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Útdráttur 

Í þessari samantekt eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem fólst í að athuga 

áhrif kennsluaðferðarinnar stýrðrar kennslu (Direct Instruction) ásamt 

fimiþjálfun (fluency training) á frammistöðu þriggja grunnskólanemenda í 

stærðfræði. Nemendurnir voru þrjár stelpur, 8, 13 og 15 ára gamlar. Þær áttu 

það allar sameiginlegt að vera á eftir jafnöldrum sínum í stærðfræði og 

höfðu verið það í nokkur ár. Aðferðir stýrðrar kennslu eru byggðar á 

námslögmálum og felast í markvissum verkefnum, tafarlausri endurgjöf, 

hrósi fyrir rétta svörun og að röng svörun sé leiðrétt jafnóðum á ákveðinn 

hátt. Í stýrðri kennslu og fimiþjálfun er námsefnið kennt í smáum skrefum. 

Það er svo þjálfað þar til það er fulllært áður en hafist er handa við nýtt efni. 

Þessa kennsluaðferð má bæði nota í einstaklings- og hópkennslu. Aðferðin 

hefur verið notuð í nokkra áratugi í Bandaríkjunum með góðum árangri og 

fjöldi rannsókna hefur frá upphafi sýnt tvímælalaust fram á bættan árangur 

nemenda sem er leiðbeint með stýrðri kennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að stýrð kennsla hafi áhrif á frammistöðu en þátttakendurnir 

sýndu allir greinilegar framfarir í stærðfræði og kunnátta þeirra jókst eftir 

því sem leið á rannsóknina. Þessar niðurstöður eru hluti af niðurstöðum 

stærri rannsóknar undir stjórn Hörpu Óskarsdóttur. 
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Áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á árangur 
 þriggja grunnskólabarna í stærðfræði 

 Sögu sérkennslu á Íslandi má rekja aftur til ársins 1867 þegar Heyrnleysingjaskólinn 

var stofnaður. Í dag er þessi skóli enn starfræktur sem deild við Hlíðaskóla en flestir kannast 

ef til vill við hann undir nafninu Vesturhlíðarskóli, sem rann saman við Hlíðaskóla árið 2003 

(Borgarskjalasafnið, 2004). Síðan skólinn var stofnaður hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

sérkennsla á Íslandi verið í þróun í rúma öld. Hugtakið sérkennsla hefur víkkað og nær til 

mun fleiri nemenda en þeirra sem eru seinfærir eða með sértæka námsörðugleika. Stærstur 

hluti nemenda í sérkennslu fær hjálp við íslensku og stærðfræði. Í skýrslu Fræðslumiðstöðvar 

Reykjavíkur frá árinu 2000 kemur fram að 95-99% þeirra barna sem hljóta sérkennslu fái 

aðstoð í þessum námsgreinum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Nemendur á 

unglingastigi fá fleiri sérkennslustundir að meðaltali en yngri nemendur auk þess sem fleiri 

nemendur á unglingastigi voru í sérdeildum en á yngsta- og miðstigi. Ætla má að áherslu á 

sérkennslu á fyrstu skólaárunum skorti til að fyrirbyggja námsvanda síðar á námsferlinum. 

Tölur frá Hagstofu sýna að 27% grunnskólanema fengu sérkennslu á árunum 2010-2013. Á 

árunum 2004-2007 var þessi tala 24%. Ef farið er lengra aftur í tímann lækkar þetta hlutfall 

enn frekar, en haustið 1998 voru tæplega 20% nemenda í sérkennslu í Reykjavík 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Það er því ljóst að fjöldi nemenda í sérkennslu fer 

hækkandi og niðurstöður PISA könnunar benda einnig til þess.  

 PISA er skammstöfun fyrir Programme for International Student Assessment og er 

alþjóðleg rannsókn á frammistöðu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. Einnig 

eru próf í þrautalausn og fjármálalæsi lögð fyrir í mörgum löndum en Ísland er ekki þar á 

meðal. Alls tóku 65 þjóðir þátt í síðustu rannsókn en hún var gerð árið 2012. Þetta er  í annað 

sinn sem áhersla er á frammistöðu í stærðfræði, fyrra skiptið var árið 2003 

(Námsmatsstofnun, 2014). 
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 Þegar niðurstöður nýjustu PISA rannsóknar eru skoðaðar sést að íslenskir nemendur 

hafa dregist aftur úr jafnöldrum í nágrannalöndunum. Kynjamunur á frammistöðu íslenskra 

nemenda hefur einnig aukist drengjum í óhag. Þennan slaka árangur má bæði sjá á hrakandi 

lestrarkunnáttu og ekki síður stærðfræðikunnáttu. Nemendur af landsbyggðinni standa sig enn 

verr en nemendur af höfuðborgarsvæðinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Þessi árangur er langt því frá að vera í takt við fjárframlög til sérkennslu. Fjárframlög 

Reykjavíkurborgar til almennrar sérkennslu hafa hækkað um 67% frá árinu 2004. Árið 2012 

voru áætluð útgjöld Reykjavíkurborgar vegna sérkennslu um það bil 1300 milljónir. 

Framkvæmd sérkennslu er á ábyrgð sveitarfélaganna og ef sérkennsluþörf allra sveitarfélaga á 

Íslandi er sambærileg við Reykjavíkurborg er kostnaður við sérkennslu á landinu öllu um 2,1 

milljarður í heildina (Anna Lilja Þórisdóttir, 2012). 

