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Ágrip	  (útdráttur)	  

Stærðfræði	  getur	  reynst	  hagnýt	  í	  daglegu	  lífi	  og	  er	  stærðfræðinám	  einn	  grundvöllur	  þess	  

að	  lifa	  og	  hrærast	  í	  nútímasamfélagi.	  Þrátt	  fyrir	  mikilvægi	  stærðfræðinnar	  reynist	  nám	  í	  

greininni	  mörgum	  erfitt	  af	  ýmsum	  ástæðum.	  Í	  þessari	  ritgerð	  er	  leitað	  svara	  við	  

spurningunni:	  Hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  gengi	  nemenda	  í	  stærðfræði	  að	  þeirra	  eigin	  mati?	  

Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  þrjá	  nemendur	  sem	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  eiga	  í	  einhvers	  konar	  

erfiðleikum	  með	  stærðfæðinám.	  Viðtölin	  voru	  greind	  og	  niðurstöður	  þeirra	  skoðaðar	  í	  

ljósi	  rannsókna	  og	  hugmyndafræði	  um	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu.	  Helstu	  niðurstöður	  
voru	  þær	  að	  kennari	  gegnir	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  námi	  nemenda.	  Leiðir	  hans	  í	  kennslu	  og	  

viðhorf	  hans	  til	  greinarinnar	  og	  nemenda	  virðast	  vera	  lykiláhrifaþættir	  á	  gengi	  nemenda	  í	  

stærðfræði.	  	  
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Formáli	  

Stærðfræði	  er	  nauðsynleg	  forsenda	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  nútímasamfélagi.	  Þess	  vegna	  
skiptir	  svo	  miklu	  máli	  að	  stærðfræðinám	  sé	  áhrifaríkt	  og	  merkingabært.	  Hér	  hef	  ég	  lagt	  

áherslu	  á	  að	  skoða	  þá	  þætti	  sem	  nemendur	  telja	  að	  hafi	  áhrif	  á	  gengi	  þeirra	  í	  stærðfræði.	  

Forvitni	  mín	  á	  þessu	  tiltekna	  efni	  vaknaði	  eftir	  að	  ég	  fór	  að	  vinna	  sem	  aðstoðarkennari	  í	  
hagnýtri	  stærðfræði	  í	  framhaldsskóla	  með	  nemendum	  á	  aldrinum	  16	  til	  30	  ára.	  Þar	  sagðist	  

mikill	  meirihluti	  nemenda	  glíma	  við	  stærðfræðifælni	  og	  í	  fyrsta	  tíma	  voru	  25	  af	  28	  

nemendum	  handvissir	  um	  að	  þeir	  myndu	  falla	  í	  áfanganum.	  Það	  kveikti	  áhuga	  minn	  á	  því	  
að	  reyna	  að	  átta	  mig	  á	  því	  hvað	  nemendur	  töldu	  hafa	  mest	  áhrif	  á	  gengi	  þeirra	  í	  

stærðfræðinámi.	  	  	  

Ég	  vil	  þakka	  Guðbjörgu	  Pálsdóttur,	  leiðbeinanda	  mínum,	  fyrir	  stuðning	  við	  heimildaleit	  

og	  gagnlegar	  ábendingar	  í	  yfirlestri.	  Mig	  langar	  einnig	  til	  þess	  að	  þakka	  þátttakendum	  

rannsóknarinnar	  fyrir	  að	  hafa	  gefið	  sér	  tíma	  til	  þess	  að	  ræða	  við	  mig.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  vil	  

ég	  þakka	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  þann	  stuðning	  sem	  þau	  veittu	  mér	  og	  skilning	  á	  meðan	  á	  
ferlinu	  stóð.	  	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  

Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  

verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  

kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  8.	  maí	  2015	  

Tanja	  Kristín	  Leifsdóttir	  
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1 Inngangur	  	  

Stærðfræði	  hefur	  í	  gegnum	  tíðina	  verið	  ein	  af	  þeim	  fræðigreinum	  sem	  nemendur	  annað	  

hvort	  elska	  eða	  elska	  að	  hata.	  Staðreyndin	  er	  sú	  að	  stærðfræðinám	  tekur	  á	  og	  það	  getur	  

reynst	  mörgum	  erfitt	  að	  tileinka	  sér	  aðferðir	  og	  ná	  valdi	  á	  meginhugmyndum	  

stærðfræðinnar.	  Það	  kannast	  allir	  við	  þetta	  eina	  fag	  sem	  erfitt	  er	  að	  ná	  tökum	  á.	  Fyrir	  

stóran	  hluta	  nemenda	  er	  stærðfræði	  þetta	  fag.	  Það	  er	  þess	  vegna	  nauðsynlegt	  fyrir	  

kennara	  að	  þekkja	  námslega	  stöðu	  nemenda	  sinna	  til	  þess	  hann	  geti	  skipulagt	  kennslu	  

með	  ólíkar	  þarfir	  allra	  nemenda	  í	  huga.	  	  

	   Til	  þess	  að	  skilja	  betur	  hvers	  vegna	  stærðfræðinám	  reynist	  mörgum	  erfitt	  ætla	  ég	  

að	  leita	  svara	  við	  spurningunni	  „Hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  gengi	  nemenda	  í	  stærðfræði?“	  

með	  því	  að	  taka	  viðtöl	  við	  nemendur	  og	  flétta	  niðurstöður	  þeirra	  saman	  við	  fræðilegar	  

rannsóknir.	  

Í	  næsta	  kafla	  ætla	  ég	  að	  skoða	  þetta	  í	  fræðilegu	  ljósi	  og	  fjalla	  um	  hvað	  stærðfræði	  er,	  

hver	  sé	  tilgangur	  stærðfræðimenntunar,	  inntak	  stærðfræðináms,	  fjölbreyttar	  leiðir	  í	  

kennslu	  og	  loks	  hlutverk	  kennarans	  í	  kennslustofunni.	  Þar	  á	  eftir	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  
viðtölum	  við	  þrjá	  nemendur	  um	  upplifun	  þeirra	  á	  stærðfræðinámi	  og	  hvaða	  þætti	  þeir	  

telja	  að	  hafi	  áhrif	  á	  gengi	  þeirra	  í	  stærðfræði.	  	  Þá	  eru	  niðurstöðurnar	  skoðaðar	  í	  ljósi	  
rannsókna	  og	  hugmyndafræði	  um	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu	  til	  þess	  að	  skilja	  betur	  
hvernig	  hægt	  sé	  að	  styðja	  við	  nemendur	  í	  stærðfræðinámi.	  



