluröksemdafærsla – gera sér grein fyrir að það er ekki niðurstaðan af 

meðvitaðri athygli eða ástæðu. 

a. Geta unnið úr upplýsingum sem leiða til niðurstöðu. 

 

Ef nemendur hafa ekki þessar forkröfur til að bera er öll sú stærðfræðikennsla, sem fram 

fer, í grundvallaratriðum tímabundin.  

 

Talað er um tvær tegundir dyscalculiu: 

                                                 
76 Eiríkur Ellertsson 2003:7. 
77 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:87. 
78 Van de Walle 2001:16. 
79 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:89. 
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1. Megindleg dyscalculia, en þar er átt við skort á kunnáttu í því að telja og reikna. 

Það fellur undir þætti 1 og 2 hér á undan.  

2. Eigindleg dyscalculia er afleiðing erfiðleika við skilning á fyrirmælum eða 

mistök við að ná tökum á þeim hæfileikum sem nauðsynlegir eru til aðgerða. Það á 

við um þætti 3, 4, 5, 6 og 7. 80 

 

Dyscalculia hefur ekki verið mikið rannsökuð en þó er talið að hún hafi áhrif á 4-6% af 

fólki sem jafngildir því að það ætti að vera um eitt barn í hverjum meðalbekk með 

dyscalculiu (miðast við bandaríska rannsókn)81 

Orðið dyscalculia er notað til að lýsa þeim sem glímir við mikla erfiðleika í 

stærðfræði. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2006 kom í ljós að um 

helmingur verkamanna hefur ekki stærðfræðikunnáttu nema á við 11 ára börn. Samt sem 

áður væri vafasamt að fullyrða að um 50% fólks þjáist af dyscalculiu.82  

Sumir halda því fram að dyscalculia sé svipað fyrirbæri og dyslexia, einungis með 

tölum í stað orða, en við vitum ekki eins mikið um dyscalculiu og dyslexiu.83 

Rannsókn var gerð í Ísrael sem stóð yfir í sex ár og voru niðurstöður hennar birtar 

árið 2004. Þar voru 3029 10 ára nemendur prófaðir í stærðfræði og í kjölfarið voru 140 

nemendur greindir með dyscalculiu. Nemendur voru greindir með dyscalculiu ef 

niðurstöður prófa voru þannig að einkunn var undir 20 af hundraði og greindarvísitala 

þeirra var 80 að lágmarki. Þremur árum seinna voru þessir 140 nemendur prófaðir aftur í 

stærðfræði, lestri og stafsetningu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að 95% nemendanna 

voru í lægsta fjórðungi fyrir sinn aldurshóp og 57 þeirra voru endurmetnir með 

dyscalculiu. Seinni eftirfylgnin var síðan gerð sex árum eftir að upphaflega greiningin átti 

sér stað og þá tóku 104 þátt eða 74% þeirra sem upphaflega tóku þátt í rannsókninni. Það 

kom í ljós að nemendum gekk ennþá illa að leysa stærðfræðiverkefnin og einfaldar stærð-

fræðiæfingar. Alvarleiki dyscalculiu á nemendur endurspeglaðist einnig í öðrum 

mælingum. Þeir stóðu sig töluvert verr við lausn prófa fyrir 5. og 8. bekkjar nemendur og 

komu einnig verr út á greindarvísitöluprófi. Niðurstaðan var sú að lægri greindarvísitala, 

                                                 
80 Vaidya 2004:718. 
81 Bird 2007:xviii. 
82 Chinn 2007:151. 
83 Chinn 2007:151. 
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athyglisbrestur og slök skriftargeta tengdust öll dyscalculiu. Greindarvísitala nemenda 

með dyscalculiu mældist að meðaltali sex punktum lægri en í öðrum í 11. bekk. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að dyscalculia er, eins og aðrir námsörðug-

leikar, stöðug röskun.  Stöðugleikinn tengist athyglisbresti og lægri greindarvísitölu sem 

eykur erfiðleikana sem þeir sem kljást við dyscalculiu þurfa við að eiga. Úr því að 

hefðbundið inngrip breytti ekki niðurstöðunum hjá þeim sem greindust með dyscalculiu 

gæti inngrip fyrr haft meiri áhrif.84  

 

                                                 
84 Shalev o.fl. 2005 
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6. Greiningar 
Ekki er mikið til um greinandi próf á Íslandi fyrir yngstu stig grunnskóla í stærðfræði. 

Helst hefur verið stuðst við samræmd próf en það fyrsta er ekki tekið fyrr en í 4. bekk. 

Haustið 2003 hófst við Grunnskólann í Dalvík nánari greining á nemendum, sem höfðu 

fengið hundraðsröð 30 eða lægra á samræmdu prófi, sem fólst í að þessir nemendur fóru í 

u.þ.b. tveggja tíma einstaklingsathugun sem var tvískipt. Við verkið er notað Greinandi 

próf í talna- og aðgerðaskilningi (2005). Þar er aðaláhersan lögð á að greina nánar 

talnaskilning nemandans, aðgerðarskilning hans og lausnarleiðir. Með því að skoða 

lausnarleiðir nemandans er reynt að kanna hvernig hugsunarferli hans er, hvernig hann 

beitir tal- og ritmáli stærðfræðinnar og hvaða leiðir hann fer í átt að lausninni. 