 Upplýsingar um árangur sérkennslu skortir þar sem hvert sveitarfélag og jafnvel hver 

skóli mótar sína eigin stefnu þegar kemur að sérkennslu. Því er erfitt að meta heildarárangur 

sérkennslu á Íslandi. Ef tekið er mið af stigvaxandi nemendafjölda í sérkennslu frá ári til árs, 

þrátt fyrir aukin fjárframlög, má geta sér til um að ýmislegt mætti betur fara (Skóla- og 

frístundasvið, 2012). 

 Stefna Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar kallast Skóli án aðgreiningar og 

sérstakur stuðningur við nemendur í grunnskólum. Hún gengur út á að skólinn taki á móti 

öllum nemendum og styðji þá eftir þörfum til að ná sem bestum árangri. Í stefnunni er 

sérstaklega tekið fram að: 

,,Þegar styðja þarf nemanda til aukinna framfara og þátttöku með sérstökum 
viðbrögðum, breytingum á námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum skal, í samstarfi 
við foreldra, gera rökstudda einstaklingsnámskrá sem byggð er á heildaraðstæðum 
nemandans (Skóla- og frístundasvið, 2012)”.  

Einstaklingsnámskrá er sniðin að hverjum og einum nemanda, áherslur eru þá aðrar en hjá 

samnemendum og fylgja ekki endilega aðalnámskrá. Einstaklingsnámskrá er ekki það sama 

og einkatímar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000) en hefur það að markmiði að nám og 
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aðferðir séu aðlagaðar eftir þörfum hvers nemanda (Skóla- og frístundasvið, 2012). Fái hver 

og einn nemandi slíka einstaklingsnámskrá má gera ráð fyrir því að kennsla verði markvissari 

en ella (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Frá árinu 2002 hefur stefna Fræðsluráðs 

Reykjavíkur verið að nemendur í námsvanda fylgi einstaklingsnámskrá en þrátt fyrir það voru 

einungis 22% af þeim nemendum sem hlutu sérkennslu að staðaldri vorið 2010 með 

einstaklingsnámskrá (Reykjavíkurborg Menntasvið, 2011). 

 Í dag treystir skólakerfið á að nemendur séu færir um að fylgja námsáætlun að miklu 

leyti upp á eigin spýtur. Fjölgun nemenda í sérkennslu frá ári til árs gæti þó bent til þess að 

þessar væntingar standist ekki og að nemendur verði af ákveðinni grunnþekkingu á fyrstu 

stigum námsins. Börnum sem ekki ná tökum á þeirri grunnþekkingu sem nútíma 

upplýsingasamfélag gerir kröfu um er hætt við að dragast hratt aftur úr og klára jafnvel ekki 

grunnskóla (Kozioff, LaNunziata, Cowardin, Bessellieu, 2001). Ísland hefur alla burði til þess 

að vera með gott skólakerfi. Ekkert er því til fyrirstöðu að kennarar í íslenskum grunnskólum 

skoði raunprófaðar kennsluaðferðir í því skyni að bæta grunnþekkingu nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).  

 

Raunprófaðar kennsluaðferðir  

 Verkefnið Project Follow Through hófst árið 1967 og er ein stærsta rannsókn fyrr og 

síðar á árangri kennsluaðferða. Í upphafi var verkefninu ætlað að vera vopn í stríði gegn 

fátækt. Hugmynd þáverandi forseta Bandaríkjanna og annarra ráðamanna var að sterkasta 

aflið gegn fátækt væri menntun. Þetta verkefni varð svo að viðamikilli rannsókn sem stóð yfir 

í 14 ár og náði til yfir 190 þúsund skólabarna í 30 skólahverfum. Niðurstöður hennar sýndu 

afdráttarlaust fram á kosti kennsluaðferðar sem kölluð er stýrð kennsla (Direct Instruction). 

Stýrð kennsla hafði mikla yfirburði yfir allar aðrar kennsluaðferðir þegar kom að því að kenna 

undirstöðuatriði í lestri og stærðfræði. Hún kom best út á öllum þeim þremur víddum sem 
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bornar voru saman, það er grunnfærni, hugrænni færni og tilfinningalegri færni. Stýrð kennsla 

virtist þannig styðja við jákvæða sjálfsmynd nemenda (Watkins, 1997). Árangur þessarar 

kennsluaðferðar í bandarískum skólum var óumdeilanlegur og því vert að kanna hvort hún 

geti verið svarið við námsvanda íslenskra barna. 

 Stýrð kennsla var þróuð af þeim Siegfried Engelmann, Carl Bereiter og Wesley 

Becker. Aðferðir stýrðrar kennslu eru byggðar á námslögmálum, hafa verið margprófaðar og 

árangurinn hefur sannað sig. Kennslan byggir á markvissum verkefnum, sýnikennslu, 

tafarlausri endurgjöf, hrósi fyrir rétta svörun og að röng svörun sé leiðrétt jafnóðum. Hrós er 

einn af lykilþáttunum í stýrðri kennslu og er það notað óspart. Auk markvissrar kennslu og 

tafarlausrar endurgjafar er hvatningin mikil (Maloney, 1997).   

 Fimiþjálfun (fluency training) er oft notuð samhliða stýrðri kennslu. Megin markmiðið 

er að þjálfa grunnfærni það vel, skref fyrir skref, að hún verði reiprennandi og tapist ekki 

(Lindsley, 1991). Það má segja að hugmyndin sé að kenna færni svipað og þegar kennt er að 

hjóla, þannig að færnin verði einstaklingnum sjálfkvæm.  