8	  

2 Fræðilegur	  inngangur	  	  

„Stærðfræðin	  er	  drottning	  vísindanna“	  -‐	  Carl	  Friedrich	  Gauss	  

(Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  	  

Stærðfræði	  er	  mikilvægur	  þáttur	  menningar	  og	  samfélags	  og	  má	  rekja	  sögu	  
stærðfræðinnar	  aftur	  um	  mörg	  þúsund	  ár	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013;	  Stedall,	  2012).	  

Til	  þess	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  stærðfræðinnar	  er	  nauðsynlegt	  að	  afmarka	  skýrt	  

hvað	  stærðfræði	  er.	  Hugmyndir	  manna	  eru	  eins	  ólíkar	  og	  mennirnir	  eru	  margir.	  Einhverjir	  
hafa	  þá	  skoðun	  að	  stærðfræði	  byggist	  á	  eiginleikum	  talna	  og	  magns,	  það	  er	  að	  stærðfræði	  

kallar	  á	  einhvers	  konar	  reikniaðgerðir	  eða	  mælingar	  (Stedall,	  2012).	  Í	  orðabók	  má	  finna	  

skilgreiningu	  á	  hugtakinu,	  en	  þar	  er	  talað	  um	  tvenns	  konar	  stærðfræði.	  Annars	  vegar	  
hreina	  stærðfræði,	  þar	  sem	  tölur,	  magn	  og	  rými	  eru	  óhlutbundin	  hugtök	  og	  hins	  vegar	  

hagnýta	  stærðfræði,	  sem	  skýrir	  hvernig	  stærðfræði	  er	  notuð	  í	  öðrum	  fræðigreinum	  
(Oxford	  dictionaries,	  e.d.).	  Það	  eru	  þó	  flestir	  sammála	  um	  að	  stærðfræði	  sé	  undirstaða	  
nútímavísinda	  og	  leggi	  til	  tól	  og	  tæki	  til	  þess	  að	  skilja	  þann	  veruleika	  sem	  mannkynið	  er	  

hluti	  af	  (Connes,	  e.d.).	  	  

	   Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  tilgang	  stærðfræðimenntunar	  og	  inntak	  
stærðfræðináms.	  Gerð	  verður	  grein	  fyrir	  hlutverki	  stærðfræðikennarans	  og	  fjölbreyttar	  

leiðir	  í	  kennslu	  skoðaðar.	  	  

2.1 Tilgangur	  stærðfræðimenntunar	  

„Af	  hverju	  þurfum	  við	  eiginlega	  að	  læra	  alla	  þessa	  stærðfræði?“	  er	  spurning	  sem	  brennur	  
á	  vörum	  fjölmargra	  nemenda.	  Það	  er	  nauðsynlegt	  fyrir	  kennara	  að	  hafa	  svör	  við	  slíkum	  

spurningum,	  en	  rannsóknir	  sýna	  að	  oft	  hafa	  kennarar	  sjálfir	  ekki	  nægilega	  góða	  skýringu	  á	  

tilgangi	  stærðfræðimenntunar.	  Árið	  1986	  töldu	  54%	  stærðfræðikennara	  að	  helsta	  ástæða	  
fyrir	  stærðfræðinámi	  á	  unglingastigi	  í	  grunnskóla	  væri	  að	  undirbúa	  nemendur	  undir	  

frekara	  nám	  (Kristján	  Sigurðsson,	  2009).	  Undirbúningur	  frekara	  náms	  er	  nauðsynlegur	  en	  

sé	  það	  megintilgangur	  náms	  verður	  fagið	  frekar	  óspennandi.	  Grunnskólanemendur	  hafa	  

sumir	  ákveðið	  að	  velja	  sér	  námsleið	  í	  framhaldsskóla	  sem	  felur	  í	  sér	  litla	  sem	  enga	  
stærðfræði	  og	  einhverjir	  hafa	  ákveðið	  að	  fara	  ekki	  í	  áframhaldandi	  nám.	  Þá	  eru	  þessi	  rök	  

veigalítil	  og	  alls	  ekki	  til	  þess	  fallin	  að	  kveikja	  áhuga	  á	  stærðfræði.	  	  

Í	  gegnum	  tíðina	  hafa	  komið	  fram	  margar	  ólíkar	  hugmyndir	  á	  raunverulegum	  
tilgangi	  stærðfræðináms	  og	  því	  ekki	  til	  eitt	  skýrt	  svar	  við	  þeirri	  spurningu.	  Á	  árunum	  2000-‐
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1000	  fyrir	  Krist	  voru	  læsi	  og	  stærðfræði	  forsenda	  þess	  að	  samfélag	  gæti	  gengið.	  Í	  kringum	  

árið	  1000	  eftir	  Krist	  hafði	  hugarfar	  breyst	  en	  þá	  var	  stærðfræðinám	  mikilvægt	  til	  þess	  að	  
einstaklingur	  gæti	  tekið	  virkan	  þátt	  í	  samfélagi	  sínu	  á	  eigin	  forsendum.	  Á	  16.	  öld	  breyttist	  

megintilgangur	  stærðfræðináms	  enn	  frekar	  en	  þá	  héldu	  fræðimenn	  því	  fram	  að	  tilgangur	  

stærðfræðimenntunar	  væri	  að	  skerpa	  hugann	  (Stedall,	  2012).	  Öll	  þessi	  sjónarmið	  eru	  
ennþá	  í	  fullu	  gildi	  enda	  farið	  að	  líta	  á	  stærðfræðina	  í	  víðara	  samhengi	  en	  þekktist	  áður.	  

