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Ágrip 

 

Ritgerð þessi fjallar um stærðfræðierfiðleika, aðallega þó talnablindu (Dyscalculia) og 

stærðfræðikvíða. Fjallað er um kennslu í stærðfræði út frá hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar og hvernig hún nýtist kennurum. Tekið er fyrir hvaða verkfæri eru í 

boði til að skima eftir hugsanlegum erfiðleikum og hvernig bregðast má við þeim. Rætt er 

um mikilvægi líkana og er þar sérstaklega rætt um numicon kubba sem dæmi um 

hjálpartæki í stærðfræði. Fjallað er um stærðfræðimenntun kennara og hvernig hún 

kemur inn í kennslu yngstu barna í grunnskóla. Skýrt er frá hvernig best sé að haga 

uppbyggingu námsumhverfis. Að lokum er síðan fjallað um talnaskilning og þá þætti sem 

verða að vera til staðar til að öðlast færni í stærðfræði. Lagt var upp með tvær spurningar 

áður en vinnan hófst. Þær eru: Í hverju felast stærðfræðiörðugleikar? og hvaða þætti þarf 

að skoða til að börn fái sem mest út úr kennslu?.   
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1.Inngangur 

Á Íslandi er skólaskylda barna að jafnaði tíu ár. Sest er á skólabekk árið sem við verðum 6 

ára og lýkur skólaskyldu árið sem við verðum 16 ára. Það er því stór partur af þessum 

árum sem fram fer í kennslustofum. Strax í fyrsta bekk er byrjað að kenna stærðfræði og 

er haldið áfram út skólagönguna. Í ritgerð þessari var lagt upp með að svara eftirfarandi 

spurningum: Í hverju felast stærðfræðiörðugleikar, og hvaða þætti þarf að skoða til að 

börn fái sem mest út úr kennslu? 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla og hverjum þeirra í undirkafla.  Fyrst verður 

rætt um hugsmíðahyggjuna og nám í anda hennar og eru þar helstu kenningar Piaget, 

Dewey og Vygotsky eru reifaðar. Í öðrum hluta verður rætt  almennt um 

stærðfræðiörðugleika og síðan teknir sérstaklega fyrir tveir þættir, talnablinda og 

stærðfræðikvíði. Þriðji kaflinn mun fjalla um greinandi próf, samræmd próf og þau úrræði 

sem kennarinn hefur til styðja nemendur í að  takast á við stærðfræðiörðugleika. Því næst 

verða tekin fyrir líkön og mikilvægi þeirra er kemur að námi í stærðfræði. Kynnt verður 

vinna með Numicon kubba sem eru hjálpartæki í stærðfræðinni. Lokakaflinn fjallar svo um 

stærðfræðikennarann og hvaða úrræði hann hefur til að takast á við ofangreindan vanda. 

Einnig er fjallað um mikilvægi námsumhverfis fyrir nám og hvaða meginhugmyndir í 

stærðfræði nemendur þurfa að ná valdi á, til að öðlast færni í faginu Markmiðið með 

þessari ritgerð er að veita innsýn inn í hvað það er, að eiga í erfiðleikum með stærðfræði.  

Einnig er leitast við sýna fram á hvaða kennsluaðferðir henti best, bæði þeim sem eru í 

erfiðleikum, og einnig til að fyrirbyggja erfiðleika.  

Tekið var viðtal við einn kennara í Laugarnesskóla, Helen Símonardóttur. Hún 

hefur verið að sinna sérkennslu í stærðfræði ásamt því að vera umsjónarkennari í 3. bekk. 

Einnig fékk hún úthlutað styrk úr Verkefna- og námsstyrkjasjóði Kennarasambands Íslands 

og hannaði hún verkefnið „Foreldrar bregða á leik í stærðfræði“, sem eru nokkur 

myndbönd um það hvernig foreldrar og börn geta spilað saman stærðfræðispil til að efla 

talnaskilning barnanna. Upplýsingar sem fengnar eru úr viðtali við hana eru notaðar á 

nokkrum stöðum hér í ritgerðinni.  
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2. Kenningar  

Hér á eftir verður fjallað um hugsmíðahyggju sem er byggð á kenningum þeirra Dewey, 

Piaget og Vygotsky. Þeirra kenningar eru grunnurinn af því sem seinna var nefnt 

hugsmíðahyggja og hafa þeirra hugmyndir um hvernig nám á sér stað verið þungamiðjan í 

hugsmíðahyggjunni. Hér á eftir verður sagt frá hugsmíðahyggjunni og helstu hugmyndum 

hennar sem byggja á kenningum ofangreindra fræðimanna.  

 

2.1 Hugsmíðahyggja 

Upphafið af því sem kallað er hugsmíðahyggja má rekja til 19. og 20. aldarinnar. Þá var 

farið að skoða mikið kenningar þeirra Dewey og Piaget um það hvernig nám ætti sér stað. 

Upp úr þeirra kenningum varð síðan hugsmíðahyggjan til. Þeir lögðu áherslu á það, að til 

þess að nám geti átt sér stað, verði barnið sjálft að vera í brennidepli. Það þarf að vera 

þátttakandi í eigin námi, að skilja, vita og geta lært.  Nám sé samtvinnað reynsluheimi og 

framkvæmd nemandans, því ef ekki sé byggt ofan á fyrri þekkingu hans, þá geti nám ekki 

átt sér stað.  Einn grunnþátta í hugsmíðahyggju er að sköpun þekkingar geti ekki verið 

aðskilin frá því að skilja og að þekking verði til vegna fyrri skilnings og nýrrar þekkingar.  

Þegar nemandi lærir nýtt efni þá er það mátað við fyrri þekkingu, brugðist við því, það 

ígrundað og  innihaldi verkefnis velt fyrir sér. Þegar því er lokið þá notar barnið þetta sem  

grunn að  því hvernig það skilur og metur nýja verkefnið.  Þegar hin nýja þekking sem af 

verkefninu hlýst aðlagast þeirri gömlu, verður til þekkingarbanki sem nemandinn safnar í 

allt lífið. (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005 ). 

Það sem þeir vildu breyta í skólakerfinu var  að kennarar myndu hafa það að   

leiðarljósi að ekki væri rétt að kenna börnum þannig, að nám þeirra grundvallaðist á því 

að veruleikinn væri hlutlægur. Veruleikinn væri ætíð háður nemendum og að nemendur 

ættu ekki að læra með því að tileinka sér nýjungar og fróðleik í gegnum beina kennslu. 

(Þuríður Jónsdóttir, e.d. ).   
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2.2 Félagsleg hugsmíðahyggja.  

Vygotsky taldi að félagsleg reynsla sem byggð væri á menningu hvers og eins ætti stóran 

þátt í að móta það hvernig börn hugsa og læra.  Hann taldi tungumálið einn mikilvægasta 

þáttinn í þroska og námi hjá börnum. Sagði hann að tungumál og hugsun væru órjúfanleg 

heild. (Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R., 2009 ) Eitt það mikilvægasta sem Vygotsky hélt 

fram voru svokölluð þroskasvæði hvers og eins. Þroskasvæðin eru í stuttu máli sá munur á 

milli þess hvað barn getur eitt og sér án utanaðkomandi hjálpar og þess hvað það getur 

lært og gert með aðstoð annarra einstaklinga sem eru þá þroskaðri en barnið . Þetta 

svæði er mjög mikilvægt barninu, en þó þarf að stíga varlega til jarðar. Sá sem leiðbeinir 

barni verður að vera næmur á það hvernig best sé að hjálpa, kenna og aðstoða barnið. Þar 

af leiðandi þarf að þekkja vel hvar í þroskaferlinu barnið er statt, því samkvæmt Vygotsky 

má ekki gera barni of auðvelt fyrir og heldur ekki of erfitt (Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, 

S.R.,2009).   

Þegar unnið er á þroskasvæði hvers og eins, er í því samhengi fjallað um vinnupalla 

(e. scaffolding) . Það hugtak er notað til að sýna hvernig æskilegt sé að vinna með börn á 

þroskasvæðinu. Þá er hinn fullorðni að aðstoða við að byggja upp vitsmunaþroska með 

því að sníða aðstoðina að þörfum og óskum barnsins. Hann styður, hvetur og dregur sig til 

baka þegar barnið er fært um að spreyta sig sjálft. Vinnupallarnir halda utan um barnið og 

þegar takmarkinu er náð eru þeir teknir niður. Góðir vinnupallar hafa þrjá þætti: 

Samvinnu við lausnir til að komast að niðurstöðu, að virka sem hvatning, og að halda 

barni innan síns þroskasvæðis. (Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R., 2009) .  

 

2.3 Hugsmíðahyggja í skólastofunni 

Það er á síðustu tveimur áratugum sem hugsmíðahyggja hefur verið að koma sterk inn 

hvað varðar kennsluhætti (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur 

Guðmundsdóttir,2005). Þegar komið er í skóla getur skapast ójafnvægi á milli 

reynsluheims barnsins og þess efnis sem kennt er. Þar mætir þeim heimur vísinda, 

tilrauna og í allt mun þroskaðri heimur heldur en sá  sem þau hafa sýn á. Heimur sem er 

flókinn og óhlutbundinn oft á tíðum. Það er því ekki auðvelt að skapa námsumhverfi og 
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aðstæður til að kenna og þroska hugmyndaheim barna sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

skóla. Í hugsmíðahyggjunni er leiðin til þekkingar  sú að byggja ofan á það sem fyrir er, 

grafast fyrir um forhugmyndir barnanna og byggja svo ofan á þær. Með því getur kennari 

skapað aðstæður og gefið börnum tækifæri til að  auka við þekkingu sínu. Þannig er hægt 

að innleiða á jákvæðan hátt merkingu hugtaka og allt sem námið hefur upp á að bjóða. Því 

er hentugt að flétta saman lestur, tal, hlustun og ritun í námi til að það verði sem 

skilvirkast fyrir barnið. Kennari ætti því að vera meðvitaður um mikilvægi þess að 

tungumálið og það að tala saman um stærðfræði eru  þættir sem félagsleg 

hugsmíðahyggja leggur mikla áherslu á. Með því að beita þessu á réttan hátt og innleiða 

það snemma á skólagöngunni þá styrkjum við og bætum í þekkingarbankann.(Meyvant 

Þórólfsson 2003a)  

Þegar námsefni í stærðfræði er flókið er til dæmis hægt að einfalda það með því 

að nota líkön eða myndir, til að stuðla að skilningi á fyrirbærinu sem um ræðir. Þegar barn 

útfærir lausnir sínar myndrænt og segir síðan öðrum frá því sem það var að gera felur slíkt 

í sér heilmikið nám. Ef það situr með bók og leysir dæmi í henni er erfiðara fyrir 

kennarann að vita hvaða hugsun var að baki þegar dæmið var leyst. Eins er ekki hægt að 

sjá á því, á hvaða stigi skilningur á aðgerðinni er, eða hvort um  skilning yfir höfuð sé að 

ræða . Þegar barnið er haft í brennidepli í kennslu og því mætt á þeim stað sem það er 

statt í þroska ávinnst að öllum líkindum mun meira heldur en þegar um beina 

bókakennslu er að ræða (Meyvant Þórólfsson, 2003a). 

