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ÁgripÁgripÁgripÁgrip    

Verkefni þetta fjallar um skoðanir nokkurra stærðfræðikennara af 

höfuðborgarsvæðinu á námsefninu Átta-tíu og túlkun okkar á viðhorfum þeirra. 

Verkefnið er megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var lagður fyrir 24 

þátttakendur sem kenndu stærðfræði á unglingastigi. Svör þeirra voru þau gögn 

sem unnið var með í rannsókninni og mikilvægasta stoðin í leit að svörum við 

spurningu okkar um viðhorf kennara til efnisins. 

Niðurstöðurnar sýndu að tæplega helmingur þátttakenda 

rannsóknarinnar var jákvæður eða nokkuð jákvæður til námsefnisins. Fimm 

þátttakendur sögðust vera hlutlausir og átta voru neikvæðir eða frekar 

neikvæðir í garð námsefnisins. Greinilegt var að kennurum þótti of mikið lesmál 

í námsbókunum, of fá sýnidæmi og að þær hentuðu ekki vel nemendum sem 

ættu erfitt með stærðfræði og/eða lestur. Flestir höfðu þessar skoðanir, jafnt 

jákvæðir sem neikvæðir. Þátttakendur höfðu allir eitthvað áhugavert til málanna 

að leggja og við úrvinnslu rannsóknarinnar rákumst við á eldfiman þráð sem 

fékk okkur til að efast um að kennarar kenndu námsefnið á „réttan“ hátt. Við 

komumst að lokum að þeirri niðurstöðu að við teldum að kennarar héldu flestir í 

gamlar kennsluhefðir sem hefðu nýst þeim vel við kennslu á eldra námsefni 

eins og Almenn stærðfræði. Við teljum að kennarar séu margir fastir í sömu 

sporum og reyni að kenna Átta-tíu námsefnið á sama hátt og Almenn 

stærðfræði. Það teljum við vera helstu ástæðuna fyrir hlutleysi og neikvæðni í 

garð námsefnisins ásamt því hve lítil reynsla er komin á þetta nýútgefna 

námsefni. 
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InngangurInngangurInngangurInngangur    

Skoðanir eru oftar en ekki byggðar á þekkingu og eru rannsóknir eru uppspretta 

þekkingar. Rannsóknir eru gerðar til að afla þekkingar, styrkja skoðanir, ögra 

lesendum og jafnvel að fá þá til að efast um eigin gerðir. Rannsóknir geta því 

verið mjög mikilvægar fyrir greinar á borð við menntavísindi svo að kennarar og 

aðrir aðilar tengdir greininni geti verið samstíga þeim framförum og framlögum 

sem rannsóknir veita (McMillan 2004:2). Til að mynda hafa rannsóknir haft áhrif 

á íslenska námskrárgerð og breytingar urðu á markmiðum sem fram koma í 

námskránni sem gefin var út árið 1999. 

Í framhaldi af þeim breytingum var gefið út nýtt námsefni fyrir yngsta stig 

árið 1999 sem ber nafnið Eining en það er sænskur bókaflokkur sem var 

þýddur og staðfærður. Árið 2002 var gefið út námsefni fyrir miðstig sem ber 

nafnið Geisli og Átta-tíu var gefið út fyrir unglingastig árið 2005 en þessir þrír 

bókaflokkar eru byggðir á sömu hugmyndafræði. Þeim fylgir vefsíða þar sem 

finna má kennsluleiðbeiningar, lausnir, fylgiefni og ýmsar upplýsingar um 

námsefnið þó að vefsíða Einingar sé umsvifaminnnst. Þau þrjú ár sem við 

höfum stundað nám í Kennaraháskólanum höfum við reglulega heyrt skoðanir 

fólks á bókaflokkunum Geysla og Átta-tíu. Þær hafa flestar verið frekar 

neikvæðar þar sem fólki þykir oft bitastæðast að spjalla um það sem ekki er 

nógu gott. En neikvæðir hlutir geta stundum leitt til einhvers jákvæðs og urðum 

við, rannsakendur þessa verkefnis, fljótlega forvitnar um þetta umdeilda 

námsefni sem mun liggja fyrir okkur að kenna eftir að kennaratitlinum er náð. 

Þar af leiðandi tókum við þá ákvörðun að rannsaka viðhorf þeirra sem hafa 

reynslu af að kenna stærðfræði á unglingastigi til námsefnisins Átta-tíu.  

Verkefnið nýtist vonandi kennurum sem hafa staðnað í starfi eða eru 

áttavilltir þegar kemur að því að kenna glænýtt námsefni, jafnt sem 

nýútskrifuðum kennurum sem eru blautir á bak við eyrun eins og við. Við teljum 

okkur geta fullyrt að vinnan við þetta verkefni muni nýtast okkur vel þegar við 

förum sjálfar að kenna námsefnið. Við erum jákvæðari í garð þess, 
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sjálfsöruggari og tilbúnari til að byrja að kenna og teljum okkur skilja betur 

hugmyndafræðina sem liggur að baki námsefninu. Við vonum einnig að 

verkefnið nýtist námsefnishöfundum og varpi ljósi á það sem neytendur eru 

ánægðir með og hvað mætti betur fara. 

Til að lesendur átti sig betur á um hvað þessi rannsókn snýst er þörf á að 

kynna til leiks þá tvo leikendur sem fara með aðalhlutverkin. Að sjálfsögðu er 

Átta-tíu námsefnið þungamiðjan í þessu verki en þegar fjallað er um nýja hluti 

þarf oft að bera þá saman við eldri. Í þessu tilfelli er samanburðarnámsefnið 

Almenn stærðfræði sem kend hefur verið í yfir tuttugu ár á unglingastigi á 

Íslandi. Átta-tíu námsbækurnar eru sex talsins og eins og áður sagði má finna 

kennsluleiðbeiningar, lausnir við dæmum, fylgiefni og upplýsingar um þemahefti 

á vefsíðu Námsgagnastofnunar. Þemaheftin eru þjú: Töflureiknir notaður, 

Gullinsnið og Mælingar. Námsefnið er samið með það að leiðarljósi að 

nemendur séu virkir rannsakendur í eigin námi og lögð er áhersla á 

aðferðamarkmið námskrár jafnt sem inntaksmarkmið hennar. Almenn 

stærðfræði er sænskur bókaflokkur sem samanstendur af þremur 

kennslubókum, I, II og III, sem gefnar voru út á árunum 1986 til 1987 (Björk o.fl. 

1987a). Lausnir við dæmum má finna aftast í hverri bók og með þeim fylgja 

ýmis verkefni og kennarabækur sem innihalda fyrst og fremst próf (Björk o.fl. 

1987b). Svo virðist vera að í bókunum sé mest áhersla lögð á inntaksmarkmið 

námskrár þar sem leitast er við að láta nemendur læra af því að reikna sem 

flest dæmi.  

Greinilegur munur er á áherslum í þessum tveimur námsefnisflokkum og 

því er ekki að undra að einhverjar mótmæli heyrist þegar kennarar fái Átta-tíu 

kennslupakkann afhentan. Það sem fyrst kom í hugann við upphaf þessarar 

rannsóknar var hvort aldur og starfsreynsla hefði áhrif á skoðanir kennara, 

hverja þeir teldu helstu kosti og galla og almennt um ánægju eða óánægju í 

garð Átta-tíu námsefnisins. Þessum vangaveltum ásamt mörgum öðrum gerum 

við skil í þessari rannsókninni.  

Verkefnið er byggt þannig upp að í fyrsta kafla er farið yfir þær 

áherslubreytingar sem orðið hafa í stærðfræðikennslu á Íslandi og hvert þær 
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eiga uppruna sinn að rekja. Í öðrum kafla er rannsóknarsniði og rannsóknarferli 

lýst þar sem fram kemur hvernig upplýsinga var aflað með spurningalista. Í 

þriðja kafla setjum við fram skoðanir okkar á viðfangsefninu og í fjórða kafla má 

finna niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður voru unnar út frá svörum 

þátttakenda og eru þær bæði settar fram á tölulegu og skriflegu formi. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður túlkaðar í ljósi þess sem komið hefur fram í fyrri köflum og 

fylgni rannsóknarinnar er sýnd. Í lokaorðum birtast svo vangaveltur okkar við 

lokaúrvinnslu rannsóknarinnar. 
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1.1.1.1. ÁherslubreytingarÁherslubreytingarÁherslubreytingarÁherslubreytingar í stærðfræðikennslu í stærðfræðikennslu í stærðfræðikennslu í stærðfræðikennslu    

Ýmsar áherslubreytingar hafa orðið í skólastarfi á undanförnum áratugum og 

skipulagning og áherslur í inntaki á stærðfræðinámi eru þar ekki undanskildar. 

Breyttar áherslur kalla á breytt markmið og ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla var 

tekin í gildi 1. ágúst 2007 (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:2). Meðal helstu 

breytinga í henni má nefna að stefnt er að auknu sjálfstæði skóla, sem felst í að 

gefa meiri sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu ásamt því að lögð hefur 

verið áhersla á einstaklingsmiðað nám og samfelldni náms milli skólastiga. Í 

nýju aðalnámskránni er einnig gert ráð fyrir að nemendur geti varið allt að 

þriðjungi námstímans í val í 8., 9. og 10. bekk svo að sérhæfing á áhugasviði 

nemenda getur hafist strax í grunnskóla, ef þeir kjósa svo. Markmiðið með að 

bjóða upp á val er að hver nemandi geti byrjað að setja sér stefnu í lífinu og taki 

meiri ábyrgð á eigin námi strax í grunnskóla. Þannig helst þessi hugmynd í 

hendur við samræmd próf þar sem nemendum er boðið upp á að velja þau próf 

sem hver og einn telur að henti sér, allt eftir því hvert stefnan er sett í 

framhaldsnámi. Nemendur sem hafa staðist þær námskröfur sem ætlast er af 

tíundubekkingum eiga kost á að þreyta samræmd próf í stærðfræði í 8. og 9. 

bekk. Þannig geta þeir nemendur hafið nám í framhaldsskóla samhliða námi 

sínu í grunnskólanum (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:6-7). 

En hverjar eru og hvaðan koma þessar áhrifamiklu hugmyndir sem 

virðast hafa kollvarpað eldri hugmyndum um góða stærðfræðikennslu? Áhrifin 

koma frá nokkrum löndum sem uppskáru best rúmlega 40 þjóða sem tóku þátt í 

TIMSS, veigamikilli stærðfræðirannsókn sem gerð var á árunum 1994 og 1995. 

Á meðal þeirra landa má nefna Japan, Kóreu, Austurríki og Holland. 

Bandaríkjamenn voru meðal þátttakenda í TIMSS og taldist frammistaða þeirra 

ófullnægjandi. Fyrir tíma rannsóknarinnar vissu samtök bandarískra 

stærðfræðikennara af þessum vanda og settu fram hugmyndir sem eru 

myndbirting þeirra breytinga sem rannsóknar- og kennarasamfélagið kallaði 

eftir árið 1989 og gáfu út bókina Principles and Standards. Seinni bókin var 
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endurunnin og gefin út árið 2000 undir sama nafni. Líkt og í íslensku 

námskránni er markmiðum stærðfræðináms skipt í aðferðamarkmið og 

inntaksmarkmið. Til að átta sig á hve mikil áhrif Principles and Standards hefur 

haft hér á landi þarf aðeins að líta í aðferða- og inntaksmarkmið sem finna má í 

Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði. Má þá sjá að markmiðin eru nánast þau 

sömu í flestum tilfellum þó að orðalag og flokkar séu örlítið ólíkir þeim 

bandarísku. 

 

Principles and Standards Aðalnámskrá grunnskóla 

Inntaksmarkmið Aðferðamarkmið Inntaksmarkmið Aðferðamarkmið 

Tölur og aðgerðir 

Algebra 

Rúmfræði 

Mælingar 

Tölfræði og 
líkindafræði 

Lausnaleit 

Röksamhengi og 
röksemdafærslur 

Þáttur tungumálsins 

Tengsl 
stærðfræðinnar við 
daglegt líf og önnur 

svið 

Framsetning 

Tölur 

Reikningur, 
reikniaðferðir og 

mat 

Hlutföll og 
prósentur 

Mynstur og 
algebra 

Rúmfræði 

Tölfræði og 
líkindafræði 

Þáttur tungumálsins  

Lausnir verkefna og 
þrauta  

Röksamhengi og 
röksemdafærslur 

Tengsl 
stærðfræðinnar við 
daglegt líf og önnur 

svið  

 

 (Walle 2007:4-7) 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2006:5-6) 
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Nánari útlistun á markmiðum er að finna í Principles and standards. Þar 

kemur fram að kennari þurfi að hafa nokkur veigamikil atriði í huga til að 

stærðfræðinám beri sem bestan árangur og nefnum við hér þau helstu:  

• Allir nemendur eiga að geta treyst á stuðning frá kennara sínum, vera 

hvattir til dáða og taldir jafnir, sama hvaða námsgetu þeir búa yfir. 

• Mikilvægt er að kennarar geri nemendum sínum ljóst að þeir séu að vinna 

að einni stórri heildarmynd, ekki mörgum smærri atriðum. Þá er líklegra að 

nemendur sjái tilgang með námi sínu. 