Árið	  2002	  sendi	  danska	  menntamálaráðuneytið	  frá	  sér	  skýrslu	  um	  stærðfræðinám	  

og	  stærðfræðikennslu	  sem	  er	  yfirleitt	  kölluð	  KOM-‐skýrslan	  (d.	  Kompetancer	  og	  
matematiklæring	  –	  Ideer	  og	  inspiration	  til	  udvikling	  af	  matematikundervisning	  i	  Danmark)	  

(Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  Þar	  voru	  settar	  fram	  þrjár	  meginástæður	  

stærðfræðimenntunar.	  	  

v Hún	  stuðlar	  að	  tæknilegum,	  efnahagslegum	  og	  félagslegum	  framförum	  í	  

samfélaginu	  í	  heild	  og	  í	  samkeppni	  við	  önnur	  samfélög.	  

v Hún	  stuðlar	  að	  viðhaldi	  og	  þróun	  stjórnmálalegra,	  hugmyndafræðilegra	  og	  
menningarlegra	  þátta	  í	  samfélaginu	  og	  í	  samkeppni	  við	  önnur	  samfélög.	  	  

v Hún	  býr	  einstaklinga	  undir	  það	  að	  takast	  á	  við	  líf	  sitt,	  hvort	  sem	  er	  í	  einkalífinu,	  
starfi	  sínu	  eða	  í	  frekari	  menntun	  	  

(Undervisningsministeriet,	  2002).	  	  

Þekking	  á	  stærðfræði	  er	  mjög	  gagnleg	  og	  kemur	  víða	  að	  góðum	  notum	  í	  daglegu	  lífi	  
(Boaler,	  2008).	  Þess	  vegna	  má	  ekki	  gera	  lítið	  úr	  mikilvægi	  stærðfræðinnar	  en	  fyrir	  

nemendur	  þarf	  tilgangurinn	  að	  vera	  skýr.	  Standi	  kennarar	  á	  gati	  hvað	  varðar	  tilgang	  

stærðfræðimenntunar	  hafa	  þeir	  alltaf	  þann	  kost	  að	  grípa	  í	  aðalnámskrá	  og	  nýta	  sér	  þá	  

hugmyndafræði	  og	  rök	  sem	  þar	  eru	  sett	  fram.	  Samkvæmt	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  

er	  megintilgangur	  stærðfræðináms	  að	  nemendur	  öðlist	  hæfni	  til	  að	  nota	  stærðfræði	  sem	  

hjálpartæki	  í	  margvíslegum	  tilgangi	  við	  fjölbreyttar	  aðstæður.	  Stærðfræðinám	  stuðlar	  að	  
gagnrýnni	  hugsun	  nemenda	  sem	  styður	  við	  virka	  þátttöku	  þeirra	  í	  lýðræðissamfélagi.	  	  

Af	  framansögðu	  má	  sjá	  að	  tilgangur	  stærðfræðimenntunnar	  er	  mjög	  fjölbreyttur.	  Má	  

velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  Grikkir	  hafi	  ekki	  hitt	  naglann	  á	  höfuðið	  með	  orðinu	  „mathemata“,	  

sem	  þýðir	  „það	  sem	  hefur	  verið	  lært“,	  í	  tilraun	  sinni	  að	  lýsa	  stærðfræði	  í	  einu	  orði	  (Stedall,	  
2012).	  	  

2.2 Inntak	  stærðfræðináms	  

Samkvæmt	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  miðar	  stærðfræðinám	  að	  því	  að	  nemendur	  

þrói	  með	  sér	  hæfni	  til	  þess	  að	  nota	  stærðfræði	  sem	  verkfæri	  við	  fjölbreyttar	  aðstæður	  í	  
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ólíkum	  tilgangi.	  Það	  er	  því	  nauðsynlegt	  að	  stærðfræðinám	  í	  grunnskóla	  stuðli	  að	  því	  að	  

nemendur	  tileinki	  sér	  jákvæð	  viðhorf	  í	  garð	  stærðfræðinnar.	  Þeim	  þarf	  að	  þykja	  gagnlegt	  
að	  kunna	  stærðfræði	  því	  þeir	  átta	  sig	  á	  hvað	  hún	  kemur	  víða	  við	  sögu	  í	  daglegu	  lífi.	  

Nemendur	  þurfa	  að	  hafa	  trú	  á	  sinni	  eigin	  getu	  í	  stærðfræðinámi	  þannig	  að	  þeir	  séu	  

tilbúnir	  að	  leggja	  sig	  fram	  í	  náminu.	  

Í	  2.	  gr.	  laga	  um	  grunnskóla	  (nr.	  91/2008)	  segir	  að	  hlutverk	  grunnskóla	  sé	  að	  stuðla	  

að	  alhliða	  þroska	  nemenda	  og	  búa	  þá	  undir	  þátttöku	  í	  lýðræðisþjóðfélagi.	  Til	  þess	  að	  

nemandi	  nái	  að	  þroskast	  í	  fullgildan	  meðlim	  samfélags	  þarf	  hann	  að	  kunna	  að	  nota	  
tungumál	  og	  verkfæri	  stærðfræðinnar	  í	  ólíkum	  aðstæðum.	  Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  

(2013)	  er	  fjallað	  um	  megintilgang	  stærðfræðimenntunar.	  Þar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  

stærðfræðikennsla	  stuðli	  að	  því	  að	  nemendur	  geti	  nýtt	  sér	  tungumál	  stærðfræðinnar	  til	  

þess	  að	  færa	  rök	  fyrir	  tilgátum	  sínum	  og	  útskýra	  útreikninga	  sína	  og	  niðurstöður.	  Til	  þess	  

að	  það	  sé	  mögulegt	  þurfa	  nemendur	  að	  kunna	  að	  nota	  hugtök	  stærðfræðinnar	  og	  greina	  
tengsl	  þeirra.	  Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  læri	  að	  nýta	  sér	  stærðfræðina	  sem	  verkfæri	  til	  
þess	  að	  leysa	  viðfangsefni	  og	  þurfa	  þeir	  þá	  að	  geta	  greint	  hvaða	  aðferð	  er	  best	  að	  nota	  í	  

ólíkum	  aðstæðum.	  	  