Piaget setti fram þá kenningu að hver og einn smíðaði sína þekkingu og mynd af 

raunveruleikanum. Því væri allt nám háð einhverskonar túlkun einstaklingsins. Þegar 

kæmi að skólastarfi væri mikilvægt að barnið væri virkur þátttakandi, reiðubúið og að 

jafnvægi væri á milli barnsins og þekkingarinnar. Samkvæmt Piaget þá þýðir lítið að kenna 

barni stærðfræði fyrr en það sjálft er tilbúið, það þýðir ekki að kenna samlagningu ef 

barnið er ekki orðið það vitsmunalega þroskað að ráða við varðveislu fjölda. það þýðir í 

raun að barnið þarf að hafa þann þroska að geta farið yfir atburðarrás í huganum. Barnið 

gerir sér grein fyrir að ef það hefur tvo lítra af vatni í flösku og hellir vatninu í baðkar að þá 

eru þetta enn sömu tveir lítrarnir, hvorki meira eða minna.  (Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, 

S.R., 2009). 

Piaget gerði margar rannsóknir á námi barna og athugaði hvernig nám á sér stað.  

Þegar velja á námsefni í anda hugsmíðahyggjunnar fyrir yngstu börnin þá er það einkum 
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tvennt sem hafa þarf hugfast. Í fyrsta lagi að hafa sem mest hlutlægt og áþreifanlegtþví 

ung börn skilja mjög takmarkað munnleg fyrirmæli eingöngu. Alveg upp að 7. bekk væri 

best samkvæmt hugsmíðahyggjunni að hafa námsefni uppbyggt sem mest á verklegri 

kennslu og tilraunum, þar sem barnið er þáttakandi í náminu. Sama gildir um bækur sem 

notaðar eru til kennslu, þar þarf að vanda útskýringar, nota teikningar og myndir sem 

mest. Á okkar tækniöld.myndi þá falla inn í þetta að nota tölvur, kvikmyndir, myndbönd 

en ekki þó það mikið að það kæmi niður á því að börnin   prófi sig áfram. (Lightfoot, C., 

Cole, M. & Cole, S.R., 2009).  

Varðandi kennsluaðferðir í anda hugsmíðahyggjunnar þá þurfa kennarar að hafa 

aðallega  þrennt í huga. Í fyrsta lagi að börn eru virk, virk í eigin þroska, og því þarf 

kennslan að vera uppbyggð þannig að þau séu virk í náminu. Í öðru lagi að gera börnum 

grein fyrir því að ekki er alltaf eitt svar eða ein skilgreining, að hvert viðfangsefni sé hægt 

að nálgast frá ólíkum hliðum og sjónarhornum. Síðast en ekki síst er það svo að önnur 

börn í sama bekk eru mörg hver  það vel á veg komin að þau geta auðveldlega aðstoðað 

þau sem styttra eru komin þannig að þau skilji. (Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R., 2009) 

 

 2.4. Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um hugsmíðahyggju og hvernig hún er byggð upp út frá 

kenningum Piaget, Dewey og Vygotsky.  Hvernig þeir töldu hana miklvæga þegar kemur 

að því að barn læri nýja hluti og þá sér í lagi innan veggja skólastofunnar. Þeir hafa að 

leiðarljósi að barn verði ætíð að byggja nýja reynslu ofan á reynslu sem það þekkir í 

raunveruleikanum. Menningin er það samofin náminu og skiptir máli þegar það á sér stað. 

Tungumál og hugsun er að þeirra mati mikilvæg tæki þegar kemur að námi og það tvennt 

óaðskiljanlegt.  Að lokum er það svo að hvert barn er þátttakandi í eigin námi og verður að 

vera virkt til að nám geti átt sér stað.  
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3. Stærðfræðiörðugleikar 

Stærðfræði sem og aðrar greinar er nokkuð  sem þarf að læra að mestum hluta. Hún 

liggur misvel fyrir börnum enda heill heimur út af fyrir sig. Til að læra stærðfræði þarf 

barn að geta tileinkað sér talnaskilning og búið yfir talnalæsi. Hjá sumum börnum verður 

misbrestur á og þau ná oft ekki að tileinka sér það sem fyrir þau er lagt. Geta Þau þá átt í 

hættu að lenda í erfiðleikum og þurfa á því að halda að gripið sé inn hjá þeim með 

einhverskonar íhlutun sem hentar þeim. Hér á eftir verður fjallað um tvennt, talnablindu 

og stærðfræðikvíða.  

Talnablinda getur birst í mörgum myndum og er ekki einungis það að barnið sé 

blint á tölur. Stærðfræðieg hugsun getur reynst  barninu erfið, til dæmis 

hugarreikningur.Það ruglar saman stærðfræðitáknum, vantar upp á rökhugsun og getur 

haft slakt langtímaminni. Barn með sértæka stærðfræðierfiðleika er oft á tíðum að standa 

sig vel í öðrum námsgreinum og því getur þessi vandi farið huldu höfði í þó nokkurn tíma 

áður en viðvörunarbjöllur fara af stað hjá kennara. (Vaughn S. R.,  Bos S. C. & Jeanne, S, S. 

(2014). 

 

3.1 Dyscalculia, talnablinda 

Dyscalculia er viðurkenndur vandi sem hægt er að greina með skimun snemma á 

skólagöngunni. Skilgreining á dyscalculia (talnablindu) er sú að viðkomandi hefur slakan 

skilning á því hvernig tölur og talnakerfi vinna saman. Börn sem eru greind með 

Dyscalculia eiga  erfitt með stærðfræðinám og mörg geta ekki fengist við stærðfræðileg 

hugtök til jafns  við jafnaldra sína. ( Vaiday og Rao, 2004). 

Börn geta átt í erfiðleikum með að skilja og muna stærðfræðireglur og hugtök og 

ruglast á því í hvaða röð á að reikna grunnreikningsaðgerðirnar.  Þegar kemur að 

stærðfræðinni þá virðast sum þeirra hafa slæmt langtímaminni.  Að sama skapi geta þau 

einnig átt í vandræðum með skammtímaminnið. Kemur það fram á þann hátt að þau eiga 

í erfiðleikum með að muna dæmin til enda. Þeim getur reynst erfitt að muna hvað var 

sagt í upphafi þegar verið var að útskýra dæmið og þar af leiðandi getur reynst þeim erfitt 

að leysa dæmið. Í kjölfarið getur komið upp óöryggi þar sem þau vita ekki hvernig fara á 

að við að leysa dæmið. Þeim getur gengið vel að reikna einn daginn en hinn daginn reynist 
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erfitt að muna  hvernig á að framkvæma sömu aðgerð. Þessi börn geta einnig átt í 

erfiðleikum með skrifa, lesa eða rifja upp tölur, eiga það til að sleppa úr tölum, snúa þeim 

við, bæta við tölum og víxla tölum. Einnig geta þau átt erfitt með að sjá fyrir sér eða 

reikna í huganum. Þegar kemur að því að vinna með talnaraðir í stærðfræði þá getur það 

verið mjög erfitt fyrir börn. Þau geta ef til vill talið á heilum tugum en þegar þau eiga að 

vinna með til dæmis 13-23-33 eru líkur á að þau lendi í vandræðum. Einnig getur þeim 

stundum gengið illa að telja aftur á bak. Þar sem stærðfræðin hefur sitt eigið tungumál 

get þessir nemendur hæglega lent í vandkvæðum með táknin,sér í lagi þar sem hvert tákn 

hefur oft mörg orð. Ef tekið er bara – merkið þá er það nefnt frádráttur, mínus, minna en 

og neikvætt svo eitthvað sé nefnt ( Elín Vilhelmsdóttir, 2002.) 

Nemendur eiga líka í erfiðleikum með það sem kallast óhlutbundin hugtök; áttir og 

tíma. Þessu fylgja oft erfiðleikar með að muna í réttri röð það sem gerðist í fortíð og 

erfiðleikar með að skipuleggja fram í tímann ( Berch og Mazzocco, 2007).  

Barn með talnablindu er að öllu jöfnu líklegt til að hafa slakan talnaskilning. Sumir segja að 

það sé til komið vegna hugrænnar úrvinnslu. Barnið á í erfiðleikum með að festa í 

langtímaminni vitneskju um að hægt sé að telja til dæmis 17+3 með því að byrja á 17 og 

svo þrjá áfram. Einhverra hluta vegna kemur ekki fram í vinnsluminni barnsins að hægt sé 

að nota hærri töluna án þess að telja, því veldur þetta erfiðleikum þegar tölur hækka í 

stærðfræðikennslu þar sem þau eru að erfiða mikið við talningu. Börnin eiga líka í 

erfiðleikum með að vinna með tölur til að auðvelda sér lausnarleiðir, eins og til dæmis að 

námunda upp í næsta tug, hækka og lækka til að finna út í huganum útkomu þrautar. 

(Þuríður Ástvaldsdóttir, 2011). 

 

3.2 Stærðfræðikvíði/stærðfræðiótti 

Þegar einstaklingur upplifir sig þannig að hann geti ekki neitt í stærðfræði, sé sífellt að 

gera mistök þá getur það haft þær afleiðingar að neikvæðar tilfinningar fari að myndast 

gagnvart stærðfræðinni og sjálfsmynd barnsins bíði hnekki. Stærðfræðikvíði eða ótti er 

eitthvað sem nú á dögum er orðið viðurkennt fyrirbæri. Stærðfræðikvíði er skilgreindur 

sem neikvæð tilfinningaleg viðbrögð við vinnu sem tengist stærðfræði. (Berch og 

Mazzocco, 2007)  
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 Þessi viðbrögð hafa áhrifa á vinnugetu nemenda og geta gert það að verkum að þeir 

verða verulega afhuga stærðfræði, forðast hana og telja sig ekki geta gert neitt sem henni 

viðkemur. Þetta hefur víðtæk áhrif á einstaklingana, því seinna meir eru þeir líklegir til að 

koma sér hjá því að taka stærðfræði og forðast þær brautir í skólakerfinu sem hafa mikið 

af stærðfræðiáföngum. Ótti við að mistakast í stærðfræði getur líka verið orsakavaldur 

þess að einstaklingum gengur illa að fóta sig. Berch og Mazzocco segja frá því að sér í lagi 

stúlkur áttu það til að verða kvíðnar og hræddar þegar kom að prófi. Þá fullvissuðu þær 

sig um að geta þeirra væri ekki nægjanleg og þær vissu ekkert og þar af leiðandi fengu 

þær ekki gott úr prófinu en voru að öllu jöfnu góðar í stærðfræði (Berch og Mazzocco, 

2007).  