• Hversu vel nemendum tekst að læra stærðfræði veltur nánast eingöngu á 

kennaranum. Hann þarf að skilja námsefnið mjög vel og átta sig á hvernig 

nemendur fara að því að meðtaka það. Einnig þarf hann að velja verkefni og 

námsleiðir eftir því sem hann telur henta best hverjum hópi fyrir sig. 

• Í stærðfræðinámi er algjört undirstöðuatriði að nemandi hafi skilning á því 

sem hann er að gera. Nám ætti að fara þannig fram að nýjar upplýsingar séu 

byggðar á og tengist fyrri reynslu og þekkingu. 

• Þá er nauðsynlegt að nemendur venjist því að rökræða um eigin 

hugmyndir og annarra og komast að niðurstöðu. 

• Námsmat á að vera bæði nemendum og kennara til góða, veita þeim 

mikilvægar upplýsingar og nýtast þannig til að gera námið enn betra. Það á að 

vera gagnlegt fyrir nemendur en ekki draga þá niður á neinn hátt. Gott 

námsmat hvetur nemendur til að ná settum markmiðum og vera sjálfstæðari 

námsmenn. 

• Í hverjum skóla á að vera aðgengi að tæknilegum hjálpargögnum eins og 

vasareiknum og tölvum. Með hjálp þeirra geta nemendur frekar einbeitt sér að 

stærðfræðilegri hugmyndafræði, rökræðum og þrautum. 

Í hugmyndum bandarísku stærðfræðikennarasamtakanna er einnig 

fjallað um fimm meginbreytingar á umhverfi í kennslustofu. Kennarar þurfa að:  

• Líta á kennslustofuna sem samfélag þar sem allir nemendur taka þátt í stað 

þess að hugsa um þá sem safn einstaklinga. 
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• Leggja áherslu á útskýringar og fjölbreyttar skoðanir í bekknum í stað þess 

að þeir einir hafi vald til að segja hvað sé rétt og hvað ekki. 

• Fá nemendur til að rökræða og forðast aðferðir sem ganga út á að leggja á 

minnið. 

• Fá nemendur sína til að finna nýjar og fjölbreyttar leiðir við lausnaleit og 

forðast vélrænar aðferðir þar sem lögð er áhersla á að finna rétta svarið. 

• Fá nemendur til að tengja saman hugmyndir stærðfræðinnar en ekki 

meðhöndla stærðfræði sem einangruð hugtök og aðferðir. 

(Walle 2004:3-4) 

Áður en bókaflokkurinn Átta-tíu var gefinn út voru bækurnar Almenn 

stærðfræði I-III notaðar í flestum skólum á Íslandi. Við greiningu á inntaki þeirra 

í tengslum við TIMSS-rannsóknina kemur í ljós að kunnátta og beiting staðlaðra 

reiknirita fær langmest vægi í bókunum. Stærðfræðileg röksemdafærsla og 

tjáning fá hins vegar lítið sem ekkert vægi. Verkefni sem fela í sér litlar 

vitsmunalegar kröfur einkennast af því að nemendur þurfa að muna, leggja á 

minnið og/eða nota tilteknar aðferðir sem þeim hafa verið kenndar. Þessar 

aðferðir beina sjónum að réttu svari en ekki skilningi og hafa hingað til mikið 

verið notaðar af kennurum í en stangast á við þann hugsunarhátt sem settur 

var fram af bandarískum samtökum stærðfræðikennara (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:9). 

Þegar unnin eru verkefni sem fela í sér vitsmunalegar kröfur læra 

nemendur að tengja aðferðir við hugtök og fyrri reynslu. Þau verkefni eru lögð 

fram á ýmsan hátt og nemendur eiga að leitast við að finna tengsl á milli 

verkefnanna. Önnur verkefni af þessu tagi tengjast hinu daglega lífi en geta þó 

fælt nemendur frá þar sem ekki er til augljóst svar við þeim. Eftir að hafa kynnt 

sér muninn á þessum tveimur ólíku gerðum á viðfangsefna - þar sem litlum 

vitsmunalegum kröfum er beitt, eins og í Almenn stærðfræði, og þar sem 

vitsmunalegar kröfur eru til staðar líkt og í Átta-tíu - má sjá í hvaða átt námsefni 

hefur verið að þróast á Íslandi. Það er því ekki að undra að eitt það 

mikilvægasta sem kennari gerir er að velja gott námsefni fyrir nemendur sína 
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og nota það eins vel og honum er unnt (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2006b:4-9). 

Þar sem námsbækur fyrir stærðfræði á unglingastigi voru að nokkru leyti 

úreltar var farið að vinna að frumsömdu íslensku námsefni fyrir 

Námsgagnastofnun. Sex manna starfshópur var settur saman til að undirbúa þá 

vinnu og kom hann fyrst saman 5. september árið 2000. Lögð var áhersla á að 

vinna út frá þeim efnisþáttum sem afmarkaðir voru í námskrá (Guðbjörg 

Pálsdóttir o.fl. 2000:2). Við gerð námsefnisins Átta-tíu var byggt á þeirri 

hugmynd um nám að nemendur læri út frá fyrri þekkingu og hún skapi þannig 

grundvöll fyrir nám hvers og eins. Áhersla er því lögð á að nemendur vinni að 

viðfangsefnum þar sem þeir öðlast reynslu sem þeir svo nota til að byggja 

þekkingu sína á. Það er því mjög mikilvægt að nemendur fái tíma til að ígrunda 

það sem þeir hafa nýlega lært. Þegar nemendur vinna að verkefnum úr 

kennslubókinni rannsaka þeir, ræða, túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa 

þrautir (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:4). 

Þegar áhersla hefur breyst svo mikið í nálgun og markmiðum með námi 

þurfa breyttir kennsluhættir að sjálfsögðu að fylgja í kjölfarið. Kennarar 

viðurkenna nú meiri fjölbreytileika nemenda og vinna út frá getublönduðum hópi 

þar sem hver nemandi þróar sitt nám út frá eigin forsendum, þó svo að allir 

nemendur eigi að bæta þekkingu sína í sama inntaksþætti (Guðbjörg Pálsdóttir 

og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006b:4). Í bókinni Connecting Mathematical 

Ideas segir Cathy, kennari frá Bandaríkjunum, frá því þegar hún hóf kennslu 

sína og hvernig hún hefur þróað kennsluhætti sína í samstarfi við Jo Boaler, 

þekktan kennara og rannsakanda. Cathy hafði notað þær aðferðir sem henni 

höfðu verið kenndar eftir „gamla skólanum“. Hún taldi sig hafa kennt 

nemendum sínum vel en þegar hún lagði fyrir þá próf einni önn síðar 

uppgötvaði hún að þeir höfðu gleymt næstum öllu. Þá fór hún að velta fyrir sér 

öðrum kennsluaðferðum og komst á þá skoðun að til að læra stærðfræði þurfi 

maður að skilja stærðfræðileg tengsl og að allir þurfi að finna sínar eigin 

aðferðir við að skilja nýjar hugmyndir. Til að nemendur átti sig á tengslum þurfi 
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þeir að fá að vinna í „raunverulegum“ aðstæðum (Boaler og Humphreys 

2005:7-8). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á kennsla að beinast að því að 

hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu og auka skilning þeirra, leikni, 

skoðanir og viðhorf á ákveðnum atriðum. Kennsla á að miða að því að 

nemendur geti náð þeim markmiðum sem stefnt er að og fjölbreytni á að ríkja í 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum 

ólíkra nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar eykur líkur á árangri 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007:8). Ein sýnileg breyting í stærðfræðikennslu 

hefur orðið hjá kennurum sem eru að þróa kennsluhætti en hún er sú að þeir 

leggja minni áherslu á að nemendur reikni mörg dæmi en nota frekar fá, 

hnitmiðuð verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að dýpka skilning sinn á 

hugtökum verkefnanna og inntaki þeirra. Skilning nemenda er einnig hægt að 

dýpka með því að horfa á vandamál frá mörgum hliðum og spyrja ögrandi 

spurninga svo líklegra sé að nemendur geti tengt það sem verið er að læra við 

áður fengna reynslu. Eitt það mikilvægasta í leiðsögn kennara er því að spyrja 

góðra spurninga og velja gott námsefni. Spurningar sem kennari spyr eiga að 

ýta undir sjálfstæða hugsun og styðja við rökhugsun (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir 2006a:6-7).  

Kennarar falla oft í þá gryfju að spyrja nemendur sína spurninga sem 

svara yfirleitt ekki lykilatriðum og eru þar af leiðandi ekki nógu krefjandi. Það 

hefur komið í ljós að sú tegund spurninga sem hvetur nemendur til að útskýra 

nánar ákveðin viðfangsefni er mest krefjandi fyrir nemendur og ber mestan 

árangur. Þrátt fyrir þessar upplýsingar spyrja kennarar í 95% tilfella alltaf eins 

spurninga, það er spurninga sem biðja um rétt svar. Í góðri stærðfræðikennslu 

felst því að skapa skilyrði fyrir þrjá mikilvæga þætti í námi: að spyrja spurninga, 

rökræða og setja fram niðurstöður (Boaler og Humphreys 2005:72-73). 

Ekki ætti alltaf að hafa dauðaþögn í kennslustofum því umræður eru 

mikilvægar. Unglingar hafa mikla þörf fyrir að ræða saman af félagslegum 

ástæðum en það er einnig mikilvægt fyrir námið því hugsun og tungumál eru 

nátengd. Því getur mikið nám farið fram í samræðum um efnið, sérstaklega 
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þegar umræður eiga sér stað í öllum bekknum og mörg ólík sjónarmið og 

hugsanir koma upp á yfirborðið (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2007:8-9). Nemendur eiga ekki að líta á kennara og námsefni 

sem eitthvað yfirvald sem hafi alltaf rétt fyrir sér: allir eiga að hafa rétt til að 

efast um þetta tvennt. Kennarar eiga að fá nemendur til að réttlæta niðurstöður 

sínar, tala um þær, deila með öðrum og útskýra afhverju allt kemur heim og 

saman. Ef nemendur hafa rétt fyrir sér muna þeir vel það sem þeir lærðu: ef 

þeir hafa rangt fyrir sér er mjög líklegt að þeir muni hvað var rétt eftir að hafa 

verið bent á villuna (Boaler og Humphreys 2005:73). 

Að setja fram niðurstöður er mjög mikilvægur þáttur í öllum verkefnum, 

bæði fyrir skilning þess sem gerir verkefnið og fyrir aðra sem nálgast það. 

Mismunandi framsetning á einu ákveðnu viðfangsefni í kennslutíma er mjög 

mikilvæg fyrir nemendur. Að sjá að það séu til nokkrar leiðir til að leysa eitt 

vandamál hvetur nemendur til að umbreyta sínum svörum á önnur form og 

dýpka þannig skilning sinn (Boaler og Humphreys 2005:75-76). Með vinnu eins 

og þessari koma oft í ljós ranghugmyndir sem er mikilvægt að vinna út frá. 

Kennari þarf að átta sig á því hvernig nemandi hans hugsar rangt svo hægt sé 

að byggja upp nýjar lausnaleiðir (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir 2006a:7). 
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2.2.2.2. Rannsóknin Rannsóknin Rannsóknin Rannsóknin     

Rannsóknaraðferðir eru viðurkenndar leiðir til að svara vísindalegum 

spurningum. Rannsóknir hafa aukið þekkingu okkar á kennslu, námi, stjórnun, 

þroska og uppeldi. Stjórnendur, kennarar og aðrir stefnumótandi aðilar geta 

síðan nýtt sér þekkingu sem hlýst af rannsóknum til að ná sem bestum árangri í 

starfi sínu. Rannsókn okkar á viðhorfum kennara til námsefnisins Átta-tíu 

flokkast undir megindlega aðferðafræði. Þetta er rannsóknaraðferð í anda 

pósitífismans þar sem gögn eru á talnaformi og tölfræði er notuð við úrvinnslu. 

Það rannsóknarsnið sem við notum er lýsandi rannsókn þar sem gröf, tíðni og 

prósentur eru notaðar til að lýsa niðurstöðum. Í rannsókn okkar könnum við 

hvort einhver tengsl séu milli fyrirbæra, það er hvort tengsl séu milli þeirra 

einstaklinga sem taka jákvæða eða neikvæða afstöðu til námsefnisins. Þá 

viljum við fá að vita hvernig hlutirnir eru í raunveruleikanum á ákveðnum 

tímapunkti (McMillan 2004:2-4,9-10). Taka þarf mið af líðandi stundu í svona 

rannsókn þar sem viðfangsefni eins og viðhorf geta verið breytileg. Til dæmis er 

líklegt að það myndi hafa jákvæð áhrif á skoðanir kennara ef virtur 

námsgagnasnillingur kæmi fram í Kastljósinu og dásamaði Átta–tíu bækurnar. 