	   Kristín	  Bjarnadóttir	  (2003)	  gerir	  grein	  fyrir	  helstu	  niðurstöðum	  KOM-‐skýrslunnar.	  
Þar	  tiltekur	  hún	  þau	  átta	  hæfniviðmið	  sem	  Danir	  telja	  mikilvæg	  í	  stærðfræðinámi	  og	  

skiptast	  þau	  jafnt	  á	  milli	  tveggja	  yfirflokka.	  Annars	  vegar	  hæfnin	  að	  geta	  spurt	  og	  svarað	  
með	  stærðfræði	  og	  hinn	  að	  geta	  notað	  tungumál	  og	  verkfæri	  stærðfræðinnar.	  

Hæfniflokkarnir	  hafa	  verið	  settir	  upp	  í	  nokkurs	  konar	  blóm	  sem	  gefur	  góða	  mynd	  af	  því	  

hvernig	  þeir	  tengjast.	  	  
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Það	  er	  mjög	  áhugavert	  að	  skoða	  þessa	  hæfni	  sem	  danska	  menntamálaráðuneytið	  

leggur	  áherslu	  á	  í	  samhengi	  við	  þau	  hæfniviðmið	  sem	  birtast	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  

(2013).	  Í	  henni	  er	  hæfniviðmiðum	  skipt	  í	  sjö	  flokka,	  fjórir	  þeirra	  fjalla	  um	  hæfni	  í	  ólíkum	  
þáttum	  stærðfræðinnar.	  Hinir	  þrír	  snúa	  að	  almennri	  hæfni	  í	  stærðfræði	  og	  fela	  í	  sér	  að	  

geta	  spurt	  og	  svarað	  með	  stærðfræði,	  að	  kunna	  að	  fara	  með	  tungumál	  og	  verkfæri	  

stærðfræðinnar,	  og	  vinnubrögð	  og	  beitingu	  stærðfræðinnar.	  Hæfnin	  til	  þess	  að	  geta	  spurt	  
og	  svarað	  með	  stærðfræðinni	  felur	  í	  sér	  að	  nemendur	  geti	  sett	  viðfangsefni	  

stærðfræðinnar	  fram	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  með	  því	  að	  nota	  röksemdarfærslu,	  skapandi	  

hugsun	  og	  ígrundun.	  Nemendur	  þurfa	  að	  kunna	  að	  nota	  tungumál	  stærðfræðinnar	  til	  þess	  
að	  tjá	  sig	  um	  stærðfræðileg	  viðfangsefni,	  túlkað	  og	  sett	  upp	  stærðfræðilegt	  líkan	  ásamt	  

því	  að	  ræða	  um	  fullyrðingar	  og	  hugtök	  í	  stærðfræði.	  Sú	  hæfni	  að	  geta	  notað	  tungumál	  og	  
verkfæri	  stærðfræðinnar	  er	  nemendum	  mikilvæg	  í	  daglegu	  lífi.	  Í	  því	  felst	  að	  nemendur	  

þurfa	  að	  tileinka	  sér	  hæfni	  í	  að	  tjá	  sig	  um	  málefni	  með	  hugtökum	  og	  skilgreiningum	  

stærðfræðinnar.	  Þeir	  þurfa	  að	  geta	  notað	  mismunandi	  framsetningu	  sama	  viðfangsefnis,	  
þ.e.	  að	  geta	  tjáð	  sig	  á	  ólíkan	  hátt	  um	  sama	  efnið	  hvort	  sem	  það	  er	  munnlega,	  myndrænt	  

eða	  á	  hefðbundin	  stærðfræðilegan	  hátt	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  	  

Mynd	  1.	  Hæfniflokkarnir	  átta	  í	  KOM-‐skýrslunni	  

(Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  
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Hæfniviðmiðin	  sem	  greint	  er	  frá	  í	  KOM-‐skýrslunni	  og	  flokkarnir	  þrír	  sem	  snúa	  að	  

almennri	  hæfni	  í	  stærðfræði	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  eru	  mikilvægur	  hluti	  náms	  en	  á	  
sama	  tíma	  er	  ótalmargt	  sem	  hægt	  er	  að	  yfirfæra	  á	  aðstæður	  daglegs	  lífs.	  Til	  að	  mynda	  er	  

hæfni	  í	  stærðfræðilegri	  hugsun	  vel	  metinn	  eiginleiki	  í	  atvinnulífinu.	  Búi	  nemendur	  yfir	  

góðri	  hæfni	  í	  stærðfræðilegri	  hugsun	  kunna	  þeir	  að	  spyrja	  spurninga	  sem	  skila	  árangri	  í	  
stærðfræðilegum	  viðfangsefnum.	  Þeir	  geta	  svarað	  þessum	  spurningum	  komi	  þær	  frá	  

öðrum,	  þekkja,	  skilja	  og	  geta	  notað	  flókin	  stærðfræðileg	  hugtök	  og	  skilja	  tilgang	  þeirra	  og	  

takmarkanir.	  Þessir	  nemendur	  geta	  dregið	  ályktanir	  af	  hugtökum	  og	  alhæft	  út	  frá	  þeim	  
sem	  og	  að	  geta	  greint	  á	  milli	  skilgreininga	  og	  almennra	  reglna	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  