Það að einstaklingur þjáist af stærðfræðikvíða eða ótta virðist ekki hafa mikið að 

gera með almenna greind, hún virðist vera bundin við stærðfræðileg fyrirbæri eingöngu. 

Einnig mætti ætla að þeir sem væru haldnir þessháttar kvíða væru þá almennt kvíðnir en 

svo virðist ekki vera. Rannsóknir sýna að þeir sem eru með mikinn stærðfræðikvíða eru þó 

líklegri til að vera með kvíða á öðrum sviðum líka, ekki eingöngu í stærðfræðinni. En þeir 

sem eru með vægari útgáfu af stærðfræðikvíða sýndu ekki kvíða á öðrum sviðum. 

(Ashcraft, 2002). 

Það að vera haldinn ótta og kvíða þegar á að takast á við stærðfræðina er mjög 

hamlandi fyrir nemendur og nauðsynlegt að gera það sem hægt er til að draga úr honum. 

Jo Boaler(2012) vill meina að til að koma í veg fyrir að börn fari að upplifa stærðfræðina 

sem neikvæðan hlut þá þurfi að hlúa betur að stærðfræðikennslunni, gefa henni tíma og 

leyfa börnum að njóta hennar og alls þess sem hún hefur upp á að bjóða. Veruleikinn sé 

hins vegar ekki svoleiðis, stærðfræðin sé oft keyrð á prófum þar sem tímamörk eru sett og 

veltur þá allt á því að vera sem fljótastur að leysa verkefnin. Með þessháttar vinnu komi 

kvíðinn oft upp hjá börnum, þau fara að flýta sér, gera þar af leiðandi fleiri villur og í 

kjölfarið verða þau fráhverfari stærðfræðinni. Frekar ætti kennari að kenna börnum að 

verða færari í stærðfræðinni til dæmis með því að örva uppbyggingu á talnaskilningi og 

fjölda, á sem skilvirkastan hátt. Einnig er mikilvægt að nota aðferðir þar sem börn læra að 

hugsa og ræða saman um tölur og aðgerðir, dæmi og lausnir. Er það talið mun líklegra til 

árangurs heldur en að vera sífellt að láta þau vinna í bókum þar sem takmarkið er oft á 

tíðum að komast á næstu blaðsíðu. (Jo Boaler, 2012). Ef til vill er umfang og magn 

bókavinnu barna  komin til vegna þess að kennarar þurfa að fara eftir námskrá og skila 
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bekknum upp í næsta bekk með fyrirfram ákveðna bókavinnu unna af sem flestum. 

Kennarar þurfa vissulega að kenna eftir námskrá og þeir þurfa að halda sínu striki og skila 

bekknum upp í næsta bekk með fyrirframákveðna bókavinnu unna af sem flestum. 

Næstum því sama setningin tvisvar (Helen Símonardóttir, 2014).  

Samkvæmt síðustu Pisa könnun (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K Björnsson, 2012) í stærðfræði, þá virðist sem ótti eða kvíði við stærðfræði fari 

minnkandi. Gerður var samanburður sem byggðist upp á því hvernig staðan var árið 2003 

og svo aftur 2012. Fimm matsþættir á viðhorfi nemenda til stærðfræðináms voru metnir á 

sama hátt bæði árin. Þessir matsþættir voru: Áhugi á stærðfræði, trú á eigin getu í 

stærðfræði, sjálfsmynd í stærðfræði, stærðfræðikvíði og hagnýtingargildi stærðfræði fyrir 

framtíðina. Á þessum níu árum mátti greina marktæka jákvæða þróun á öllum þessum 

fimm þáttum. Almennt voru nemendur með betri sjálfsmynd þegar kom að stærðfræðinni 

og áhugi þeirra hafði aukist. Nemendur voru almennt jákvæðari gagnvart hagnýtingargildi 

stærðfræði. Trú nemenda á sjálfum sér gagnvart stærðfræði er í meðallagi. 

Stærðfræðikvíði þeirra nemenda sem haldnir voru litlum kvíða hafði minnkað til muna.  

Í kenningum Vygotsky er forsendan fyrir námi og þess að  þroska tungumálið, það 

að geta rætt saman og komið hugsun sinni í orð með aðstoð frá einhverjum sem leiðbeinir 

barninu. Þar er það kennarans að mæta barninu á því þroskasvæði (ZPD) sem það er statt 

og miðla þekkingu til barnsins byggða á reynslu sem barnið getur tengt við sína eigin   

(Walle, 2007). Það mætti velta því upp hvort hin síðari ár hafi kennslan miðað meira að 

því að einmitt hitta börnin á þeim stað sem þau eru í þroska hverju sinni og að ef til vill sé 

meira farið að ræða stærðfræðina, bæði hvað varðar daglegt líf sem og þegar kemur að 

dæmum sem þarf að leysa.  

 

3.3. Samantekt    

Hér að ofan hafa verið teknir fyrir aðallega tveir þættir erfiðleika í stærðfræði: talnablinda 

og stærðfræðikvíði/ótti. Það að eiga í erfiðleikum með stærðfræðina getur legið í ýmsum 

þáttum. Hvort sem þessu veldur kvíði eða aðrir þeir þættir sem hafa verið taldir upp hér 

að ofan, má sjá að það er mjög hamlandi fyrir börn að ná ekki tökum á stærðfræðinni. Það 

þarf að grípa inn í, en oft liggur þessi vandi falinn þar sem börn eru kannski að standa sig 

ágætlega í öllu nema stærðfræðinni. 
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Það má segja að þegar kemur að þekkingu og námi þá má hafa tvennt aðallega í huga út 

frá hugsmíðahyggjunni. Í fyrsta lagi  að hver og einn skapar sína eigin þekkingu í samvinnu 

og í samskiptum við allt og alla í því umhverfi sem hann býr við. Ef þetta umhverfi er ekki 

til staðar verður ekki til þekking hjá barninu. Í öðru lagi þá er barn sífellt að endurmeta 

þekkinguna sína með því að endurmeta það sem það veit fyrir, fyrri reynslu og upplifanir. 

Þar af leiðandi verður þekking alltaf einstaklingsbundin og persónuleg. (Petersen og 

Mogensen, 1999).  Þarna má sjá hversu mikilvægt það er að byggja ofan á það sem 

nemandinn veit í stærðfræði og gera hana skiljanlega með útskýringum úr því lífi og þeirri 

reynslu sem hver og einn býr yfir. Góðu fréttirnar eru hins vegar að svo virðist sem 

stærðfræðikvíði fari örlítið minnkandi samkvæmt síðustu Pisa könnun.  
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4. Greinandi próf  

Börn sem setjast á skólabekk eru öll mismunandi, bæði í hvar þau eru stödd þroskalega 

séð og einnig hvar þau standa í því að vera móttækileg fyrir nýjum upplýsingum. Þegar 

litið er til stærðfræðinnar þá má ætla gróflega að um 20 % barna í meðalstórum bekk 

muni eiga í vandræðum með að skilja hana. Hægt er að bíða og sjá þar til vandamálið er 

komið upp og kljást við það þá. Einnig er hægt að afmarka hóp áður en vandinn er orðinn 

mikill og fyrirbyggja þannig áframhaldandi vanda. Skimunarpróf eru til og er það 

megintilgangur skimunar, að afmarka þann hóp sem er í áhættu hvað varðar t.d. 

stærðfræðierfiðleika.(Þuríður Ástvaldsdóttir, 2011)  

 

4.1 Talnalykill  

Hér Íslandi er skimað fyrir hugsanlegum erfiðleikum í stærðfræði með kunnáttuprófi í 

stærðfræði. Talnalykill er staðal- og markbundið kunnáttupróf í stærðfræði og er ætlað 

nemendum í 2.-7 bekk grunnskóla. Próf þetta er einstaklingspróf með sjö prófþætti. Hluta 

prófsins er hægt að leggja fyrir marga nemendur í einu með það að markmiði að sía fyrst 

út þá sem eru ekki líklegir til að lenda í erfiðleikum með stærðfræðina. Síðan yrðu þeir 

sem taldir eru í áhættu látnir taka prófið í heild sinni. Sá þáttur prófsins sem lagður er fyrir 

alla heildina nefnist reikningur og aðgerðir. Þaðan eru síðan síaðir út þeir sem ekki eru í 

áhættu. Seinni hluti prófsins, tölur, er síðan lagður fyrir þá sem hafa lent í áhættuhóp með 

að hugsanlega eiga í stærðfræðiörðugleikum.  

Ekki er talið ákjósanlegt að leggja Talnalykilinn strax fyrir í fyrsta bekk. Það hefur  

verið gert en árangur af þeirri skimum reyndist ekki viðunandi. Með þessari skimum er 

hægt að finna um 90% þeirra sem eiga í erfiðleikum. Þannig að hægt væri að setja þá í 

ferli hvað varðar áframhaldandi aðstoð innan skólakerfisins. (Þuríður, 2011 og Ásgeir 

Björgvinsson, Guðrún Edda Bentsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir 2011, mars).   

Hér á landi býðst skólum að leggja Talnalykil fyrir nemendur sína og er það að öllu 

jöfnu lagt fyrir í þriðja bekk. Engin skimunarpróf eru til fyrir nemendur sem eru á yngri 

stigum. Þar sem títtnefnt er að skima þurfi sem fyrst fyrir erfiðleikum í þeim tilgangi að 

spá fyrir um og koma í veg fyrir erfiðleikana, þá vantar að geta hafist handa sem fyrst að 

afmarka þann hóp sem hugsanlega gæti átt erfitt uppdráttar í stærðfræði, rétt eins og 
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gert er í sambandi við læsi, en þar er skimað alveg niður í efstu deild í leikskóla . (Dóróþea, 

2011). Samkvæmt Helen Símonardóttur (2014) telur hún það ekki nógu gott greinandi 

próf. Þar eru dæmi með grunnreikniaðferðunum fjórum, samlagningu, frádrætti, 

margföldun og deilingu. Þegar börn í þriðja bekk leysa dæmin þá er ekki leyfilegt að nota 

nein hjálpargögn, börnin eiga bara að geta reiknað prófin. Í þriðja bekk er oft ekki byrjað 

að kenna deilingu með dæmum og því ráða börnin ekki við þetta (Helen). Því sé prófið 

ekki að draga fram rétta mynd af þeim sem það þreyta. Börnin eru mörg hver vön að nota 

hjálpargögn, og ef þau eru ekki í boði þá eru þau í erfiðleikum. Einnig eru þau að öllu jöfnu 

ekki vön því að dæmin séu sett upp á „venjulegan“ hátt (þau læra það í fimmta bekk), 

heldur eru þau vön æfingadæmum úr Einingu og Sprota þar sem hin eiginlega uppsetning 

á reikniaðgerðunum fjórum er ekki notuð. Það er því ekki byggt á þeim aðferðum sem 

börnin eru vön að nota við úrlausnir (Helen Símonardóttir, 2014).  