Við öfluðum gagna fyrir rannsóknina með því að fara með spurningalista 

í nokkra valda skóla. Þeir kostir sem við sáum við þá leið voru hærra 

svarhlutfall, ódýr og einföld aðferð, betri svör og auðvelt að leiðrétta misskilning 

sem gæti komið upp. Við gerð spurningalistans höfðum við eftirfarandi atriði í 

huga svo hann yrði sem marktækastur: 

• Spurningarnar mega ekki fela í sér tvíræðni eða margræðni né vera 

ónákvæmar 

• Betra er að nota fleiri spurningar en troða of miklu magni upplýsinga í eina 

spurningu 

• Spurningar verða að vera gagnlegar við leit að svari við 

rannsóknarspurningunni 



 17 

• Ein spurningin má ekki fela í sér tilvísun í tvær hugmyndir eða fyrirbæri 

• Spurningarnar mega ekki vera leiðandi á nokkurn hátt þannig að þátttakanda 

finnist eitthvert svar vera réttara en annað 

Spurningarnar í könnununni okkar eru bæði opnar og lokaðar. Mest er 

um krossaspurningar sem teljast til lokaðra spurninga en inn á milli settum við 

nokkrar opnar spurningar svo að þátttakendur hefðu möguleika á að tjá skoðun 

sína enn frekar. Ávallt skal forprófa spurningalista áður en hann er sendur út og 

fengum við manneskju sem er stærðfræðikennara sem kom að gerð bókanna til 

þess (McMillan 2004:168). 

Þýði þessarar rannsóknar eru allir stærðfræðikennarar sem kenna á 

unglingastigi í grunnskóla. Úrtak okkar eru allir stærðfræðikennarar á 

unglingastigi í völdum skólum af höfuðborgarsvæðinu og er því klasaúrtak. Í 

úrtaki af þessari gerð eru hópar á borð við bekki eða bæjarfélög valdir í 

rannsókn en ekki ákveðnir einstaklingar. Því verðum við að fara varlega í að 

alhæfa niðurstöður úr úrtaki þar sem það er svo lítill partur þýðisins. Eins og 

með allar rannsóknir af þessu tagi þarf að taka til greina villur og skekkjur og 

alltaf má draga niðurstöður í efa og/eða afsanna þær (McMillan 2004:110-111). 

Það þarf einnig að hafa í huga að niðurstöður þessarar rannsóknar eru fengnar 

frá kennurum sem hafa kennt námsefnið í stuttan tíma en fyrsta námsbókin í 

námsefnisflokknum Átta-tíu var gefin út haustið 2005 og sú sjötta og síðasta var 

gefin út vorið 2008. Því er líklegt að niðurstöður hefðu orðið aðrar ef rannsóknin 

hefði verið gerð nokkrum árum seinna.  

 



 18 

2.1.2.1.2.1.2.1. Rannsóknarferli Rannsóknarferli Rannsóknarferli Rannsóknarferli     

Ferlið hófst með umræðum um hvað við vildum að kæmi fram í rannsókninni og 

gerð spurningalistans. Við bárum listan undir leiðsögukennara okkar og fengum 

síðan áðurnefndan kennara til að forprófa hann. Fullmótaður var 

spurningalistinn fjórar síður en það töldum við hæfilega langt svo þátttakendum 

þætti ekki mikil kvöð að svara listanum. Við völdum níu skóla á 

höfuðborgarsvæðinu til að taka þátt og var markmiðið að fá svör frá rúmlega 

tuttugu kennurum. Við sendum beiðni (fylgiskjal 1) til skólastjóra skólanna í 

tölvupósti og fengum jákvæð svör frá fjórum þeirra. Til ítrekunar hringdum við 

og/eða gerðum aðra tilraun með tölvupósti. Það bar ekki betri árangur og því 

ákváðum við að leita til átta annarra skóla og fengum þar betri viðbrögð. Við 

fórum í tvo af þessum skólum og töldum okkur þá hafa nægileg gögn. Þegar 

uppi var staðið höfðum við fengið mjög góð svör frá 24 einstaklingum sem, þó 

að inn á milli hefði einhverjum spurningum verið sleppt. Þau frávik tökum við 

fram í niðurstöðum þar sem við á. 

Þegar leyfi var fengið hjá skólastjórnendum eða deildarstjórum mæltum 

við okkur mót við hvern skóla fyrir sig, fórum þangað og lögðum listana fyrir 

þátttakendur. Í sumum skólum tókst þó ekki að svara listunum að fullu og 

komum við þá aftur seinna og sóttum þá í móttöku. Skemmtilegar umræður áttu 

sér oft stað á meðan heimsóknum okkar stóð og voru flestir ánægðir með að fá 

að segja sína skoðun á efninu. Einnig kom þá í ljós að þeir sem vinna hjá sama 

skóla hafa líkar skoðanir. Eftir að við höfðum safnað saman öllum 24 listunum 

merktum við þá eftir skólum og hófum úrvinnslu. Niðurstöður krossaspurninga 

setjum við fram í súluritum og helstu niðurstöður skriflegra spurninga tökum við 

saman í samfelldu máli. Í kaflanum Túlkun leggjum við áherslu á það efni sem 

okkur þykir áhugaverðast og veltum fyrir okkur hvaða spurningum rannsókn 

okkar getur svarað. Þar birtast umræður um hvað vakti áhuga okkar áður en 

rannsóknarferlið hófst og einnig hvað okkur þótti athyglisverðast þegar leið á 

úrvinnsluna.  
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3.3.3.3. Skoðun okkarSkoðun okkarSkoðun okkarSkoðun okkar    

Þegar við unnum fyrst með námsbókaflokkinn Átta-tíu sátum við í kennslustund 

í Kennaraháskólanum hjá Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur, öðrum höfundi 

bókanna. Við fengum það verkefni að kynna okkur bækurnarr með því að líta 

yfir þær og inngangskafla kennsluleiðbeininga bókanna. Við drógum saman 

það áhugaverðasta og vorum sammála um að okkur litist mjög vel á þessar 

bækur og vorum spenntar að fá ef til vill að kenna þær seinna meir. Við unnum 

fleiri verkefni í tengslum við bækurnar og sáum ennþá einungis helstu kosti 

þeirra. Það breyttist svo lítillega þegar við hófum að kenna bækurnar í þriðja 

vettvangsnámi okkar haustið 2007.  

Helsti kostur námsefnisins þykir okkur vera hve nýstárlegt það er. Það 

býður upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir kennara, er í takt við þær 

kennsluhugmyndir sem eru taldar bera mestan árangur og útlit og efni bókanna 

er í nútímalegum búningi. Við teljum að nemendur séu áhugasamari fyrir 

dæmunum í Átta-tíu þar sem þeir geta tengt þau við sitt daglega líf og eiga þar 

af leiðandi auðveldara með úrlausn þeirra. Fjölbreytt hópverkefni og verkleg 

verkefni eru einnig jákvæður hluti námsefnisins og nauðsynleg til að brjóta upp 

kennslu og stuðla að betri skiliningi nemenda.  

Oft vill þó fara svo að umræður um áherslur í skólarstarfi séu aðallega 

um hvað betur mætti fara og þar er námsefni ekki undanskilið. Á meðan 

vettvangsnámi okkar stóð heyrðum við gagnrýnisraddir í garð námsefnisins og 

okkur fannst þær verða háværari á meðan við unnum að þessari rannsókn. Við 

getum tekið undir að helstu að helstu gallar námsbókanna séu til dæmis mikið 

lesmál. Við teljum það hræða nemendur og geta hamlað árangri, sérstaklega 

hjá þeim sem eiga erfitt með lestur. Annar höfunda þessarar rannsóknar á við 

lesblindu að stríða og hún segir blákalt að þessar bækur hefðu hreinlega 

eyðilagt fyrir henni stærðfræðinám í grunnskóla ef þær hefðu verið kenndar þá. 

Mikið lesmál getur einnig haft í för með sér að nemendur þurfi meiri hjálp við 

nám sitt en ella. Í skólanum þar sem æfingakennsla okkar fór fram var mikil 
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áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám og voru nemendur sjaldan á sama stað í 

bókunum. Við fundum töluvert fyrir því hve mikillar hjálpar nemendur okkar 

þörfnuðust í tímum og mikill tími kennslunnar fór í að fara í gegnum lestexta. 

Einnig var greinilegt að þegar nemendur komu að blaðsíðu þar sem nánast 

einungis var lestexti gáfust þeir gjarnan upp, þótt efnið væri ekki þungt. 

Okkur fannst einnig dæmin í bókunum ekki tengjast hvert öðru eins vel 

og við hefðum haldið að þau gerðu. Nemendur kynnast til dæmis hlutleysu í 

einu dæmi en næsta dæmi á eftir kemur því engan veginn við. Einnig fannst 

okkur vanta eitthvað í bókina til að leiða nemendur áfram svo þeir þyrftu ekki 

eins mikla hjálp frá kennara sínum. Við kennslu vantaði okkur líka stundum 

aðstoð við að rifja upp reglur og atriði sem við vorum búnar að gleyma en þá 

hjálp fengum við hvorki í bókunum né kennsluleiðbeiningum.  

Þegar við sjálfar lærðum stærðfræði í grunnskóla voru Almenn 

stærðfræði I-III kenndar. Okkur hentaði vel að þræða bækurnar hverja á eftir 

annarri og gerðum við það töluvert upp á eigin spýtur. Það skilaði okkur góðum 

árangri á einkunnaspjöldum en við verðum að viðurkenna að við munum ekki 

mikið af því sem við lögðum á minnið fyrir tíu árum síðan. Því erum við tilbúnar 

til að trúa því að lykillinn að betra stærðfræðinámi geti leynst í Átta-tíu bókunum 

en það er alfarið undir kennaranum komið hvernig hann kýs að nýta bækurnar í 

kennslu. 
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4.4.4.4. Niðurstöður Niðurstöður Niðurstöður Niðurstöður     

Hér á eftir birtast helstu niðurstöður úr rannsókninni. Tölfræðilegar niðurstöður 

úr krossaspurningum (fylgiskjal 3) eru sýndar með súluritum en svör við opnu 

spurningunum (fylgiskjal 4) eru dregin saman og sagt frá helstu atriðum. 

Niðurstöðurnar eru birtar í þeirri röð sem spurningarnar koma fyrir á 

spurningalistanum. Spurningar eru flokkaðar eftir efni og hefst spurningalistinn 

á almennum upplýsingum um þátttakendur. Það er gert til að gefa lesendum 

rannsóknarinnar hugmynd hvaðan niðurstöður hennar koma og til að leita eftir 

mögulegri fylgni. Útkoma nýs námsefnis er yfirskrift næsta efnisflokks og þar er 

könnuð reynsla þátttakenda af námsefninu og settar fram vangaveltur um 

námsefnið. Þriðji hlutinn kallast Námsbókaflokkurinn Átta-tíu þar sem 

þátttakendur tjá sig skriflega um bækurnar. Þar á eftir er spurt um viðhorf til 

Átta-tíu og Almenn stærðfræði1 og í þeim hluta er reynt að fá samanburð á 

viðhorfum til námsbókaflokkanna. Notkun fylgiefnis er könnuð til að sjá hvort 

tengsl séu á milli hennar og viðhorfa kennara og að lokum fá kennarar tækifæri 

til að segja almennt álit sitt á námsbókaflokknum Átta-tíu. Spurningalistinn er 

fjórar blaðsíður í heildina (fylgiskjal 2). 

                                            
1 Í myndritum er Almenn stærðfræði ritað Alm.stæ. 
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4.1.4.1.4.1.4.1. Almennar upplýsingarAlmennar upplýsingarAlmennar upplýsingarAlmennar upplýsingar    

Í þessum hluta spurningalistans koma fram almennar upplýsingar um 

þátttakendur svo sem kyn, aldur, menntun og starfsreynsla. 

Af þeim 24 kennurum sem spurningalistinn var lagður fyrir var ekki mikill 

munur á hlutfalli karla og kvenna. 22 gáfu upp kyn sitt, þar af voru tíu karlar og 

tólf konur2.  
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Mynd 1 - Aldur

 

Aldur getur haft mikið að segja um skoðanir og viðhorf fólks. Í úrtakinu 

var lítið um unga kennara, aðeins þrír voru á aldrinum 20 til 30 ára. Flestir 

kennaranna voru á aldrinum 41 til 50 ára.  

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða hvort samband væri á 

milli menntunar kennara og viðhorfa þeirra til Átta-tíu bókanna3. Átján 

þátttakendur sögðust hafa kennaramenntun og fjórir sögðust hafa 

kennsluréttindi á einhverju sviði. 

                                            
2 Tveir þátttakendur gáfu ekki upp kyn sitt. 
3 Tveir kusu að svara ekki þessari spurningu. 



 23 

Skoða átti viðhorf kennara með tilliti til starfsaldurs og starfsreynslu og 

spurt var um starfsaldur/starfsreynslu í þremur liðum. Spurt var hve lengi 

kennarar hefðu starfað sem kennarar, sem stærðfræðikennarar og sem 

stærðfræðikennarar á unglingastigi.4  
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Mynd 2 - Starfsaldur

Starfað sem kennari

Starfað sem stærðfræðikennari

Starfað sem stærðfræðikennari á unglingastigi  

Kennarar virðast ekki alltaf kenna á sama aldursstigi og eru flestir 

þátttakendur mjög reyndir kennarar.  

                                            
4 Þrír kennaranna sögðu ekki til um hve lengi þeir hefðu starfað sem stærðfræðikennarar og tveir 
sögðu ekki hve lengi þeir hefðu kennt unglingastigi.  
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4.2.4.2.4.2.4.2. Koma nýs námsefnisKoma nýs námsefnisKoma nýs námsefnisKoma nýs námsefnis    

Í þessum hluta var skoðað á hverju kennarar byggðu viðhorf sitt, hvort þeir biðu 

eftir nýju námsefni, hvernig þeim litist á bækurnar og hvaða væntingar þeir 

höfðu til bókanna áður en þær komu út. 