	  Hæfni	  nemenda	  til	  þess	  að	  leita	  lausna	  er	  einnig	  hæfileiki	  sem	  auðvelt	  er	  að	  rækta	  

og	  styðja	  við	  í	  stærðfræðinámi.	  Nemendur	  læra	  þá	  sjálfstæði	  í	  því	  að	  leita	  lausna	  á	  

viðfangsefnum.	  Nátengt	  þessu	  er	  svo	  hæfni	  til	  stærðfræðilegrar	  röksemdarfærslu	  sem	  

felst	  í	  því	  að	  skilja	  og	  leggja	  mat	  á	  röksemdarfærslu	  sem	  aðrir	  setja	  fram.	  Hér	  er	  einnig	  
hæfni	  nemenda	  til	  þess	  að	  greina	  aðalatriði	  frá	  aukaatriðum	  og	  að	  geta	  sett	  fram	  
stærðfræðileg	  rök,	  hvort	  sem	  þau	  eru	  formleg	  eða	  óformleg	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  

Hæfniviðmiðin	  sem	  talin	  voru	  upp	  hér	  fyrir	  framan	  falla	  öll	  undir	  flokkinn	  að	  geta	  spurt	  og	  
svarað	  með	  stærðfræði	  og	  eru	  nátengd.	  Það	  er	  að	  segja,	  erfitt	  er	  að	  ná	  færni	  á	  þessum	  
sviðum	  án	  þess	  að	  ná	  færni	  á	  öðru	  sviði	  samhliða.	  	  

Í	  KOM-‐skýrslunni	  er	  einnig	  fjallað	  um	  fjögur	  hæfniviðmið	  sem	  snúa	  að	  því	  að	  
tileinka	  sér	  færni	  til	  þess	  að	  nota	  tungumál	  stærðfræðinnar	  og	  verkfæri	  

(Undervisningsministeriet,	  2002).	  Hæfni	  í	  að	  nota	  tungumál	  stærðfræðinnar	  getur	  verið	  

mjög	  nytsamlegt	  í	  daglegu	  lífi.	  Tökum	  sem	  dæmi	  að	  nemandi	  rekist	  á	  frétt	  í	  
Morgunblaðinu	  þar	  sem	  koma	  fram	  mikið	  af	  tölulegum	  upplýsingum.	  Til	  þess	  að	  geta	  gert	  

sér	  grein	  fyrir	  því	  um	  hvað	  fréttin	  fjallar	  og	  hvað	  þessar	  upplýsingar	  gefa	  til	  kynna	  þurfa	  

nemendur	  að	  kunna	  að	  lesa	  merkingu	  úr	  táknmáli	  stærðfræðinnar	  og	  notað	  þær	  

upplýsingar	  sem	  fást,	  t.d.	  að	  þýða	  frá	  táknmáli	  yfir	  í	  daglegt	  mál	  og	  öfugt.	  En	  það	  er	  ekki	  
nóg	  að	  kunna	  að	  lesa	  og	  skilja	  stærðfræðitákn	  heldur	  þurfa	  nemendur	  að	  geta	  tjáð	  sig	  

með	  og	  um	  stærðfræði.	  Ekki	  skapa	  allir	  merkingu	  á	  sama	  hátt	  og	  er	  þess	  vegna	  

nauðsynlegt	  fyrir	  nemendur	  að	  tileinka	  sér	  færni	  til	  þess	  að	  setja	  viðfangsefni	  
stærðfræðinnar	  fram	  á	  ólíka	  vegu.	  Í	  þessu	  felst	  meðal	  annars	  að	  geta	  valið	  á	  milli	  

framsetninga	  eftir	  aðstæðum	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2003).	  	  

Af	  framansögðu	  má	  sjá	  að	  margt	  er	  líkt	  með	  hæfniviðmiðum	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  
aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  og	  þeirri	  hæfni	  sem	  Danir	  telja	  mikilvæga	  til	  

merkingabærs	  stærðfræðináms.	  Orðræðan	  um	  stærðfræði	  og	  stærðfræðinám	  á	  sér	  

greinilega	  hliðstæðu	  í	  ólíkri	  menningu	  og	  meðal	  ólíkra	  þjóðfélagshópa.	  
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2.3 Leiðir	  í	  kennslu	  

Þörf	  fólks	  fyrir	  að	  leysa	  þau	  verkefni	  sem	  koma	  upp	  í	  samfélagi	  þeirra,	  hversu	  stór	  eða	  

smá	  þau	  kunna	  að	  vera,	  hefur	  mótað	  stærðfræði	  og	  stærðfræðikennslu	  í	  gegnum	  árin.	  

Stærðfræði	  byggir	  að	  miklu	  leyti	  á	  rökhugsun	  og	  hvernig	  má	  beita	  hefðbundum	  

reikniaðgerðum	  á	  verkefni	  daglegs	  lífs.	  Til	  dæmis	  kennir	  algebra	  nemendum	  ekki	  bara	  að	  
finna	  óþekktar	  stærðir	  heldur	  einnig	  að	  takast	  á	  við	  það	  vandamál	  sem	  þeir	  standa	  frammi	  

fyrir	  og	  leysa	  það	  til	  enda.	  Nemendur	  þurfa	  að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  

því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  nota	  stærðfræði	  í	  daglegu	  lífi	  þeirra,	  hver	  eru	  takmörk	  
stærðfræðinnar	  og	  hve	  mikilvæg	  stærðfræðin	  er	  í	  öðrum	  námsgreinum	  (Aðalnámskrá	  

grunnskóla,	  2013).	  Til	  dæmis	  er	  hægt	  að	  flétta	  saman	  stærðfræði	  og	  náttúrufræði	  á	  þann	  

hátt	  að	  náttúrufræðikennari	  getur	  sett	  nemendum	  fyrir	  verkefni	  að	  fylgjast	  með	  hitastigi	  á	  
hverjum	  degi	  í	  viku	  og	  reikna	  hver	  meðalhitinn	  var	  á	  því	  tímabili	  sem	  nemandi	  skráði	  hjá	  

sér.	  Í	  þessu	  tilfelli	  er	  náttúrufræðikennari	  að	  tengja	  stærðfræðiþekkingu	  nemenda	  við	  

raunverulegar	  aðstæður	  sem	  getur	  dýpkað	  skilning	  nemandans	  á	  stærðfræðinni	  (Hyde,	  
Friedlander,	  Heck	  og	  Pittner,	  2009).	  Tenging	  stærðfræðinnar	  við	  aðrar	  námsgreinar	  og	  
daglegt	  líf	  er	  ein	  leið	  kennara	  til	  þess	  að	  kveikja	  áhuga	  nemenda	  sinna	  á	  greininni.	  Til	  þess	  

að	  viðhalda	  þessum	  áhuga	  	  verða	  kennarara	  að	  skapa	  andrúmsloft	  sem	  hjálpar	  
nemendum	  að	  öðlast	  trú	  á	  sína	  eigin	  hæfni	  til	  að	  beita	  stærðfræði	  við	  ólíkar	  aðstæður	  

