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Útdráttur 

Samfélagið hefur breyst mikið undanfarin ár og hraðinn orðinn mikill. Áhugamál barna 

breytast í takt við það. Skólinn þarf að bregðast við og reyna að höfða til nemenda á sem 

fjölbreytilegastan hátt. 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að kanna hvort, og þá hvernig, leikir séu notaðir í 

stærðfræðikennslu. Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að nám með hjálp leiks er 

líklegt til að skapa jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar.1 Því fannst mér mikilvægt að kanna hvort 

leikir væru notaðir. 

Leikir eru kennsluaðferð sem hægt er að nota til að brjóta upp hefðbundið 

kennsluform. Þeir stuðla einnig að betri samskiptum og hjálpa nemendum að vinna 

saman og læra að virða skoðanir annarra. Leikir geta kveikt áhuga meðal nemenda á 

viðfangsefninu og þeir sem eru getuminni geta fengið tækifæri til að sýna hvað í þeim 

býr í leiknum. Margt bendir til þess að leikir séu ekki mikið notaðir í kennslu. Í 

ritgerðinni nefni ég dæmi um leiki sem gott er að nota við stærðfræðikennslu. 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram var: Eru leikir notaðir í stærðfræðikennslu 

og þá hvernig? 

Við gerð könnunarinnar var notað eigindlegt rannsóknarsnið. Við val á 

viðmælendum var stuðst við hentugleikaúrtak sem samanstóð af sex stærðfræðikennurum 

sem hafa allt frá 3 til 42 ára reynslu af stærðfræðikennslu. Eitt viðtal var tekið við hvern 

kennara, viðtölin tóku um hálfa til eina klukkustund. Kennararnir voru spurðir út í hvort 

og þá hvernig þeir nota leiki í kennslu. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að leikir eru ekki mikið notaðir á eldri skólastigunum 

en nokkuð á þeim yngri. Viðmælendur mínir eru allir sammála um mikilvægi þess að 

nota leiki við stærðfræðikennslu. Margir viðmælenda minna vilja gjarnan nota leiki meira 

en finnst tíminn of naumur. Niðurstöður mínar eru að mestu í samræmi við niðurstöður 

úr öðrum rannsóknum. Ég tel niðurstöðurnar vera áhugavert innlegg í umræðuna um 

fjölbreytilega kennsluhætti. 
                                                 
1 Aðalnámskrá grunnskólanna, stærðfræðihluti 2007:8 



 

 

iv 

 

Abstract 

The community has changed enormously in previous years, and the pace has increased. 

Children’s interests have changed accordingly. The school has to react and attempt to 

appeal to students with great diversification. 

Games are a teaching method that can be used to break up the conventional form 

of teaching. It also supports better communication and helps students work together and 

it teaches them to respect the opinions of others. Games can infuse interest among 

students on the project and those less able can have an opportunity to show what they 

have got in the game. There are many indications that games are not used much in 

teaching. In my essay I name examples of games that are useful in teaching mathematics. 

The purpose of this research was to explore whether, and if so how, games are 

used in teaching mathematics. In the main primary school curriculum it is shown that 

studying with the support of a game is likely to create a positive attitude towards 

mathematics. Therefore it seemed important to research whether games are being used. 

The research question posed was: Are games used in teaching mathematics, and if 

so how? 

In making this research a qualitative research method was used. In choosing 

respondents, on the basis of convenience, six mathematic teachers that have from 3 up to 

42 years of experience in teaching mathematics were selected for participation. Each 

teacher was interviewed once, the interview took from half an hour up to one hour. The 

teachers were asked if, and then how, they used games in their teaching. 

The results revealed that games are not used much in senior classes but somewhat 

in junior classes. All my respondents agree on the importance of using games and 

playing in teaching mathematics. Many would like to use games more, however they feel 

that the time given is too limited. The results are mostly in accordance with other results. 

I believe the results are an interesting input in the discussion about diversity in teaching 

methods. 

 



 

 

v 

 

 

Þakkarorð 

 

 

 

 

 

Ég vil þakka þeim er hafa komið að gerð þessarar könnunar, viðmælendum mínum og 

öðrum. Sérstakar þakkir færi ég leiðbeinanda mínum, Finni Friðrikssyni, fyrir góðan 

stuðning og frábæra leiðsögn. 

 

 

 Kolbeinn Guðmundsson 

 

 

 



 

 

1 

 Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur............................................................................................................ 2 

2. Leikir og stærðfræði ........................................................................................... 4 

2.1 Gildi leikja .................................................................................................... 4 

2.2 Saga stærðfræðikennslu ................................................................................ 5 

2.3 Leikir og stærðfræðikennsla ......................................................................... 7 

2.4 Leikir og aðalnámskrá .................................................................................. 9 

2.5 Dæmi um leiki ............................................................................................ 10 

3. Aðferðafræði..................................................................................................... 15 

3.1. Rannsóknaraðferð ...................................................................................... 15 

3.2 Þátttakendur ................................................................................................ 16 

3.3 Gagnasöfnun og greining gagna ................................................................. 16 

3.4 Gildismat rannsakanda................................................................................ 17 

4. Niðurstöður ....................................................................................................... 18 

4.1 Kynning á viðmælendum............................................................................ 18 

4.2 Greining á þemum ...................................................................................... 19 

4.3 Leikjanotkun er mikilvæg........................................................................... 21 

4.4 Undirbúningurinn skiptir öllu máli............................................................. 24 

4.5. Samantekt .................................................................................................. 25 

5. Umræður ........................................................................................................... 26 

5.1 Leikjanotkun mikilvæg............................................................................... 26 

5.2 Undirbúningur mikilvægur ......................................................................... 27 

5.3 Það er leikur að læra ................................................................................... 28 

Heimildaskrá......................................................................................................... 29 



 

 

2 

 

1. Inngangur 

 

Í vettvangsnámi mínu varð ég var við það hve lítið leikir voru notaðir við kennslu. Einnig 

tók ég eftir því að í mörgum bekkjum var ákveðinn hópur nemenda sem kennaranum 

gekk illa að ná til og velti ég því fyrir mér hvort ekki væri sniðugra að ná til nemenda 

með öðru móti en skólabókunum eingöngu. Í námi mínu hefur töluvert verið fjallað um 

mikilvægi leikja í kennslu og finnst mér áhugavert að skoða það nánar. 

Öll börn leika sér og fyrstu árin læra þau svo ótal margt í gegnum leik. Friedrich 

Froebel (1782-1852), sem var þýskur uppeldisfrömuður, hélt því fram að hægt væri að 

nota leiki til að ná til barna og kveikja hjá þeim þekkingarþorsta.2 Leikir hafa ekki mikið 

verið notaðir við kennslu, en helst eru þeir notaðir á yngri stigum grunnskólans. Fjöldinn 

allur af gagnagrunnum er til þar sem hægt er að nálgast leiki til að nota við kennslu. 

Stærðfræði er hér engin undantekning enda þótt sumum kunni að þykja undarlegt að nota 

leiki við kennslu svo fræðilegs efnis. Hér, sem í öðrum fögum, geta kennarar útbúið leiki 

sem kveikt geta áhuga nemenda á efninu, það er stærðfræði, og þannig gert efnið 

skemmtilegra. 

Efniviður þessarar ritgerðar er einmitt notkun leikja í stærðfræðikennslu. Gerð var 

könnun til að fá lauslega mynd af stöðu mála í þeim efnum í íslenskum grunnskólum. Í 

þeim tilgangi var ákveðið að ræða við grunnskólakennara í skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendurnir eru stærðfræðikennarar af öllum stigum 

grunnskólans og spannar reynsla þeirra frá 3 til 42 ára. 