 Í stýrðri kennslu og fimiþjálfun er námsefnið kennt í smáum skrefum. Það er svo 

þjálfað þar til það er fulllært áður en hafist er handa við nýtt efni. Þessa kennsluaðferð má 

bæði nota í einstaklings- og hópkennslu (Lindsley, 1991). Lykilatriði í hugmyndafræði 

stýrðrar kennslu er að allir nemendur geti lært ef kennarinn getur kennt. Námskrá er þróuð 

fyrir hvern og einn nemanda, sé hann í sérkennslu, með markmiðum fyrir árangur viðkomandi 

(Kozioff o.fl., 2001). Það samræmist mjög vel stefnu Skóla- og frístundsviðs um notkun 

einstaklingsnámskráa, þó svo þær séu í raun ekki notaðar jafn mikið og ætla mætti.  

 Þó aðferðir stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar hafi ekki verið hluti af kennsluaðferðum 

íslenskra grunnskóla hafa verið birtar rannsóknir á áhrifum stýrðrar kennslu, aðallega við 

lestrarkennslu en einnig við tónlistarkennslu. Í rannsókninni Hindrun er áskorun var aðferðin 

prófuð við kennslu fimm barna sem voru einu staðalfráviki undir bekkjarmeðaltali í lestri í lok 
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fyrsta bekkjar. Öll börnin sýndu mælanlegan árangur umfram markmið (Ásta Harðardóttir og 

Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2011). Svipaða sögu er að segja um rannsóknir Guðríðar 

Öddu Ragnarsdóttur (2007) þar sem aðferðir stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar voru notaðar 

við kennslu nemanda með einhverfu og nemanda með alvarlega leshömlun (2009). Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fjölda erlendra rannsókna. Má til dæmis nefna rannsókn sem 

gerð var í Texas, á áhrifum stýrðrar kennslu á lesskilning fjögurra grunnskólabarna með 

þroskaraskanir eins og athyglisbrest með ofvirkni og börn á einhverfurófi, en börn með 

þroskaraskanir hafa oft takmarkaðan lesskilning. Árangurinn varð umtalsverður og viðhélst 

einnig þegar athugun var gerð að mánuði liðnum (Flores og Gans, 2007). Einnig hafa verið 

gerðar fjölmargar óbirtar rannsóknir á áhrifum stýrðrar kennslu hérlendis, til dæmis rannsókn 

Thelmu Lindar Tryggvadóttur (2011) á stærðfræðikennslu fyrir leikskólabörn. Þar bar hún 

saman stýrða kennslu við aðra kennslu og enga kennslu. Niðurstöður hennar sýndu ótvírætt 

fram á betri árangur þeirra barna sem fengu stýrða kennslu. 

 Margar ástæður geta legið að baki því að barn dragist aftur úr í námi og áhrif þess geta 

orðið fjölþætt. Auk þess að draga úr menntunarmöguleikum geta áhrifin einnig verið 

félagsleg. Hegðunarvandi er algengur hjá börnum sem ekki fylgja jafnöldrum í námi. Einnig 

getur streita og vanmáttarkennd dregið úr lífsgæðum þessara barna. Oftar en ekki hefur 

vandinn verið til staðar í nokkurn tíma áður en gripið er inn í og þar fer dýrmætur tími til 

spillis. Það er því mikilvægt að grípa eins snemma inn í og mögulegt er og þá með 

gagnreyndum aðferðum svo árangur verði sem bestur og barninu vegni vel. 

 Stærðfræðifærni, líkt og lestrarfærni eða annars konar færni, er lærð en ekki hæfileiki 

sem fólk fæðist með þó margir nemendur haldi því fram (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Hætt er við að slík viðhorf festist frekar í sessi þegar 

nemendur dragast aftur úr í stærðfræði og fara að trúa því að þeir geti ekki lært hana. Ef 
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vandinn hefur varað í nokkurn tíma áður en gripið er inn í er hætt við að grunnfærni nemenda 

í til dæmis almennum talnaskilningi, samlagningu og frádrætti sé takmörkuð. 

 Í þessari rannsókn voru athuguð áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

stærðfræðinám þriggja grunnskólabarna sem voru undir viðmiðum jafnaldra. Gert var ráð 

fyrir að færni þeirra myndi aukast. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn þar sem þessi 

kennsluaðferð er notuð bæði í lestrar- og stærðfræðikennslu. Kennslan var einstaklingsmiðuð 

og því sniðin að hverju barni fyrir sig. 
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Aðferð  

Þátttakendur 
Í þessari samantekt eru niðurstöður þriggja þátttakenda kynntar, það voru þrjár stúlkur 

á aldrinum 8, 13 og 15 ára. Þátttakendur voru allir valdir af hentugleika. Til að vera hæf til 

þátttöku þurftu börnin að vera með mun minni færni í stærðfræði en jafnaldrar þeirra og 

teljast eiga við vanda að stríða. Allar stúlkurnar voru í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þó á 

ólíkum stigum. Þær áttu það allar sameiginlegt að vera með mun minni getu í stærðfræði en 

jafnaldrar þeirra.  

 Þátttakandi A var yngst, hún var í þriðja bekk grunnskóla. Hún hafði alltaf átt í 

erfiðleikum með stærðfræði og átti það til að dragast aftur úr hópnum. Í þriðja bekk byrja 

nemendur að læra margföldun en þá fór hún að dragast verulega aftur úr. Hún hóf þátttöku í 

þessari rannsókn í nóvembermánuði haustið sem hún var í þriðja bekk. Hún stóð sig vel í 

öðrum greinum.  

 Þátttakandi B var 13 ára gömul stúlka og var hún nemandi í áttunda bekk grunnskóla. 

Hún hafði lengi glímt við erfiðleika í stærðfræði og fékk fyrst kennslu með stýrðri kennslu ári 

áður en þessi rannsókn var gerð. Stúlkan hafði lágt sjálfstraust sem þótti aftra henni mikið við 

að reikna.  