Til að fá hugmynd um hvort kennarar byggðu skoðanir sínar á bókunum 

eftir reynslu eða eftir að hafa litið yfir þær voru þeir spurðir hvaða bækur þeir 

hefðu kennt og hverjar þeir kenndu nú. Vert er að taka fram að bókin Átta-tíu 6 

var ekki komin út þegar spurningalistinn var lagður fyrir, þó að sumir skólar 

hefðu nálgast fyrsta kaflann á netinu. Hér var mögulegt að merkja við fleiri en 

einn svarmöguleika.  
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Mynd 3 - Kennslubækur

Hef kennt Er að kenna
 

Flestir kennaranna, eða 22, höfðu kennt Almenn stærðfræði. Þeir 

kennarar sem höfðu kennt Átta-tíu bækurnar höfðu flestir notað bækur 1 og 2 

enda voru þær gefnar út fyrstar.  
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Athuga átti hvor námsbókaflokkurinn yrði fyrir valinu ef kennarar hefðu 

frjálst val um hvaða námsefni þeir kenndu. Út frá slíkum niðurstöðum er hægt 

að gera sér grein fyrir viðhorfum kennara.  
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Mynd 4 - Hvaða námsefni myndir
þú kenna?

 

Ellefu vildu fá að kenna bækurnar saman og þar af voru tveir sem vildu 

nota Almenn stærðfræði sem aðalbók og Átta-tíu sem aukaefni. Þrír 

kennaranna vildu einungis kenna Átta-tíu5. 

Meirihluti kennaranna sögðust hlutlausir er þeir voru spurðir hvort þeir 

teldu að tími hefði verið kominn á nýtt námsefni. Aðeins einn taldi að svo hefði 

ekki verið. 
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5 Einn þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu. 
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Viðhorf kennara til námsefnis er mikilvægt þar sem það smitar út frá sér 

til nemenda. Því var spurt hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir gagnvart 

Átta-tíu. 
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Mynd 6 - Hversu jákvæð(ur)/neikvæð(ur) ertu 
til námsefnisins Átta-tíu?

 

Skiptar skoðanir voru meðal þátttakenda, þó voru örlítið fleiri jákvæðir en 

neikvæðir. 

Til að gefa kennurum kost á að útskýra frekar hvaða væntingar þeir 

hefðu haft til nýs námsefnis var spurt: “Hverjar voru væntingar þínar til 

námsefnisins áður en það var gefið út?” Væntingar kennaranna til námsefnisins 

voru misjafnar, allt frá því að vera miklar til þess að vera engar og voru ýmsar 

ástæður fyrir því. Sumir voru til dæmis að hefja störf sem kennarar þegar Átta-

tíu bækurnar komu út og höfðu því engan samanburð. Aftur á móti höfðu þeir 

eldri myndað sér einhverjar skoðanir og vildu sumir uppfærslu á Almenn 

stærðfræði. Sumum fannst líka vanta námsefni sem hentaði breiðari hóp 

nemenda. Flestir vildu þó fá námsefni sem dýpkaði skilning nemenda en voru á 

því að nægilegt væri að betrum bæta Almenn stærðfræði. Bent var á að 

nauðsynlegt væri að fá nýtt námsefni svo kennarar gætu valið námsefni fyrir 

nemendur.  
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4.3.4.3.4.3.4.3. Námsbókaflokkurinn Námsbókaflokkurinn Námsbókaflokkurinn Námsbókaflokkurinn ÁttaÁttaÁttaÁtta----tíutíutíutíu    

Í þessum hluta rannsóknarinnar var kannað hvað kennurum þætti um skipulag 

og útlit bókanna og hvort þeim fyndist námsefnið mæta kröfum námskrár. Það 

er gert til að sjá og skilja betur viðhorf þátttakenda til námsbókaflokksins. 

Svo virðist sem þátttakendur hafi ekki gert mikinn greinarmun á tveimur 

eftirfarandi spurningum og því eru svörin sett undir sama hatt til að forðast 

endurtekningar. Spurt var: „Hvað finnst þér um uppsetningu bókanna (kostir og 

gallar):” og „Hvernig finnst þér framsetning viðfangsefna í námsbókunum?” 

Flestir minntust á að það væri of mikið lesmál í bókunum og þar sem nemendur 

eru ekki allir vel læsir þykir kennurum það stór galli. Mikil tími kennarans fer í að 

lesa texta með nemendum en það getur tafið kennslu og ekki fá allir nemendur 

hjálp sem þurfa á henni að halda. Nokkuð margir minntust á að þeir söknuðu 

þess að hafa svörin ekki í bókunum og gáfu þeir ekki frekari útskýringar á því. 

Einnig þótti skortur á útskýringum og sýnidæmum í upphafi kafla/viðfangsefna 

svo að nemendur gætu leitt eitt af öðru. Að sögn kennaranna hafa foreldrar átt í 

erfiðleikum með að aðstoða börn sín með heimavinnu því útskýringar vantar. 

Þá eru nokkrir á því að of ört sé skipt um viðfangsefni og of fá dæmi séu í 

hverjum kafla. 

Kennararnir voru ekki eingöngu neikvæðir í umsögn um bækunar en þeir 

spöruðu þó fallegu orðin í garð þeirra. Uppsetning bókanna var talin nokkuð 

góð, uppröðun kafla ágæt þar sem byrjað er á léttara efni og farið yfir í þyngra. 

Minnst var á að skýringar í bókunum færu batnandi frá bók 1 til bókar 6. 

Kennarar voru ánægðir með hóp- og verkleg verkefni í bókunum og fannst 

nokkrum þeirra frábært að fá slík verkefni. Nokkuð var minnst á að bækurnar 

hentuðu best nemendum sem auðvelt ættu auðvelt með stærðfræði, frátöldum 

þeim sem ættu við sértæka námsörðugleika að stríða á borð við lesblindu. 

Þar sem námsgagnahöfundar lögðu mikið á sig til að uppfylla kröfur 

námskrár við gerð Átta-tíu námsefnisins voru viðhorf kennara til þessa þáttar 

könnuð og spurt var: „Finnst þér bækurnar uppfylla kröfur námskrár?” Allir sem 
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höfðu kennt bækurnar voru sammála um að þær uppfylltu þær kröfur. Flestir 

gengu þó út frá því án þess að hafa kynnt sér það nánar og sumir voru ekki 

vissir.  

4.4.4.4.4.4.4.4. SamanburðurSamanburðurSamanburðurSamanburður    ÁttaÁttaÁttaÁtta----tíutíutíutíu og  og  og  og Almenn stærðfræðiAlmenn stærðfræðiAlmenn stærðfræðiAlmenn stærðfræði    

Í þessum hluta voru kennarar beðnir um að svara því hvort þeir væru sammála, 

nokkuð sammála, ósammála eða óvissir um fullyrðingar varðandi Átta-tíu og 

Almenn stærðfræði. Það var gert í þeim tilgangi til að sjá hvort munur væri á 

viðhorfum til eldra námsefnis og þess nýja. Einn kennari sat hjá með allar 

fullyrðingar um Almenn stærðfræði sökum þess að hann hafði ekki kennt 

bækurnar. 

Fyrsta fullyrðingin var um hvort nemendum væri ætlað að byggja nýja 

þekkingu á gamla, sem er ein af áherslubreytingum úr Principles and Standards 

sem fjallað var um hér á undan í kaflanum: Áherslubreytingar í stærðfræði. 

Atriði á borð við þetta voru höfð til hliðsjónar við gerð Átta-tíu og athugað var 

hvort kennarar væru á sama máli og námsefnishöfundar. 
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Mynd 7 - Nemendum er ætlað að byggja nýja þekkingu á gamla

Átta-tíu Almenn stærðfræði
 

Fleiri voru sammála þeirri fullyrðingu í sambandið við Almenn stærðfræði 

en Átta-tíu. 
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Margir telja að sýnidæmi geti hjálpað mörgum að komast á sporið um 

hvernig eigi að fást við viss viðfangsefni, ný viðfangsefni þá sérstaklega. Með 

hjálp sýnidæma getur nemandi jafnvel lært nýtt viðfangsefni upp á eigin spýtur. 

Kennarar voru spurðir hvort þeim fyndist of fá eða of mörg sýnidæmi í 

bókunum. Ekki er um nein bein sýnidæmi í Átta-tíu bókunum að ræða eins og 

er algengt í Almenn stærðfræði heldur eru nemendur leiddir að niðurstöðu. Í 

Almenn stærðfræði er hins vegar hvert einasta nýtt atriði útskýrt, skref fyrir 

skref, með sýnidæmum. 
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Mynd 8 - Of mikið af sýnidæmum

Átta-tíu Almenn stærðfræði  

Afgerandi niðurstaða var að of lítið þótti af sýnidæmum í Átta-tíu.  
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Mynd 9 - Of lítið af sýnidæmum

Átta- tíu Almenn stærðfræði  

Þegar fullyrðingunni var snúið við og spurt var hvort of lítið væri af 

sýnidæmum kom einnig fram afgerandi niðurstaða. 



 30 

Nauðsynlegt er að námsgögn höfði til nemenda, þau séu áhugaverð og 

áhugahvetjandi fyrir nemendur. Efnið þarf að vera skýrt og skipulega sett fram 

og taka mið af því hvað nemendur hafa áður lært. Þau eiga að vera vönduð og 

auka þekkingu nemenda og dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og samfélaginu 

sem þeir búa í (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:16). 
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Mynd 10 - Dæmin í bókunum eru áhugaverð 
fyrir nemendur

Átta-tíu Alm. stæ
 

Kennararnir voru nokkuð sammála um að í báðum bókaflokkum væru 

dæmin áhugaverð fyrir nemendur. 
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Einstaklingsmiðað nám er erfitt að skilgreina á einfaldan hátt. En oftast 

er átt við að kennarinn kappkosti við að koma til móts við þarfir hvers og eins 

nemenda með sveigjanlegum hætti. Ekki vinna allir nemendur á sama hraða og 

eru þeir því ekki að vinna við sömu verkefni á sama tíma, jafnvel að ólíku 

viðfangsefni. Nemendur geta unnið einir og sér eða í smærri hópum. Oft eru 

það þá nemendurnir sem bera ábyrgð á eigin námi og á virkri þáttöku sinni 

(Ingvar Sigurgeirsson 2003). Þar sem einstaklingsmiðuðu námi hefur verið gert 

hátt undir höfði var spurt hvort bækurnar hentuðu einstaklingsmiðuðu námi.  
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Mynd 11 - Bækurnar henta einstaklingsmiðuðu námi

Átta- tíu Almenn stærðfræði
 

Þrátt fyrir mikla umræðu í þjóðfélaginu um mikilvægi einstaklingsmiðaðs 

náms og að Átta-tíu bækurnar séu byggðar á nýjungum voru fleiri á þeirri 

skoðun að Almenn stærðfræði henti betur til einstaklingsmiðaðs náms en Átta-

tíu bækurnar6. 

                                            
6 Þessari fullyrðingu svöruðu ekki tveir kennarar varðandi Almenn stærðfræði, annar þeirra 
svaraði engum fullyrðingum um Almenn stærðfræði. 
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Mikið hefur verið talað um of mikinn lestexta í Átta-tíu bókunum svo sett 

var fram sú fullyrðing að í bókunum væri of mikið lesmál. Alls voru 20 kennarar 

sammála því að svo væri. 
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Mynd 12 - Í bókunum er of mikið lesmál

Átta- tíu Almenn stærðfræði
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Ekki er mikið um hóp- og verkleg verkefni í Almenn stærðfræði. Aftur á 

móti er mikið af þess konar verkefnum í Átta-tíu. Því voru settar fram tvær 

fullyrðingar: „Ég legg fyrir nemendur mína þau hópverkefni sem námsefnið 

hefur upp á að bjóða” og „Ég legg fyrir nemendur mína þau verklegu verkefni 

sem námsefnið hefur upp á að bjóða”. Kennarnar virtust almennt séð leggja 

meiri áherslu á verkleg verkefni en hópverkefni7. 
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Mynd 13 - Ég legg fyrir nemendur mína þau 
hópverkefni sem námsefnið hefur upp á að bjóða

Átta- tíu Almenn stærðfræði  
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Mynd 14 - Ég legg fyrir nemendur mína þau verklegu verkefni 
sem námsefnið hefur upp á að bjóða

Átta- tíu Almenn stærðfræði  

                                            
7 Hér sleppti einn kennari báðum fullyrðingum varðandi Átta-tíu, fjórir varðandi hópverkefni í 
Almenn stærðfræði og þrír varðandi verkleg verkefni í Almenn stærðfræði. 
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4.5.4.5.4.5.4.5. Notkun fylgiefnis námsbókaflokkins Notkun fylgiefnis námsbókaflokkins Notkun fylgiefnis námsbókaflokkins Notkun fylgiefnis námsbókaflokkins ÁttaÁttaÁttaÁtta----tíutíutíutíu    

Í þessum hluta rannsóknarinnar var ætlunin sú að fá að vita hvort kennarar 

nýttu sér meðfylgjandi efni námsbókaflokksins. Aukaefni er mikilvægur þáttur í 

fjölbreyttri kennslu og samhliða Átta-tíu bókunum hafa komið út þrjú þemahefti 

og eru fleiri væntanleg. Til að sjá hvort kennarar hafi nýtt sér aukaefnið var 

spurt hvort þeir hefðu notað þemaheftin Gullinsnið og Töflureiknir notaður í 

kennslu.8  
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Fjöldi

að mestu leyti að e-u leyti að litlu leyti ekkert

Mynd 15 - Hefur þú notað þemaheftið Gullinsnið/Töflureiknir 
notaður í kennslu?