Verkefninu er skipt í nokkra aðalkafla. Í fræðilega hlutanum er byrjað á því að 

fjalla um leiki og stærðfræðikennslu, farið stuttlega yfir sögu stærðfræðikennslu hér á 

landi og nefnd dæmi um leiki sem hægt er að nota. Í kaflanum um aðferðafræði er skýrt 

frá vali á þátttakendum og greiningu gagna. Fjallað er um niðurstöður könnunarinnar í 

sérstökum kafla, en því næst er umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru ræddar. 

                                                 
2 Guðrún Bjarnadóttir 1998:34 
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Gagnasöfnin ProQuest, Eric og hvar.is nýttust við heimildaleit. Einnig voru 

greinar fengnar gegnum millilánasöfn og bækur á bókasöfnum. Helstu leitarorð sem 

rannsakandi notaði voru using games in math teaching, value of games, games and 

growth. 
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2. Leikir og stærðfræði 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé jákvætt að nota leiki við stærðfræðikennslu.3 

Margir nemendur eiga erfitt með að tileinka sér stærðfræði og gætu til dæmis leikir 

kveikt áhuga þeirra. 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir gildi leikja, farið aðeins í sögu stærðfræði-

kennslu á Íslandi og fjallað um kosti og galla þess að nota leiki. Í lok kaflans eru nefnd 

dæmi um leiki sem má nota við stærðfræðikennslu. 

 

 

2.1 Gildi leikja 

Meiri hraði í íslensku samfélagi og aukið framboð á afþreyingu veldur því að foreldrar 

hafa æ minni tíma til að sinna uppeldishlutverki sínu.4 Börnin eru afskiptari og eiga ekki 

næg samskipti við aðra. Sífellt fleiri börn eyða tíma sínum í tölvuleikjum og 

sjónvarpsáhorf.5 Því er mikilvægt að kennarar jafnt sem foreldrar rói að því öllum árum 

að ná til barnanna og reyni að efla góð samskipti þeirra á milli. Allt sem aukið getur 

félagslegan þroska og stuðlar að því að börn eigi eðlileg samskipti er af hinu góða. 

Öll börn þekkja það að leika sér, finnst það gaman og sækjast í leikinn. Í leikjum 

eiga börn samskipti við aðra og þroska með sér félagsfærni. Í skólaumhverfi geta leikir 

einnig haft jákvæð áhrif á bekkjarandann. Því er tilvalið að nota leiki við kennslu. Börn 

skilja vel hvað er verið að kenna þegar þau gera hlutinn sjálf. 

Áralangar rannsóknir á námi og þroska barna sýna fram á marga kosti leikja fyrir 

gáfnafarslegan, félagslegan, tilfinningalegan og líkamlegan þroska ásamt málþroska. 

Börn að leik eru á virkan hátt að skapa þemu, kanna umhverfi, leysa þrautir og þroska 

með sér sameiginlegan skilning.6 Börn sem leika sér saman læra að sjá hlutina frá 

                                                 
3 Warlde 2006, Diffily og Morrison 1996:4 
4 Stefán Ólafsson 2004:21-24 
5 Þorbjörn Broddason 2004:49-54 
6 Diffily og Morrison 1996:4 
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sjónarhorni hinna barnanna og þroska með sér samhygð og umhyggju. Þau læra að nota 

tungumálið á nýjan hátt til að lýsa leiknum og til að tjá sig við aðra þátttakendur. Í 

leiknum þroska börn vöðva sína og samhæfingu.7 

 

 

2.2 Saga stærðfræðikennslu 

Stærðfræðikennsla og menntakerfið almennt hefur breyst mikið undanfarna öld. Hér 

verður fyrst fjallað almennt um sögu íslenska menntakerfisins en því næst um 

stærðfræðikennslu á Íslandi og hvernig hún hefur þróast bæði hvað varðar námsefnið og 

hlutverk kennarans í kennslunni. 

Frameftir öldum var uppfræðsla í höndum kirkjunnar og voru skólar stofnaðir í 

kringum biskupsstólana. Fyrstu gagnfræðaskólarnir voru settir á stofn um 1880. Árið 

1907 voru fyrstu fræðslulögin sett hér á landi. Þau kváðu á um að öll börn á aldrinum 10-

14 ára skyldu njóta menntunar. Árið 1946 voru sett fræðslulög sem áttu að stuðla að 

jafnrétti til menntunar en skortur á húsnæði, menntuðum kennurum og kennsluefni kom í 

veg fyrir þá ætlan.8 Nefnd um stöðu kvenna var stofnuð á sama tíma og átti hún meðal 

annars að koma á aðgerðum þar sem yfirvöld voru hvött til að endurskoða lög um 

aðgengi kvenna að menntun.9 

Upp úr 1960 var menntakerfið endurskoðað og fjármagni veitt í það sem aldrei 

fyrr.10 Árið 1974 voru sett ný lög um grunnskóla og 1976 kom út ný aðalnámskrá 

grunnskóla. Endurskoðun námsefnis og kennsluhátta undir forystu 

Skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytis hófst. 

Árið 1989 kom út ný aðalnámskrá grunnskólanna og árið 1996 voru skólarnir 

fluttir til sveitarfélaganna. Símenntun kennaranna var í höndum sveitarfélaganna og hver 

skóli fékk að hafa áhrif á hana. Aftur var ný námskrá gefin út 1999 en sú nýjasta er frá 

2006. 
                                                 
7 Diffily og Morrison 1996:4 
8 Birna Hugrún Bjarnardóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:118 
9 Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Norðurlönd 
10 Kristín Bjarnadóttir 2006:5 
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Ég mun nú tæpa á því sem gerst hefur í stærðfræðikennslu frá seinni hluta 

nítjándu aldar. Árið 1877 var stærðfræðikennsla skorin niður í Lærða skólanum og átti 

það þátt í að tefja Íslendinga í tæknilegum framförum. Allt til ársins 1960 var 

stærðfræðikennsla í skóla almennt aðskilin frá æðri stærðfræði. Hún byggðist aðallega á 

þjálfun í reikniaðgerðunum fjórum með heilum tölum og brotum, flatarmáls- og 

rúmmálsreikningum, en lítið var fjallað um eðli talna eða mynsturleit af nokkru tagi. 

Hlutverk kennarans var fyrst og fremst að útskýra reglur og formúlur fyrir nemendum. Þá 

var mjög þröng sýn á stærðfræðinámið11 og fólst það aðallega í stöðugum 

endurtekningum reikniaðgerða. 

Í lok sjötta áratugar síðustu aldar voru gerðar tilraunir með námsefnið í anda 

nýstærðfræðinnar og mörkuðu þær upphafið að áherslubreytingum í stærðfræðikennslu 

hér á landi. Nýstærðfræði, þar sem rökfræði og mengjafræði var kennd allt niður á 

barnaskólastig, var hluti af endurnýjun skólastarfs ekki bara á Íslandi heldur á öllum 

Vesturlöndunum, og studd af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD).12 

Þessar tilraunir gengu ekki sem skyldi þó töluvert hafi verið í lagt, bæði hvað 

varðar útgáfu námsefnis og menntun kennara, en þær urðu þó til að hreyfa við 

hugmyndum manna um inntak og áherslur í stærðfræðikennslu. Samtölum kennara við 

nemendur var gert hærra undir höfði en áður. Einnig voru gerðar strangar kröfur um 

skýra og rökrétta notkun máls enda er rökvísi frumskilyrði stærðfræðilegrar hugsunar.13 

Árið 1976 kom út nýtt námsefni, Stærðfræði handa grunnskólum. Þar voru nýir 

inntaksþættir og kennsluleiðbeiningar þar sem áhersla var lögð á skilning, virkni 

nemenda og hlutbundna vinnu. Jafnframt voru ný kennslugögn tekin í notkun eins og 

einfestukubbar, pinnabretti, rökkubbar og fleira.14 

Hvað og hvernig á að kenna stærðfræði mótast af nýjustu þekkingu og 

rannsóknum á hverjum tíma. Aukin tæknivæðing og fjölbreyttari nemendahópur hefur 

                                                 
11 Birna Hugrún Bjarnardóttir og Guðrún Angantýsdóttir 2003:118 
12 Kristín Bjarnadóttir 2006:5 
13 Guðný Helga Gunnarsdóttir 2007 
14 Guðný Helga Gunnarsdóttir 2007 
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valdið miklum breytingum á kennslu síðustu 10 árin. Það er betra að skilja námsefnið en 

að læra það utan að15 og hafa höfundar nýs stærðfræðiefnis það í huga nú. 