 Þátttakandi C var elsta  stúlkan en hún var nemandi í tíunda bekk, 15 ára gömul. Hún 

átti erfitt með grunnskilning á tölum. Í upphafi stóð hún sig ágætlega ef hún þurfti að fara eftir 

ákveðnum reglum sem hægt er að læra utanbókar en lenti í erfiðleikum þegar kom að 

hugarreikningi. Hún hafði einnig fengið lestrarkennslu ári áður með aðferðum stýrðrar 

kennslu sem skilaði góðum árangri.  

Tilraunaaðstæður 

Rannsóknin var unnin á ýmsum stöðum. Rannsakandi hitti þátttakanda A í skóla hans 

tvisvar sinnum í viku og á frístundaheimili tvisvar í viku. Í skólanum var notað lítið herbergi 

með stóru borði og stólum. Herbergið var staðsett í kjallara skólans og því var engin truflun af 
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starfi skólans á meðan á kennslunni stóð. Á frístundaheimilinu hafði rannsakandi aðgang að 

herbergi sem staðsett var á efri hæð og því var engin truflun af starfi heimilisins eða börnum 

að leik. Í herberginu var sófi og borð og stór gluggi sneri út að leikvelli barnanna. Ef börn 

voru í útiveru á sama tíma og kennsla fór fram truflaði það nemandann. Til þess að sporna við 

þessari truflun var þess gætt að kennslan færi alltaf fram á sama tíma, áður en útivera hófst.  

Annar rannsakandi vann með þátttakanda B og fór kennslan fram fjórum sinnum í 

viku á heimili þátttakandans. Unnið var við borðstofuborð í stofunni. Yfirleitt voru 

þátttakandi og rannsakandi einir á heimilinu á meðan kennslan fór fram og því var ekki 

truflun af öðrum. Það kom þó fyrir að systir þátttakanda væri heima en það breytti 

andrúmsloftinu og gat haft truflandi áhrif. Spornað var við þessari truflun með því að taka hlé 

þegar truflun varð mikil. Einnig var mjög hávær lyfta í húsinu sem hafði truflandi áhrif þegar 

hún var í notkun.  

Vinna með þátttakanda C fór fram á tveimur stöðum. Fyrri hlutinn fór fram á 

bókasafni í nágrenni við heimili nemandans. Staðsetningin hafði truflandi áhrif á nemanda og 

því var kennslan færð á heimili nemandans að hans ósk. Á heimili þátttakandans var unnið við 

stórt borð í stofu. Oftast voru rannsakandi og þátttakandi einir í húsinu, ef aðrir 

fjölskyldumeðlimir voru heima gengu þeir hljóðlega um og sýndu tillitsemi.  

Mælitæki 
Árangur og framfarir voru mæld með verkefnum sem lögð voru fyrir þátttakendur. 

Fyrst voru forpróf  lögð fyrir sem prófuðu hvort þátttakendur kynnu að telja, hvort þeir þekktu 

tölurnar og hvort þeir þekktu einingar og almenn brot. Einnig voru kannanir með 

reikningsdæmum allt frá samlagningu og frádrætti upp í margföldun og deilingu. Í inngripi 

voru ólík verkefni notuð til að meta árangur eftir því hvar nemandinn stóð og hversu gamall 

hann var. Frammistaða í verkefnum var mæld í hlutföllum, það er hversu hátt hlutfall af 

könnuninni var unnið rétt. Mat á frammistöðu fór fram með beinu áhorfi. 



  

12 

Rannsóknarsnið 
Breytilegt viðmiðssnið var notað til að meta áhrif stýrðrar kennslu á frammistöðu 

þátttakenda. Það lýsir sér þannig að fyrst voru gerðar grunnskeiðsmælingar til þess að sjá hvar 

nemandi var staddur með tilliti til kunnáttu og getu hans. Því næst var frumbreytunni beitt og 

frammistöðuviðmið sett sem þátttakanda var sagt frá. Þessi viðmið voru valin út frá 

frammistöðu þátttakandans á grunnskeiði. Athugað var hvort frammistaða fylgdi viðmiði. 

Þegar frammistaða hafði náð viðmiði þrisvar til fjórum sinnum í röð þá var viðmiðið hækkað 

og síðan aftur þangað til 100% frammistaða hafði náðst nokkrum sinnum í röð en þá var nýtt 

verkefni lagt fyrir. Ný viðmið voru ávallt valin út frá frammistöðu þátttakandans á því 

viðmiði sem var á undan og þess var gætt að þau væru ekki hækkuð of geyst.  

Frumbreytan í þessari rannsókn var stýrð kennsla. Fylgibreytan var frammistaða í 

stærðfræðiverkefnum sem voru lögð fyrir. Rannsakandi skráði hlutfall réttra svara við upphaf 

og lok hverrar kennslustundar á þar til gerð skráningarblöð sem sjá má í viðauka A. Hlutfall 

réttra svara á hverju prófi var síðan sett upp í línurit og árangur inngrips mældur út frá því. 

Þegar ákveðnum viðmiðum var náð fór nemandinn í næsta námsefni.  

Framkvæmd 
Nemendur voru skráðir til þátttöku í rannsókninni af foreldrum eða forráðamönnum 

sem veittu upplýst samþykki fyrir þátttöku. Einnig skrifuðu nemendur undir upplýst 

samþykki. Skjalið sem þeir undirrituðu má nálgast í viðauka B. Rannsóknin fór fram ýmist í 

skóla nemenda eða á heimilum þeirra. Lengd kennslustunda fór eftir úthaldi nemenda en var 

að jafnaði um ein klukkustund. Í upphafi, þegar kennari og nemandi hittust, var lagt upp með 

að byggja upp gott og traust samband á milli þeirra. Kennari reyndi að kynnast nemandanum 

vel og finna út hver áhugamál hans voru. Þetta varð til þess að nemandinn hafði gaman af 

kennslustundunum og kennarinn gat nýtt sér þessar upplýsingar til þess að finna út hvaða 

styrki væri hægt að nota fyrir nemandann. Kennarinn bjó þá til umbunarkerfi í samráði við 

bæði nemandann og foreldra hans sem var notað til þess að ýta undir góða virkni nemandans í 
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kennslustundum. Forsenda þess að umbun virki er að hún sé sniðin að áhugasviði og 

væntingum hvers einstaklings, þess vegna var sérstakt umbunarkerfi fyrir hvern og einn 

nemanda.  