Gullinsnið Töflureiknir notaður
 

Fæstir höfðu notað heftin en þó höfðu fleiri notað Töflureiknir notaður en 

Gullinsnið9. 

                                            
8 Þriðja þemaheftið, Mælingar, var nýtúkomið og ekki þess að vænta að kennarar hefðu notað 
það. 
9 Einn kennari svaraði ekki varðandi Gullinsnið. 
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Í nútímasamfélagi er tækni eitt af því sem flest þrífst á. Flest heimili eru 

nettengd og því er efni á netinu aðgengilegt flestum sem er mjög hentugt. 

Skólar verða að vera í takt við nýja tíma og undirbúa nemendur sína fyrir 

samfélagið meðal annars með því að efla tölvukunnáttu þeirra. Vefurinn 

Stærðfræði fyrir unglingastig10 er mjög aðgengilegur og handhægur fyrir 

kennara og nemendur. Þar er að finna kennsluleiðbeiningar fyrrnefndra 

þemahefta og einnig ýmis stærðfræðiforrit. Til að sjá hvort kennarar hefðu nýtt 

námsefnið sem best voru þeir spurðir að því hvort þeir nýttu sér vefinn til að 

nálgast lausnir, kennsluleiðbeiningar og annað sem vefurinn hefur upp á að 

bjóða. 
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að mestu leyti að e-u leyti að litlu leyti ekkert

Mynd 16 - Lausnir og kennsluleiðbeiningar

Notastu við vefsíðuna v/lausna og kennsluleiðbeininga

Notastu við vefsíðuna v/annars en lausna og kennsluleiðbeininga

Notastu við kennsluleiðbeiningar  

Flestir höfðu eitthvað nýtt sér vefinn en þó voru einhverjir sem ekkert 

höfðu nýtt sér hann.  

                                            
10 www.nams.is/stae_ungl_stig  
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Nýlega komu út námsmatsverkefni með Átta-tíu 3 og 4 en áður höfðu 

slík verkefni verið gefin út fyrir bækur 1 og 2. Kannað var hvort kennarar nýttu 

námsmatsverkefnin. 
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Mynd 17 - Hefur þú nýtt þér 
námsmatsverkefni sem fylgja bókunum?

 

Flestir, eða 14 kennarar, höfðu ekkert nýtt sér námsmatsverkefnin11. 

4.6.4.6.4.6.4.6. Almennt álit kennaraAlmennt álit kennaraAlmennt álit kennaraAlmennt álit kennara    

Að lokum var kannað almennt álit þátttakanda á bókunum Átta-tíu þar sem 

kennarar svöruðu skriflega. „Almennt álit þitt á námsbókaflokknum Átta-tíu?“ Í 

þessum hluta var aftur minnst á mikinn lestexta í námsbókunum, en þó minna 

en áður hafði komið fram, líklega sökum þess að kennararnir vildu ekki 

endurtaka sig í sífellu. Flestir voru sammála um að bókaflokkurinn hentaði ekki 

öllum nemendum. Töldu þeir hann henta sterkum nemendum betur en vera 

þeim slakari erfið. Að sögn eins kennarans geta bækurna verið hrein martröð 

fyrir kennara sem kenna stórum getublönduðum hópi nemenda þar. 

Þá jákvæðu punkta sem kennarar bentu á er góð nálgun viðfangsefna 

og að boðið sé upp á mikla möguleika og fjölbreytta kennslu. Þær voru taldar 

nútímalegar og bjóða upp á frábærar hugmyndir. Nokkrum kennurum þótti 

útskýringar á nýjum þáttum nokkuð góðar en samt sem áður of mikið af lesmáli. 

                                            
11 Einn kennari kaus að sitja hjá við þessa spurningu. 
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Batnandi bókum er best að lifa og bendir einn kennari á að bækurnar fari 

batnandi frá þeirri fyrstu til þeirra sem á eftir koma. Kennarar voru almennt 

ánægðir með hóp- og verkleg verkefni. Sumir vildu þó einungis nota Átta-tíu 

sem ítarefni með Almenn stærðfræði og einhverjir vildu nota hana sem aðalbók 

og Almenn stærðfræði sem ítarefni. 
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5.5.5.5. TúlkunTúlkunTúlkunTúlkun og fylgni og fylgni og fylgni og fylgni    

Í þessum kafla mun koma fram það sem okkur þótti áhugavert við niðurstöður 

rannsóknarinnar og veltum við fyrir okkur mögulegum ástæðum þeirra. Fjallað 

er um það sem okkur þótti líklegt að yrði í niðurstöðum áður en rannsóknarferli 

hófst og eru þær hugmyndir bornar saman við raunverulegar niðurstöður. 

Einnig komu forvitnilegir og óvæntir hlutir í ljós sem við túlkum á okkar hátt. 

5.1.5.1.5.1.5.1. FylgniFylgniFylgniFylgni    

Við bjuggumst við fylgni í skoðunum þátttakenda við upphaf gerð þessarar 

rannsóknar. Það olli okkur því nokkrum vonbrigðum þegar við komumst að því 

gagnstæða, nánast enga fylgni var að finna. Við bjuggumst til dæmis við því að 

þeim kennurum sem ánægðir væru með námsefnið Átta-tíu og tækju mið að 

hugmyndafræðini frá Bandaríkjunum, um árangursríka kennsluhætti, fyndist of 

mikið af sýnidæmum í Almenn stærðfræði, en svo reyndist ekki vera. Einnig 

kom það okkur mikið á óvart að sá þátttakandi sem var hvað neikvæðastur til 

námsefnisins Átta-tíu var einnig á meðal þeirra fjögurra sem töldu að ekki væru 

of fá sýnidæmi í Átta-tíu. Viljum við því meina að kennarar séu margir hverjir 

ósamkvæmir sjálfum sér í svörum sínum og að ástæðan fyrir lítilli fylgni sé ef til 

vill sú að kennarar hafi ekki endurskoðað kennsluhætti sína nægilega í takt við 

breytingar á aðferðamarkmiðum námskrárinnar eða séu ekki búnir að finna 

farveg til að koma nýjum hugmyndum sínum í framkvæmd.  

Þessa ályktun getum við svo styrkt enn frekar þegar litið er á þá skoðun 

kennara að þeir telji Átta-tíu námsefnið henta getumiklum nemendum en henti 

hins vegar getulitlum nemendum mjög illa. Þessi niðurstaða stangast á við það 

sem fræðin segja. Í áhugaverðri ritgerð fjallar Jo Boaler um niðurstöður 

rannsóknar sem hún gerði á stærðfræðikennslu í þremur skólum í Englandi. 

Rannsóknin stóð yfir fimm ára tímabil og tóku 700 nemendur þátt í henni. Í 

einum af þessum skólum, „Railside school“, komu spennandi niðurstöður í ljós 

þar sem kennsluhættir kennara þar voru ólíkir kennsluháttum kennara hinna 
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skólanna. Þegar nemendur hófu nám við „Railside school“ bjuggu þeir yfir lítilli 

stærðfræðigetu en eftir að hafa stundað nám þar höfðu nemendur náð 

undaverðum árangri, betri en í þeim skólum sem studdust við aðrar 

kennsluaðferðir. Nemendur lærðu meira, nutu betur stærðfræðinámsins, höfðu 

betri skilning og voru jákvæðari til áframhaldandi stærðfræðináms (Boaler og 

Staples 2005:1). Kennarar í skólanum eyddu að jafnaði 4% 

kennslustundarinnar í smáfyrirlestra og 9% tímans í að yfirheyra hópinn. Það 

sem hinsvegar skilaði svo góðum árangri hjá nemendum var að 72% 

kennslustundarinnar unnu nemendur að verkefni í hópum og kennarinn gekk á 

milli, spurði þá spurninga um vinnu þeirra og aðstoðaði þá. 9% tímans fór svo í 

framsetningu nemenda á niðurstöðum sínum (Boaler og Staples 2005:7). Eins 

og áður hefur komið fram er Átta-tíu námsefnið byggt á þeirri hugmyndafræði 

sem fram kemur í rannsókn Boaler og því ætti námsefnið að koma getulitlum 

nemendum til góða frekar en ills. 

Einhverja fylgni fundum við þó þegar við fórum að velta fyrir okkur hvað 

þeir þrír kennarar ættu sameiginlegt sem myndu kjósa að kenna Átta-tíu eina 

og sér ef það væri undir þeim komið. Fyrst má nefna að þeir kenndu allir í sama 

skólanum og voru kvenkyns. Sú niðurstaða studdi nokkuð tilgátu okkar um að 

starfsfélagar geti haft áhrif á skoðun hvers annars innan vinnustaðarins. Þessar 

konur höfðu allar kennaramenntun, tvær með B.Ed. gráðu og ein með aðra 

háskólamenntun og kennsluréttindi. Tvær þeirra voru búnar að kenna í mesta 

lagi tvö ár en sú þriðja hafði starfað í 16 ár eða lengur. Þær höfðu allar kennt 

Átta-tíu 1 og 2 og tvær þeirra höfðu kennt Almenn stærðfræði. Það sem okkur 

þótti áhugavert var að þær nýttu sér ekki alla þá möguleika sem bækurnar 

höfðu upp á að bjóða. Til að mynda var aðeins einn kennaranna sem sagðist 

hafa lagt hópverkefni fyrir nemendur sína úr bókunum og tveir sem höfðu lagt 

fyrir verklegar æfingar. Enginn kennaranna nýtti sér þemaheftin. Þykir okkur 

þetta áhugavert þar sem þessir kennarar voru allir mjög áhugasamir fyrir 

námsefninu en þó nýttu þeir sér ekki þá hluta sem við teljum að geri kennslu 

áhugaverðari og fjölbreyttari. Það sem kannski gerir það að verkum að þeir 

voru ánægðir með námsefnið getur stafað að þeirri ástæðu að þeir nýttu sér 
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vefsíðuna Stærðfræði á unglingastigi vel og notuðust við kennsluleiðbeiningar. 

Kennararnir höfðu einnig notað námsmatsverkefnin sem fylgja bókunum, sem 

mjög fáir kennarar þessarar rannsóknar höfðu gert. 

5.2.5.2.5.2.5.2. TúlkunTúlkunTúlkunTúlkun    

5.2.1. Kominn tími á nýtt námsefni 

Áhugavert þótti okkur að 65% þeirra sem svöruðu spurningunni “Fannst þér 

vera kominn tími á nýtt námsefni áður en Átta-tíu bækurnar komu út?” völdu 

svarmöguleikann “bæði og”. Skoðuðum við því nánar þá 15 kennara sem 

krossuðu við þann svarmöguleika og veltum við fyrir okkur þessari hlutlausu 

afstöðu gagnvart einu af því mikilvægasta í kennslu, að velja námsefni. Við 

teljum ástæðuna fyrir þessum svörum vera meðal annars vegna þess að 

kennurunum fannst vera kominn tími á nýtt námsefni en þeir fengu ekki það 

sem þeir óskuðu eftir. Okkur þykir því líklegt að kennarar hefðu verið á því að 

tími væri kominn á nýtt námsefni ef við hefðum spurt þá að þessari spurningu 

áður en bækurnar komu út.  

Ef þessir 15 kennarar eru skoðaðir út frá því hvaða námsbækur þeir 

kysu að kenna ef þeir hefðu val eru sjö þeirra sem myndu velja Almenn 

stærfræði. Við túlkum það þannig að þessi hópur hafi ekki á einhvern hátt þótt 

Almenn stærðfræði fullnægjandi námsefni og vildu sjá nýjungar. Þótti þeim 

líklega Átta-tíu of mikil breyting og kusu því að kenna Almenn stærðfræði þar 

sem þeir þekktu það námsefni betur. Út frá því þykir okkur ekki ólíklegt að 

kennararnir vildu í raun fá endurbætur á Almenn stærðfræði. 

Af þessum 15 kennurum voru svo aðrir sjö sem myndu vilja kenna báðar 

bækurnar. Þeir sem það vildu voru ekki frábrugðnir öðrum kennurum sem hefðu 

viljað kenna báðar bækurnar. Áhugavert var að sjá hve margir vildu kenna Átta-

tíu og Almenn stærðfræði saman. Kennarar voru líklega spenntir fyrir nýjum 

áherslum sem notaðar eru í Átta-tíu bókunum en vildu þó halda í það gamla og 

góða sem hafði sannað sig ágætlega í gegnum árin. Því töldum við að þessi 

hópur hafi viljað nokkurs konar milliveg þessara tveggja bókaflokka. Að fara 
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þann milliveg væri líklega erfitt án þess að klúðurslegt yrði þar sem 

hugmyndafræði bókaflokkanna er svo ólík. Báðir bókaflokkar geta stuðlað að 

árangri í stærðfræðinámi þó áherslur séu ólíkar. Okkur þótti einnig líklegt að 

kennarar vildu hafa val á milli bókaflokkanna þar sem það gefur þeim tækifæri 

til að mæta ólíkum þörfum nemenda.  