(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  	  

	   Íslenska	  og	  stærðfræði	  eru	  þær	  greinar	  sem	  nánast	  allir	  grunnskólakennarar	  þurfa	  
að	  kenna	  einhvern	  tímann	  á	  lífsleiðinni.	  Það	  getur	  reynst	  erfitt	  fyrir	  suma	  kennara	  að	  feta	  

veg	  stærðfræðinnar,	  sér	  í	  lagi	  ef	  þeir	  sjálfir	  eru	  ekki	  vel	  að	  sér	  í	  greininni.	  Eins	  og	  fram	  

hefur	  komið	  eru	  ýmsar	  ástæður	  fyrir	  því	  að	  það	  er	  talið	  mikilvægt	  í	  stærðfræðikennslu	  að	  

efla	  áhuga	  nemenda	  á	  greininni.	  Aðferðir	  kennara	  og	  þær	  leiðir	  sem	  hann	  kýs	  að	  fara	  í	  
kennslu	  sinni	  skipta	  höfuðmáli	  í	  þessu	  samhengi.	  Í	  bókinni	  Understanding	  Middle	  School	  

Math	  er	  fjallað	  um	  sex	  meginhugmyndir	  sem	  geta	  hjálpað	  kennurum	  að	  setja	  upp	  skilvirka	  

og	  áhrifaríka	  kennslu.	  Hugmyndirnar	  sex	  byggja	  á	  þremur	  meginreglum	  Donovan	  og	  
Bransford,	  sem	  Hyde	  og	  félagar	  fjalla	  um	  í	  bókinni.	  Í	  fyrsta	  lagi	  fela	  reglurnar	  í	  sér	  að	  

nemendur	  byggja	  nýja	  þekkingu	  á	  þá	  sem	  fyrir	  er.	  Það	  er	  að	  segja	  nemendur	  hafa	  ákveðna	  

þekkingu	  og	  skilning	  á	  efni	  og	  þegar	  nýtt	  efni	  er	  lagt	  fram	  þurfa	  nemendur	  að	  aðlaga	  

þekkingu	  sína	  að	  nýrri	  þekkingu	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  Til	  að	  mynda	  læra	  nemendur	  í	  

grunnskóla	  og	  fyrstu	  áföngum	  framhaldsskóla	  að	  engin	  lausn	  sé	  til	  ef	  neikvæð	  tala	  er	  
undir	  ferningsrót.	  Þegar	  lengra	  er	  komið	  læra	  nemendur	  um	  tvinntölur	  sem	  þá	  opna	  fleiri	  

dyr.	  Þá	  skyndilega	  er	  hægt	  að	  finna	  lausn	  þar	  sem	  áður	  var	  ekki.	  Hér	  þurfa	  nemendur	  að	  
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aðlaga	  þekkingu	  sína	  að	  þessum	  nýju	  upplýsingum	  og	  bæta	  við	  hana	  þessum	  nýja	  skilningi	  

á	  tvinntölum.	  	  

Í	  öðru	  lagi	  kveða	  reglurnar	  á	  um	  að	  stærðfræðinám	  fari	  best	  fram	  með	  skilningi.	  

Nám	  er	  áhrifaríkast	  ef	  skilningur	  á	  efninu	  eykst	  með	  aukinni	  þekkingu	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  

Þegar	  um	  stærðfræðinám	  er	  að	  ræða	  er	  auðvelt	  að	  taka	  dæmi	  um	  notkun	  
jafnaðarmerkisins.	  Í	  bókinni	  Thinking	  Mathematically	  er	  fjallað	  um	  skilning	  nemenda	  á	  

jafnaðarmerkinu,	  en	  stór	  hluti	  þeirra	  telur	  að	  fyrir	  aftan	  jafnaðarmerkið	  komi	  eitt	  ákveðið	  

svar.	  Það	  er	  hins	  vegar	  ekki	  öll	  sagan	  en	  jafnaðarmerkið	  segir	  til	  um	  að	  beggja	  vegna	  þess	  
eigi	  að	  standa	  jafngildar	  stæður	  (Carpenter,	  Franke	  og	  Levi,	  2003).	  Ef	  nemendur	  standa	  í	  

þeirri	  trú	  að	  fyrir	  aftan	  jafnaðarmerkið	  eigi	  að	  koma	  ein	  tala	  sem	  gefur	  til	  kynna	  ákveðið	  

svar	  verður	  stærðfræðinám	  á	  eldri	  stigum	  þeim	  erfitt.	  Það	  er	  þess	  vegna	  nauðsynlegt	  að	  

rækta	  með	  nemendum	  þá	  trú	  að	  námi	  eigi	  sér	  stað	  með	  skilningi,	  áður	  en	  verkefnin	  verða	  

flóknari.	  