Próf þetta er notað hér í grunnskólum og þar af leiðandi hlýtur það að nýtast sem 

skimunartæki. Að mati höfundar þessarar ritgerðar  eiga börn  að fá að nota hjálpartæki 

við lausnarleiðir prófsins ef þau eru vön því. Það hlýtur að skekkja útkomu prófs ef barn 

nær ekki að gera dæmi af því það fær ekki að notast við það hjálpartæki sem það er vant.  

 

4.2 Samræmd könnunarpróf 

 Samræmt könnunarpróf í stærðfræði er lagt fyrir í 4. bekk grunnskóla. Telst það ekki til 

greinandi prófa þar sem það er ekki verið að skima fyrir þeim sem eiga í erfiðleikum. 

Tilgangur þessa prófs er að athuga hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár hafi verið náð. 

Prófið á að vera leiðbeinandi um hvaða áherslum skal beita í kennslu fyrir einstaka 

nemendur. Einnig er tilgangurinn sá að skólinn, nemendur og forsvarsmenn þeirra fái 

upplýsingar um námsárangur nemenda. Því er þetta próf ekki verkfæri til að skima fyrir 

þeim sem eru í áhættu, heldur meira til að segja fyrir um það hvernig skólinn og 

nemendurnir standa og hvort viðmiðum aðalnámskrár sé náð. (námsmatsstofnun, e.d.) Þó 

mætti ef til vill segja að prófið sé að einhverju leiti greinandi þar sem þarna sést líka 

hverjir eiga í erfiðleikum og  hverjir eru að standa sig illa og þurfa þá nánari skoðun og 

jafnvel þurfa á hjálp að halda. 

 Að mati höfumdar þessarar ritgerðar er þetta próf gott til að sjá hvar bekkurinn 

stendur miðað við aðra bekki og gott að geta séð hvort og hvað þarf að bæta, ásamt því 
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að sj hvað er í lagi hjá bekknum. Einnig hlýtur þetta að vera ágætis matstæki á stöðu hvers 

og eins í bekknum. 

 

4.3 Talna- og aðgerðarskilnings próf Dóróþeu Reimarsdóttur 

Greinandi próf í talna og aðgerðarskilningi var hannað af Dóróþeu Reimarsdóttur. Er þetta 

matstæki sem er hannað til að greina vanda þeirra barna sem ná sem slökustum árangri í 

samræmdu könnunarprófi í fjórða bekk.  Prófið er er í tveimur hlutum og fyrirlögnin er 

munnleg. Fyrri hlutinn metur nokkra þætti talna- og aðgerðarskilnings en seinni hlutinn 

metur  sérstaklega aðgerðarskilninginn. (Dóróþea Reimarsdóttir, 2001) 

 Í fyrri hlutanum eru kannaðir þeir þættir sem barn á að hafa náð tökum á 

samkvæmt aðalnámskrá við lok fjórða bekkjar í stærðrfræðinni.  Þar  eru 7 þættir prófaðir 

og þeir eru: Skilningur á merkingu og stærð talna, skilningur á samsetningu talna, 

skilningur á hlutfallslegri stærð til dæmis  að 10 er lítið miðað við 1000 en mikið miðað við 

1, skilningur á hvaða aðgerðir henta best í hvert skipti, tilfinning fyrir stærðum í umhverfi, 

hversu got vald á hugarreikning barnið hefur og að lokum er kannaður skilningur á 

tugakerfinu. Síðari hlutinn inniheldur einungis orðadæmi þar sem teknar eru fyrir 

reikniaðgerðirnar fjórar.  

Með þessu prófi er tilgangurinn eins og fyrr segir að átta sig á því hvar vandinn 

liggur varðandi talna- og aðgerðaskilning hjá börnum sem eiga slöku gegni að fagna í 

fjórða bekkjar samræmdu prófum.  Einnig er tilgangurinn með þessu að kennarinn læri að 

greina hvernig þessi börn hugsa þegar kemur að stærðfræði. (Dóróþea Reimarsdóttir, 

2001). Próf þetta virðist ekki vera mikið notað en samkvæmt grein úr Skólavörðunni er 

prófið notað sem hluti af námskeiðum á vegum símenntunar Háskólans á Akureyri og 

skólaskrifstofu Austurlands. Stefnt er þó að því að halda fleiri námskeið á vegum 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands varðandi prófið, en nú þegar hafa verið haldin tvö 

námskeið þar. (Guðlaug Guðmundsdóttir, 2012)  

 

4.4 Tæki kennara til mats og skimunar 

Ef skoðaðar eru námsbækurnar Eining, þá er þar kafli um námsmat og leiðir fyrir kennara 

til að sjá hvar nemendur þeirra eru staddir. Símat á nemendum er talið gott verkfæri því 

það gefur kennurum kost á að sjá og meta þekkingu hvers og eins, bæði hvar þeir standa 
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innan hópsins sem og að bera saman nemendahópinn. Þar eru kennarar að meta á 

fjölbreytilegan hátt hvernig og hvort nemendur hafa náð settum markmiðum í kennslunni. 

Viðtöl við nemendur og umræður er líka matstæki sem gefur kennara kost á að sjá hvar 

hver og einn er staddur og hvernig hann hugsar. Það er nauðsynlegur þáttur að vita 

hvernig þankagangur hjá nemanda er, því þannig sér kennari hvernig nemandi leggur upp 

með, til dæmis lausnir, hvort hann sé á réttri leið eða ekki.(Peterse  og Mogensen, (1999). 

Í kennarabók Einingu 3 (Petersen og Mogensen,2000) eru settar niður 

hjálparspurningar til að notast við mat á nemendum. Þar er lagt upp með spurningar eins 

og hvort nemandinn finni út sjálfur lausnarleiðir og hvað kennarinn getur sagt sér um 

stöðu nemandans út frá hvað leiðir hann fer í vinnu hvað varðar aðgerðar-og 

talnaskilning. Áttar nemandinn sig á mynstrum eða formum, gerir hann sér grein fyrir að 

hægt sé að leysa viðfangsefni á marga vegu. Hvaða gögn er nemandinn að nota sér til 

hjálpar. Það eitt og sér getur sagt kennara heilmikið um hvar nemandinn er staddur. Hvort 

nemandinn geti útskýrt hvernig hann fékk út lausn dæmis og hvort hann ráði við að hlusta 

á útskýringar annarra og hvernig nemandinn skráir niðurstöður sínar og leiðir til lausnar. 

Að lokum er hægt að komast að því hvert viðhorf hans er gagnvart stærðfræðinni.  

(Petersen og Mogensen,2000). 

 Í sömu bók er umfjöllun um hvernig kennarar geta metið börnin, þar er rætt um að 

hægt er að nota ýmis verkefni og verkfæri sem nýtist kennurum vel þegar kemur að því að 

sjá hvar börnin eru stödd. Sem dæmi er talað um símat, sjálfsmat, verkleg próf og skrifleg 

próf. Vinnubækur, möppur, samskiptabækur og umræður eru tekin fyrir og eru þessir 

þættir vafalítið góð matstæki sem kennari hefur og getur nýtt sér á mjög fjölbreyttan hátt 

yfir árið. Þessi matstæki gera mat á námi barns á fjölbreyttan hátt og kennari getur þá 

betur áttað sig á veikum og sterkum hliðum barnsins. (Petersen og Mogensen,2000). 

Ofangreint er heilmikið af hugmyndum og ætla mætti að faglegur kennari gæti 

hæglega einn og sér séð út nákvæmlega hvar hver og einn er staddur í stærðfræðinámi 

sínu. Þarna ætti að vera hægt að sjá hver væri í hættu á að lenda í stærðfræðierfiðleikum, 

og þá grípa inni í með viðeigandi hætti.  Ábyrgðin þarna er kennarans og þarf hann því að 

öllu jöfnu að vera vel í stakk búinn að grípa inn í þegar á þarf að halda ef nemandi þarf 

aðstoð. 
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4.5 Samantekt  

Hér að ofan hefur verið talað um þau próf og verfæri sem kennari hefur til að skima fyrir 

erfiðleikum með það að leiðarljósi að finna hverjir það eru sem þurfa á hjálp að halda. Það 

próf sem hægt er að nota hér á landi er Talnalykillinn. Síðan eru það samræmdu 

könnunarprófin í lok fjórða bekkjar sem börnin þreyta. Eru það ekki greinandi próf en 

samt sem áður er hægt að vera vakandi yfir þeim sem standa sig ekki sem skyldi og 

bregðast við þeim. Kennarinn sjálfur hefur líka yfir nokkuð fjölbreyttum aðferðum að ráða 

bæði til að greina hver vandinn er sem og að skima fyrir börnum sem hugsanlega myndu 

eiga í erfiðleikum. Á einn hátt eða annan eru kennarar vafalaust nokkuð oft að meta 

árangur nemenda. Þarf það að vera til að þeir geti byggt ofan á nám barnanna.  En kennari 

þarf að vera með marga hluti sem varðar aðferðir á hreinu sem og að vera vel  á verði 

með hver er í erfiðleikum og hvar vandinn liggur.  
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5.Hvað hjálpar almennt við stærðfræðiörðugleika?  

Börn eru að öllu jöfnu mjög ung þegar þau geta talið á fingrum sér eða farið með 

talnarununa frá til dæmis 1 upp í 10. Í byrjun geta þau þetta bara hlutbundið, verða að 

hafa fyrir framan sig hluti til að telja. Einnig geta þau verið með talnarununa á hreinu án 

þess þó að vita hvað býr að baki, vita ekki fyrir hvað talan þrír stendur Þegar þau eldast og 

þroskast öðlast þau skilning að á bakvið hugtakið tvo eru tveir hlutir og hver tala táknar 

ákveðinn fjölda. Einnig þarf hugtakaskilningurinn að vera það góður hjá þeim að þau átti 

sig á því að lokatalan í talningu stendur fyrir fjöldann eða magnið. Eftir því sem 

skólagangan lengist verður þessi skilningur flóknari og getur legið í að skilja samhengi 

flókinna formúla og aðgerða. Börnin þurfa líka að geta beitt rökhugsun, vitað hvað er 

orsök og afleiðing, skynjað hvað felst í tíma og rúmi sem og að geta hugsað á 

stærðfræðilegan hátt. (Jónína Vala Kristinsdóttir, e.d.).  