5.2.2. Helstu kostir og gallar 

Þegar viðhorf eru könnuð er forvitnilegt að draga saman helstu kosti og galla til 

að sjá hvaða skoðanir koma sterkast fram í svörum kennara. Til þess nýttum 

við okkur svörin sem við fengum við skriflegu spurningunum í rannsókn okkar. 

Drógum við saman nokkur atriði sem oftast var minnst á en hafa þarf í huga að 

í nokkrum tilfellum minntist sami aðilinn tvisvar á sama atriðið í svörum sínum.  

Það atriði sem kennarar tóku oftast fram og var því óumdeilanleg 

niðurstaða var að þeim þótti alltof mikill lestexti í námsbókunum. Á þessari 

skoðun var hver einn og einasti þátttakandi þessarar rannsóknar og var minnst 

á hana, í skriflegu spurningunum einungis, 28 sinnum. Kennarar höfðu flestir 

mjög sterkar skoðanir á þessu atriði og töldu það hamla námi nemenda sinna, 

rugla þá og telja það slæmt að nemendur þurfi að búa yfir góðum lesskilningi til 

að geta staðið sig vel í stærðfræði. Þar af leiðandi töldu þeir námsefnið henta 

getulitlum nemendum afar illa og þá sérstaklega þeim sem glíma við 

lestrarörðugleika. Minnst var á þetta atriði átján sinnum í rannsókninni. Aftur á 

móti voru margir kennarar ánægðir með að hafa getað lagt námsefnið fyrir þá 

nemendur sem auðvelt eiga með nám og fannst mörgum áhugaverð og 

skemmtileg dæmi í námsefninu.  

Þau atriði sem fengu næst mest vægi í skriflegum svörum kennara var 

minnst á sjö til tólf sinnum. Þau snúa að atriðum á borð við að það vanti 

fyrirmæli og útskýringar í bækurnar, mörgum fannst skorta sýni- og 

þjálfunardæmi og einhverjir söknuðu þess að hafa svör við dæmum í 

kennslubókunum, þó að þau væru aðgengileg á netinu. Þetta eru allt atriði sem 

ríkt er af í Almenn stærðfræði og töldum við að kennarar hafi verið að kvarta 

undan því að nýja námsefnið líktist ekki því eldra. 
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Fleiri afgerandi niðurstöður komu ekki fram í svörum við opnum 

spurningum rannsóknarinnar en mörg skemmtileg sjónarmið komu þar fram 

(fylgiskjal 4). 

5.2.3. Áhrif starfsreynslu á viðhorf kennara 

Eitt af því sem við vorum hvað forvitnastar að fá að vita var hvort starfsreynsla 

kennara hafi haft áhrif á jákvæðni þeirra í garð bókaflokkanna Átta-tíu og 

Almenn stærðfræði, hvort hún hafi haft áhrif á væntingar kennara til nýs 

námsefnis og hvort reyndari kennarar nýttu frekar fylgiefni, hóp- og verkleg 

verkefni en þeir óreyndari. Þegar við hófum þessa rannsókn þótti okkur 

líklegast að þeir reyndustu væru hvað mest á móti nýja námsefninu. Við 

flokkuðum kennarana í þrjá hópa eftir því hve lengi þeir hefðu starfað sem 

stærðfræðikennarar. Í fyrsta hópnum voru þeir sem hafa starfað í 0-7 ár, í 

öðrum hópnum voru þeir sem hafa 8-15 ára starfsreynslu og í þriðja hópnum 

voru þeir sem hafa kennt stærðfræði í 16 ár eða lengur. 

Á meðal þeirra sem höfðu starfað styst við kennslu voru átta 

þátttakendur. Þeir voru nokkuð jákvæðir til bæði Átta-tíu og Almenn stærðfræði 

og því var ekki skrítið að helmingur hópsins vildi helst kenna báðar bækurnar ef 

val námsefnis væri undir þeim komið. Við bjuggumst ekki við því að óreyndustu 

kennararnir yrðu eins jávæðir til námsefnisins og raun bar vitni þar sem þeir 

voru líklegastir til að þurfa að einbeita sér að öðrum þáttum kennslunnar eins 

og agastjórnun og almennu skipulagi. Okkur þótti því líklegt að þessi hópur ætti 

fullt í fangi með að setja sig inn í stóran kennslupakka. Aftur á móti mátti finna 

kennara í hópnum sem ekki höfðu reynslu af því að kenna Almenn stærðfræði. 

Þótti okkur líklegt að þeir kennarar sem nýlega hefðu útskrifast hefðu trú á 

nýstárlegri kennsluleiðum sem finna má í nýja námsefninu. Einungis þrír 

einstaklingar í hóp 1 voru frekar neikvæðir í garð Átta-tíu. 

Í hópi tvö, þar sem starfsreynsla kennara var 8-15 ár, mátti finna 

hlutfallslega neikvæðasta viðhorfið til Átta-tíu. Þar voru einnig þeir tveir aðilar 

sem voru hvað mest á móti námsefninu af öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar. Aðeins tveir af sjö þátttakendum hefðu nokkuð jákvæð viðhorf 
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til bókanna í þessum hópi. Það ætti því ekki að koma á óvart að flestir kennarar 

töldu Almenn stærðfræði gott námsefni og sögðu fjórir þeirra að þeir myndu 

velja einungis Almenn stærðfræði sem kennslubók ef val námsefnis væri undir 

þeim komið. Enginn hefði valið eingöngu Átta-tíu. Þessi niðurstaða kom okkur 

einnig aðeins á óvart þar sem okkur þótti þessi hópur líklegur til að taka vel á 

móti nýjum hugmyndum. Við byggjum þá skoðun okkar á því að kennarar í 

þessum hópi hafi líklega náð tökum á þeim vandamálum sem reynsluminni 

kennarar glíma gjarnan við og því haft tök á að einbeita sér að nýjungum á borð 

við Átta-tíu námsefnið. Niðurstaðan virtist ekki vera sú í þessu tilfelli. 

Í þriðja hópnum voru þeir kennarar sem höfðu mestu starfsreynsluna í 

stærðfræðikennslu og voru þeir níu talsins. Í þessum hópi voru þátttakendur 

hvað ánægðastir með Almenn stærðfræði og kom það okkur ekki á óvart. Við 

töldum að þegar kennarar hefðu slíka starfsreynslu hefðu þeir fundið 

fyrirkomulag sem þeim líkaði við og því ólíklegt að róttækum breytingum, sem 

óneitanlega fylgja Átta-tíu námsefninu, sé tekið vel. Þrátt fyrir almenna ánægju 

með Almenn stærðfræði vildi meirihluti hópsins helst fá að kenna báða 

bókaflokka í sinni kennslu og sameina kosti beggja. Fjórir kennaranna voru 

nokkuð neikvæðir til Átta-tíu og hafði hópur þrjú þó jákvæðari viðhorf en hópur 

tvö. 

Í kaflanum Áherslubreytingar í stærðfræðikennslu var fjallað um að hóp- 

og verkleg verkefni séu talin mikilvægur hluti stærðfræðináms. Okkur þótti því 

áhugavert að komast að því að þeir kennarar sem voru óánægðastir með nýja 

námsefnið, hópur tvö, voru einnig þeir kennarar sem nýttu sér hvað minnst 

fylgiefni og hóp- og verkleg verkefni Átta-tíu. Töldum við því þessa niðurstöðu 

styðja þá skoðun okkar að flestir kennarar sem tóku þátt í rannsókn okkar séu 

fastir í sama farinu og vilji kenna Átta-tíu námsefnið með svipuðum hætti og 

þeir kenndu Almenn stærðfræði. 
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5.2.4. Okkar ályktun  

Ef til vill hafa glöggir lesendur þessarar rannsóknar tekið eftir að hægt og 

bítandi höfum við myndað okkur skoðun á því hvaða ástæður gætu legið að 

baki niðurstöðum rannsóknarinnar. Við teljum ástæðuna vera að kennarar noti 

ekki námsefnið Átta-tíu í kennslu sinni eins og námsefnishöfundar höfðu í huga. 

Það virðist vera svo að flestir reyni að kenna Átta-tíu námsefnið á sama hátt og 

þeir kenna Almenn stærðfræði.  

Þetta viðhorf má greina hjá þeim þremur jákvæðu kennurum sem fjallað 

er um í Fylgni. Þeir kusu allir að kenna eingöngu Átta-tíu sem gefur í skyn að 

þeir séu fylgjandi hugmyndafræðinni sem bækurnar eru byggðar á. Þrátt fyrir 

það lögðu þeir ekki áherslu á þau atriði sem talin eru hvað mikilvægust fyrir 

stærðfræðinám samkvæmt hugmyndafræðinni. Styður það hugmynd okkar um 

að kennarar kenni námsefnið á sama hátt og Almenn stærðfræði. 

Flestir þátttakendur sögðust notast við kennsluleiðbeiningar (sjá mynd 

16) og því er athyglisvert að sjá að ekki skulu fleiri nota hóp- eða verkleg 

verkefni né þemahefti þar sem kennsluleiðbeiningar stuðla að notkun slíkra 

verkefna. Kennarar hafa haft tíma til að aðlagast nýjum kennsluháttum frá því 

að Aðalnámsskrá grunnskólana kom út árið 1999 en samt virðist enginn gera 

sér grein fyrir hvers er ætlast af þeim. 

Það virðist vera svo að ákveðin einkenni fylgi þátttakendum þessarar 

rannsóknar og á það einnig við um kennara almennt. Einkennin eru annars 

vegar að kennarar eru tregir til breytinga og vilji kenna námsbækur spjaldanna 

á milli, hafa fundið fyrirkomulag sem henti þeim og stangast gjarnan á við 

markmið námskrár á borð við aðferðamarkmið. Hinsvegar eru kennarar sem 

nýta sér að eigin mati bestu hluta námsefnis til að sjá til þess að nemendur nái 

þeim markmiðum sem þeir þurfi að ná. Þetta eru kennarar sem eru viljugir til að 

læra og breyta háttum sínum í hag nemenda sinna (NCTM:341-342). Í þessari 

rannsókn er auðvelt að koma auga á að þátttakendur hennar eigi heima í 

báðum hópum. Meira var um að kennarar væru viljugir til breytinga en ansi 
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margir falla undir þá lýsingu að taka breytingum illa. Sýnir það sig kannski einna 

helst í því að þeir fimm þátttakendur sem hafa einungis kennt Almenn 

stærðfræði voru allir neikvæðir til Átta-tíu og kusu að kenna eingöngu Almenn 

stærðfræði. Sannfæring kennara um hvernig best sé að kenna stærðfræði hefur 

áhrif á val þeirra á námsefni. Að okkar mati voru viðhorf hjá kennurum 

tiltölulega jákvæð í garð hugmyndafræðinnar en eins og þeir vissu ekki fyllilega 

hvernig ætti að fylgja henni eftir. 
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6.6.6.6. LokaorðLokaorðLokaorðLokaorð    

Heildarniðurstaða um viðhorf kennara til nýs stærðfræðinámsefnis, Átta-tíu, er 

því hvorki jákvæð né neikvæð. Auðvitað finnast bæði jákvæðar og neikvæðar 

raddir en hvorugt er afgerandi í rannsókninni. Líkleg skýring á því er sú að 

námsefnið sé það nýtt að erfitt sé að mynda sér fasta skoðun á því þar sem 

það er enn í hálfgerðri tilraunakennslu. 

Við komumst að mörgu við gerð þessa verkefnis, um okkur sjálfar, 

námsbækurnar, rannsóknargerð og mörgu fleira. Þetta verkefni var viðameira 

en við bjuggumst við í upphafi og var ýmislegt sem ekki komst að. Við úrvinnslu 

rannsóknarinnar og eftir að hafa lesið okkur meira til um breytta kennsluhætti 

höfum við komist að því að alltaf er hægt að vera vitur eftir á og var margt sem 

hefði betur mátt fara. Við áttuðum okkur á því að spurningalistinn sem 

rannsóknin byggði á var ekki fullkominn. Var margt sem við hefðum frekar vilja 

spyrja um og við sumar spurningar fannst okkur vanta meiri stuðning til að geta 

dregið betri ályktanir við úrvinnslu. Það sem við höfðum einna helst vilja fara 

nánar út í eru atriði sem koma að hugmyndafræðinni sem námsefnið er byggt 

á. Sem dæmi má nefna hvernig kennarar haga kennslustund sinni. Dæmi um 

spurningar sem hefði mátt styðja betur við eru fullyrðingar um sýnidæmi þar 

sem við vitum ekki hvort kennurum þyki sýnidæmi mikilvæg yfir höfuð. Við 

hefðum einnig viljað leggja spurningalistann fyrir fleiri þátttakendur til að hafa 

rannsóknina marktækari en þar sem vægi verkefnis var ekki meira og tími gafst 

ekki til gerðum við það ekki. Gaman væri að gera viðameiri rannsókn um sama 

efni í meistaranámi okkar þegar meiri reynsla hefur verið fengin á námsefnið. 