Tilgangurinn með prófinu er að auka skilning kennarans á hugsunargangi nemandans 

þegar hann glímir við stærðfræðileg verkefni.85  

 

6.1. Talnalykill 
Talnalykill er kunnáttupróf í stærðfræði og er miðaður við íslenska námskrá. Tekið er 

mið af inntaki, áherslum og röð efnisþátta í íslenskum námsbókum. Talnalykill byggir á 

hugmyndinni um að kunnáttu í stærðfræði sé hægt að flokka í nokkra kunnáttuþætti 

þannig að hægt sé að sjá styrk- og veikleika nemandans.86 Talnalykill er leystur bæði sem 

einstaklingspróf og/eða hóppróf.87  

Í Talnalyklinum eru 262 verkefni sem flokkast í sjö prófþætti. Fimm flokkum er 

skipt í nokkra undirþætti en ekki tveimur. Í öllum þáttunum er verið að meta tiltekna 

kunnáttu og inntak.:  

• Tölur (einstaklingspróf) 

• Hér er verið að meta þekkingu, skilning og beitingu þekkingar á 

talnahugtök og innbyrðistengslum talna. 

o Í þessum þætti eru 66 verkefni.  

� 13 verkefni varða talningu  

� 32 verkefni varða lestur og samanburð talna 
                                                 
85 Dóróþea Reimarsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir 2008:49. 
86 Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:13. 
87 Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:15. 
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� 13 verkefni varða talnahugtök 

� 8 verkefni varða námundun  

• Mælingar (einstaklingspróf) 

• Hér er verið að kanna þekkingu, skilning og beitingu þekkingar á 

peningum, tíma-, lengdar- og þyngdareiningum. 

o Í þessum þætti eru 64 verkefni. 

� 38 varða mælitæki, mál og tíma 

� 16 varða mælieiningar 

� 10 varða peninga 

• Stærðfræðiheiti(einstaklingspróf) 

• Hér er verið að kanna skilning og þekkingu á stærðfræðihugtökum 

o Í þessum þætti eru 25 verkefni 

� 10 varða heiti merkja 

� 15 varða hugtök 

• Tölfræði (einstaklingspróf) 

• Hér er verið að kanna beitingu og skilningi þekkingar í grunnatriðum 

tölfræðinnar. 

o Í þessum þætti eru 12 verkefni 

• Rúm- og flatarmál (einstaklings- og hóppróf) 

• Hér er verið að kanna skilning, þekkingu og beitingu þekkingar í rúm- og 

flatarmálsfræði. 

o Í þessum þætti eru 27 verkefni 

� 16 varða hugtök (einstaklingspróf) 

� 11 varða aðgerðir (hóppróf) 

• Reikningur og aðgerðir (hóppróf) 

• Hér er verið að kanna beitingu þekkingar í samlagningu, frádrætti, 

margföldun og deilingu, heilla talna og brota. 

o Í þessum þætti eru 47 verkefni 

� 13 varða samlagningu 

� 12 varða frádrátt 

� 12 varða margföldun 
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� 10 varða deilingu 

• Algebra og jöfnur (hóppróf) 

• Hér er verið að kanna skilning og beitingu þekkingar í algebru og jöfnum 

o Í þessum þætti eru 21 verkefni.88 

Yfirleitt eru allir prófþættir lagðir fyrir nemendur. Þó kemur fyrir að notaðir eru hlutar 

prófsins til að meta stöðu nemenda. Þá er oft byrjað á hópprófi og síðan fara þeir sem eru 

fyrir neðan vissa mælitölu í einstaklingspróf.89 

Niðurstöður Talnalykils má nota til að skipuleggja stærðfræðikennslu, sjá hvaða 

nemendur þurfa meiri eftirfylgni, samræma áherslur í kennslunni milli árganga o.s.frv.90  

Notkun Talnalykils ætti að auðvelda mat á úrlausnaraðferðum nemenda þó ekki sé 

það gert í Talnalykli. Fjölbreytileiki prófsins gefur kennurum gott tækifæri til að sjá 

hvernig nemendur leysa verkefnin og hvort þeir eru á villigötum.91 

 

 

6.2. Piaget próf  
Piaget prófið gengur út á að börn á sama aldri eru borin saman. Þannig eru þau prófuð og 

kunnátta þeirra metin eftir ákveðnum stöðlum. Síðan er þeim gefin einkunn og allt sett 

upp eftir fyrirfram gefnum forsendum. Þar er meðaltalið 100 og staðalfrávikið 15. Prófin 

eru stöðluð og því er hægt að segja að 11 ára gamall nemandi sem fær einkunnina 105 er 

aðeins fyrir ofan meðaltal. En við getum ekki sagt til um hvað hann skilur í stærðfræði 

nema að litlu leyti.92  

 

6.2.1. Varðveisla talna, flokkun og röðun 
Ef barn hefur ekki náð tökum á hugtakinu um varðveislu talna ( þ.e. að talan 5 standi fyrir 

5 hluti) þá hefur það ekki til að bera þá getu að setja fram fullyrðingar sem nauðsynlegar 

eru til að leggja saman eða draga frá. Hvernig þekkjum við þá getulítið barn frá hinum? 

Það notar fingurna eða hluti til að hjálpa sér við að telja. Ef barninu er sagt að það séu 

                                                 
88 Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:14-16. 
89Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:32.  
90Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:32.  
91 Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson 1998:58. 
92 Shayer o.fl. 2007:27. 
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fimm fingur á hendinni mun það samt telja fingurna hvern á eftir öðrum ef því er sýnd 

hendi og það spurt hversu margir fingur séu á hendinni (Sharma 1989). 