 

5.1 Vinna með talnaskilning  

Þegar rætt er um að hafa góðan talnaskilning er verið að fjalla um að barn hafi tilfinningu 

fyrir tölum og því sætiskerfi sem er notað. Að barnið skilji hvað felst í hugtakinu fjöldi og 

átti sig á tölum. Skipta má talnaskilningi upp í nokkra þætti, þeir eru :  

1.Skilningur á merkingu talnanna: Það er þegar börn skilja hugtökin á bak við tölurnar, 

vita að hugtakið og talan 1 þýðir eitt stykki eða einn af einhverjum fjölda. Þau geta 

talið og telja einn hlut einu sinni og vita að það skiptir ekki máli í hvaða röð við teljum, 

útkoman er sú sama. ( Fosnot og Dolk 2001). 

2.Skilningur á tengslum talnanna: Börn þurfa að dýpka skilning sinn á tölum. 

Það gera þau með því að finna út tengsl þeirra. Eftir því sem börn öðlast meiri skilning 

og tengsl við tölur því færari verða þau í talnaskilningi. Þegar þau uppgötva að hægt 

er að gera fleira en að telja með tölum þá dýpkar skilningurinn á hverri tölu. Það að 

geta séð að talan 4 er líka 2+2 og að fjórir er tvöfalt meira en tveir. Þarna er verið að 

leiða þau inn í það að geta greint samband á milli tveggja eða fleiri talna sem mynda 

svo eina tölu. Til að skilja tugakerfið okkar þá þarf barn að skilja þessi tengsl og er það 

nauðsynlegt til að geta haldið áfram.  
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3. Skilningur á stærð talna: Þarna er átt við að börn átti sig á hugtökum eins og 

„stærra en“ og „minna en“, „færri en“ og „fleiri en“. Þarna er því samanburður á 

tölum sem skiptir máli að geta tileinkað sér.  

4.Skilningur á samhengi reikniaðgerða og áhrifa þeirra á tölur: Að leyfa börnum að 

átta sig á reikniaðgerðum áður en hin formlegu tákn eru birt fyrir þeim. Það eykur 

skilning þeirra á tölum ef þau sjá sjálf að ef einum er bætt við þrjá þá verða það fjórir. 

Með því að leyfa þeim að iðka stærðfræðina á þann hátt byggist upp dýpri skilningur 

þar sem þau eru að gera þetta sjálf og dýpka því reynslu sína í anda 

hugsmíðahyggjunnar, byggja ofan á þann grunn sem þau hafa fyrir. ( Fosnot og Dolk 

2001) 

5.Að geta beitt tölum á raunverulegar aðstæður: Þetta eiga ung börn erfitt með, þau 

geta ekki námundað, allt verður að vera svo hlutbundið til að þau skilji það. Besta 

leiðin til að börn skilji er að leyfa þeim að mæla alvöru hluti.(Jónína Vala Kristinsdóttir, 

e.d.)  

 

5.2 Líkön í stærðfræði, mikilvægi þeirra. 

Líkön í stærðfræði eru fjölbreytt og hafa verið sett fram af fagfólki í gegnum tíðina. Líkön 

geta verið svo að segja hvað sem er svo lengi sem þau hjálpa börnum að leysa og skilja 

aðgerðir í stærðfræði. Má segja að líkön séu nokkurskonar gleraugu til að horfa í gegnum, 

með því markmiði að auðvelda skilning og hjálpa til við lausnir á viðfangsefnum 

stærðfræðinnar. (Fosnot og  Dolk; 2001). Dæmi um líkön er til dæmis talnagrind, talnalína, 

mynd af hundraðtalnatöflunni og hvað það sem börn geta stuðst hlutbundið við til að 

hjálpa sér að skilja.  

Í upphafi er nauðsynlegt að kynna líkön til sögunnar og hafa þau fjölbreytt því það 

sama hentar ekki öllum. Sumum finnst betra að nota til dæmis talnalínu á meðan aðrir 

notast við talnagrind. Einnig er mikilvægt að börnin fái að þróa sín eigin líkön, byggja sína 

þekkingu sjálf og vera virk í þekkingarleit sinni sem og námi.(Fosnot og Dolk, 2001). Börn 

sem eru í erfiðleikum með að öðlast vald á meginhugmyndum stærðfræðinnar þurfa ef til 

vill meira á því að halda að nýta sér líkön. Áþreifanleg líkön gera stærðfræðina 

raunverulegri fyrir börnum því í heild er stærðfræði óhlutbundin fræðigrein sem þarf 

tækni og kunnáttu til að tileinka sér. Það að tala saman um hana og gera hana 
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hlutbundnari og raunverulegri með því að nota sem fjölbreyttust líkön til hjálpar. 

(aðalnámskrá, 2011).  

Samkvæmt Piaget eiga ung börn sem eru að hefja skólagöngu mjög erfitt með að 

sjá hluti fyrir sér ef þeir eru óhlutbundnir. Þroski þeirra einfaldlega býður ekki upp á það.  

Því það sem barnið er að hugsa og framkvæma í huganum byggir á því að það sjái fyrir sér 

raunverulega og áþreifanlega hluti. Af því leiðir að það er bráðnauðsynlegt að barn fái að 

handfjatla hluti þegar það lærir stærðfræði (Petersen og Mogensen, (2000). Hlutbundin 

vinna vekur líka áhuga og gerir aðgerðir raunverulegri og hjálpar börnum að einbeita sér. 

Svona vinna býður líka meira upp á samvinnu barnanna á milli og umræðugrundvöllur um 

viðfangsefnið skapast. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt þegar nýtt efni eða þyngra efni er 

kynnt inn Þá stuðla hjálpartæki að því að þau skilji, sem er grundvöllur fyrir áframhaldandi 

stærðfræðinámi. Með því að vinna með líkön eru börn líka virk í sínu námi sem er líka 

samkvæmt Piaget og fleirum nauðsynlegur þáttur í þroskaferli hvers barns (Petersen og 

Mogensen, (2000). 

Mörg góð hjálpartæki eru notuð í stærðfræðinámi en hér verður valið að fjalla nánar um 

einn flokk þeirra, Numicon kubbana. Var ákveðið að gera það þar sem þessir kubbar hafa 

reynst mörgum vel sem eiga í miklum erfiðleikum með stærðfræðina (Oddfríður Kristín 

Trautadóttir, 2011). 

 

5.2.1 Numicon kubbar sem hjálpartæki í stærðfræði 

Numicon er enskt og er byggt upp á hugmyndum Cuisenaire, Stern og Montessori um 

hvernig styðja megi börn í að byggja upp talnaskilning. Höfundar Numicon eru Romsey 

Sawtell, Ruth Atkinson og Tony Wing.  Numicon gögnin urðu til eftir nokkurra ára 

rannsóknir og kannanir sem höfundarnir unnu að á árunum 1996-1998. Numicon 

kennsluleiðbeiningar hafa verið þýddar yfir á nokkur tungumál, þar á meðal á 

íslensku(Oddfríður Kristín Traustadóttir, 2011).  

Hugmyndina að  kubbunum má rekja til þess að kennarar í skólum, sem síðar urðu 

höfundar þessarar hjálpatækis höfðu orðið varir við það, að sumir nemendur virtust ekki 

ná að tileinka sér stærðfræði og ná grunnskilningi á henni. Fannst þeim vanta námsgögn 

sem gætu styrk þessi börn hvað varðar talnaskilning sem og aðgerðarskilning. Það 

námsefni sem í boði var á þessum tíma höfðaði ekki til þeirra sem slakir voru. Var 
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námsefnið of mikið byggt upp þannig að allt byggðist á að telja og svo farið í að nota 

stærðfræðitákn. (Lane, 2009)  

 

Mynd 1. Hér má sjá hvernig kubbarnir líta út og uppbyggingu þeirra. Hver kubbur táknar eina tölu og hver 

kubbur hefur sinn lit. Spjöld fylgja þar sem hægt er að festa kubbana ofan á. Einnig fylgja litlir hólkar sem 

passa í götin á kubbunum.  

Numicon kubbar eru til í mörgum leik- og grunnskólum landsins. Numicon kubbar eru 

fyrst og fremst námsgögn fyrir þá sem eru að byrja að læra stærðfræði sem og þá sem 

eiga í erfiðleikum með stærðfræðina. Numicon kubbarnir eru þeim eiginleikum búnir að 

þeir sem þá nota þurfa ekki að hafa neinn sérstakan stærðfræðigrunn.  Numicon kubbana 

er hægt að nota til að örva stærðfræðilæsi (Helen Símonardóttir,2014).   

Numicon kubbar eru mjög gagnlegir til að hjálpa börnum að átta sig á hvernig 

hugtökin á bakvið tölur eru byggð upp. Það má segja að stærðfræði sé mikið byggð á 

mynstrum hvers konar. Tölur eru líka mynstur og það er börnum eðlislægt að búa til 

mynstur og reglu þegar þau fá hluti í hendurnar. Að vinna með Numicon kubba hvetur 

börn til að hugsa og tala um stærðfræði. Numicon stuðlar að því að gera tölur 

raunverulegri fyrir börn í þeim skilningi að þau geta séð þær og snert þær í gegnum  

kubbana. Þeir höfða einnig til þess að börn skilji samband á milli talna. Með því að raða 

kubbunum  upp sjá börn hvernig ein tala bætist við þegar byggt er mynstur með tölunum 

frá 1 og upp í 10. Það er börnum eðlislægt að gera mynstur og með auknu öryggi með að 

vinna með kubbana kemur dýpri skilningur á stærðfræðinni sjálfri. Kubbunum er ætlað að 

hjálpa börnum að skilja tengsl og gildi talna þar sem tölustafir einir sér gera það ekki. 