Þátttakandi A lærði að skrifa tölur rétt og var prófaður með þeim hætti að kennarinn 

las upp tölur í handahófskenndri röð sem nemandinn átti síðan að skrifa niður. Síðar var hann 

prófaður í tugum og einingum en þá var verkefnið þannig að hann fékk blað með stórum 

tölum og átti að skrifa hvort það væri eining, tugur, hundrað eða þúsund. Þátttakendur B og C 

voru prófaðir með tilbúnum könnunum með reikningsdæmum. Hvernig dæmi voru á 

könnununum fór eftir því hvar þátttakendurnir voru staddir í námsefninu og áhersluatriðum 

kennslunnar í það skiptið. Dæmi um kannanir má sjá í viðauka C.  

Hver tími hófst á prófun, þá var færni nemandans könnuð í því námsefni sem kenna 

átti í kennslustundinni. Á meðan á þeirri könnun stóð fékk nemandinn engin viðbrögð frá 

kennara, hvorki með svipbrigðum né munnleg. Hann fékk því ekki upplýsingar um hvort hann 

væri að svara rétt eða rangt. Eftir könnunina hófst kennslan en hraði hennar fór eftir 

framförum hvers þátttakanda fyrir sig. Nemandinn fékk þá verkefni sem hann átti að 

leysa.  Kennarinn byrjaði á að útskýra verkefnið og notaði sýnikennslu ef á þurfti að halda. 

Nemandinn hóf svo að leysa verkefnið og á meðan veitti kennarinn markvissa endurgjöf um 

hvernig gengi. Nemandinn fékk því strax að vita hvort hann væri að gera rétt eða rangt og gat 

þar af leiðandi leiðrétt sig strax. Það stuðlar að því að nemendum gefst ekki færi á því að 

tileinka sér röng svör. Mikil áhersla var lögð á að kennarinn leiðrétti nemandann strax ef hann 

gerði villur og útskýrði eða sýndi hvernig rétt væri að gera. Þegar nemandinn hafði unnið vel í 

um 20-30 mínútur var tekið hlé. Í hléinu fundu kennari og nemandi eitthvað til þess að gera 

saman. Það stuðlaði að góðu sambandi á milli þeirra og ýtti undir það að nemandinn hefði 

gaman af tímunum. Hér notaði kennari þá vitneskju sem hann hafði öðlast í fyrstu tímunum 

um áhugamál nemanda til afþreyingar í hléi. Sem dæmi um þessa afþreyingu notaði 
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þátttakandi A tímann í að teikna á meðan þátttakandi C fletti tímaritum og ræddi um tísku. 

Hléin voru því háð áhugamálum hvers nemanda. Síðan tók sama sagan við, nemandinn leysti 

verkefni með tafarlausri endurgjöf frá kennara. Annað hlé var tekið eftir seinni kennslulotuna. 

Að því hléi loknu fór síðari prófunin fram með sama hætti og prófunin í upphafi tímans.   

Prófanirnar við upphaf og lok kennslustunda voru notaðar til að mæla árangur 

inngripsins. Þegar nemandinn hafði náð viðunandi árangri á prófunum í ákveðið mörg skipti í 

röð var farið í næsta námsefni. Misjafnt var hversu hátt viðmið um árangur var í upphafi en 

það var fundið út frá frammistöðu á forprófunum. Breytilegt var hversu oft þurfti að ná þessu 

viðmiði til að hægt væri að fara í næsta námsefni. Gætt var að því að viðmið væru ekki 

hækkuð of mikið í senn og var þá miðað við besta árangur á viðmiðinu á undan. 

Áreiðanleiki 
Áreiðanleikamælingar voru gerðar bæði á grunnskeiði og í inngripi hjá hverjum 

þátttakanda.  Mælingarnar fóru þannig fram að borið var saman hversu oft tveir matsmenn 

voru sammála um hvort þátttakandi hefði svarað rétt eða ekki. Annar þeirra var þjálfaður í að 

meta áreiðanleika og sá hann um mælingarnar og útreikninga. Áreiðanleiki var reiknaður með 

því að deila fjölda mælinga þar sem matsmenn voru sammála með heildarfjölda 

áreiðanleikamælinga. Áreiðanleikinn var þá fundinn með því að skoða hversu oft rannsakandi 

og matsmaður voru sammála um að gert hafi verið rétt og því deilt með heildarfjölda 

áreiðanleikamælinga. Í lok mælinga er síðan fundið hversu oft að meðaltali matsmenn voru 

sammála og þannig heildarsamræmið sem sýnt er í töflu 1 fundið.  
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Á töflu 1 hér að neðan má sjá áreiðanleikamælingar þeirra þátttakenda sem sagt er frá í 

þessari samantekt.  

 
Tafla 1 
Áreiðanleikamælingar 

 Hlutfall áreiðanl. 
mælinga á grunnsk. 