Dæmi um jafnar framfarir á vitsmunum er nemandi sem notar þekkingu sína á 

margföldun til að leysa vandamál með eins fáum aðgerðum og hægt er. Við þetta getustig 

er barnið tilbúið í brotareikning, þ.e. að leggja saman og draga frá (Sharma 1989).93 

 

6.2.2. Rúmmál og þyngd 
Þetta próf athugar skilning barna á hugtökunum rúmmál og þyngd. Það er yfirleitt lagt 

fyrir við lok miðstigs eða í kringum 11 ára aldur. Tilgangurinn er að athuga hvort 

nemendur hafa skilning á sambandinu á milli rúmmáls og þyngdar.94 

Þetta próf er að sumu leyti frábrugðið öðrum því tíu atriði varða raunverulega 

verkleg grundvallaratriði um varðveislu efnismagns, innra og ytra rúmmál, þyngd, 

tilfærslu rúmmáls og skilning á þéttleika. Aðeins fjögur atriði tengjast venjulegum 

aðgerðum, skilningi á sambandi milli þyngdar og rúmmáls, snöggri hugsun en fyrir 

þessum atriðum er einnig skýr hluti. Mikilvægasti aldurinn til að læra flest þessi hugtök 

er á aldrinum 5 til 8 ára. Ef börn hafa náð tökum á þessu við 11 ára aldur munu þau ná 

þessu prófi án þess að þurfa að hafa fyrir því. Prófið er sett þannig upp að það tengist 

flestu sem börnin hafa lært áður í skóla.95 

 

6.3. Bender Gestalt 
Prófið var upphaflega hannað til að mæla heilasjúkdóma, sálarflækjur, uppgerð sjúklinga 

og blekkingar. Það hefur verið notað til að finna vanvirkni í heilastarfsemi en var hins 

vegar hætt vegna óáreiðanleika. Árið 1992 kynntu Reichenberg og Raphal nýtt matskerfi 

fyrir Bender Gestalt prófið sem hefur verið kallað API kerfið (Advanced 

Psychodiagnostic Interpretation). Það er enn verið að kanna áreiðanleika þess með 

langtímakönnunum.96  

                                                 
93 Vaidya 2004:718. 
94 Shayer o.fl. 2007:26. 
95 Shayer o.fl. 1007:28. 
96 Aucone o.fl. 2001:352. 
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Bender Gestalt samanstendur af 9 rúmfræði hlutum sem eru merktir A, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 og 8. Hver hlutur er kynntur fyrir próftaka á 3” x 5” spjaldi. Próftakar eiga síðan að 

búa til hvert munstur nákvæmlega eins og þeir sjá það á venjulegu hvítu 8 1/2 “ x 11” 

blaði.97 

Hins vegar verður að geta þess að API prófið hefur eingöngu verið kannað á 

fullorðnum eða á aldrinum 18-56 ára.98 

 

6.4. Rey-Osterrieth samsetta töluprófið 
Rey-Osterrieth töluprófið er sjónrænt-vélrænt teikni verkefni eins og Bender Gestalt. 

Byrjað er á að biðja próftaka um að gera eftirlíkingu af flókinni mynd sem er búin til úr 

undirstöðuformum rúmfræðinnar, síðan er hann beðinn um að endurtaka myndina eftir 

minni. Með þessu er verið að meta eftirtekt barnsins, hvernig það skynjar hlutinn og af 

hve mikilli nákvæmni það getur yfirfært kunnáttu sína.  

Nýtist við að koma auga á þau tilfelli þar sem rýmiserfiðleikar skarast á við árangur í 

stærðfræði.99 

 

                                                 
97 Aucone o.fl. 2001:352. 
98 Aucone o.fl. 2001:352. 
99 Vaidya 2004:718. 
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7. Úrræði 
Bókin Making Sense (Hiebert 1997) greinir frá niðurstöðum margra nýlegra rannsókna á 

því hvernig nemendur læra stærðfræði og gerð er grein fyrir því hvað það er sem 

höfundar telja vera mikilvæg viðmið við skipulagningu skólastarfs.  

Mikilvægt er að kennarinn nái að skapa hvetjandi námsumhverfi í skólastofunni þar 

sem réttur nemenda til þátttöku er jafn og allar hugmyndir eru metnar að verðleikum. Þá 

er mikilvægt að nemendur fái: 100 

• Verkefni til að spreyta sig á sem eru þess virði að takast á við þau 

• Tækifæri til að beita eigin þekkingu til að þróa eigin lausnarleiðir 

• Að velja eigin aðferðir við útreikninga og gefist tækifæri til að deila þeim með 

öðrum 

• Að velja þau hjálpargögn við lausn verkefnis og kynningu lausnarinnar á hvaða 

formi sem er 

• Að læra af eigin mistökum og nýta sér þau með uppbyggilegum hætti. 

 

Einnig er mikilvægt að verkefnin sem nemendur glíma við tengist daglegu lífi þeirra og 

umhverfi og áhersla lögð á að öll hjálpargögn eru leyfileg.101 

 

Til að mæta þörfum allra þarf að hafa í huga að viðfangsefnin séu þannig að  

• Hægt sé að glíma við þau á mismunandi getustigum 

• Þau séu krefjandi án þess að ofbjóða 

• Allir nemendur bekkjarins geti fengist við þau út frá sínum eigin forsendum102 

 

Kennarinn þarf að geta greint hver skilningur nemenda þeirra er og notfæra sér þá 

vitneskju til að byggja kennslu sína á. Þeir kennarar sem leggja sig fram við að átta sig á 

hvernig nemendur þeirra hugsa og hvernig þeir þróa skilning á tölum og reikniaðgerðum 

eru líklegri til að breyta kennslu sinni í samræmi við það. Hugmyndafræðin að baki þessu 