(Oddfríður Kristín Traustadóttir, 2011)  
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Vinna með Numicon kubbana er líka nokkurskonar leikur fyrir börn og því hafa þau 

gaman af því að vinna með þá. Kubbarnir sjálfir eru litríkir og fjölbreyttir. Vinnan með þá 

er mjög hlutbundin og þar af leiðandi verður þetta bæði skemmtilegt, fræðandi og börnin 

ná að tengjast stærðfræðinni. Ýmislegt bendir til að Numicon hjálpi börnum að tileinka sér 

rökræna og kerfisbundna hugsun. Einnig getur þetta verið góð leið fyrir kennarann til að 

sjá hvernig börnin hugsa. Því allt sem þau gera er sýnilegt, hvernig þau vinna með 

kubbana og hvaða leiðir þau fara. Því mætti leiða líkur að því að kennslan verði 

einstaklingsmiðaðri en ella ef kennarinn gerir sér grein fyrir hvernig  barnið hugsar og hvar 

það er statt í stærðfræðinni (Lane, 2009). 

Numicon kubbarnir eru ekki bara fyrir byrjendur, heldur líka fyrir þau börn sem eru 

komin vel á veg í stærðfræði. Það er hægt að nota þessa kubba við nánast allar 

reikniaðgerðir, ekki bara samlagningu, frádrátt, deilingu og margföldum. Hægt er að vinna 

með prósentureikning sem og tugabrot.  Það að geta gert tölur raunverulegar fyrir 

börnum með Numicon  gerir það að verkum að þau verða öruggari í vinnu og af því leiðir 

að þau hljóta að verða opnari fyrir stærðfræði fyrir vikið. Þá fer stærðfræði að verða 

eitthvað sem er skiljanlegt og sjálfsöryggi um að þau geti lært þetta kemur í kjölfarið. 

(Oddfríður Kristín Traustadóttir, 2011) 

Helen Símonardóttir (2014) er sammála því að Numicon kubbar séu mjög góðir til 

að kenna þeim sem eiga í miklum erfiðleikum í stærðfræði, sérstaklega þeim sem eru að 

hefja skólagöngu.  Best væri að börnin hafi vanist því að  nota þessa kubba frá upphafi. 

Kubbar þessir eru notaðir í sérkennslu í Laugarnesskóla og þá sem hjálpartæki fyrir börn 

með mjög mikla erfiðleika. Helen segir að það séu fáir kennarar hafa sótt námskeið í 

notkun kubbanna og kunni þar af leiðandi ekki nægilega margir að að nýta sér þá sem 

hjálpartæki. Það sem einna helst valdi því að þeir eru lítið notaðir er það að læra þarf að 

nota þá. Kennari þarf að fara á námskeið til að notkun þeirra nýtist börnunum sem best. 

Bæði kubbarnir og námskeiðin eru dýr og í skólum er oft ekki mikið af peningum til 

skiptanna. En þótt Numicon kubar séu mjög góðir ef byrjað er snemma að nota þá, þá eru 

þeir ekki lausn fyrir alla. Alveg sama hvaða hjálpartæki sem um ræðir getur verið hjálplegt 

sumum en öðrum ekki. Það eru nemendurnir sjálfir sem eiga að finna út hvað hentar þeim 

best. (Helen Símonardóttir, 2014).   
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5.3 Samantekt 

Í þessum kafla var talnaskilningur skilgreindur og má skipta honum upp í nokkra þætti. 

Barn sem er slakt í talnaskilningi getur verið slakt í öllum þessum þáttum eða nokkrum. Af 

þessum þáttum má sjá að það þurfa margir þættir að smella saman ef talnaskilningurinn á 

að ná að verða góður hjá börnum. Til að hjálpa þeim að öðlast skilning á tölum er gagnlegt 

að þau noti líkön, að þau hafi eitthvað áþreifanlegt til að hjálpa sér að sjá tölur og 

reikniaðgerðir sem raunverulegar. Stærðfræði er mjög óhlutbundin fræði og því er 

nauðsynlegt að gera hana hlutbundna fyrir börn sem eru að byrja að skilja og læra. Dæmi 

um hjálpartæki eru Numicon kubbarnir. Þeir hafa reynst mjög vel og þá sér í lagi börnum 

sem eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræðinni. Þó eru þeir ekki mikið notaðir almennt 

þar sem læra þarf að nota þá, bæði kennari og nemandi þurfa að læra á þá strax í upphafi.  
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6. Stærðfræðikennarinn 

Kennarar sem stunda yngri barna kennslu hér á landi sjá flestir ef ekki allir um alla bóklega 

kennslu, þar á meðal stærðfræðina. Þeir nemar sem hyggjast verða kennarar á yngri 

barna sviði virðast ekki þurfa að taka mikið af áföngum þar sem áhersla er lögð á 

stærðfræði. Almennt virðist ekki mikið lagt upp úr stærðfræðinni og virðist vera hægt að 

ljúka B.E.d námi án þess að ljúka miklu af stærðfræðinámi.  (Háskóli Íslands, e.d.) 

   Ætla mætti að kennari sem ekki hefur gott vald á stærðfræðinni í heild sinni gæti 

átt erfitt með að miðla þekkingu og kenna börnum þannig að vel  takist til því undirstaða 

þess að vera góður kennari er að hafa námsefnið á valdi sínu, þekkja það í þaula og vera 

fær um að kenna allar hliðar þess. Kennarinn þarf að vera fær um að geta beitt 

stærðfræðilegri hugsun, miðlað þekkingunni þannig að hún komist til skila og sett fram 

ýmsar lausnarleiðir fyrir fjölbreyttan hóp af nemendum. (Kristín Bjarnadóttir, 2003) . 

Svo virðist að neikvæðar tilfinningar hjá kennurum yngri barna séu algengar þegar 

kemur að stærðfræðikennslu. Er jafnvel talað um stærðfræðifælni hjá sumum kennurum 

sem síðan auðveldlega getur smitast til nemenda. (Helen Símonardóttir, 2014; Kristín 

Bjarnadóttir, 2005). Ef stærðfræðikennarinn er með neikvætt viðhorf og óöruggur með að 

kenna stærðfræði þá má jafnvel efast um hæfni hans til að miðla stærðfræði þannig að 

börnin skilji og læri. Kennarar sem eru óöruggir í að kenna stærðfræði gætu líka lent í 

þeirri gryfju að festa sig alfarið í bókarvinnu. Gæti þetta orsakast af því hvernig þeim 

sjálfum var kennt, kennarar virðast nefnilega kenna oft á tíðum eins og þeim var kennt 

sem börnum. (Helen Símonardóttir, 2014)  

Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jónínu Völu Kristinsdóttur (2007) voru 

kennsluaðferðir og námsumhverfi rannsakaðar hjá kennurum sem kenndu í sérkennslu. 

Kom þar í ljós að hefðbundnar lausnaraðferðir í stærðfræði voru ríkjandi í skólum. Lítil 

fjölbreytni var í námsaðstæðum sem  í boði voru í skólum. Þar er sagt að margir þeir sem 

glíma við stærðfræðierfiðleika séu þjálfaðir í stærðfræðinni með því að endurtaka einhliða 

verkefni í bókum sem reyna þá lítið á skilning eða hugsun. Það virðist einnig vera sem 

mælt væri með beinni kennslu og mikið af þjálfunarverkefnum og við það héldu 

sérkennarar sig. Einnig kemur fram að ákveðinn ruglingur sé hvað varðar ástæður 

námserfiðleika. Það sé talað um mismuninn á að nemendur „séu með námsörðugleika“  

og svo „að nemendur eigi í erfiðleikum með nám“. Námsörðugleikahópurinn er sá hópur 
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sem lendir oftast hjá sérkennara. Það séu þá þeir nemendur sem ná ekki valdi á 

stærðfræði með viðurkenndum aðferðum í kennslu. Þá sé fundið út hvar nemandinn sé 

slakastur, þeir þættir teknir út og hann þjálfaður í þeim. Ef hins vegar nemandinn er í 

seinni flokknum, að hann eigi erfitt með að læra þá sé meira gert úr því að finna út hvað 

veldur, samspil aðstæðna og umhverfis skoðað og leitast eftir að finna út hvað hentar 

honum sem einstaklingi best (Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir,2007).  

 

6.1 Úrræði fyrir kennara 

Yngri barna kennari verður að geta haft ýmis úrræði önnur en sú að nota líkön þegar 

kemur að því að hjálpa þeim sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðina. Kennari sem er vel 

að sér í því hvað felst í erfiðleikum og hvernig börn þroskast og hugsa, getur hjálpað 

þessum börnum mikið ef vel er staðið að verki.  Þegar hugtök eru fyrst kynnt til sögunnar 

er nauðsynlegt að kynna aðeins eitt í einu og vinna með það þangað til skilningur hefur 

myndast. Ef mörg hugtök eða annað hugtak er kennt áður en búið er að vinna með það 

fyrsta er hætta á að þeir sem ekki er komnir með skilning nái ekki að öðlast hann ef það er 

hlaupið of fljótt úr einu í annað. Það að leggja upp með að gefa sér tíma að vinna með eitt 

nýtt viðfangsefni í þann tíma sem það tekur, skilar sér í betri árangri fyrir alla, sér í lagi þá 

sem eiga í erfiðleikum. (Vaughn R. S, Candace, S. B. og Jeanne, S. S. ,2014)   

Þegar kennari leggur inn nýtt efni sem byggir á fyrri þekkingu á öðru þarf hann að 

hafa einhverja hugmynd um hvar hver og einn er staddur. Ef nemandi getur ekki byggt 

ofan á fyrri reynslu þá er ekki líklegt að honum takist að skilja það sem fyrir hann er lagt 

þegar nýtt efni er kynnt til sögunnar. Þarna skiptir líka máli fyrir kennarann að leggja inn 

nýtt efni þannig að barnið tengi það fyrri reynslu og þekkingu því þannig getur það best 

tileinkað sér það sem á að læra. Upprifjun á áðurnefndum atriðum sem kennd hafa verið 

er því gagnleg og getur stuðlað að því að barnið nái að skilja það sem fyrir það er lagt. 

(Vaughn, Bos. og Jeann, 2014).    

Mörg börn sem eru í erfiðleikum með stærðfræðina finnst hún vera tilgangslaus og því er 

nauðsynlegt að geta tengt hana raunveruleikanum. þannig ná þau að tengja sig við 

stærðfræðina og sjá tilgang í að vinna með hana og leysa ný viðfangsefni. Þrautalausnir 

eru gott dæmi um hvernig hægt er að útbúa dæmi þannig að þau verði spennandi og 

raunveruleg fyrir börn. (Vaughn, Bos. og Jeann, 2014).    
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Í grein Jónínu Völu Kristinsdóttur (2004); Öll börn geta lært að reikna er það reifað 

að kennari eigi að leitast við að leyfa börnum að fara sínar leiðir við úrlausn verkefna, gefa 

þeim sinn tíma í það og að verkefnin séu krefjandi, ekki of þung og ekki of auðveld. Einnig 

þurfi nemendur að læra að ef þeir geri mistök þá sé um að gera að nýta það til að læra af 

á uppbyggilegan hátt.Til að koma til móts við alla nemendur, hvar sem þeir eru staddir 

þarf stærðfræðikennarinn að vanda vel til verka og gæta þess  að viðfangsefnin séu á 

mismunandi getustigum svo að það henti öllum.  (Jónína, 2004).   