Í dag er meðal annars stuðst við hugsmíðakenninguna í stærðfræðikennslu. 

Hugsmíði á sér stað þannig að hugmyndir og hugtök tengjast í þéttriðið net í kolli 

einstaklinga og mynda innbyrðis orsakasamhengi. Við notum forhugmyndir til að byggja 

inn í net okkar nýjar hugmyndir. Þannig verða til mismargar tengingar milli hugmynda 

og því fleiri sem þær eru, þeim mun betri er skilningur okkar á fyrirbærinu.16 

Samkvæmt hugsmíðakenningunni er stærðfræði safn hugtaka og hlutverk 

kennarans er að vera verkstjóri sem greinir hvern nemanda og miðlar þekkingu út frá 

hverjum þeirra fyrir sig. Nemendur byggja þekkingu sína á fyrri reynslu, en hún getur 

verið æði misjöfn. Þekking er ferli sem felur í sér endurmat á fyrri reynslu og upplifun. 

Því verður hún alltaf einstaklingsbundin. Hver og einn myndar sína þekkingu sjálfur. 

Hana er ekki hægt að öðlast án samskipta við annað fólk. Það er ekki hægt að flytja hana 

á milli einstaklinga, heldur öðlast hver og einn hana í gegnum samskipti, hlustun, 

rökræður, rannsóknir og virkni. Hugsmíðahyggjan byggir á því að eiginlegt nám eigi sér 

ekki stað sé nemandinn ekki virkur þátttakandi í því sem er að gerast.17 

 

 

2.3 Leikir og stærðfræðikennsla 

Leikir eru lítið notaðir þegar leikskólanámi lýkur. Þó bjóða þeir upp á gríðarlega 

möguleika. Hægt er að virkja nemendur með leikjum. Einnig geta þeir vakið áhuga 

meðal nemenda á námsefninu. Í leik reyna nemendur á svo mörg svið persónuleikans. 

Einnig stuðla þeir að fjölbreytileika og brjóta upp hefðbundið kennsluform. Margir álíta 

að leikir séu óþarfa tímasóun en rannsóknir hafa sýnt að börn sem leika sér mikið í æsku 

eiga auðveldara með að læra.18 

                                                 
15 Guðný Helga Gunnarsdóttir 2007 
16 Meyvant Þórólfsson 2003 
17 Meyvant Þórólfsson 2003 
18 Warlde 2006 



 

 

8 

Þegar leikir eru notaðir rétt í kennslustundum gera þeir námið skemmtilegra og 

virkja flesta nemendur. Nemendurnir þurfa að tjá sig hver við annan og efla þannig 

samskiptahæfni sína. Þeir brjóta upp kennsluna og nemendur læra í streituminna 

umhverfi. Leikirnir þurfa að vera einfaldir svo nemendur skilji út á hvað þeir ganga. 

Einnig eiga þeir að vekja forvitni meðal nemendanna um framhaldið. 

Þegar kemur að því að velja leiki fyrir kennslustundir er margt sem þarf að huga 

að. Hafa þarf markmiðin skýr og standa klár á því hvað á að nást fram með leiknum. 

Hann þarf að kveikja áhuga meðal nemenda og gera þá móttækilega fyrir því efni sem 

kenna á samhliða leiknum.  

Við skulum taka algebru sem dæmi. Hugtök tengd algebru sem á að kenna á 

miðstigi eru meðal annars breytur og jöfnur. Nemendur eiga að geta notað algebru til að 

leysa raunveruleg og stærðfræðileg viðfangsefni. Þrátt fyrir þessa áherslu á algebruna 

sýna rannsóknir að mörgum nemendum á miðstigi er aldrei kennd algebra. Margir 

kennarar álíta að algebra sé of huglæg og ekki nógu hnitmiðuð fyrir nemendur á miðstigi. 

Að kynna x og y til sögunnar án þess að setja það í skýrt samhengi höfðar ekki til 

meginþorra þessara nemenda. Með því að nota ýmiss konar leiki er hægt að ná til 

nemenda og fá þá til að læra algebru.19 

Kostir þess að nota leiki í stærðfræðikennslu eru að auðvelt er að fanga athygli 

nemenda með þeim. Mörgum kennurum finnst auðveldara að útskýra stærðfræði með 

notkun leikja. Einnig hafa stærðfræðikennarar tekið eftir því að notkun leikja hvetur 

nemendur til að læra stærðfræði.20 Gallar þess að nota leiki við stærðfræðikennslu eru að 

kennurum finnst það of tímafrekt, þeim finnst þeir ekki ná að halda uppi sama aganum í 

tíma og leikirnir geta misst marks.21 

 

 

                                                 
19 Koirala og Goodwin 2000. 
20 Koirala og Goodwin 2000 
21 Freydís 2008, Elsa 2008 
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2.4 Leikir og aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er vegvísir kennara og leiðarljós. Hlutverk kennarans er ansi 

ábyrgðarmikið og því ríður á að hann rói að því öllum árum að sinna því hlutverki eftir 

fremsta megni. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn noti öll þau hjálpartæki sem í boði 

eru svo hann hann villist ekki af leið. Því er ekki úr vegi að líta í aðalnámskrána en í 

almennum hluta hennar segir meðal annars: „Leggja skal grundvöll að sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til heilbrigðs samstarfs og samkeppni við aðra“.22 Þar 

segir einnig: 

 
Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 
Markmiðum, sem lúta að eflingu félagsþroska, verður t.d. því aðeins náð að 
nemendur fái tækifæri til samvinnu. Kennslan verður að taka mið af þörfum og 
reynslu einstakra nemenda og efla með nemendum námfýsi og vinnugleði.23 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræðihluta segir svo meðal annars: 
Nemendur þurfa að: 
- læra að takast á við margvísleg verkefni og þrautir og finna lausnir á þeim. 
- öðlast jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og kynnast skemmtigildi hennar. 
 
Nemendur ættu jafnframt að fá nægan tíma til úrvinnslu, nota hugtökin við 
lausn verkefna, einir og með öðrum, og kynnast þeim frá ýmsum 
sjónarhornum. Jafnframt skal gera ráð fyrir að verulegur hluti námsins fari 
fram í samvinnu nemenda í litlum hópum. Að flétta námið inn í leik er gagnleg 
kennsluaðferð í stærðfræði. Röksemdafærslur má þjálfa með leikjum þar sem 
beita þarf rökhugsun. Skilning á líkindahugtakinu má einnig efla með leikjum 
þar sem beita þarf þekkingu á líkum. Enn fremur er nám með hjálp leiks líklegt 
til að skapa jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar.24 

 

Í sama hluta aðalnámskrárinnar er síðan bætt við: 

 
Þegar æfð eru þekkingaratriði eins og hugtök og aðferðir geta verkefni úr 
daglegu lífi, hermileikir ýmiss konar og notkun tölva og vasareikna verið 
gagnleg hjálp til að auka innsýn og skilning á tilgangi þess sem verið er að æfa 
auk þess að stuðla að jákvæðum viðhorfum til námsins. 
Ánægja af því að iðka stærðfræði ætti ekki að vera bundin við þá eingöngu 
sem eiga auðvelt með nám. Hægt er að örva alla til að finna til gleði yfir 
stærðfræðilegum viðfangsefnum. Leikir, gátur, þrautir, byggingarleikir, 

                                                 
22 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:9 
23 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:15 
24 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræðihluti 2007:8 
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tölvuhugbúnaður og reiknivélar geta verið uppsprettur spennandi og ögrandi 
viðfangsefna.25 

 

Af þessari upptalningu má ljóst vera að leikir eru mikilvægir til að ná settum 

markmiðum aðalnámskrár og ættu kennarar að vera opnir fyrir notkun þeirra til að sinna 

hlutverki sínu sem skyldi. 