                                                 
100 Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:10. 
101 Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:10. 
102 Aðalnámskrá – stærðfræði 1999:13. 
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ferli er byggt á rannsóknum sem gerðar hafa verið á þróun stærðfræðikennslu kennara og 

er íslenska nafnið á því „ Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna “(SKSB).103  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á nemendum þeirra kennara sem hafa tekið upp 

þessar aðferðir sýna miklar framfarir hjá nemendunum. Þeir sýna meiri skilning á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum en aðrir nemendur, hafa til að bera áræðni við lausn 

þrauta og hafa trú á sjálfum sér við að finna eigin leiðir við lausn þeirra.104 

 

7.1. Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna 
„Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“, eða SKSB, var þróuð við Háskólann í 

Wisconsin. Hún er byggð á þeirri kenningu að ef kennarar könnuðu hvernig nemendur 

þeirra hugsa væru þeir betur í stakk búnir að sinna þörfum hvers einstaks nemanda. Með 

þekkingu á hugsunargangi hvers nemanda getur kennarinn reynt að byggja stærðfræði 

hugmyndir á þeirri kunnáttu sem nemandinn hefur fyrir.105 

Til að það gangi upp þurfa kennarar að geta skilgreint lausnarleiðir barnanna og 

þekkja þær. Börn geta leyst hversdagsleg verkefni og hafa á valdi sínu algengustu reikni-

aðgerðir strax við skólabyrjun en þó án táknmáls stærðfræðinnar.106 

Mikilvægt er fyrir alla nemendur, sérstaklega þá sem eiga erfitt með stærðfræðinám, 

að fá tækifæri til að treysta á eigin hugsun við nám. Allir nemendur eiga rétt á að fást við 

viðfangsefni sem hæfir þeim og að vera metnir að verðleikum.107 

SKSB er mikilvægt í þeim skilningi að nemendur leysi vandamál með því að nota 

fyrri kunnáttu. Kennari leggur oft fyrir verkefni, vandamál eða rannsókn síðan gefur hann 

nemendum tækifæri til að vinna eða velta vandamálinu fyrir sér í ákveðinn tíma. Síðan 

spyr hann yfir hópinn spurninga eins og  

• Hvað sérðu? 

• Segðu okkur eitthvað meira um þetta vandamál. 

• Hvað veistu? 

• Hvað annað veistu? 

                                                 
103 Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:9. 
104 Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir 2007. 
105 Van de Walle 2001:457. 
106 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:79. 
107Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir 2007.  
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• Hvað ertu að hugsa? 

• Hvað getum við reynt? 

• Hefur einhver annar aðra hugmynd eða takið þið eftir einhverju öðru í 

sambandi við þetta vandamál?108 

Mikilvægt er að hlusta á öll svör nemenda án þess að dæma þau eða meta á einhvern hátt. 

Nemendur eiga allir að vera virkir hlustendur og þátttakendur .109 

SKSB byggir á vinnu með þrautir og að kennarinn skilji hvað er á bak við það sem 

barnið er að gera. Þrautirnar og viðfangsefnin hafa verið flokkuð í þeim tilgangi að 

kennarinn geti betur skilið hugsunargang nemendanna.110  

Í fyrsta lagi ber að skoða hið óþekkta í verkefninu, þ.e. hverju erum við að leita að 

upphafi, breytingu eða niðurstöðu. 111 

Þá eru viðfangsefnin flokkuð í fjóra flokka eftir því hvaða stærðfræðiaðgerð er 

verið að nota, þ.e. samanburður, hluti-hluti-heild, aðskilnaður og sameining.112  

Þegar unnið er með nemendur sem eiga við stærðfræðierfiðleika að stríða er oftast 

hentugt að kennslan fari fram í litlum hópum. Það gefur nemendum tækifæri til að tjá sig 

munnlega. Verkefnin sem unnið er með þarf einnig að vinna með munnlega, þau eru 

kynnt munnlega ásamt því að nemendur fái textann á blaði, þau eru rædd og krufin til 

mergjar munnlega. Með því að ræða verkefnin gefst tækifæri til að kanna orðaforða 

nemenda í stærðfræði og byggja ofan á hann.113 

Kennslufræði SKSB byggir þó fyrst og fremst á því hvaða leiðir börnin nota við að 

leysa þær þrautir sem eru lagðar fyrir þau. Ef kennarinn þekkir leiðir og hugsunarferli 

nemendanna opnast honum leið til að nálgast þau á þeirra forsendum og einnig gefst 

honum tækifæri til að styðja þau á þeirra þroskasvæði.114 

Mikilvægt er að nemendur hafi aðgang að sjónrænum hjálpartækjum, s.s. talnalínu og 

myndir af tugum og hundruðum, og geti nýtt sér þau við vinnuna. Nemendur eru líklegri 

til að nota myndræna tjáningu til að byrja með en það er stór þáttur í að læra formlegt 

                                                 
108 Van de Walle 2001:458. 
109 Van de Walle 2001:458. 
110 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:80. 
111 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:80. 
112 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:81. 
113Dóróþea Reimarsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir 2008:51-52.  
114 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:82-84. 
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táknmál stærðfræðinnar. Ekki á að vinna einungis með tölur heldur einbeita sér að 

stærðum. Gæta verður að tengja stærðfræðina daglegu lífi nemenda og byrja með lágar 

tölur sem færist á hærri tölur með aukinni færni. Vinna með áþreifanlegar og myndrænar 

lausnir. Þekkingarleysi á hugtökum er áberandi og tilfinning fyrir stærðum og mælingum 

er þeim mjög fjarlæg. Því er mikilvægt að fara með þau í hlutbundna vinnu. Áhersla er 

lögð á að námið fari að mestu leyti fram í gegn um teikningar, spil og samræður.115 

Hægt er að láta nemendur vinna með marga þætti stærðfræðinnar í gegn um leik. Ef 

við nefnum nokkra þætti þá eru þeir m.a.: 

• Að finna út líkan eða ólíkan fjölda hluta. 