Frá fyrstu kynnum okkar af Átta-tíu bókunum hefur mikið breyst hvað 

viðhorf okkar varðar. Í fyrstu voru við jákvæðar í garð námsefisins, þótti okkur 

þær spennandi og frábært að fá nýungar. Við vissum í raun ekkert um 

hugmyndafræðina sem námsefnið byggist á eða að hún væri ólík þeirri 

hugmyndafræði sem námsefnið Almenn stærðfræði byggir á. Eftir að við 

kenndum námsbækurnar í vettvangsnámi okkar urðum við ekki eins ánægðar 
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með þær. Við áttum í smá vandræðum með þær en fannst bækurnar þó ekki 

alslæmar. Eftir það hófum við gerð þessarar rannsóknar og fórum í skólana 

þaðan sem úrtakið var tekið þar sem við hlustuðum á umræður kennarana um 

efnið. Þá leist okkur ekki vel á bækurnar og hálf kveið okkur fyrir að kenna þær. 

Því þótti okkur nokkuð erfitt á köflum að gera þessa rannsókn þar sem við 

vorum orðnar hálf smeikar um að rannsóknin kæmi illa út. Við létum það ekki á 

okkur fá og héldum vinnunni ótrauðar áfram. Viðhorfið breyttist til hins betra eftir 

að við kynntum okkur betur hugmyndina á bakvið námsefnið. Þar af leiðandi 

komust við á þá niðurstöðu að ástæðan fyrir að viðhorfið væri ekki betra en 

raun bar vitni væri sú að kennarar reyndu að setja Átta-tíu í fötin af Almenn 

stærðfræði. Á þessu stigi erum við spenntar að fara að kenna þessar bækur en 

að öllum líkindum eru skoðarnir okkar ekki fullmótaðar enn þar sem við höfum 

ekki öðlast reynsluna á að kenna þær. 

Þó svo að við höfum kynnt okkur efnið vel gerum við okkur fulla grein 

fyrir því að niðurstöður okkar þarf að taka með fyrirvara. Reynsla okkar af 

kennslu er í fyrsta lagi ekki mikil og í öðru lagi geta verið skekkjur í 

niðurstöðum. Þó teljum við að það sé margt sem styður okkar skoðanir og 

vildum við gjarnan að lögð væri meiri áhersla á að kennarar kenndu samkvæmt 

þeirri hugmyndafræði sem við höfum fjallað um í þessu verkefni. 

Kennarar kenna á mismunandi vegu bæði vegna þess að þeir eru ólíkir 

og þeir þurfa að mæta ólíkum þörfum nemenda sinna. Það er því harla ólíklegt 

að námefnishöfundar geti gert öllum til hæfis og munu líklega alltaf vera 

einhverir sem ekki eru ánægðir með Átta-tíu, ekkert frekar en annað námsefni. 

Því veltum við fyrir okkur þeirri spurningu hvort kennarar eigi að aðlaga sig að 

námsefni eða á námsefni að vera aðlagað að þörfum kennara? 
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Fylgiskjal 1 - Beiðni til skólastjóra 

 

Kæri (nafn) skólastjóri (nafn) skóla! 

 

Við erum tveir kennaranemar á þriðja ári í Kennaraháskóla Íslands að 

vinna að lokaverkefni okkar. Verkefnið felst í því að gera rannsókn á viðhorfi 

stærðfræðikennara á unglingastigi til nýútgefins stærðfræðinámsefnis, Átta-tíu.  

Með þessu bréfi viljum við sækja um leyfi til að fá að koma til ykkar og 

leggja fyrir stuttan spurningalista fyrir þá kennara sem við á. Það tekur um 5-10 

mínútur að svara listanum sem er að sjálfsögðu ónafngreindur. Hér fá kennarar 

gott tækifæri til að láta skoðun sína í ljós á þessu umdeilda námsefni. 

Sækjumst við eftir að fá að koma á tíma þar sem við gætum náð í sem 

flesta stærðfræðikennara. Gætir þú bent okkur á einhvern hentugan tíma eða 

vísað okkur til einhvers sem gæti séð um að taka á móti okkur, svo sem fag- 

eða deildarstjóra? 

 

Með fyrirfram þökk, 

Helena Steinþórsdóttir og Margrét Rósa Haraldsdóttir 



 52 

Fylgiskjal 2 - Spuringalisti 

Almennar upplýsingar 

 
  
   karl  kona 
Kyn □ □ 
 
 20-30 ára 31-40 ára 41-50 ára 51 ára eða eldri 
Aldur □ □ □ □ 
 
 
Menntun og önnur námskeið: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
   0-2 ár  3-7 ár  8-15 ár  16 ár eða lengur  

Starfað sem  
kennari í: □ □ □ □ 
 
Starfað sem  
stærðfr.kennari í: □ □ □ □ 
 
Starfað sem 
stærðfr. kennari 
á unglingastigi: □ □ □ □ 
 
 

Koma nýs námsefnis 

 
Hér er mögulegt að merkja við fleiri en einn valmöguleika 
 

 
 

Hvaða námsbækur hefur þú 
kennt? 
 
Hvaða námsbækur kennir þú 
þennan vetur? 
 
 
Ef val námsefnis væri undir 
þér komið hvaða námsefni 
myndir þú helst kjósa? 

Átta-tíu 
  1-2 

 
□ 

 
 

□ 
 

 
 

 
 
 

 
 

Átta-tíu 
  3-4 
 
□ 

 
 

□ 
 
 
Átta-tíu 

 
□ 
 

 

Átta-tíu 
  5-(6) 

 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Almenn 
stærðfræði 

 
□ 

 
 
□ 

 
 
 
 

□
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Fannst þér vera kominn tími á nýtt námsefni áður en Átta-tíu bækurnar komu út? 
 

já nei bæði og 
□ □ □ 

 
 
Hversu jákvæð(ur)/neikvæð(ur) ertu til námsefnisins Átta-tíu? 
 
 

    mjög jákv.    nokkuð jákv.     hlutlaus            frekar neikv. mjög neikv. 
                                     □                     □                    □                           □                       □ 

 
 

Hverjar voru væntingar þínar til námsefnisins áður en það var gefið út?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Námsbókaflokkurinn Átta-tíu 
 

 
Hvað finnst þér um uppsetningu bókanna? (kostir og gallar) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Hvernig finnst þér framsetning viðfangsefna í námsbókunum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Finnst þér bækurnar uppfylla kröfur námskrár? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Svaraðu eftirfarandi fullyrðingum um bókaflokkana Átta-tíu og Almenn stærðfræði: 
 
 
 
Nemendum er ætlað að 
byggja nýja þekkingu ofan á 
gamla 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Í bókunum er of mikið af 
sýnidæmum 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Í bókunum er of lítið af 
sýnidæmum 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Dæmin í bókunum eru 
áhugaverð fyrir nemendur 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Bækurnar henta 
einstaklingsmiðuðu námi 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Í bókunum er of mikið lesmál 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Ég legg fyrir nemendur mína 
þau hópverkefni sem 
námsefnið hefur upp á að 
bjóða 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

 
Ég legg fyrir nemendur mína 
verkleg verkefni sem 
námsefnið hefur upp á að 
bjóða 

Átta-tíu 
Almenn stærðfræði 

sammála 
 
 
 
 

□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 

 
 
□ 
□ 
 

 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 

nokkuð 
sammála 

 
 
 

□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 

 
 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 

ósammála 
 
 
 
 

□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 

 
 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 

ekki viss 
 

 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 

 
 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
□ 
□ 
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Notkun fylgiefnis námsbókaflokksins Átta-tíu 
 
 
Hefur þú notað 
þemaheftið  
Gullinsnið í kennslu? 
 
Hefur þú notað 
þemaheftið Töflureiknir 
notaður í kennslu? 
 
Notast þú við vefsíðuna 
sem fylgir 
bókaflokknum, til að 
nálgast lausnir og 
kennsluleiðbeiningar? 
 
Notast þú við vefsíðuna 
sem fylgir 
bókaflokknum, til að 
nálgast annað en lausnir 
og kennsluleiðbeiningar? 
 
Notar þú 
kennsluleiðbeiningar 
bókaflokksins? 
 
Hefur þú nýtt þér 
námsmatsverkefni sem 
fylgja bókunum? 

að mestu leyti 

 
□ 
 
 
 

□ 
 
 
 

 
□ 
 
 
 

 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
□ 

að einhverju 
leyti 

 

□ 
 
 
 

□ 
 
 
 

 
□ 
 
 
 

 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
□ 

að litlu leyti 

 
□ 
 
 
 

□ 
 
 
 

 
□ 
 
 
 

 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
□ 

ekkert 

 
□ 
 
 
 

□ 
 
 
 

 
□ 
 
 
 

 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
□

 

Að lokum 

 
Almennt álit þitt á námsbókaflokknum Átta-tíu? (Kostir, gallar og það sem betur mætti fara) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 – Tölulegar niðurstöður 

Almennar upplýsingar 

Kyn karl kona    

  10 12    

 

Aldur 20-30ára 31-40ára 41-50ára 51árs >  

  3 6 9 6  

 

  0-2ár 3-7ár 8-15ár 16ár>  

Starfað sem kennari: 3 5 6 10  

Starfað sem 
stærðfræðikennari: 3 4 7 7  

Starfað sem stærðfr. 
kennari á ungl. stigi: 5 4 8 5  

 

  8-10 (1,2) 8-10 (3,4) 8-10 (5,6) 
Almenn 
Stærðfr.  

Hvaða námsbækur 
hefur þú kennt? 17 14 5 22  

Hvaða námsbækur  
kennir þú í vetur? 13 14 5 20  
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Hvaða námsefni kýst 
þú að kenna? Átta-tíu 

Almenn 
stærðfr. báðar   

  3 9 11   

 

Tími á nýtt 
námsefni? já nei bæði og   

  7 1 15   

 

Viðhorf til Átta-tíu: 
mjög 
jákv. 

nokkuð 
jákv. hlutlaus 

frekar 
neikv. 

mjög 
neikv. 

  1 10 5 7 1 
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Átta-tíu – Almenn stærðfræði 

 

 sammála 
nokkuð 
samm. ósamm. ekki viss 

 

Nemendur byggja nýja þekkingu á eldri   

Átta- tíu 7 11 2 2 

Almenn stærðfræði 12 9 1 0 

 

Í bókunum er of mikið af sýnidæmum 

Átta- tíu 0 0 23 1 

Almenn stærðfræði 2 6 15 0 

 

Í bókunum er of lítið af sýnidæmum 

Átta- tíu 15 4 4 1 

Almenn stærðfræði 0 4 19 0 

 

Dæmin í bókunum eru áhugaverð fyrir nemendur 

Átta- tíu 0 16 8 0 

Almenn stærðfræði 1 17 4 1 
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Bækurnar henta einstaklingsmiðuðu námi 

Átta- tíu 1 5 17 1 

Almenn stærðfræði 6 15 0 1 

 

Í bókunum er of mikið lesmál 

Átta- tíu 20 4 0 0 

Almenn stærðfræði 0 1 22 0 

 

Ég legg fyrir þau hópverkefni sem námsefnið hefur upp á að bjóða 

Átta- tíu 1 9 11 2 

Almenn stærðfræði 3 8 9 0 

 

Ég legg fyrir þau verklegu verkefni sem námsefnið hefur upp á að 
bjóða 

Átta- tíu 0 14 7 2 

Almenn stærðfræði 4 8 9 0 
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Notkun fylgiefnis 

 

 að mestu  eitthvað lítið ekkert 

 

Hefur notað 
Gullinsnið 0 2 3 18 

 

Hefur notað 
Töflureiknir notaður 0 4 9 11 

 

Nota vefsíðu 
v/lausna og 
kennsluleiðbeininga 8 10 0 6 

 

Nota vefsíðuna 
v/annars  3 11 5 3 

 

Nota 
kennsluleiðbeiningar 4 11 3 5 

 

Hefur nýtt 
námsmatverk. 1 4 4 14 
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Fylgiskjal 4 – Skrifleg svör 

 

Hverjar voru væntingar þínar til námsefnisins áður en það var gefið út? 

• Miklar. Það vantaði alveg verklega stærðfræði 

• Engar 

• Vonaði að þær myndu henta breiðari hóp nemenda, finnst þær henta 

sterkum nemendum í stærðfræði en ekki þeim sem eiga í erfiðleikum. 

Flottar bækur fyrir flugferð 

• Hafði engar 

• Að það tæki skýrar á ákveðnum námsþáttum og dveldi lengur við hvern 

• Ekki miklar en vonaðist eftir “uppfærðri” útgáfu af almennu stærðfræðinni 

• Að námsefnið myndi passa fyrir meðal nemendur og ekki mikið um 

lesdæmi eða lesskilning. 

• Miklar. Nauðsyn að geta valið um námsefni fyrir mismunandi nemendur. 

• Jákvæðar 

• Fjölbreytt verkefni með mörgum dæmum – æfingin skapar meistarann 

• Ég hafði nokkuð miklar væntingar 

• Að í bókunum væri námsefni sem höfði til allra getuhópa 

• Ég vonaðist til að fá gott aðgengilegt námsefni sem nýttist öllum 

getustigum 

• Að fara dýpra í efnið. Viðbótarefni. Nýtt efni 

• Nokkuð miklar 

• Að um endurskoðun og viðbót yrði að ræða á Almennu stærðfræðinni 

• Var fremur jákvæður, en fannst það þó óþarft þar sem mér finnst 

alm.stærfr. bækurnar góðar 

• Engar 

• Námsefnið kemur út á sama tíma og ég byrjaði að kenna hafði því ekki 

gert neinar sérstakar væntingar þar sem ég hafði lítinn samanburð 

• ( Fimm svöruðu ekki) 
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Hvað finnst þér um uppsetningu bókana (kostir og gallar) 

• Oft á tíðum of mikill lestexti. Vantar oft útskýringar eða eitthvað sem 

hjálpar nemendum að leiða eitt af örðu. Skýringar eru þó meiri og betri í 

nýrri bókunum, þ.e. t.d. bók 4 og 5 

• Allt of mikið lesmál og of fá dæmi, hentar of mörgum illa 

• Mér finnst hún almennt nokkuð góð. Kaflaskipting ágæt, þar sem byrjað er 

á léttara námsefni og smám saman farið í það þyngra. Vantar svör í 

bækurnar sjálfar. 