 

 

2.5 Dæmi um leiki 

Aragrúi stærðfræðileikja er til og eru þeir eins fjölbreytilegir og þeir eru margir. Fjöldi 

síðna er til og það er undir kennaranum komið hvað hann vill leggja mikið á sig í þágu 

nemendanna. Cynthia Lanius starfaði um árabil í stærsta skóla Houston og tók svo að 

starfa hjá Rice University. Hún hefur hlotið mörg verðlaun og viðurkenningar, meðal 

annars Elanor Roosevelt Teacher Fellow, 1996-1997. Hún er nú leiðandi í birtingu og 

notkun stærðfræði á veraldarvefnum.26 Á heimasíðu hennar eru margir skemmtilegir 

stærðfræðileikir sem geta vakið áhuga meðal nemenda. Einn af viðmælendum mínum 

síðar í þessari ritgerð notar hana mikið og eru nemendur afar áhugasamir um verkefnin. 

Slóðin er: http://math.rice.edu/~lanius/Lessons/.  

Dæmi um einfalda leiki eru talnaleikir eins og að láta nemendur hugsa sér tölu, 

bæta við hana þremur, bæta svo sjö við og að endingu draga upphaflegu töluna frá. Allir 

nemendur fá út sömu töluna, 10. Með þessu er búið að kveikja áhuga nemenda og 

eftirleikurinn verður auðveldari. Þeir vilja komast til botns í því hvernig stendur á því að 

allir fái sömu útkomuna. Á þessu stigi er hægt að sýna þeim hugtök sem tengjast algebru 

því hún getur sýnt þeim hvernig dæmið á undan virkar. 

Eitt verkefnið á fyrrgreindri heimasíðu er um algebru. Allt sem kennarinn þarf að 

hafa við höndina er dagatal. Hann biður nemendur um að velja fjórar dagsetningar sem 

liggja saman og mynda kassa. Nemendur eiga að segja kennaranum hver summa talnanna 

(dagsetninganna) er og kennarinn segist geta fundið út hvaða daga nemendurnir völdu. 

                                                 
25 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræðihluti 2007:9 
26 Encouraging mathematical thinking 2007 
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Þetta hljómar eins og töfrabrögð og nær eflaust að vekja áhuga einhverra nemenda. 

Kennarinn segir þeim síðan svarið og nemendur ættu að verða orðlausir. Síðan útskýrir 

hann hvernig hann notaði algebru til að leysa dæmið. 

Segjum sem svo að nemendur hafi valið tölurnar 18, 19, 25 og 26, útkoman úr 

dæminu er því 88. Fyrsta talan er n, næsta tala er n+1, þriðja talan er n+7 og fjórða talan 

er n+8. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum af hverju. Nú erum við komin með dæmið: 

 

n+ n+1+n+7+n+8=88 

Við einföldum það og fáum: 

4n+16=88 

Við drögum 16 frá báðum megin og fáum: 

4n=72 

Við deilum með 4 og fáum: 

n=18 

 

Fyrsta dagsetningin okkar er því 18., við bætum við hana 1, 7 og 8 og fáum hinar út: 19., 

25. og 26. 

 

Auðveldari leið: 

4n+16=88 

4(n+4)=88 

Deili með 4: 

n+4=22 

Og dreg svo frá 4: 

n=18 

 

Galdurinn er því að deila með fjórum og draga svo frá fjóra. Þraut þessa væri 

tilvalið að nota sem innlögn þegar algebra er kynnt fyrir nemendum. Þetta er fín kveikja 

sem gott er að byggja á. Síðan er hægt að láta nemendur nota aðferðina og búa til sínar 

eigin þrautir útfrá henni. 
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Teningaleiki er hægt að nota þegar kennd er líkindafræði. Kennari spyr nemendur 

hverjar líkurnar séu á að fá 5 upp þegar teningi er kastað. Nemendur komast að því að 

líkurnar séu 1 á móti sex. Því næst spyr kennarinn hvort betri eða verri líkur séu ef 

tveimur teningum er kastað. Nemendur gera töflu yfir allar mögulegar útkomur ef 

tveimur teningum er kastað: 

 
Útkoma á 
hvorum teningi 
fyrir sig 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

Tafla 1 - teningaleikur 

 

Með því að fylla inn í töfluna sjá nemendur að fjöldi mögulegra útkoma er 36. Því næst 

telja þeir fjölda kasta sem gefa útkomuna 5. Þeir fá út að líkurnar á að fá 5 þegar tveimur 

teningum er kastað er 4/36 eða 1/9. Þá bera þeir saman líkurnar við líkurnar þegar aðeins 

einum teningi er kastað og sjá að 1/6 eru betri líkur en 1/9 og að heillavænlegra er að 

kasta einum teningi en tveimur. Svo er hægt að leika sér áfram með teningana og finna út 

líkur á hinum ýmsu útkomum. Með því að nota teninga gerum við líkindafræðina 

áþreifanlegri og líklegra er að nemendur nái að tengja efnið við það sem þeir vita og 

þekkja. Skilningurinn kemur fyrr þegar þeir ná að sjá dæmin ljóslifandi fyrir sér í stað 

þess að ímynda sér þau. Einnig er hægt að nota alls kyns leiki með spilastokki til að átta 

sig betur á líkindafræði. 

Eftirfarandi þraut er hægt að leggja fyrir nemendur þegar skoða á vísisvöxt. Bill 

Gates vantar einn nemanda til að vinna fyrir sig í einn mánuð. Nemandinn getur valið 

hvort hann vill fá eina milljón dollara fyrir viðvikið eða eitt sent fyrsta daginn, tvö þann 

næsta, fjögur þann þriðja, og tvöfalda launin daglega það sem eftir er mánaðarins. Líklegt 
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er að nemendur láti freistast af einni milljón dala og hafi ekki áhuga á smáaurunum. Við 

skulum skoða hvað maður fær fyrir fyrstu vikuna ef maður velur seinni kostinn. 

 

Laun fyrir fyrstu vikuna: 

Dagur Laun þann daginn Heildarlaun 

1 0,01 0,01 
2 0,02 0,03 

3 0,04 0,07 

4 0,08 0,15 
5 0,16 0,31 
6 0,32 0,63 

7 0,64 1,27 

Tafla 2 – Launatafla 1 

 

Eftir eina viku er viðkomandi kominn með 1 dollara og 27 cent, það er mjög lítið en ef 

við fyllum út töflu fyrir allan mánuðinn þá sjáum við hvernig vísisvöxtur hegðar sér og 

sá hinn sami endar á grænni grein: 

Dagur Laun þann daginn Heildarlaun 

29 2 684 354,56 5 368 709,11 

30 5 368 709,12 10 737 418,23 

Tafla 3 – Launatafla 2 

 

Nú geta þeir sem völdu þennan kostinn hlegið sig máttlausa að öllum hinum!27 Þessi 

þraut getur virkað sem kveikja og er vel til þess fallin að vekja áhuga nemenda. 

Að lokum skoðum við leik sem heitir Inni eða úti. Þá mynda nemendur hring. 

Fyrsti nemandinn segir: inni, næsti segir úti og svo koll af kolli. Þeir sem segja úti detta 

úr leik. Að lokum stendur einn eftir og hann er sigurvegarinn. Margir geta tekið þátt. Ef 

kennarinn bætir einum þátttakanda við er hætt við að númer sigurvegarans í röðinni gæti 

breyst. Kennarinn getur útfært þetta á marga vegu og einnig getur hann beðið nemendur 

um að reikna hver stendur uppi sem sigurvegari ef mismargir þátttakendur eru. 