• Flokka mismunandi hluti eftir ákveðnu auðkenni, „sortera“. 

• Gera greinamun á „fleiri en“, „færri en“, „líkt með“ og „minna en“. 

• Þekkja hluti sem hægt er að skipta í hlutföllum, s.s. karamellur, pizza o.s.frv.  

• Lesa tölur af talnalínu. 

• Skilningur á mál og vog. 

• Geta raðað eftir rísandi eða fallandi virði hluta, s.s. peninga í rétta röð. 

• Fylgja vaxandi fyrirmælum. 

• Geta giskað á hlutina.116 

 

SKSB fellur vel að hugmyndum aðalnámskrár kennslufræðilega séð. 

Hugmyndafræðin á bak við aðferðina byggir á því að bera virðingu fyrir þeim 

leiðum sem barnið velur sér og þeirri þekkingu sem það hefur til að bera. Reiknað 

er með að kennarinn læri að lesa úr athöfnum nemendanna í þeim tilgangi að 

styðja við bak þeirra í áframhaldandi námi.117 

 

7.2. Úrræði fyrir nemendur með dyscalculiu 
Það sem aðallega háir nemendum sem þjást af dyscalculiu er öll vinna með tölur. Þessir 

nemendur sjá stórar tölur eins og stóran óyfirstíganlegan hóp af tölunni einum. Þeir eiga 

erfitt með að skipta stórri tölu niður í mismunandi tölur. Þetta gerir það að verkum að 

                                                 
115 Dóróþea Reimarsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir 2008:51-52. 
116 Lunde 2002b:23. 
117 Þóra Rósa Geirsdóttir 2005:84. 
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nemendur með dyscalculiu eiga erfitt með að byrja á að læra staðreyndir í sambandi við 

tölur.118 

Í byrjun þarf að hafa einfaldar æfingar fyrir nemendur með dyscalculiu þar sem þeir 

eru látnir telja. Kennarinn þarf að stefna að því að nemandinn sjái einstakar tölur í 

samhengi við aðrar tölur og í tölulegu samhengi. Mikilvægt er að nemendur hafi aðgang 

að hjálpartækjum sem eru auðskiljanleg fyrir þá, s.s. talnagrind og talnalínur. Með notkun 

á þessum hjálpartækjum eiga nemendur með dyscalculiu auðveldara með að sjá tölur og 

skilja töluorðin sem við notum.119 

Í byrjun er gott að láta nemendur búa til sín eigin hjálpartæki við talningu sem lið í að 

þeir geri sér betur grein fyrir uppbyggingu talna. Flestir nemendur hafa gaman að þessu 

og eru tilbúnir til að endurtaka eftir þörfum.  

Nú er að láta nemendur meta magn hluta sem er í hrúgum á milli 10 og 50 í hverjum 

hóp. Til að kanna hvort þeir hafi rétt fyrir sér eru nemendur látnir raða hlutunum upp í 

röð og telja upphátt á meðan. Kennarinn biður nemendur að hafa bil eftir hverja tíu. 

Þannig verður þetta:  

13 hlutir    

OOOOOOOOOO    OOO 

34 hlutir 

OOOOOOOOOO    OOOOOOOOOO    OOOOOOOOOO    OOOO 

Með því að láta nemandann setja þetta svona upp er auðveldara að láta hann telja hverja 

tugalínu fyrir sig. Síðan er hann látinn hoppa á tugunum og sýnt hvernig er auðveldara að 

telja magnið á þann hátt. Nemandinn gerir sér yfirleitt fljótlega grein fyrir hvernig hann á 

að lesa úr lengjunum.120 

Þegar nemendur hafa náð tökum á þessu er auðvelt að tengja þetta talnalínunni og láta 

þá vinna með hana. Í byrjun getur verið gott að hafa tugalínurnar í röð fyrir ofan. Síðan er 

hægt að láta nemendur finna ákveðnar tölur á talnalínunni.121 

Þó er það svo að vélrænar æfingar eins og að telja hjálpa þeim sem þjást af 

dyscalculiu ekki að muna staðreyndir með tölum. Þeir eru vanir að nota ýmis konar 

                                                 
118 Butterworth og Yeo 2004:22-23. 
119 Butterworth og Yeo 2004:22-23. 
120 Butterworth og Yeo 2004:24. 
121 Butterworth og Yeo 2004:24. 
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hjálpartæki við vinnu sína og því eiga þeir erfitt með að vinna með stórar tölur. Með 

þolinmæði er hægt að fá þá til að leggja saman tölur upp í 20 á annan veg en með því að 

telja. Nemendur sem þjást af dyscalculiu þurfa að læra suma hluti utan að, það tekur tíma 

fyrir þá að læra einfaldar staðreyndir sem munu hjálpa þeim. Nemendur með dyscalculiu 

sjá ekki munstur út úr tölum eða samband á milli talna. Þeir eiga erfitt með að skipta 

tölum upp í munstur. Þar að auki inniheldur talnaröð mikið af talnapörum sem þarf að 

læra. Þetta geta nemendur með dyscalculiu ekki lært.122  

Nemendur með dyscalculiu eiga ekki auðvelt með að reikna í huganum stórar tölur 

sem okkur finnast einfaldar. Eins ruglar það þá að skipta á milli eininga, tuga, hundruða 

og þúsunda, dæmi eins og 80+70 eða 600+700. Með því að byrja á því að kenna 

nemendunum hugarreikning með einfaldar stórar tölur hjálpar það þeim að þróa einfaldan 

skilning á tölum. Seinna getur kennarinn lagt inn hefðbundnar aðferðir til að auðvelda 