• Fyrir þá slakari – allt of mikill texti - allur tími kennara fer í að lesa í gegn 

með þeim 

• Síðurnar eru of oft ofhlaðnar lestextum – lesblind börn gefast auðveldlega 

upp – þó þau séu góð í stærðfræði 

• Of smátt letur. Vantar svör aftast í bókina. Nokkuð mikill texti mikið að 

sumir nemendur eru illa læsir 

• Mætti vera stærri bækur útlit gott. Of mikið að lesa f. nemendur. Of ört 

skipt um aðgerðir. Vantar svör aftan í bókina. 

• Alltaf of mikill lestur og fá dæmi í hverjum þætti 

• Kostir: myndrænt, góð dæmi/verkefni sem höfðar til hraðferða nemenda 

Gallar: of mikill texti, höfðar illa til nemenda sem lesa illa. 

• Alltof mikill texti, yfirþyrmandi fyrir nemendur sem eru illa læsir og jafnvel 

þá sem eru sæmilega læsir lesskilningur þarf að vera mjög góður 

• Uppsetning slæm (þetta á ekki að vera lestrarbók) 

• Tel að það væri betra að hafa svör í bókinni. Að öðru leyti er uppsetning 

nokkuð góð 

• Ok 

• Ágæt en of mikið lesmál. S.s. lesdæmi 

• Helstu gallar: vantar skýr markmið fyrir nemendur meira af sjálfsmati fyrir 

nemendur mjög góð verkefni, en gegnumgangandi of mikill texti 

• Að mörgu leyti skemmtilegar bækur. Fyrir duglega nemendur er ferlega 

skemmtilegt að grúska ef þau hafa aga til þess. Lakari nemendur þarf að 
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leiða í gegn dæmi fyrir dæmi. Allt of mikið vaðið úr einu í annað. T.d. kafli 

um mengi í einni og líka í annarri o.s.frv. 

• Góður frágangur – vantar svör 

• Vantar meiri sýnidæmi – galli. Finnst of mikið farið í hluti sem eru meira til 

kynningar sem mætti sleppa – galli. Fjölbreytt efni, margt sett skemmtilega 

upp. 

• Kostur: hafa allt sem nemendur þurfa að læra í grunnskóla. Gallar: allt of 

mikið lesmál, þungur texti, hentar of fáum nemendum of lítið af 

sýnidæmum 

• Alltof mikill texti, vantar betri sýnidæmi 

• Góð fyrir “góða” nemendur. Verri fyrir miðlungs og slaka nemendur og þá 

sem eiga við lesblindu að etja 

• Ágæt uppsetning – stundum of lítið af útskýringum 

• Kostirnir eru að það er verkleg stærðfr. í henni og hópavinna. Ókostirnir 

eru: það vantar fleiri dæmi til þjálfunar ásamt því að það vantar útskýringar 

og sýnidæmi í upphafi hvers kafla. 

• (einn svaraði ekki) 
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Hvernig finnst þér framsetning viðfangsefna í námsbókunum? 

• Vantar nákvæmari útskýringar á því sem verið er að vinna með ásamt 

sýnidæmum að lausnum 

• Ágæt- vantar stundum útskýringar, stundum of mikið “uppgötvun” erfitt fyrir 

getulitla nemendur 

• Margt gott – margt ágætt. Ég er hrifin af “spiral” kennsluháttum og það 

skilar sér vel hér. En það hentar illa þeim sem verr standa í stæ. 

• Oft mjög erfitt fyrir nemendur að skilja hvað sé beðið um. 

• Ekki nógu heillandi, allt of mikið af lesnum texta 

• Mætti vera skýrara 

• Of mikið lesmál og of þung dæmi ekki sammála leitaraðferð á unglingastigi 

• Allt of mikið lesefni sem lakari nemendur ráða illa við. Of lítið um þjálfun. 

Uppgötvunarnámið í bókunum gerir foreldrum sem vilja hjálpa börnum 

mjög erfitt fyrir. 

• Of mikið af orðadæmum, vantar meira af æfingardæmum 

• Stundum verið að flækja auðvelda hluti. 

• Oft gott, myndrænt, litir, of mikill texti. 

• Of mikið lesefni 

• Vantar meira af dæmum til að þjálfa nem í viðfangsefninu. Sumir kaflar 

mjög góðir t.d. tölur í bók 3 aðrir ekki eins góðir t.d. hringir og hyrningar í 

bók 1. 

• Nem eru ekki nægilega sjálfbjarga. Þurfa stöðugt á aðstoð að halda erfitt 

(fyrir kennara/nem.) 

• Þær eru fallegar í útliti. Viðfangsefnin og framsetning þeirra oft óljós. 

• Bækurnar eru litríkar og fallegar en oft langur aðdragandi og of mikill lestur 

sem fælir nemendur frá viðfangsefnunum 

• Mjög góð en önnur miður góð. Stundum vantar skýrari fyrirmæli. 

• Skemmtileg nálgun á mörgum viðfangsefnum. 

• Yfirleitt ágætlega framsett – og þokkalega skýrt betri nemendum 

• Alm. Finnst mér allt of mikið af flóknum textum, einkum fyrir nem. með 

lesörðugleika 
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• Dálítið ruglingsleg 

• Yfirleitt góð. Stundum hrað þyngjast dæmin um of sérstaklega í 

líkindaköflunum og þá hafa nemendur engar forsendur til að finna út úr 

dæmum. 

• (Tveir svöruðu ekki) 
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Finnst þér bækurnar uppfylla kröfur námskrár? 

• Hef ekki kennt þær 

• Það sýnist mér 

• Já það tel ég 

• Já 

• Já að mestu leyti hef ekki séð bók 6 

• Hef ekki kynnt mér það nógu vel 

• Ég reikna með því en hvort markmiðin nást er svo spurning 

• Ég geri fastlega ráð fyrir því 

• Sjálfsagt – en stæ-kennurum fjölgar ekki ef þessar bækur eru framtíðin… 

ath – yfirleitt eru um og yfir 20 nem í bekk. Höfundar námsbóka eiga að 

hafa það í huga 

• Já 

• Já og nei 

• Já þær gera það, örugglega. 

• Já að mörgu leyti, en mér finnst erfitt að láta nemendur vinna sjálfstætt í 

þeim 

• Atriðaorðaskráin uppfyllir námsskrá. Hvort markmiðin nást er svo aftur allt 

önnur ella. 

• Já 

• Já 

• Ég hef ekki skoðað bók 6, en hingað til hafa bækurnar uppfyllt kröfur 

námskrár. Ég veit ekki betur, hef samt ekki nógu vel borið þær saman við 

námskrá. 

• Já 

• Já að miklu 

• Já 

• Já, en vantar ítarefni til þjálfunar 

• Já, enda samdar m.t.t námskrár. 

• (Tveir svöruðu ekki) 
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Almennt álit þitt á námsbókaflokknum Átta-tíu? 

• Allt of mikið lesmál og dálítið ruglingsleg uppsetning sem hentar of 

mörgum illa 

• Tel bókaflokkinn henta ágætlega betri nemendum – erfiður þeim slakari 

v/mikils lesefnis og krafna um rökhugsun. Allt of mikið vaðið úr einu í 

annað – í framhaldsskólum eru mikið notaðar 3000 bækur sem eru eftir 

sömu höfunda og almenna stærðfræðin - tel að rétt hefði verið að 

endurskoða Almennu stærfærðina, bæta við og gefa úr nokkur þemahefti 

byggð á hugmyndum 8-10. 

• Ég nota fyrst og fremst Alm. stærðfræði, en vel kafla og kafla úr Átta-tíu 

þegar mér finnst skorta á viðfangsefnin í Alm.stærðfr. 

• Nálgun viðfangsefna yfirleitt góð. Mikið lesmál á of mörgum síðum er 

hamlandi fyrir lesblinda nemendur. 

• Minnka texta og stækka letur. Hafa svörin í bókunum. Hafa samt mjög 

marga kosti og bjóða upp á mikla möguleika og fjölbreytni í kennslu. 

• Er bara búin að kenna þessa nýju í tvö ár í 8. bekk og 9. bekk. Bæði 

skiptin voru bækur ekki komnar að hausti 

• Það vantar ýtarlegra efnisyfirlit í allar bækurnar. Það vantar að fá 

prentaðar og innbundnar kennsluleiðbeiningar og svarahefti, fyrir 

nemendur. Vantar að hafa eitthvað af sýnidæmum í bókinni. Með því að 

hafa svör og kennsluleiðbeiningar á netinu er ríkið að velta kostnaðinum 

við prentun yfir á sveitarfélögin og við í skólunum höfum mis góða prentara 

og í sumum skólum er kvóti á prentun. 

• Mörg dæmi og hugmyndir algjörlega frábærar og þá sérstaklega fyrir góða 

nemendur. Allt of mikið lesmál og mikið vaðið úr einu í annað. 

• Of mikill skrifaður texti/ of fá dæmi/ of lítið æfing í að reikna/ nem eiga erfitt 

með að skilja fyrirmæli/ of mikið álag á kennara með 20-26 nem. í bekk!!! 

Kennari þarf að fjölfalda mikið efni svo kennslan gangi sæmilega. 

• Bókaflokkurinn hentar ágætlega að mörgu leyti, en ég myndi ekki nota 

hann eingöngu þar sem mér finnst vanta meiri þjálfun í ákveðnum 



 

 68 

 

 

viðfangsefnum. Ég nota þess vegna líka Almenna stærðfræði sem mér 

finnst ágætis efni og hentar betur fyrir einstaklingsmiðað nám. 

• Hef kennt þessar bækur í of skamman tíma til að geta lagt mat á þær 

• Þekki það ekki nógu vel en veit þó að hún virkar ágætlega fyrir þá sem eru 

klárir. Oft eru þó nýir þættir vel útskýrðir en samt er lesmálið allt of mikið. 

• Slakir nemendur virðast eiga mjög erfitt með mörg verkefni í bókunum (8-

10). Sterkir nemendur eiga ekki eins gott með að vinna sjálfstætt í þeim. 

Hef m.a. heyrt að foreldrar geti lítið hjálpað með t.d. heimadæmi. 

• Skemmtilegar bækur fyrir duglegri krakka. Martröð kennarans í stórum hóp 

þar sem getumunur er mikill. Of mikið af dæmum þar sem nemendur eiga 

að svara með því að prófa eitthvað sem þau hafa lítinn skilning á. T.d. 

andhverfudæmi á bls 73 í stæ 3. Unglingur hefur ekki þroska né nennu til 

að gera þetta almennilega sama hversu duglegur hann er námslega. 

• Bækurnar falla betur að duglegum nem. sem bera ábyrgð á námi sínu en 

ekki þeirra sem eru slakari (t.d. lestrarkunnátta og þurfa meiri útskýringa 

við. 

• Átta tíu bækurnar eru mjög góðar að því leyti að þær eru fjölbreyttar og 

reyna að halda í við nútímann. Samt finnst mér vanta útskýringar fyrir 

krakkana. Þau eiga mjög erfitt með að kynnast hlutunum sjálf og er það á 

skjön við einstaklingsmiðað nám. 

• Fínt að nota Átta-tíu sem ítarefni með Almenn stærðfræði. Bækurnar henta 

mjög vel klárum krökkum. 

• Gott verk að mestu – en eins og ég hef sagt þá hentar það ekki öllum 

nemendum. Mér finnst leiðbeiningar í hverjum kafla mjög góðar – en það 

hafa ekki allir getu til að lesa þær svo restin (á ekki við afgangs nemendur) 

er að miklu leyti undir kennurunum komið. 

• Ágætar og skemmtilegar bækur. Fjölbreytt viðfangsefni. Reynist getulitlum 

nemendum erfiðlega. Vantar stundum betri/ýtarlegri útskýringar. Almennt 

ánægð en hef ekki samanburð af Almennu stærðfræðinni. 
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• Það þarf að nota allt of mikið af ítarefni með bókunum svo nemendur nái 

að tileinka sér aðferðir. Það er líka allt of mikið lesefni sem hentar illa fyrir 

lesblinda. Kostir: hópverkefni og verkleg vinna góð. 

• Yfirleitt sátt við þær en vil þó nota Almennu stæ. samhliða að einhverju 

leyti, enda hollt og gott fyrir nemendur að sjá fleiri en eina uppsetningu á 

sama efni. Bækurnar eru ekki alltof heppilegar þar sem einstaklingsvinna á 

sér stað. Finn mikinn mun á að útskýringar hafa lagast og bæst við í nýrri 

bókunum og þá sérst.l. í bókum 4 og 5 (það sem komið er af 6) 

• Bækurnar henta betur hraðferðar nemendum. Þeir sem eiga erfitt með 

lestur eiga erfitt með að hafa þessar bækur. 

• (Tveir svöruðu ekki) 

 