Í	  þriðja	  og	  síðasta	  lagi	  fela	  reglurnar	  í	  sér	  mikilvægi	  sjálfsvitundar.	  Í	  því	  felst	  tvennt,	  
annars	  vegar	  að	  nemendur	  þekki	  styrkleika	  sína	  og	  veikleika,	  og	  sjá	  þá	  möguleika	  sem	  þeir	  

búa	  yfir.	  Hins	  vegar	  merkir	  þetta	  hæfileikann	  til	  þess	  að	  horfa	  í	  eigin	  barm	  og	  meta	  hæfni	  
sína	  og	  vinnu.	  Með	  þessar	  reglur	  að	  leiðarljósi	  settu	  Hyde	  og	  fleiri	  fram	  sex	  hugmyndir	  
sem	  kennarar	  geta	  haft	  til	  hliðsjónar	  við	  skipulag	  kennslu	  sinnar.	  Hugmyndir	  þessar	  byggja	  

á	  rannsóknum	  á	  stærðfræðinámi	  og	  -‐kennslu,	  og	  á	  reglum	  Donovan	  og	  Bransford	  um	  
stærðfræðinám	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  

2.3.1 Sex	  hugmyndir	  um	  stærðfræðinám	  

Í	  lögum	  kemur	  fram	  að	  nemendur	  bera	  ábyrgð	  á	  eigin	  námi	  (lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  

91/2008).	  Með	  því	  er	  átt	  við	  að	  nemendur	  eiga	  sjálfir	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  hvenær	  

þeir	  skilja	  ákveðin	  verkefni	  og	  hvenær	  þeir	  þurfa	  frekari	  upplýsingar	  (Hyde,	  o.fl.,	  2009).	  

Það	  er	  þó	  ekki	  hægt	  að	  ætlast	  til	  þess	  að	  þessi	  eiginleiki	  sé	  meðfæddur	  heldur	  er	  það	  

hlutverk	  samfélagsins,	  skólans	  og	  foreldranna	  að	  kenna	  nemendum	  að	  bera	  ábyrgð	  á	  eigin	  

námi.	  Með	  fjölbreyttum	  kennsluháttum	  eiga	  kennarar	  betri	  möguleika	  að	  virkja	  

nemendur	  sína	  og	  þannig	  efla	  sjálfsábyrgð	  þeirra	  í	  náminu.	  

Ekki	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  það	  sé	  alltaf	  ein	  kennsluaðferð	  betri	  en	  önnur	  í	  þessu	  

samhengi	  en	  við	  val	  á	  kennsluaðferðum	  og	  leið	  í	  kennslu	  þarf	  kennari	  að	  hafa	  þrennt	  í	  

huga.	  Í	  fyrsta	  lagi	  þarf	  kennsluaðferðin	  að	  passa	  við	  þau	  markmið	  sem	  kennari	  hefur	  sett	  

sér.	  Í	  öðru	  lagi	  þarf	  kennari	  að	  hafa	  kennslu	  sína	  fjölbreytta	  til	  þess	  að	  halda	  áhuga	  
nemenda	  og	  virkja	  þá.	  Í	  þriðja	  lagi	  þarf	  sú	  aðferð	  sem	  kennari	  velur	  að	  henta	  persónuleika	  

hans,	  það	  sem	  virkar	  vel	  fyrir	  einn	  getur	  verið	  ómögulegt	  fyrir	  annan	  að	  framkvæma.	  Eins	  
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þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  nemendur	  eru	  eins	  mismunandi	  og	  þeir	  eru	  margir	  og	  hæfileikinn	  til	  

þess	  að	  aðlaga	  kennslu	  sína	  að	  hverjum	  hópi	  fyrir	  sig	  er	  mikilvægt	  verkfæri	  kennara	  
(Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2008).	  	  

Fyrsta	  hugmyndin	  um	  stærðfræðinám	  beinist	  að	  kennurum.	  Hún	  felur	  í	  sér	  að	  

kennarar	  þurfi	  að	  auka	  víðsýni	  sína	  gagnvart	  ólíkum	  möguleikum	  við	  lausn	  
stærðfræðiverkefna.	  Lagt	  er	  til	  að	  kennarar	  tileinki	  sér	  þrautalausnir	  í	  kennslu	  sinni	  þar	  

sem	  meginmarkmiðið	  er	  að	  efla	  rökhugsun	  nemenda,	  með	  því	  að	  dýpka	  skilning	  þeirra	  á	  

hugtökum	  og	  aðgerðum	  stærðfræðinnar	  (Hyde	  o.fl.,	  2009;	  Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2008;	  
Lester	  og	  Lambdin,	  2004).	  Þegar	  notuð	  er	  þrautalausnaaðferð	  í	  stærðfræðikennslu	  er	  

lykilatriði	  að	  verkefnin	  séu	  merkingabær	  í	  þeim	  skilningi	  að	  augljóst	  sé	  hvert	  markmið	  

verkefnisins	  er	  og	  hver	  sé	  námslegur	  ávinningur	  af	  tilteknu	  verkefni.	  Verkefnið	  þarf	  að	  

vera	  aðlaðandi	  og	  nemendur	  þurfa	  geta	  notað	  þá	  þekkingu	  sem	  þeir	  búa	  yfir	  til	  þess	  að	  

leysa	  verkefnið.	  Hlutverk	  kennara	  í	  þessu	  samhengi	  er	  að	  kenna	  nemendum	  að	  leysa	  
verkefni	  á	  þennan	  hátt,	  búa	  þeim	  umhverfi	  sem	  styður	  við	  fjölbreyttar	  lausnarleiðir	  með	  
því	  að	  hafa	  á	  reiðu	  tól	  og	  tæki	  sem	  hjálpa	  nemendum	  við	  tiltekin	  verkefni	  (Lester	  og	  

Lambdin,	  2004).	  	  