þeim að reikna flóknari dæmi.123 

Nemendur með dyscalculiu eiga mjög erfitt með að vinna með brot, þeir sjá alla hluti 

sem heild. Venjulegir nemendur geta skipt hlut í fernt og sjá þá hvern hlut sem ¼ en ekki 

nemendur með dyscalculiu, þeir sjá hlutinn sem fjóra heila hluti. Til að hjálpa 

nemendunum er best að vinna með hluti og oft er mjög gott að vinna með matvæli. Þar er 

hægt að skera hlutina niður í misstóra bita, t.d. pizzur, súkkulaði, kökur o.s.frv. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að þeir eru alltaf að vinna með einn hlut þó 

að búið sé að skipta honum niður.124 

Í millitíðinni er mikilvægt að kenna þeim á vasareikni og lágmarkskunnáttu í 

stærðfræði sem nýtist þeim í daglegu lífi, s.s. skilning á heimilisföngum og dagatölum.125  

 

                                                 
122 Butterworth og Yeo 2004:38-39. 
123 Butterworth og Yeo 2004:83. 
124 Butterworth og Yeo 2004:93. 
125 Shalev o.fl. 2005. 
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8. Umræður og vangaveltur 
Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvaða orsakir liggja að baki því að nemendur ná ekki 

árangri í stærðfræði og hvað er hægt að gera til að aðstoða þá. Hvers konar vandamál það 

eru og hvernig skólakerfið er að standa sig gagnvart þeim nemendum sem eru að glíma 

við ýmis konar sértæka erfiðleika eins og t.d. dyscalculiu. Í þessum kafla ræði ég efnið og 

dreg ályktanir út frá eigin sjónarhóli ásamt því að flétta inn í það skoðanir kennara sem ég 

hef rætt lauslega við.  

Stærðfræðikennsla á að vera þannig uppbyggð að nemendur fái að vinna á eigin 

forsendum, geti rætt lausnarleiðir sínar og metið stöðu sína jafnt og þétt í samvinnu við 

aðra. Þessi hugmynd finnst mér yfirleitt frekar vera í orði en á borði. Allt of algengt er að 

kennarinn ákveður hvernig hann vill láta vinna hlutina og nemendur eiga að fylgja hans 

áætlun. Á yngsta stigi er þó frekar að nemendur fái að beita og þróa eigin aðferðir en það 

vill brenna við að lausnir þeirra eru ekki að ganga upp þegar ofar dregur í námi og þá 

hættir kennurum til að leggja inn gömlu formúlustærðfræðina. Áherslan á að vera þannig 

að nemendur öðlist öryggi við vinnu sína og geti skýrt hvað þeir eru að gera hverju sinni. 

Stærðfræðikennslan á að vera þannig að nemendur öðlist skilning á því sem þeir eru að 

gera og að verkefnin tengist þeirra nánasta umhverfi og daglegu lífi með sem 

fjölbreyttustum hætti.  

Nemendur á yngsta stigi fá oft að læra meira í gegn um leik en eldri nemendur. 

Kennslubókin sem notuð er kallast Eining og er efnið sett þannig fram að hægt er að 

kenna mest allt efnið á hlutbundinn hátt. Þannig geta nemendur þróað betur eigin aðferðir 

og eins getur kennarinn betur fylgst með hvernig nemendur hans hugsa. Kennarar kvarta 

þó oft um tímaleysi og eins eru of margir þeirra fastir í að fylgja kennsluáætlunum og 

bera þá oft fyrir sig að þeir verði að komast yfir ákveðið efni. Sérstaklega tala þeir um 

þetta sem eru að kenna nemendum sem eiga að taka samræmd próf. Það virðist vera að 

eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu því nær færumst við hina gömlu 

formúlustærðfræði. 

Í dag eru Eining og Geisli aðallega kenndar á yngsta- og miðstigi í grunnskólum 

landsins. Mjög misjafnt er hvaða álit kennarar hafa á þessum kennslubókum, allt frá því 

að finnast þær frábærar í að vera ónothæfar. Kennarar sem ég hef rætt við og eru ánægðir 
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með bækurnar tala allir um að ef þeir leggist yfir kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja 

bókunum þá sé þetta frábært námsefni. Þetta á sérstaklega við um Einingu en helst er að 

kennarar kvarti yfir að það vanti meira efni með bókunum. Að sumu leyti er ég sammála 

þessu, Eining og Geisli eru mjög góðar bækur. Hins vegar er það svo að um leið og 

einhverjir erfiðleikar eru til staðar þá vandast oft málið og á það sérstaklega við um 

Geisla. Sú bók hentar engan vegin fyrir lesblinda nemendur og þá ekki heldur fyrir 

nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál. Töluvert er um að kennarar noti eldri 

kennslubækur fyrir þá nemendur. Ástæðan er sú að bækurnar eru þannig upp settar að 

flest öll dæmin eru lesdæmi og nemendur með raskanir eiga oft erfitt með að ráða við 

þau.  