Áreiðanleiki á 
grunnskeiði 

Hlutfall áreiðanl. 
mælinga í inngripi 

Áreiðanleiki í 
Inngripi 

Þátttakandi A 50% 100% 43% 100% 
Þátttakandi B 47% 100% 37% 100% 
Þátttakandi C 77% 100% 82% 100% 
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Niðurstöður 

 Þátttakendur sýndu allir greinilegar framfarir í stærðfræði. Kunnátta þeirra jókst eftir 

því sem leið á rannsóknina. Þá varð einnig aukning á hraða við úrlausn dæma sem lögð voru 

fyrir þrátt fyrir að námsefnið væri þyngt eftir því sem leið á rannsóknina.  

Þátttakandi A 
 Mynd 1 sýnir árangur þátttakanda A. Hver gagnapunktur stendur fyrir frammistöðu í 

prófi. Á grunnskeiði og í fyrsta hluta inngrips lærði þátttakandinn að skrifa tölur rétt og 

hlutfall réttra svara á grunnskeiði var að meðaltali 84%. Þegar inngrip hófst náði þátttakandi 

fljótt tökum á efninu og náði lokamarkmiði eftir níu prófanir. Þegar markmiði var náð tók við 

þyngra námsefni þar sem þátttakandi náði markmiði eftir aðeins fjórar prófanir. Þá var 

námsefni þyngt aftur. Þátttakandi átti ekki eins auðvelt með að ná markmiði á þriðja stigi 

inngrips en hlutfall rétta svara var þó yfir 80% í öllum prófunum.   

 

 

 
Mynd 1. Hlutfall réttra svara þátttakanda A við prófum fyrir og eftir að inngrip hófst. 
Punktalínan markar skil grunnskeiðs og inngrips en brotnu línurnar marka breytingu á 
námsefni eftir að viðmiðum er náð. Námsefni á grunnskeiði og fyrsta stigi inngrips var að 
skrifa tölur rétt, á öðru skeiði var námsefnið að þekkja einingar, tugi, hundruð og þúsund 
og að lokum á síðasta skeiði var kennt að skrifa hundraðstölur. 
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Þátttakandi B  

Mynd 2 sýnir árangur þátttakanda B. Hver gagnapunktur sýnir frammistöðu í prófi. 

Unnið var fyrst í inngripi með láréttan frádrátt með tveggja stafa tölum. Þátttakandi sýndi 

ágæta reiknifimi í prófunum meðan á grunnskeiði stóð og svaraði að meðaltali 89% 

reikningsdæma rétt. Eftir að inngrip hófst reiknaði þátttakandi öll dæmin rétt í fjórum 

prófunum í röð og náði lokamarkmiði rannsakanda. Námsefnið var þyngt í láréttan frádrátt 

með allt að þriggja stafa tölum. Þrátt fyrir að þátttakandi hafi ekki náð því lokamarkmiði að 

reikna öll dæmi rétt þrisvar sinnum í röð meðan á rannsókn stóð náði hann góðum árangri þar 

sem hlutfall réttra svara fór aldrei undir 70%. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall réttra svara þátttakanda B við reikningsdæmum fyrir og eftir að inngrip 
hófst. Punktalínan markar skil grunnskeiðs og inngrips en brotna línan markar breytingu á 
námsefni eftir að viðmiðum er náð. Námsefnið á grunnskeiði og á fyrsta stigi inngrips var 
láréttur frádráttur með allt að tveggja stafa tölum. Námsefnið á öðru stigi inngrips var 
frádráttur með allt að þriggja stafa tölum. 
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Þátttakandi C  
Mynd 3 sýnir árangur þátttakanda C. Hver gagnapunktur sýnir frammistöðu hans í 

prófi. Á grunnskeiði og í inngripi var fyrst unnið með láréttan frádrátt með allt að þriggja 

stafa tölum. Þátttakandi reiknaði að meðaltali 66% dæma rétt áður en inngrip hófst. Eftir að 

inngrip hófst var þátttakandi fljótur að ná 85% réttri svörun þrisvar sinnum í röð sem var 

fyrsta markmið rannsakanda. Næsta markmið var að reikna öll dæmin rétt þrisvar sinnum í 

röð. Þegar þátttakandi náði þeim árangri var byrjað að vinna með lóðréttan frádrátt með allt að 

fjögurra stafa tölum. Hlutfall réttra svara fór yfir 80% eftir fjórar prófanir af nýja námsefninu. 

Lokamarkmiði var náð í mælingum 51-53 þegar þátttakandi reiknaði öll dæmin rétt í þremur 

prófunum í röð. 

 

 

Mynd 3. Hlutfall réttra svara þátttakanda C við reikningsdæmum fyrir og eftir að inngrip 
hófst. Punktalínan markar skil grunnskeiðs og inngrips en brotnu línurnar marka 
breytingu á námsefni eftir að viðmiðum var náð. Námsefnið á grunnskeiði og á fyrsta 
skeiði inngrips var láréttur frádráttur með allt að þriggja stafa tölum. Námsefnið á öðru 
skeiði inngrips var lóðréttur frádráttur með allt að fjögurra stafa tölum. Línuritið er rofið 
milli mælinga 20 og 21 vegna þess að á þeim tímapunkti tók nýr rannsakandi við 
þátttakanda C 

Láréttur frádráttur Lóðréttur frádráttur 

Grunnskeið Inngrip 
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Umræða 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stýrð kennsla hafi haft jákvæð áhrif á 

frammistöðu þátttakenda í stærðfræði. Færni þátttakenda jókst umtalsvert eins og 

rannsakendur gerðu ráð fyrir og niðurstöður rannsóknarinnar styðja tilgátu rannsakenda. Þær 

virðast einnig benda til þess að aðferðir stýrðrar kennslu nýtist nemendum á mismunandi aldri 

og á mismunandi þrepum skólakerfisins sem eru í vanda með stærðfræði. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á árangri kennsluaðferðarinnar stýrðrar kennslu. 