                                                 
27 Lanius 2008 
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Nemendur geta einir eða í hópum reynt að komast að niðurstöðu og þessi tiltölulega 

einfaldi leikur getur undið upp á sig og hægt er að nýta hann á marga vegu. Nemendur 

geta kafað misdjúpt í lausn vandans, allt eftir getu hvers og eins. Þeir sterkari geta reynt 

að koma með reglur sem gilda óháð fjölda þátttakenda.28  

Notkun stærðfræði til þrautalausna er mikilvæg og er gert hátt undir höfði í 

Aðalnámskrá eins og sjá má í kafla 2.4. hér á undan. Leikir eru mikilvægir til að vinna að 

þeim markmiðum. Hér á eftir mun ég snúa mér að því að kanna hvort leikir, sem sýnilega 

geta verið mikilvægir í stærðfræðikennslu, séu notaðir í því samhengi í íslenskum 

skólum. 

                                                 
28 Green 2002:134 
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3. Aðferðafræði 

Könnunin mín fólst í sex viðtölum við stærðfræðikennara á höfuðborgarsvæðinu. Unnið 

var úr viðtölunum og þemu greind. Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð 

var í könnuninni og þátttakendum gerð skil. Skýrt verður frá siðfræðilegum vangaveltum 

mínum varðandi rannsóknina og í lokin er gagnasöfnun og úrvinnslu gagna lýst. 

 

 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Valið stóð á milli eigindlegrar og megindlegrar rannsóknaraðferðar. Megindleg 

aðferðafræði byggist á tölum, því sem hægt er að mæla og telja. Hér er úrtakið yfirleitt 

stórt, lokuð viðtöl notuð og takmörkuð tengsl við þátttakendur. Eigindleg aðferðafræði 

byggist aftur á upplifun einstaklinganna sem verið er að skoða. Tekin eru opin viðtöl við 

fáa einstaklinga og náin tengsl eru við viðmælendur. Oft er munurinn á 

rannsóknaraðferðunum óljós og erfitt getur verið að greina á milli þeirra.29 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Eftir athugun á báðum 

aðferðum varð eigindleg aðferð fyrir valinu því hún hentar könnuninni betur en 

megindleg. Hentugt var að eiga kost á því að dýpka rannsóknina og viðtöl því heppilegri 

en spurningalistar. Seinlegra hefði verið að nota megindlegt rannsóknarform og í þessu 

tilfelli fást bestu niðurstöðurnar með opnum viðtölum.30  

Áður en rannsóknin hófst var rannsóknarefnið vel skilgreint. Spurningalisti var 

saminn og notaður við öflun gagna.31 Er spurningarnar voru samdar var haft í huga að 

þær væru notaðar til að: 

• Skipuleggja verkefnið og til leiðbeiningar 

• Takmarka efnið 

• Halda rannsakandanum við efnið 

                                                 
29 Sigurlína Davíðsdóttir 2003: 222 
30 Silverman 2005:7  
31 Sjá fylgiskjal 1 
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• Mynda ramma 

• Vísa á aðferðir og gögn32 

 

3.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var stuðst við tilgangs-og hentugleikaúrtak. Þá velur rannsakandi 

úrtak könnunar eða þátttakendur þar sem auðvelt er að ná til þeirra. Þannig skiptir lítill 

kostnaður og tími máli en ekki að alhæfa um þýðið. Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar 

markmið rannsóknar er fremur að álykta um tengsl á milli breytna en að álykta um 

tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði.33 Viðtöl voru tekin við sex stærðfræðikennara af 

öllum stigum grunnskólans. Kennararnir eru allir á höfuðborgarsvæðinu, af báðum 

kynjum og spannar reynsla þeirra frá 3 til 42 ára. Valdir voru viðmælendur með 

mismunandi reynslu til að fá sem fjölbreytilegasta sýn á viðfangsefnið. 

Ákveðið var að tala við kennara í hinum ýmsu skólum á höfuðborgarsvæðinu svo 

að tengsl á milli viðmælenda væru sem minnst. Alls staðar voru viðtökur góðar og voru 

allir reiðubúnir að aðstoða við verkefnið. Viðtölin voru tekin upp á segulband og rituð 

upp eins og mælt er með.34 Síðan voru svör kennaranna borin saman. Kennararnir voru 

nefndir Arnar, Berglind, Daníel, Elsa, Freydís og Guðrún til að þeir myndu njóta 

nafnleyndar eins og þeim var lofað. 

 

 

3.3 Gagnasöfnun og greining gagna 

Gagnasöfnun fór fram í gegnum viðtöl. Upplýsinga var aflað frá viðmælendum. Eftir 

lestur heimilda var útbúinn spurningalisti sem hafður var til hliðsjónar í viðtölunum. 

Tekið var eitt viðtal við hvern kennara og tók það um hálfa til eina klukkustund. Viðtölin 

voru greind í þemu. Tvö meginþemu voru unnin úr viðtölunum: Undirbúningurinn skiptir 

                                                 
32 Silverman 2005:77 
33 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2003:62- 63 
34 Silverman 2005:55 
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öllu máli og leikjanotkun er mikilvæg. Einnig voru fundin nokkur undirþemu og verða 

þeim gerð betri skil síðar í ritgerðinni.  

 

 

3.4 Gildismat rannsakanda 

Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir gildismati sínu áður en rannsókn hefst 

svo það hafi ekki áhrif á niðurstöður. Rannsakanda fannst nauðsynlegt að fá innsýn í 

viðfangsefnið með eigindlegu rannsóknarsniði. Sú rannsóknaraðferð krefst þess að 

fyrirfram gefnum hugmyndum rannsakanda sé lagt til hliðar. Þannig er hægt að auðvelda 

sér að sjá hlutina frá fleiru en einu sjónarhorni. 

Gildismat mitt áður en ég hóf þessa rannsókn var að leikir: 

 

• séu lítið notaðir í kennslu 

• séu aðallega notaðir á yngstu stigum grunnskólans 

• séu álitnir barnalegir af stærðfræðikennurum 

• kennurum finnist of tímafrekt að nota leiki 

 

Með því að skrifa niður þessar fyrirfram ákveðnu hugmyndir er auðveldara að átta sig á 

þeim og koma í veg fyrir að þær hafi áhrif á framgang viðtalanna. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á því að kynna 

viðmælendur og gerð grein fyrir bakgrunnsupplýsingum um þá. Því næst kemur 

greiningarlíkan og farið verður í tvö meginþemu sem greind voru úr viðtölunum en þau 

eru: undirbúningurinn skiptir öllu máli og leikjanotkun er mikilvæg. 

 

 

4.1 Kynning á viðmælendum 

Kennararnir sem ég talaði við eru á aldrinum 27 til 69 ára, tveir karlmenn og fjórar 

konur. Allt eru þetta stærðfræðikennarar og spannar reynsla þeirra í starfi frá 3 árum upp 

í 42. Allir kenna í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og koma þeir af öllum stigum 

grunnskólans. Til að gæta nafnleyndar gaf ég viðmælendum mínum nöfn og í töflunni 

hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um þá. 

 

Nafn Aldur Starfsreynsla Skólastig Notar leiki 

Arnar 69 ára 42 ár 8.-10. bekkur Sáralítið 

Berglind 37 ára 5 ár 1.-4. bekkur Þó nokkuð 

Daníel 27 ára 3 ár 8.-10. bekkur Eitthvað 

Elsa 56 ára 15 ár 8.-10. bekkur Já, frekar mikið 

Freydís 46 ára 10 ár 5.-7. bekkur Já, töluvert 

Guðrún 54 ára 30 ár 8.-10. bekkur Nánast ekkert 

Tafla 4 - Viðmælendur 
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4.2 Greining á þemum 

Eru leikir notaðir í stærðfræðikennslu og þá hvernig, var rannsóknarspurningin. Með 

hana í huga voru greind tvö meginþemu út frá gögnunum: 

 

- Leikjanotkun er mikilvæg 

- Undirbúningurinn skiptir öllu máli 

 

Hvert þema verður kynnt og farið nánar í þau og undirþemu í næstu tveimur köflum. 