Börn geta lært heilmikið af jafningjum sínum. Að láta samnemenda kenna sér er 

ein leið við stærðfræðinám. Þar er þá unnið í pörum og valið saman í pörin þar sem annað 

barnið er sterkt í stærðfræði og hitt með lakara gengi. Kennari gefur þeim upp verkefni og 

í sameiningu er það leyst. Hefur þessháttar kennsla gefist vel fyrir börn sem eru í 

erfiðleikum með stærðfræðina. Það er ekki einungis það barn sem þarf á aðstoðinni að 

halda sem lærir, heldur eflist hitt barnið líka með því að leiðbeina, ræða um verkefnið og 

miðla þekkingu sinni og lausnarleiðum (Vaughn, Bos. og Jeann, 2014).  

 

6.2 Námsumhverfi sem styður við stærðfræðinám.  

Námsumhverfi skiptir miklu máli, hvað fer fram í skólastofunni og hvernig það fer fram. 

Þar er kennarinn í mikilvægu hlutverki sem felur í sér að skapa fjölbreytt námsumhverfi 

sem hentar hverjum og einum. Það hlýtur að vera takmark hvers kennara að skapa 

umhverfi og tækifæri fyrir börn til að viða að sér nýrri þekkingu. En það má eflaust fullyrða 

það að oft ná ekki börnin að tileinka sér það sem þarf, eins og til dæmis stærðfræði. 

Dóróþea (2011) talar um fimm meginþætti sem nauðsynlegt er að hafa til staðar hvað 

námsumhverfi varðar.  

Í fyrsta lagi skiptir máli hver viðfangsefnin eru sem nemendur eru að kljást við. Þau 

þurfa að vera áhugaverð og krefjandi en í leiðinni þannig úr garði gerð að þau séu að 

byggja ofan á fyrri þekkingu. Þá getur barnið farið að hugsa um hvernig það leysi 

viðfangsefnið. Þarna verða því mikilvægir þættir í stærðfræðinni að vera aðalefnið til að 

nemandi geti bætt við fyrri þekkingu. Þarna er gott dæmi um þar sem þroskasvæði Piaget 

kemur inn í, að barnið geti lært á fyrri þekkingu en jafnframt nálgast kennsluna þannig að 

þekkingin komi með utanaðkomandi hjálp. 
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Í öðru lagi er það kennslan sjálf og framkvæmd hennar.Hún verður að vera þannig 

úr garði gerð, að í leit að lausnum hafi nemendur kost á að ígrunda, ræða saman og fara 

sínar leiðir. Það sem kennari á ekki að gera er að ganga á milli og leiðrétta eða ganga á 

milli og gefa stjörnu ef lokið er við verkefnablaðsíðu. Ef vikið er að hugsmíðahyggjunni 

þarna þá er það tungumálið sem skiptir miklu máli til að nám geti átt sér stað, Vygotsky 

talaði um að tungumál og ígrundun væru nauðsynlegir þættir í námi og ekki væri hægt að 

slíta þetta tvennt í sundur, það væri það háð hvort öðru.   

Í þriðja lagi er það menningin í skólastofunni. Skólastofan og bekkurinn sem heild 

þurfa að vinna saman að því að eiga góð samskipti þar sem hver og einn á rétt á að koma 

sínu á framfæri og allir beri virðingu fyrir hugmyndum hinna og hjálpast að í að finna 

saman lausnir. Þjálfa þarf upp samskipti nemenda á þann veg að þau leiði af sér betri 

skilning og dýpri hugsun. Taka þarf inn í námsumhverfið samræður og hversu mikilvægar 

þær eru. Kenna þarf nemendum að ígrunda, ræða saman um hugmyndir, lausnaleiðir og 

niðurstöður. Allt þetta sé vert skoðunar, hvort sem um er að ræða réttar eða rangar 

lausnir, allt er þetta til að læra af.  

Í fjórða lagi eru það hvaða hlutbundin hjálpartæki nemendur hafa aðgang að og 

hvernig þau eru notuð. Ef nota á Numicon kubba þá þurfa nemandi og kennari að notast 

rétt við það hjálpargagn. Hjálpargögn geta líka verið óhlutbundin eins og tungumálið og 

notkun á táknmáli stærðfræðinnar. 

Að lokum skiptir máli að verkefnin séu einstaklingsmiðuð, að allir séu að gera eitthvað við 

sitt hæfi, hvort sem þeir eru slakir eða ekki. Þeir nemendur sem ná að öðlast skilning frá 

upphafi hljóta að vera líklegri til að hafa meiri áhuga á stærðfræði þar sem skilningurinn 

eflir áhuga þeirra á stærðfræðinni. Þeim sem minna mega sín í stærðfræðinni er hættara 

við að verða áhugalausir og neikvæðir í garð hennar þar sem þeir sjá ekki tilgang með 

henni ef þeir skilja ekki hvað þeir eru að gera (Dóróþea Reimarsdóttir, 2011). 
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6.3 Meginþættir í stærðfræði sem nemandi er að tileinka sér  

Samkvæmt Kilpatrick, Swafford, og Findell (2001) eru fimm þættir nauðsynlegir til að allir 

geti náð tökum á stærðfræðinni. Þessir þættir eru nátengdir hver öðrum og verður 

einstaklingur að ná tökum á hverjum og einum til að öðlast stærðfræðiþekkingu.  

Þessir þættir eru:  

1. Að átta sig á hugtökum, aðgerðum og tengslum innan stærðfræðinnar. Það að 

skilja hvað felst í stærðfræðinni, skilja út á hvað stærðfræði gengur. Þarna er 

nauðsynlegt að nemendur sjái hlutina í víðu samhengi sem og að geta talað um 

stærðfræðina og skrifað um hana.  

2. Hæfni til að beita nákvæmni, margvíslegum og viðeigandi aðgerðum við úrlausnir á 

þeim viðfangsefnum sem verið er að glíma við. Meðferð talna og sú færni að skilja 

til dæmis hvernig hægt er að byggja á þeim skilning að 2 sinnum 2 er 4 og þá sjá 

strax að 2 sinnum 20 er 40.  

3. Færni í að sjá fyrir sér, túlka, og leysa hin ýmsu stærðfræðitengd verkefni. Þarna er 

hugsunin sú að nemandi er að vinna með fleiri aðgerðir en eina til að finna 

lausnina.  

4. Hæfni til að geta beitt röksemdafærslu, útskýrt og hugsað um stærðfræðileg 

viðfangsefni. Þarna er átt við að geta komið með hugmyndir að lausnum, athugað 

þær með rökstuðningi og svo sannreynt þær.  

5. Að líta á stærðfræðina sem gagnlega og það að vinna með stærðfræði  eitthvað 

sem skiptir máli fyrir nemandann. Að hún sé áhugaverð og nemandinn sjái að hún 

er stór partur af daglegu lífi hvers og eins..  

Allir ofangreindir þættir þurfa að vera til staðar samkvæmt Kilpatrick og félögum. Þeir 

mynda saman heild og hlúa þarf að hverjum og einum til að öðlast stærðfræðiþekkingu.  

Ef barn nær tökum á þessum fimm þáttum þá ætti það að geta haldið ótrautt áfram í 

stærðfræði án þess að stórar hindranir verði á vegi þess. (Kilpatrick, Swafford, og Findell, 

2001). 

Þáttur fimm að tengja stærðfræðina við hið daglega líf gæti reynst ungum börnum flókið. 

Við sem Íslendingar tölum að öllu jöfnu ekki mikið tungumál stærðfræðinnar. Við eigum 

það til að einfalda orðræðu okkar við samtölum við börn. Sem dæmi þá segjum við „viltu 

rétta mér mjóu bláu mjólkina“ , við tölum ekki um 1, 5 lítra mjólkina. Við segjum ekki að 
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við höfum gengið um 50 metra, heldur bara að gangan hafi verið stutt eða löng. Heima 

fyrir tölum við um að plúsa saman, í skólanum er talað um samlagningu. Ef við viljum lítið í 

glasið þá segjum við það, tölum varla um fjórðung í glasið, kannski helst hálft glas. (Helen, 

2014).  

Þetta er það sem kennarar þurfa að hafa í huga, sér í lagi þegar verið er að vinna 

með nemendur sem eiga í erfiðleikum í stærðfræðinni. Þeir þurfa að vera með á nótunum 

með það hvernig nám ungra barna á sér stað og hvernig stærðfræðileg hugsun byggist 

upp. Það að byggja stöðugt ofan á fyrri reynslu barna er nauðsynlegur þáttur í að koma 

börnum á skrið hvað varðar stærðfræði.  Einnig þurfa kennarar að vita hvaða bakgrunn 

börnin hafa, hvar þau standa og á hvaða stigi þau eru. (Kilpatrick) 

 Í greininni; Öll börn geta lært að reikna kemur fram að sex ára gömul börn geta 

þróað með sér lausnaleiðir til að leysa stærðfræðidæmi, án þess að hafa verið kennt 

fyrirfram ákveðnar aðferðir. Þau eru að fást við samlagningu, frádrátt, margföldun og 

deilingu þó þau þau geri sér jafnvel ekki grein fyrir því.  Þeirra lausnaleiðir ákvarðast þá af 

þeirra fyrri reynslu og þroskastigi. Börn sem eru að hefja skólagöngu nota hlutbundnar 

aðferðir,  nota fingur, hluti, eða hvað sem virkar og er áþreifanlegt.  Þegar barn hefur lært 

að telja, veit að á bak við hugtakið þrjá er talan 3 sem er þrennt af einhverju, þá hefur það 

öðlast þekkingu á fjöldahugtakinu fyrir töluna þrjá. Þegar barn er að leysa þraut sem 

krefst þess að það telji, þá telur það fingur eða hluti sem eru fyrir framan það til að leysa 

verkefnið. Næsta stig er síðan að geta talið án þess að hafa einhverskonar líkan fyrir 

framan sig. Nemandinn sér þá fyrir sér í huganum aðra töluna en telur þá hina við og 

styðst þá til dæmis við fingur sína. Það að leyfa þeim að kljást við talningu og 

þrautalausnir sem krefjast þess að þau telji er sagt vera mjög gott fyrir þau. Það að gera 

það  án þess að gefa þeim fyrirfram ákveðnar reglur um hvernig á að leysa dæmið, færir 

þau nær því að  öðlast með reynslunni skilning á tölum sem er  svo mikilvægur. Þegar 

reynslan með tölurnar er orðin nokkuð góð geta þau síðan farið í að álykta út frá fyrri 

þekkingu sinni og nýtt sér hana. Þó að börn geti unnið eftir aðferð eða hermt eftir aðgerð 

sem þau skilja ekki þá öðlast þau ekki skilninginn á bak við aðgerðina. Þau þurfa að 

uppgötva sjálf og verða að fá sinn tíma í það miðað við þeirra þroska, kunnáttu og getu. 