Þær eru jafnframt í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ástu Harðardóttur og Zuilmu 

Gabríelu Sigurðardóttur, Hindrun er áskorun (2011) og Guðríðar Öddu Ragnarsdóttur sem 

meðal annars rannsakaði áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrargetu barna með 

einhverfu og leshömlun (2007 og 2009). Niðurstöðurnar samræmast þar að auki fjölda óbirtra 

rannsóknarritgerða í sálfræði og öðrum verkefnum þar sem áhrif kennsluaðferðanna hafa 

verið athuguð með fjölda barna. Af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að sú 

aðferð að kenna námsefni í litlum skrefum og ná flugfærni í þeim áður en áfram er haldið sé 

farsæl. 

 Árangursríkar, raunprófaðar námsaðferðir eins og stýrð kennsla og fimiþjálfun hafa 

ekki aðeins jákvæð áhrif á færni nemenda heldur hafa þær einnig áhrif á sjálfstraust þeirra. 

Með því að setja námið upp með raunhæfum markmiðum fyrir hvern og einn þar sem litlir 

sigrar vinnast í hvert sinn sem markmiðum er náð eykst sjálfstraust nemenda, enda fá þeir 

ómælt hrós auk þess að sjá það svart á hvítu hvernig færni þeirra eykst eftir því sem líður á 

námsefnið. Það krefst skipulags og töluverðrar vinnu að hefja notkun stýrðrar kennslu en 

aðferðin er skýr þegar kennarinn hefur komist upp á lag með hana. 

 Það er á ábyrgð stjórnvalda og skólayfirvalda að sjá til þess að nemendur sem ekki ná 

að tileinka sér námsefnið undir venjulegum kringumstæðum fái aðstoð við hæfi og ekki 

aðeins að nafninu til. Þessi aðstoð hefur verið veitt í formi sérkennslu en það er í raun ekki 



  

20 

alltaf ljóst hversu miklum árangi sérkennsla hefur skilað og hvort árangurinn sé í samræmi við 

kostnað.  

 Eins og komið hefur fram hefur fjöldi rannsóka sýnt að stýrð kennsla getur verið 

árangursrík við aðstæður þar sem jafnvel heilum bekkjum er kennt á sama tíma. Það er vel 

hægt að sjá fyrir sér að með því að þjálfa kennara í aðferðum stýrðrar kennslu væri hægt að 

veita mun fleiri nemendum aðstoð við hæfi. Því er full ástæða til þess að mæla með stýrðri 

kennslu fyrir íslenskt skólakerfi þar sem kennsluaðferðin gæti hentað vel til að draga úr því 

bili sem myndast oft á milli jafnaldra og auka árangur nemenda á hinum ýmsu sviðum. 

Beiting stýrðrar kennslu gæti dregið úr kostnaði við sérkennslu og mögulega bætt stöðu 

íslenskra nemenda á alþjóðagrundvelli.  

 Þessi rannsókn og niðurstöður hennar byggja á mælingum þriggja þátttakenda. 

Rannsóknin er hluti af stærri heildarrannsókn með fleiri þátttakendum og meiri stjórn sem 

eykur gildi niðurstaðna. Árangur þátttakenda er bundinn við fyrirfram ákveðnar prófanir 

rannsakenda og ekki var athugað hvernig sú færni sem þátttakendur öðluðust meðan á 

rannsókninni stóð nýttist þeim í öðrum verkefnum eða við aðrar aðstæður. Rannsakendur 

reyndu að hafa eins mikla stjórn á umhverfi og frumbreytum og hægt var. Kennsla fór ekki 

alltaf fram á sama tíma dags þar sem reynt var að miða við dagskrá þátttakenda. Þetta getur 

valdið því að þátttakendur hafi verið misvel upplagðir þegar kennsla og mælingar fóru fram. Í 

tilviki þátttakanda þrjú var rannsakandi ekki alltaf sá sami heldur gerði einn rannsakandi 

mælingar 1-20 og annar rannsakandi mælingar 21-53. Þó sömu aðferðir hafi verið notaðar er 

hugsanlegt að rannsakendur hafi misjöfn áhrif á þátttakandann á sama hátt og mismunandi 

kennarar ná misvel til nemenda sinna.   

Ávinningurinn af árangursríkum og snemmbærum inngripum ætti að vera augljós. 

Ætla má að flestir nemendur sem eiga í erfiðleikum á fyrsta stigi grunnskólagöngu sinnar geti 

náð sér fljótlega á strik ef þeir hljóta viðeigandi aðstoð við námið og ekki aðeins að nafninu 
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til. Stýrð kennsla er aðferð sem nýtist ekki einungis þeim sem eiga í erfiðleikum með 

námsefnið eða hafa verið greindir með þroskaröskun sem hamlar þeim í námi heldur er 

jafnframt aðferð sem er skýr og hnitmiðuð þannig að allir ættu að geta tileinkað sér hana. 

Aðferðirnar henta öllum nemendum sem glíma við vanda þar sem þær eru 

einstaklingsmiðaðar. Með notkun stýrðrar kennslu í sérkennslu ætti að vera mögulegt að 

koma inn jafnrétti í kennslu þannig að bæði þeir nemendur sem eiga auðvelt með námsefnið 

og þeir sem lenda í erfiðleikum með það fái kennsluaðferðir við hæfi.  

Með því að greiða leið þeirra sem eiga við námsvanda að etja stóraukast tækifæri 

þeirra til menntunar. Stýrð kennsla er því skref fram á við í átt að betra menntakerfi á Íslandi.  
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Viðauki A 

Námsefni:	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Dags:	  	  	  .	  
	   	   	   	   	  	  