 

Mynd 1 hér á næstu síðu sýnir greiningarlíkan af meginþemunum tveimur sem ég 

greindi: Leikjanotkun er mikilvæg og undirbúningurinn skiptir öllu máli. Einnig greindi 

ég nokkur undirþemu af hvoru fyrir sig. 

 

Undirþemu mikilvægis leikjanotkunar voru: 

• samvinna mikilvæg 

• góður árangur af leikjanotkun 

• yngri bekkirnir duglegri 

• gera námsefnið áþreifanlegra og skemmtilegra 

• góð tilbreyting og léttir andrúmsloftið 

 

Undirþemu mikilvægis undirbúningsins voru: 

• mikill tími fer í almennan undirbúning 

• tímaskortur algengasta ástæðan fyrir minni leikjanotkun 

• ekki tími til að kynna sér nýjungar (t.d. leiki) 
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Mynd 1 - Greiningarlíkan 
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4.3 Leikjanotkun er mikilvæg 

Þrátt fyrir að nota leiki við kennslu mismikið voru allir viðmælendur mínir sammála um 

að leikjanotkunin væri mjög mikilvæg. Við skulum sjá nokkur svaranna sem ég fékk við 

spurningu minni um hvort leikir væru mikilvægir í kennslu: 
Já mér finnst það vera mjög mikilvægt og við gerum alltof lítið af því og við 
gefum því of lítinn tíma, við erum alltaf að flýta okkur að klára tíu 
blaðsíðurnar í bókinni í staðinn fyrir að flétta þessu saman með leikjum, en við 
ættum að gefa þessu meiri tíma, sérstaklega neðar og neðar, það er að segja við 
byrjum alltof fljótt með pappír og blað fyrir krakkanna, eins og á yngri 
stigunum, við eigum að nota miklu meira af leikjum og þeim finnst það 
skemmtilegt og þau læra heilmikið af því og af hvert öðru í leikjunum líka 
sko.35 

 

Freydís hafði þetta að segja: 
Það er náttúrulega alltaf mikilvægt að nota leiki, vegna þess að það er eitthvað 
sem krakkarnir þekkja, tengja, og tengja svo vel við sig sjálf, þau læra 
náttúrulega kannski hraðar ef maður notar leiki, þetta verður svona 
áþreifanlegra fyrir þau.36 

 
Elsa sagði eftirfarandi við spurningunni hvort leikir væru mikilvægir í 
kennslu: 

Já, það tel ég, þó ég noti þá ekki mikið. Það eru svo mörg markmið sem nást 
fram með þeim, enda dýrka ég íþróttakennslu, það er svo mikið um leiki.37 

 

Hér kemur það sem Arnar sagði: 
Það er ábyggilega mikilvægt að nota það sem kemur bæði sjón, heyrn og 
tilfinningu í gang, tilfinningu semsagt að nota puttana við verkið líka sko. Og 
um að gera að gera það alltaf þegar það er hægt. Og gera efnið svolítið lifandi, 
áþreifanlegt, sjáanlegt og lifandi í höndunum á manni.38 
 
 

Að lokum skulum við sjá hvað Guðrún hafði að segja um mikilvægi 
þess að nota leiki við kennslu: 

 
Ég hugsa að það geti verið þar sem að, ég er alveg viss um að það geti verið 
það og sérstaklega mundi ég halda að það væri á yngri stigunum þá mundi það 
henta betur. Ég myndi halda að það væri meira notað á yngri stigunum. 
Já, og ég er alveg viss um að það er og það hrífur, bæði vegna þess að fyrir þá 
sem eru slakir að þá er það þar sem er leik, þar sem er svona samspil sjónar og, 

                                                 
35 Berglind 2008 
36 Freydís 2008 
37 Elsa 2008 
38 Arnar 2008 
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það hefur áhrif, það er kveikjan að betra minni, það er engin spurning og ég 
myndi halda það að ef að þetta er vel gert, þá er það engin spurning um að ég 
myndi halda það að það virkaði vel. Spil og annað, það er kannski ekki leikir, 
ef það væri meira til af svona stærðfræðispilum þá er það mjög sniðugt.39 

 

Eins og sjá má á þessum svörum voru allir kennararnir á einu máli um mikilvægi 

leikja; þeir væru til þess að gera efnið áþreifanlegra og skemmtilegra ásamt því að 

nemendur lærðu hraðar með hjálp leikjanna. Þeir festu betur í minni nemenda þau atriði 

sem verið er að fjalla um hverju sinni. 

Þeir sem nota leiki við kennslu voru sammála því að árangurinn væri mjög góður. 

Margir nefndu það að nemendur læra svo mikið á því að ræða efnið og útskýra fyrir 

öðrum. Það má segja að þar sé hugsmíðahyggjan að verki eins og hún er hugsuð. 

Kostirnir sem viðmælendur mínir nefndu um leikjanotkun í stærðfræðikennslu voru þó 

nokkrir. Samvinnan er mikilvæg nemendunum. Nemendur læra hraðar af leikjum. 

Elsa hafði þetta að segja: 

 
Það gefur oft þeim krökkum sem eiga kannski ekki stór innspil dags daglega í 
stærðfræðinni eða eiga kannski erfitt með eitthvað, þau gefa krökkum oft 
tækifæri til þess að sýna sínar sterku hliðar, sem að liggja bara kannski 
einhvers staðar, ég meina allir hafa hæfileika, en kannski ekki allir sömu 
hæfileikana að sitja bara og reikna eða fá háar einkunnir í stærðfræði, þetta 
gefur oft þeim krökkum svolítið góðan séns að njóta sín, þetta gefur líka bara, 
þetta gefur öllum tækifæri til að njóta sín.40 

 

Einn sagði að leikirnir væru góð tilbreyting, brytu upp hefðbundna kennsluformið 

og léttu andrúmsloftið í kennslustofunni. Gallarnir sem kennararnir nefndu voru í flestum 

tilfellum tímaskortur, kostnaður og hve tímafrekir leikirnir geta verið. Einn viðmælenda 

minna sá bara enga galla við leikjanotkun í kennslu. 

Er ég bað kennara um að nefna leiki sem hægt væri að nota voru þeir í fyrstu ekki 

með neina á hraðbergi. Þeir sem hugsuðu málið frekar náðu þó að nefna nokkra leiki sem 

þeir notuðu töluvert. Einhverjir nefndu margföldunarbingó. Einn notar samstæðuspil með 

almennum brotum, tugabrotum, prósentum og hundraðtöflunni með góðum árangri. 

Mælingalottó og klukkulottó voru einnig nefnd. Ýmis konar gestaþrautir og útileikir 

                                                 
39 Guðrún 2008 
40 Elsa 2008 
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komu einnig fram í viðtölunum ásamt teningaspilum, tölvuleikjum og ratleikjum. Það er 

því ljóst að af nógu er að taka og aðeins hugmyndaflug kennarans sem setur skorður. 

Allir voru sammála um að leikirnir væru notaðir meira á yngri stigum en þeim 

eldri. Þeir nefndu samræmdu prófin sem helstu ástæðu þess. Alvaran væri mun meiri á 

unglingastigi heldur en neðar og einnig nefndu nokkrir pressu frá foreldrum: þeir myndu 

ekki samþykkja að börnin þeirra væru bara að leika sér þegar þau ættu að vera að 

undirbúa sig fyrir samræmd próf. Einn kennarinn hélt því fram að kennarar væru almennt 

ekki tilbúnir að leggja það á sig að kynna sér hvað væri í boði. 