Stærðfræðinám er samofið úr nokkrum þáttum sem byggja þó allir á þeirri hugmynd 

að verið sé að leysa ákveðið vandmál. Aðalnámskrá segir að við eigum að gefa 

nemendum tækifæri til að þróa sínar eigin aðferðir með því að byggja ofan á fyrri 

skilning og kunnáttu. Ef nemandinn getur fært rök fyrir máli sínu og útskýrt af hverju 

hann leysir vandamálið á ákveðinn hátt erum við að efla einstaklinginn. Allt okkar líf er 

samofið stærðfræði á einn eða annan hátt og við erum sífellt að beita stærðfræði í okkar 

daglega lífi. Því er mikilvægt að nemendur nái góðum tökum á stærðfræði og geti nýtt sér 

hana á sem fjölbreyttastan hátt.  

Á hverju ári eru margir nemendur sem eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræði. Í 

ritgerðinni er komið inn á þrjár rannsóknir um stærðfræðierfiðleika nemenda. Þar ber 

niðurstöðum ekki saman að því leyti að í einu tilfelli er talað um að það hafi ekkert að 

gera með greind nemenda hvort þeir eigi við erfiðleika að stríða í stærðfræði en í tveimur 

þeirra er talað um að svo sé.  

Olav Lunde heldur því fram að það megi rekja 95% þeirra tilvika þar sem nemendur 

eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræði til lágrar greindar á meðan Geary talar um að það 

sé ekki hægt að rekja erfiðleika barna í stærðfræði til greindar þeirra. Niðurstöður Geary 

eru frá árinu 1999 en Lunde setur sínar niðurstöður fram árið 2002. Þá bendir rannsóknin 

sem var gerð í Ísrael á árunum 1998-2004 til að nemendur sem greinast með dyscalculiu 

séu með lægri greind en jafnaldrar þeirra. Ef horft er á þessar niðurstöður þá veltir maður 

því fyrir sér hvort hægt sé að fullyrða að nemendur sem glíma við stærðfræðierfiðleika 

séu með lægri greindarvísitölu en hinir. Það séu niðurstöður nýrri rannsókna og geti því 



 39 

staðist. Það gæti verið áhugavert að skoða hvaða aðferðum er beitt við kennslu þeirra 

barna sem koma illa út úr svona prófunum og hvort niðurstöður gætu breyst ef kennslu-

háttum  og aðferðum væri breytt. 

Lítið er vitað um tíðni stærðfræðierfiðleika hjá nemendum í grunnskólum. Ástæðan 

er sú að þetta hefur lítið verið rannsakað og þegar rannsóknir hafa verið gerðar þá hefur 

einungis verið kannaður almennur talnaskilningur og talnareikningur. Þarna er pottur 

brotinn og þörfin fyrir einhvers konar próf þar sem kunnátta nemenda er skoðuð er mjög 

mikil. Þá er ég ekki að tala um venjuleg próf heldur skimanir sem beitt er til að finna þá 

nemendur sem munu eiga erfitt með að læra stærðfræði.  

Það sem vitað er nú þegar bendir til að það sem er að valda nemendum vandræðum 

eru grunnhugtök og einfaldar staðreyndir. Flestir þessara þátta eru hlutir sem við lærum 

flest í byrjun skólagöngu og því kem ég enn og aftur að því hve mikil þörf er fyrir góð 

greiningartæki.  

Rannsóknir á erfiðleikum barna í stærðfræði hafa setið á hakanum og sjást þess best 

merki á því að það virðist sem heitið dyscalculia komi ekki fram á sjónarsviðið fyrr en 

undir lok síðustu aldar. Dyscalculia er mjög slæmt tilfelli af stærðfræðierfiðleikum. Þeir 

sem glíma við dyscalculiu hafa yfirleitt mjög lágt sjálfsmat þegar kemur að stærðfræði og 

treysta ekki á sjálfa sig. Einföldustu reikniaðgerðir eru mjög flóknar fyrir nemendur með 

dyscalculiu.  Þarna eru margir samverkandi þættir á ferð og erfiðleikarnir aukast jafnt og 

þétt. Við vitum lítið um dyscalculiu og ekki eru til nein greiningartæki til að finna hana. 

Það sem helst virðist vera notað á Íslandi til að finna þá nemendur sem eru í 

vandræðum í stærðfræði er að leggja Talnalykil fyrir reglulega. Talnalykill er alltaf 

lagður fyrir í 3. og 6. bekk. Vissulega er Talnalykill vel upp settur og tekur á öllum 

þáttum stærðfræðikunnáttunnar. Hins vegar benda sumir kennarar á að hann sé ekki í takt 

við kennsluefnið sem kennt er í skólunum í dag.  

Talnalykill var hannaður áður en Eining og Geisli voru tekin í notkun og því passar 

sumt úr honum ekki fyrir nemendur á þeim tímapunkti þegar hann er lagður fyrir. 

Yfirferðin á námsefninu virðist vera önnur í nýja efninu en því gamla. 

Mikilvægt er að kennarinn þekki nemendur sína og hvernig þeir hugsa. Ef 

kennarinn aðlagar kennslu sína að hugsunargangi nemenda sinna aukast líkurnar á að þeir 
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sýni auknar framfarir, meiri skilning og aukið sjálfstraust. Þessi hugmyndafræði hefur 

fengið íslenska nafnið „Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“ eða SKSB. 

„ Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna” er afar snjöll kenning að mínu mati. 

Ég tel að ef hún er innleidd strax í byrjun grunnskólans sé hægt að hjálpa mörgum 

nemendum sem myndu að öðrum kosti lenda í vandræðum. Hins vegar finnst mér hún að 

mörgu leyti vera of mikið samofin Einingu og Geisla og þeirri hugmyndafræði sem þar 

býr að baki.  