	  	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	  

Fjöldi	  alls	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rétt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rangt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Hlutfall	  rétt	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Markmið:	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Námsefni:	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Dags:	  	  	  .	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	  

Fjöldi	  alls	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rétt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rangt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Hlutfall	  rétt	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Markmið:	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Námsefni:	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Dags:	  	  	  .	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	   U	   L	  

Fjöldi	  alls	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rétt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fjöldi	  rangt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Hlutfall	  rétt	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Markmið:	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Viðauki B 

 

 

 

 

 

 

 

Ég, - nafn barns - samþykki hér með að taka þátt í rannsókn Hörpu Óskarsdóttur M.S. nema í 
sálfræði við Háskóla Íslands. Harpa hefur útskýrt fyrir mér hvað þátttaka í rannsókninni felur í sér, 
t.d. að mæta 4 sinnum í viku í ca. klukkustund á þann stað sem við komum okkur saman um að vinna 
á. Námsmaður sem vinnur að BS lokaverkefni mun vinna með mér undir stjórn Hörpu og 
leiðbeinanda hennar. Nokkrir námsmenn sem vinna að lokaverkefni sínu munu vinna með mér en sá 
sami í nokkrar vikur áður en nýr tekur við. Ætlunin er að vinna með mér fram til loka maí 2014 ef þess 
þarf. 

 

Ég ætla að mæta í kennslustundir í stærðfræði og gera mitt besta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Staður og dagsetning 

 

 

 

           

Nafn       kennitala 
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Ég undirrituð/aður samþykki hér með að - nafn barns - taki þátt í rannsókn Hörpu Óskarsdóttur 
M.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi hennar og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. 
Z. Gabríela Sigurðardóttir (zuilma@hi.is), dósent í sálfræði við HÍ. Rannsóknin felst í því að unnið 
verður með stærðfræði með aðferðum Stýrðrar Kennslu og Fimiþjálfunar frá nóvember 2013 eins lengi 
og þörf er talin á, þó ekki lengur en til 30. maí 2014.  

 

Ég heimila að Harpa og BS nemar í sálfræði skrái og safni gögnum um frammistöðu - nafn barns - í 
stærðfræði og skilst að barnið mitt á að mæta 4 virka daga og vinna með námsmanni í grunnnámi í 
sálfræði í ca. klukkustund á dag á þeim stað sem við komum okkur saman um að unnið verði á. Ég 
skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mæti daglega til að vinna í rannsókninni og láta vita ef 
barnið getur ekki mætt af einhverri ástæðu. Ég leyfi að gögn sem safnast um frammistöðu barnsins 
komi fram í lokaverkefni við Háskóla Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti og á ráðstefnum 
fagmanna en gögnin verða pópersónugreinanleg og órekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins þeir sem 
koma að rannsókninni munu hafa aðgang að gögnunum og þau munu ekki vera notuð í öðrum 
tilgangi en hér stendur nema með mínu samþykki. Engum persónugögnum verður safnað öðrum en 
upplýsingum um námssögu og námsframmistöðu í tiltekinni námsgrein. Farið verður með allar 
upplýsingar sem trúnaðarmál og samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga.  

 

Ég get haft samband við Hörpu (harpaos@gmail.com; sími 869-0906) eða leiðbeinanda hennar í 
netfangið zuilma@hi.is hvenær sem er ef mig vantar frekari upplýsingar um rannsóknina eða þátttöku 
mína í henni. Ég hef rétt á að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án þess að það hafi 
neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir mig eða barnið mitt. 

 

 

       

Staður og dagsetning 

 

 

 

           

Nafn       kennitala 
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Viðauki C 

 
 
 

Skrifa tölustafi 0-9 
 
Prófun: Gefa nemanda blað og blýant. Gefa fyrirmælin “skrifaðu ...”. Það eru alls 6 

talnarunur sem hafa verið gerðar af handahófi. Aðeins á að nota eina talnarunu (línu) í hverri 
prófun. ATH það er mikilvægt að passa að nota ekki sömu talnarunu línuna tvisvar í sömu 
kennslustund). Ekki skal gefa upp rétt/rangt.  

 
1. “Skrifaðu.. 1-3-5-7-9-2-4-6-8-0” 
 
2. “Skrifaðu.. 3-6-7-4-0-9-1-2-5-8” 
 
3. “Skrifaðu.. 0-7-4-1-9-8-2-3-5-6” 
 
4. “Skrifaðu.. 5-3-2-7-8-0-9-4-6-1” 
 
5. “Skrifaðu..9-0-3-5-4-2-6-8-1-7” 
 
6. “Skrifaðu..4-5-9-0-7-6-3-1-8-2” 
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Dæmi um láréttan frádrátt 

 

38 – 23 =       648 – 26 =  

 

900 – 93 =      69 – 48 =  

 

621 – 53 =      535 – 89 =  

 

873 – 254 =     765 – 538 =  

 

63 – 14 =       400 – 13 =  

 

252 – 93 =      559 – 368 =  

 

58 – 26 =       100 – 47 =  

 

241 – 149 =      92 – 17 =  

 

707 – 9 =       600 – 39 =  
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Dæmi um lóðréttan frádrátt 

 

     5608            2004     805       
-      239           -       1541     - 467 
 
 
 
 
 
    6004                401          9063 
-   4265         -   33    - 491 
 
 
 
 
 
      906                1000          1000 
-      17    - 229    - 743 
 
 
 
 
 
   4302           8007           1000 
-     168    - 2683     -   427 
 
 
 
 
 
    1000            3008    608 
-      831    - 1269   - 149 
 
 

 
 
 