Kennsluaðferðirnar sem viðmælendur mínir nota eru æði fjölbreyttar. Þeir leggja 

flestir mikla áherslu á samvinnu nemenda. Tveir kennaranna viðurkenndu að þeirra 

kennsluaðferð væri  bara „kjafturinn og krítin“, eins og þeir orðuðu það sjálfir. Þeir voru 

kannski ekki stoltir af því en það virkaði bara ágætlega. Einn viðmælandi minn er búinn 

að koma upp hjá sér algjörlega einstaklingsmiðuðu námi og segir að árangurinn sé 

frábær. Hann gengur bara á milli og hans kennsluaðferð byggist nær einvörðungu á 

„maður á mann samskiptum“. Flestir hinna eru með einhverja innlögn í upphafi tímans 

og svo hjálpast nemendur að við að leysa dæmin eins og áður sagði.  

Flestir eru ánægðir með árangurinn af sinni kennslu en flestir nefna þá bitru 

staðreynd að ekki sé hægt að ná til allra nemenda, við því sé bara ekkert hægt að gera. 

Einn kennarinn vildi meta árangurinn útfrá þeim áhuga sem hann næði að kveikja meðal 

nemenda. Þess má geta að sá kennari kennir á miðstigi og virðist ekki starfa undir þeirri 

pressu sem samræmdu prófin virðast hafa á kennsluna á unglingastigi. 

Er ég spurði út í þróun stærðfræðikennslunnar fékk ég fjölbreytileg svör. Sá 

kennari sem hefur lengstu starfsreynsluna hélt að hún hefði þróast bara ákaflega lítið. 

Annar sagði að hún hefði bara staðið í stað. Þriðji sagði að hún hefði breyst mjög mikið, 

og það til batnaðar. Einn sagði að þróun hefði átt sér stað, en hélt að stærðfræðin væri 

eins og tískan, færi bara í hringi. Hann hélt því fram að ef við litum einhver hundrað ár 

aftur í tímann væri ekki víst að við greindum mikla breytingu. Flestir töluðu um nýtt 

námsefni, Geisla og Einingu, og var nokkur gagnrýni á þetta efni, bæði frá þeim og 

einnig höfðu þeir orðið varir við gagnrýni frá öðrum stærðfræðikennurum. Einn hélt því 

fram að með þessu nýja efni hefði: 
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...svolítið verið farið alveg frá norðurpólnum yfir á suðurpólinn, það var ekkert 
verið að fara kannski einhvern milliveg, það er að segja í námsefninu, það var 
farið alveg úr þessari hefðbundnu æfingakennslu þar sem að krakkarnir læra 
með æfingunni yfir í algjöra uppgötvunarkennslu þar sem að þau eiga bara að 
finna upp hjólið og finna pí og allt bara sjálf. Ég er bara á móti báðum 
aðferðum og held að svona andstæðir pólar séu bara ekkert að virka, þetta þarf 
að vera bæði...41 

 

Það var aðeins einn af viðmælendum mínum sem var fullkomlega sáttur við þetta 

nýja námsefni en þó notar hann enn gamalt efni samhliða því. Flestir voru sammála því 

að það væri góð hugmyndafræði að baki hinu nýja efni og það væri margt gott í því, en í 

sömu setningu sögðu þeir flestir að lestrarefnið væri það mikið að lakari nemendur ættu í 

erfiðleikum með að stauta sig framúr dæmunum. 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að leikir væru mikilvægir í kennslu. Þeir 

gæfu nemendum annan vinkil á námið og gerðu það áþreifanlegra og meira lifandi í 

höndunum á þeim. Einnig gæfu þeir lakari nemendum tækifæri til að láta ljós sitt skína. 

Þrátt fyrir að nota leiki mismikið voru allir sammála um að þeir væru ákaflega 

mikilvægir, brytu upp hefðbundið kennsluform og veittu lakari nemendum tækifæri til að 

sanna sig. Einnig sögðu nokkrir að þeir myndu nota leiki meira ef þeir væru aðgengilegri.  

Út frá þessum niðurstöðum greindi ég fimm undirþemu sem voru að samvinna 

væri mikilvæg, að það sé góður árangur af leikjanotkun, að kennarar yngri bekkjanna séu 

duglegri að nota leiki, að leikir gera námsefnið áþreifanlegra og skemmtilegra og að 

lokum að leikir eru góð tilbreyting og létta andrúmsloftið. 

 

 

4.4 Undirbúningurinn skiptir öllu máli 

Viðmælendur telja að undirbúningurinn fyrir kennslustundir sé gríðarlega mikilvægur. 

Allir eru sammála um að kennarinn verði að þekkja efnið til hlítar og vera búinn að 

reikna dæmin áður en komið er í tíma. Flestir eru búnir að skipuleggja heilu vikurnar en 

allir verða að kíkja yfir efnið fyrir hvern tíma til þess að standa klárir á efni hans. 

                                                 
41 Daníel 2008 
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Fæstir voru á því að tíminn sem færi í að undirbúa leiki í kennslu þyrfti að vera 

svo mikill. Þó var einn sem hélt því fram, meira í gríni en alvöru, að ef kennsla hjá 

kennara sem væri að stíga sín fyrstu skref í starfi ætti að vera „alveg fullbúin“, þá væri 

starfið „bara sólarhringsstarf“. Eins og ég bjóst við út frá reynslu minni af 

vettvangsnáminu eru kennarar á eldri stigum ekki eins duglegir og kennarar á yngri 

stigum að nota leiki í kennslu. Voru allir viðmælendur mínir sammála um að tímapressan 

á eldri stigum væri þar helsta ástæðan. 

Margir sögðu að tími til undirbúnings væri lítill og því gripu kennarar oft til þess 

sem þeir þekkja. Þess vegna veigra margir sér við að eyða dýrmætum tíma í að kynna sér 

leiki sem hægt er að nota. 

Leikjanotkunin er æði misjöfn. Kennarar á yngri stigunum voru í flestum 

tilfellum mun duglegri við að nota þá. Allir voru sammála um að tímapressan á eldri 

stigunum og alvaran í náminu kæmi í veg fyrir leikjanotkun í kennslu. Þó voru einhverjir 

kennaranna á eldri stigunum sem höfðu notað þá og gafst það í öllum tilfellum mjög vel. 

Einn kennarinn á elsta stigi notar þá ekkert vegna þess, eins og hann sagði:  „...ég er voða 

lítið fyrir að leika mér“. 

Eini kennarinn á unglingastigi sem notar spil að einhverju ráði í sinni kennslu 

nefndi tölvuleikinn Sims þar sem hann lét nemendur sína búa til grunnteikningu að húsi 

og byggja það svo í kjölfarið. Spilið vakti áhuga og gekk mjög vel. Það er því hægt að 

nota leiki við hina ýmsu efnisþætti stærðfræðinnar. 

Undirþemun úr þessum niðurstöðum voru að mikill tími fer í almennan 

undirbúning kennslu, að tímaskortur sé algengasta ástæðan fyrir minni leikjanotkun og að 

ekki sé tími til að kynna sér nýjungar eins og til dæmis leiki. 

 

4.5. Samantekt 

Við rannsóknarvinnuna voru greind tvö meginþemu sem voru: Leikjanotkun er mikilvæg 

og undirbúningurinn skiptir öllu máli. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að leikjanotkun 

er misjöfn en minnkar eftir því sem ofar er komið í grunnskólann. Meginástæða fyrir 

minni leikjanotkun er tímaskortur. Öllum viðmælendum fannst leikjanotkun mikilvæg og 

vildu almennt nota þá meira en þeir gera. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar sem kynntar voru í fjórða kafla, þær 

túlkaðar og bornar saman við fyrri rannsóknir og annað fræðilegt efni. 