Þegar börn eru farin að sjá fyrir sér í huganum eitthvað sem áður var framkvæmt á 

hlutbundinn hátt, þá fyrst verða þau fær um hugarreikning.Þetta geta kennarar notfært 

sér þegar þeir eru að kenna börnum, þeir þurfa að geta greint hver skilningurinn og 
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lausnarleiðirnar eru hjá börnum og vera færir um að ákveða hvaða kennsluhættir og 

kennsluaðferðir henta þeim börnum sem eru slök í stærðfræðinni. (Jónína Vala, 2004) 

Jónína Vala Kristinsdóttir (2004) segir frá því þegar kennurum var boðið á 

námskeið þar sem þeim var kennt hvernig börn læra og hvernig hægt er að fara 

mismunandi leiðir í stærðfræðikennslu. Þar var aðalmálið að einblína á hvernig börn 

hugsuðu og hvernig þau þróuðu með sér skilning á tölum og reikniaðgerðum. Þegar 

kennarar voru orðnir færir í að skilja ofangreint þá voru þeir til í að breyta kennslu sinni og 

aðlaga hana meira að hugsmíðahyggjunni, að byggja ofan á fyrri þekkingu barnanna. 

Einnig var skipulagi kennslu breytt þannig að börnin fengju að fara sínar eigin leiðir, þeim 

var gefið svigrúm til að nýta sína styrkleika. Þá urðu framfarir hjá börnunum á skömmum 

tíma. Þau börn sem áttu í erfiðleikum með stærðfræði og voru því styst á veg komin sýndu 

miklar framfarir mjög fljótt. Samstaða þarf að vera á milli kennara og er því nauðsynlegt 

að kennarar vinni saman að því að skapa námshvetjandi umhverfi, bæði með því að ræða 

hver við annan og jafnvel fagaðila ef út í það fer.  (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004). 

 

6.4 Samantekt 

Hér að ofan er er reifað hversu miklu lykilhlutverki kennarinn gegnir þegar kemur að því 

að greina stöðu nemenda og skipuleggja kennslu út frá því. Það er hagur hvers barns ef 

kennarinn leggur sig fram við að skapa góðar aðstæður til náms og hugi vel að þörfum 

hvers einstaklings. Rætt er um mikilvægi þess að barn fái að nýta sínar sterku hliðar og fái 

að þróa sínar lausnaleiðir sjálft.  Það er kennarans að sjá til þess að hvert barn fái að njóta 

sín sem best og fái sem mest út úr stærðfræðináminu. Námsumhverfi sem barn og 

kennari eru saman í verður að vera til þess gert og hannað, að það stuðli að sem mestu 

námi og að barni líði vel.  Að nokkrum hluta er það kennarans að skapa þær aðstæður til 

náms. Stærðfræðikunnátta og viðhorf kennara til greinarinnar skiptir máli því ef kennarinn 

er óöruggur, sökum kannski kunnáttuleysis, þá gæti það skilað sér fljótt út í bekkinn.  

Taldir eru upp meginþættir sem verða að vera til staðar til að öðlast færni í stærðfræði.  

Þessir þættir eru veigamiklir og mikil vinna sem liggur að baki svo að barn fái sem mest út 

úr stærðfræðikennslu.  
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7.Umræður  

Að mörgu þarf að hyggja þegar kennari hefst handa við að kenna stærðfræði. Þó svo að 

börn séu vissulega byrjuð að vinna með stærðfræði áður en í skóla er komið þá tekur 

annars konar vinna við þegar tölurnar eru kynntar og stærðfræðin hefst fyrir alvöru. Þegar 

kemur að stærðfræðikennslu er það stærðfræðikennarinn sem ber hitann og þungann af 

því að miðla þekkingunni á þann hátt að skilningur náist hjá sem flestum. Einnig er það 

hans að sjá út, vega og meta hver er í áhættu, hvað hentar hverjum og hvar hver er 

staddur í sínum þroska. Það sem skiptir líka máli er að hann sé það vel að sér að hann viti 

hvaða þættir þurfi að vera til staðar hjá barni til að það nái færni í stærðfræðinni. Hann 

þarf einnig að geta skapað námsumhverfi sem hvetur til náms og leitast við að finna út 

hvaða hjálpartæki henta hverjum og einum. Til að allt gangi upp þarf kennarinn að vera 

mjög áhugasamur og tilbúinn að lesa sér til, skoða nýjustu fræðin um hvað hentar best og 

hvað ekki.  

Þau próf sem til eru, Talnalykillinn sem er greinandi próf og svo samræmt 

könnunarpróf, eru verkfæri sem kennari getur unnið með. Ekki er skimað eða lagt fyrir 

próf fyrir börn í fyrsta eða öðrum bekk.  Þar er það því kennarinn einn sem þarf að vera 

vel á verði. Kennari hefur úr ýmsum matstækjum að velja úr og getur nýtt sér þau 

fjölbreyttu tæki sem í boði eru eins og símat, sjálfsmat barna og próf, bæði verkleg og 

skrifleg. Einnig getur hann farið yfir vinnubækur og, ferilmöppur og hlustað eftir með 

samtölum hvernig börn tjá sig og metið eftir því hvar þau eru stödd. Það eru því fjölbreytt 

tæki sem kennarinn hefur til að meta hvert barn. Hann getur líka metið á marga vegu með 

þessum tækjum og þannig fær hann sem fjölbreyttasta mynd af barninu.  

 Til að geta hjálpað börnum sem eiga í erfiðleikum þá þarf að vera hægt að greina 

vanda þeirra sem fyrst. Því fyrr sem það er gert því betra og árangursríkara er það fyrir 

barnið. Þegar ég ræddi við Helen þá sagði hún að það vantaði að fara neðar með að greina 

vandann í stærðfræðinni, því þegar barn er komið í þriðja og jafnvel fjórða bekk þá er 

inngripið komið svo seint og erfiðara að vinna úr vandanum með börnunum. Meiri áherslu 

þyrfti að leggja á mikilvægi stærðfræðinnar en virðist vera gert. Að mati höfundar 

þessarar ritgerðar ætti að leggja einhverskonar greinandi próf fyrir eins fljótt og hægt er í 

grunnskólanum. Það yrði þá eitthvað staðlað próf þar sem allir tækju, þannig að ábyrgðin 

sé ekki öll á kennaranum fyrstu árin.  Sagt er að það sé svo mikilvægt að börn séu jákvæð 
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og nái árangri strax í upphafi með stærðfræðina. Ef ekki, þá er hætta á að þeim fari að 

finnast þetta tilgangslaust, fái neikvæðar tilfinningar í garð hennar og í kjölfarið hamli það 

þeim árangri sem þau þurfa.  

 Það sem kom á óvart við vinnu þessa verkefnis er hvað útskrifaður kennari virðist 

þurfa lítið að mennta sig þegar kemur að stærðfræðinni. Það kemur líka fram að 

stærðfræðikennarar á yngsta stigi eru oft neikvæðir gagnvart greininni og gæti það stafað 

af kunnáttuleysi þeirra.  Kannski er stærðfræðinni líka gert of lágt undir höfði þar sem til 

dæmis í þriðja bekk eru aðeins kenndir fimm 40 mínútna tímar á viku hverri.  Annað sem 

kom á óvart er að þegar barn er greint með erfiðleika, eins og talnablindu eða 

stærðfræðikvíða, þá virðist það ekki fara í neinn farveg, það fær hjálp hjá sérkennara en 

að öðru leyti er lítið um ákveðnar leiðir. Þetta var borið saman við lestur, ef barn er slakt í 

einhverjum þáttum læsis þá er hægt að fara fyrirfram ákveðnar leiðir til að hjálpa því.  Þar 

er samvinna á milli heimils og skólans jafnan meiri. Að öllu jöfnu les barn heima og í 

skólanum en stærðfræðin virðist svo til einungis bundin við skólann aðmati 

ritgerðarhöfundar.  Eflaust er mikilvægara að barn nái tökum á lestri sem fyrst en það er 

líka mikilvægur þáttur í okkar samfélagi að öðlast færni í stærðfræði.  

Vonandi fara að koma fram fleiri greinandi próf sem hægt er að leggja fyrir sem 

fyrst á skólagöngu barns. Talna- og aðgerðarskilningsprófið sem Dóróþea Reimarsdóttir 

samdi virðist mögulega ætla að hasla sér völl og vonar höfundur þessarar ritgerðar  að svo 

fari.  
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8.Lokaorð 

Stærðfræði er grein sem allir verðandi yngri barna kennarar munu kenna. Það er því 

nauðsynlegt að hafa ákveðna færni í því hvernig á að kenna hana. Færnin fæst með því að 

vera vel þenkjandi um það hvernig börnin læra, hvaða kenningar liggja þar að baki og 

hvernig best er að nýta þær í kennslu. Það að vera vel lesinn um hvað 

stærðfræðierfiðleikar eru, skiptir miklu máli þegar kemur að því að vinna stærðfræði með 

börnum sem þurfa á íhlutun af einhverju tagi að halda.  Þegar kennari er vel að sér í því 

hvernig erfiðleikar í stærðfræði birtast og einkennum á erfiðleikunum, skilar það sér til 

barnanna og er nauðsynlegt fyrir áframhaldandi nám. Mikilvægt er að temja sér þau 

vinnubrögð og hjálpartæki af ýmsum toga og er það kennarans að bjóða upp á sem flest í 

þeim efnum og í samráði við barnið ákveða hvað hentar hverju best. Má þar nefna að 

Numicon kubbar hafa reynst afar vel börnum sem eiga í miklum erfiðleikum með 

stærðfræði.  

 Skimunarpróf, samræmd próf, þekking á námsmati og kennarinn sjálfur eru 

aðalverkfærin sem hægt er að nota til að sjá hver á í erfiðleikum, fyrirbyggja og finna út 

hvernig barn hugsar stærðfræðina. Það virðist samt vera svo í dag að það er kennarinn og 

hvernig hann lítur á stærðfræði, námsumhverfi, kennsluaðferðir og hvernig hann tekur á 

heildarkennslu sinni sem skapar stóran þátt í því sem koma skal í stærðfræðinni.  
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