Ég veit að þarna er í raun um sömu aðferðir að ræða og því velti ég því fyrir mér 

hvar þeir nemendur eru staddir sem ráða ekki við Geisla. Að sumu leyti held ég eftir að 

hafa skrifað þessa ritgerð að það þurfi algerlega aðskilið námsefni fyrir nemendur sem 

eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræði og þá sérstaklega þá sem greinast með 

dyscalculiu. Ég tel að myndrænar bækur séu hentugri og það er til lítils að þyngja dæmin 

ef undirstöðuna vantar. Í sumum tilfellum held ég að bækur komi ekki að neinum notum 

heldur sé það í höndum kennarans að útskýra verkefnin munnlega fyrir nemendum og þá 

erum við aftur komin að hugmyndinni á bak við SKSB. Mikil þörf er á að kynna þessa 

kennsluaðferð fyrir kennurum því það er ekki nóg að hanna nýtt kennsluefni heldur 

verður að vera ákveðin eftirfylgni. Það þarf að byrja á að kenna kennurum nýjar kennslu-

aðferðir áður en þeir eiga að fara að nota þær. 

Mikil þörf er á að rannsaka dyscalculiu og ekki síður að hanna kennsluefni fyrir 

nemendur sem glíma við hana. Það virðist ekki vera á hreinu hvernig á að hjálpa þessum 

nemendum og helst er gefið til kynna að það sé ekki nein ein aðferð heppileg, þ.e. það sé 

einstaklingsbundið hvað sé gert. Það eina sem menn eru sammála um er að það verði 

eitthvað að gera. 
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9. Lokaorð 
Eftir að hafa skoðað hvernig börn læra stærðfræði og hvað er að vefjast fyrir þeim finnst 

mér sem íslenska skólakerfið sé ekki að standa sig nógu vel. Reyndar má segja að það sé 

ekki einungis skólakerfið hérna heldur virðast rannsóknir í stærðfræði og á stærðfræði-

erfiðleikum hafa setið á hakanum hvar sem er. Menn virðast þó vera að vakna til 

meðvitundar um þetta og rannsóknir standa yfir.  

Það er tilfinnanleg þörf fyrir góð skimunar og greiningartæki til að finna þá 

nemendur sem eiga við stærðfræðierfiðleika að stríða. Talnalykill er góður eins langt og 

hann nær en hins vegar er kominn tími til að uppfæra hann. Hann er saminn áður en 

Geisli og Eining komu til sögunnar og því er hann ekki alveg í takt við það efni sem er 

verið að kenna í skólum landsins. Má þar m.a. nefna að í Talnalykli er spurt um mengi en 

það er ekki lengur í námsbókunum. Mikilvægt er að reyna að finna þá nemendur sem 

gengur illa í stærðfræði strax í byrjun skólagöngunnar svo hægt sé að vinna markvisst 

með þá strax frá fyrstu stundu. Kennarar og sérkennarar eiga heiður skilinn fyrir það starf 

sem þeir hafa þó unnið í gegn um tíðina með þeim fábrotnu aðferðum sem þeir hafa yfir 

að ráða.  

Kennsluefni er of einhæft í stærðfræði. Það vantar efni fyrir seinfæra nemendur, 

nemendur með dyscalculiu, þá sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða og nemendur sem 

hafa ekki íslensku að móðurmáli. Því eins og ég hef áður talað um þá er það kennsluefni 

sem notað er í dag engan veginn að ná til þessara nemenda.  

Í raun er það svo að fólk veit ekki mikið hvað dyscalculia er og á það ekkert síður 

við um kennara eða annað fólk. Upplýsingar til fagfólks eru nauðsynlegar. Dyscalculia er 

mjög slæmt tilfelli af stærðfræðierfiðleikum og þeir nemendur sem glíma við hana þurfa 

nauðsynlega sérstakt námsefni þar sem unnið er markvisst að því að gera þeim kleift að 

ná tökum á einföldustu þáttum stærðfræðinnar. Við lifum og hrærumst í umhverfi þar 

sem stærðfræði kemur við sögu á hverjum degi, við notum stærðfræði mikið meira en við 

gerum okkur oft á tíðum grein fyrir. Þeir nemendur sem þjást af dyscalculiu eiga mjög 

erfitt með að framkvæma einföldustu hluti. Ég vil ganga svo langt að segja að þetta sé 

nálægt því eins slæmt og að vera ólæs.  
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Við tölum um að allir Íslendingar séu læsir og er það ekki síst því að þakka að mikil 

áhersla hefur verið lögð á að svo sé. Ég tel tímabært að snúa sér að stærðfræðinni og 

skoða hvernig íslensk skólabörn eru að standa sig þar. Vissulega er hafið starf þar sem 

unnið hefur verið með nemendur sem gengur illa, samanber SKSB aðferðin, en betur má 

ef duga skal. Kennarar eru oft ráðþrota um hvernig á að vinna með nemendur sem gengur 

illa í stærðfræði og því er nauðsynlegt að kynna þær aðferðir sem til eru fyrir kennurum. 

Nemendur taka læsispróf reglulega í fyrstu bekkjum grunnskóla. Þá eru einnig 

skimunartæki sem beitt er til að finna þá nemendur sem eru líklegir til að eiga við 

erfiðleika að stríða í lestri. Það sem vantar eru samsvarandi aðferðir í stærðfræði. Á 

meðan ekkert slíkt er til staðar þá erum við að reyna að leysa vandann ómarkvisst og 

hvert í sínu horni. 

Heimur stærðfræðinnar er heillandi og meira samofinn lífi okkar en flestir gera sér 

grein fyrir. Því er það skylda okkar sem kennara að vera sem best undirbúin til að aðstoða 

nemendur okkar á þessu sviði sem öðrum. 
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