 

5.1 Leikjanotkun mikilvæg 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að öllum viðmælendum fannst leikjanotkun mikilvæg 

þó ekki allir noti leiki við kennslu. Eins og komið hefur verið inn á í ritgerðinni er hægt 

að ná svo miklu fram í leikjum og þess vegna þarf þetta ekkert að koma á óvart. Það sem 

undarlegt þótti var að jafnvel þeir sem nota leiki lítið sem ekkert í sinni kennslu voru 

alveg jafnharðir og hinir á því að leikjanotkunin væri mikilvæg. Kennarar  verða að vera 

duglegir við að skoða nýjungar og óhræddir við að feta ótroðnar slóðir til þess að gæði 

kennslunnar séu alltaf í hámarki. 

Margir töluðu um í sambandi við leikjanotkun  hve samvinna nemenda væri 

mikilvæg. Er það í góðu samræmi við hugmyndir Lev Vygotskys um að félagsleg 

samskipti og menning séu grunnurinn að vitþroska einstaklingsins.42 Vinna flestir skólar 

eftir hugmyndum Vygotskys og hefur það gefist vel. 

Þeir viðmælendur sem notað hafa leiki við kennslu telja árangurinn vera góðan. 

Ef að metnaðarfullur kennari ætlar sér að nota leiki við kennslu er næsta víst að 

árangurinn verði góður. Hann undirbýr leikinn vel og er ávallt tilbúinn að grípa inn í ef 

með þarf og í sífellu vakandi fyrir því ef þarf að bæta eitthvað. Kennarar mega ekki vera 

hræddir við að nota eitthvað nýtt í sinni kennslu því þá er hætt við að stutt sé í stöðnun.  

Í könnuninni kom fram að kennarar á yngri stigum grunnskólans séu duglegri við 

að nota leiki við kennslu og er það í góðu samræmi við það sem ég hafði haldið áður en 

rannsóknin var gerð. Þetta er í sjálfu sér mjög eðlilegt, tímapressan er ekki jafn mikil á 

yngri stigunum og alvaran í náminu er kannski minni. Yngri börn eru vön því að leika sér 

og því er mikilvægt að kennarar notfæri sér leikina til að ná fram markmiðum 

                                                 
42 Meyvant Þórólfsson. 2003 



 

 

27 

aðalnámskrár. Samt er mikilvægt að kennarar eldri barna hugleiði þann kost að nota leiki 

því að það hafa flestir gaman að því að leika sér.  

Viðmælendurnir komu inn á að leikirnir geri námsefnið áþreifanlegra og 

skemmtilegra. Mjög mikilvægt er að nemendur fái betri tilfinningu fyrir því sem þeir eru 

að gera og skilji hvað búi að baki því sem þeir læra af bókinni. Því er ágætt að kennarar 

noti öll þau tækifæri sem gefast til að sýna nemendum hvar hægt sé að nota stærðfræði. 

Nemendur verja drjúgum tíma í skólanum og nauðsynlegt er að þeim líði vel þar. 

Því er gott að kennarar lumi á leikjum sem geta virkað sem góð tilbreytingin og létt 

andrúmsloftið. Þetta eflir bekkjarandann og samheldni meðal nemenda ef vel er gert. 

Einnig er hægt með leikjunum að koma inn í vitund nemenda á dulbúinn hátt alls kyns 

fróðleik á skemmtilegan hátt. 

 

5.2 Undirbúningur mikilvægur  

Í viðtölunum kom fram að allir viðmælendurnir töldu undirbúning fyrir kennslu vera afar 

mikilvægan. Þeir voru allir á því að góður undirbúningur væri lykillinn að góðri kennslu. 

Þetta kemur í sjálfu sér ekki á óvart og kemur heim og saman við fjölda rannsókna sem 

gerðar hafa verið. Gaman var að heyra hvað kennararnir lögðu mikið upp úr góðum 

undirbúningi og greinilegt að þeir hafa mikinn metnað fyrir starfi sínu. Að sjálfsögðu 

þarf undirbúningurinn alltaf að vera góður því annars eru kennarar ekki að gefa sig alla í 

starfið. Kennarar eiga að hafa mikinn metnað fyrir starfi sínu og líklegt að flestir hafi 

það.  

Flestir voru viðmælendurnir á því að undirbúningur væri tímafrekur. Er það 

ekkert óeðlilegt og bara jákvætt að kennarar komi vel undirbúnir til leiks. Í viðtölunum 

kom fram að tímaskortur væri helsta ástæðan fyrir lítilli leikjanotkun. Með góðum vilja 

og skipulagningu þarf ekki svo mikill tími að fara í að finna leiki sem henta við kennslu. 

Kennarar þurfa í sífellu að vera vakandi fyrir því sem hentar nemendum hverju sinni og 

góðir leikir geta á skemmtilegan hátt fest í minni nemenda einhver þekkingaratriði sem 

með öðrum og hefðbundnari aðferðum tæki jafnvel meiri tíma fyrir nemendur að tileinka 

sér. Ég tel því að kennarar ættu að skoða leiki sem kennsluaðferð með opnum huga því 

þeir geta verið til ýmissa hluta nytsamlegir. 
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Ég varð þess áskynja í viðtölum mínum við kennarana að tíminn til að kynna sér 

nýjungar, svo sem leiki, væri ekki nægur. Að mínu mati verða kennarar að vera 

skipulagðir og opnir fyrir nýjungum. Þeir verða í sífellu að bera hag nemenda fyrir brjósti 

og þeir verða að vera tilbúnir að leggja ýmislegt á sig til að kennsla þeirra verði sem best. 

Því verða þeir að geta tileinkað sér allt sem getur komið þeim til hjálpar því eins og 

komið hefur fram þá er tími til undirbúnings af skornum skammti. 

 

 

5.3 Það er leikur að læra 

Hraðinn hefur aukist í samfélaginu og áherslurnar breytast. Starf kennarans felst í því að 

geta mætt þessum breyttu áherslum og leitað allra leiða til að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda. Nemendahópurinn er margbreytilegur og áhugamálin geta verið  

misjöfn. Kennarinn þarf að ná til allra nemenda sinna og örva þá til góðra verka. 

Mikilvægt er að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir því þá eru þeir líklegri til að ná 

til sem flestra. Kennarinn gegnir veigamiklu og ábyrgðarfullu hlutverki í þroska nemenda 

og honum ber að leita allra leiða til að sem best takist til. 

Leikir eru kennsluaðferð sem mér finnst að kennarar mættu nota meira. Leikir eru 

skemmtilegir og nemendur þekkja þá vel. Ótal námsmarkmiðum er hægt að ná fram í 

góðum leikjum. Þeir efla bekkjarandann og létta andrúmsloftið í kennslustofunni. 

Jafnframt stuðla þeir að betri félagslegri færni nemenda. 
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Fylgiskjal 1 - Könnun um hvernig stærðfræðikennarar nýta sér 

leiki við kennslu. 

 

1. Hvað ertu búin/búinn að kenna lengi? 

2. Hvernig er undirbúningnum háttað? 

3. Notar þú leiki við kennslu? Hvernig? 

Nei: Af hverju notar þú ekki leiki? 

Já: Hvernig leiki aðallega? 

 

4. Telur þú það vera mikilvægt að nota leiki við kennslu? 

 

5. Finnst þér mikill tími fara í að undirbúa leikinn? 

 

6. Finnst þér árangurinn vera góður? Betri/verri en við hefðbundna kennslu? 

 

7. Hverjir finnst þér vera kostir og gallar þess að nota leiki við kennslu? 

 

8. Getur þú nefnt dæmi um leiki sem hægt er að nota? 

 

9. Hvaða kennsluaðferðir notar þú? 

 

10. Hvernig er árangurinn? 

 

11. Hvernig telur þú stærðfræðikennslu hafa þróast í gegnum árin? 

 

12. Hugleiðingar 

 

 

 