	   Önnur	  hugmynd	  Hyde	  og	  félaga	  er	  að	  kennarar	  skuli	  tengja	  það	  vandamál	  sem	  
birtist	  nemendum	  í	  verkefnum	  við	  aðstæður	  sem	  gætu	  birst	  þeim	  í	  daglegu	  lífi	  (Hyde	  o.fl.,	  

2009).	  Með	  því	  að	  tengja	  verkefnin	  við	  raunverulegar	  aðstæður	  byggja	  nemendur	  
ákveðinn	  þekkingargrunn	  sem	  hjálpar	  þeim	  að	  læra	  mikilvæg	  stærðfræðihugtök	  síðar	  í	  

náminu	  (Blomhøj,	  2004).	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  að	  með	  þessari	  tengingu	  eykst	  skilningur	  

nemenda	  til	  muna	  og	  þeir	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  heimfæra	  þessar	  sömu	  aðgerðir	  yfir	  á	  
ný	  og	  meira	  krefjandi	  verkefni	  innan	  stærðfræðinnar	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  	  

	   Þriðja	  og	  fjórða	  hugmynd	  eru	  nátengdar	  og	  fela	  í	  sér	  að	  nemendur	  þurfa	  að	  fá	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  leysa	  verkefni	  á	  þann	  máta	  sem	  hentar	  þeim,	  svo	  lengi	  sem	  þeir	  sýna	  

fram	  á	  stærðfræðilega	  hæfni	  sína	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  Einhverjum	  nemendum	  þykir	  kannski	  

einfaldast	  að	  nota	  reiknivélar,	  talnagrindur	  eða	  önnur	  hjálpartæki	  stærðfræðinnar	  til	  þess	  

að	  leysa	  verkefni.	  Fyrir	  annan	  hóp	  nemenda	  eru	  það	  teikningar	  sem	  gera	  verkefnin	  

skiljanlegri	  og	  fyrir	  enn	  aðra	  gætu	  jöfnur	  verið	  einfaldasta	  aðferðin	  til	  þess	  að	  skilja	  
verkefnið	  og	  takast	  á	  við	  það.	  Þær	  kennslubækur	  sem	  notaðar	  eru	  í	  dag	  eru	  margar	  

uppbyggðar	  á	  þann	  máta	  að	  nemendur	  vinna	  með	  einn	  þátt	  stærðfræðinnar	  í	  einu,	  fá	  

sýnidæmi	  og	  reikna	  nokkur	  dæmi	  í	  kjölfarið.	  Oft	  er	  ein	  aðferð	  sýnd	  til	  þess	  að	  leysa	  
verkefnin	  og	  nemendur	  nota	  hana	  í	  næstu	  dæmum	  vegna	  þess	  að	  farið	  er	  yfir	  dæmin	  á	  

þann	  hátt.	  Fjölbreytileika	  er	  ekki	  fagnað	  í	  þessum	  tilfellum	  en	  með	  því	  að	  stíga	  út	  fyrir	  

rammann	  geta	  kennarar	  leyft	  nemendum	  sínum	  að	  blómstra	  í	  stærðfræðinámi	  á	  sinn	  
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eigin	  hátt	  (Jablonka	  og	  Johansson,	  2010).	  Ef	  nemendur	  vinna	  einungis	  með	  einn	  þátt	  

stærðfræðinnar	  í	  einu	  er	  hætta	  á	  því	  að	  þeir	  öðlist	  ekki	  færni	  í	  að	  yfirfæra	  þekkingu	  sína	  á	  
flóknari	  verkefni	  síðar	  meir	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  	  

	   Ígrundun	  kennslu	  er	  ein	  af	  hugmyndunum	  sex.	  Kennarar	  þurfa	  að	  gera	  sér	  grein	  

fyrir	  því	  hvers	  vegna	  þeir	  velja	  ákveðin	  verkefni	  frekar	  en	  önnur,	  hvernig	  verkefnin	  
tengjast	  og	  hvert	  markmiðið	  er	  með	  lausn	  verkefnisins.	  Áhugi	  nemenda	  á	  efninu	  skiptir	  

höfuðmáli	  og	  hefur	  áhrif	  á	  hvernig	  framkvæmd	  verkefnis	  fer	  og	  þar	  spilar	  kynning	  á	  efninu	  

mjög	  stórt	  hlutverk	  (Hyde	  o.fl.,	  2009;	  Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2008).	  	  	  

	   Sjötta	  og	  síðasta	  hugmynd	  fyrir	  kennara	  er	  sú	  að	  tengja	  saman	  lesskilningsæfingar	  

og	  stærðfræðiaðgerðir.	  Hann	  bendir	  á	  að	  þessir	  tveir	  ólíku	  námsþættir	  séu	  tengdir	  á	  

hugrænan	  hátt.	  Rannsóknir	  á	  lestrarerfiðleikum	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  nokkrar	  áhrifaríkar	  leiðir	  

til	  þess	  að	  bæta	  lestur	  og	  lesskilning	  nemenda.	  Hægt	  er	  að	  aðlaga	  þessar	  aðferðir	  að	  

stærðfræði	  og	  þannig	  hægt	  að	  auka	  hæfni	  nemenda	  í	  stærðfræði	  á	  sama	  hátt	  og	  í	  lestri	  
(Hyde,	  2009).	  	  

Félag	  stærðfræðikennara	  í	  Bandaríkjunum	  tók	  saman	  þau	  atriði	  sem	  hafa	  reynst	  

vel	  til	  að	  bæta	  lestur	  og	  lesskilning	  nemenda	  og	  útfærði	  þau	  í	  fimm	  liðum	  þannig	  að	  það	  
gagnist	  í	  stærðfræðinámi.	  Í	  fyrsta	  lagi	  fjalla	  þeir	  um	  þrautalausnir	  þar	  sem	  nemendur	  
þurfa	  að	  búa	  til	  nýja	  þekkingu	  og	  leysa	  vandamál	  á	  ólíkan	  hátt	  með	  mismunandi	  

aðferðum.	  Í	  öðru	  lagi	  er	  það	  röksemdarfærsla,	  nemendur	  eiga	  að	  geta	  kannað	  
stærðfræðilegar	  ágiskanir	  sem	  settar	  hafa	  verið	  fram	  með	  því	  að	  nota	  röksemdir	  og	  

sannanir.	  Í	  þriðja	  lagi	  nefna	  þeir	  mikilvægi	  þess	  að	  tengja	  ólíka	  þætti	  stærðfræðinnar	  

saman	  sem	  og	  að	  tengja	  stærðfræði	  við	  raunverulegar	  aðstæður	  utan	  veggja	  skólans.	  Í	  

fjórða	  lagi	  gera	  þeir	  grein	  fyrir	  ólíkri	  framsetningu	  það	  er	  að	  nemendur	  þurfa	  að	  kunna	  að	  

velja	  viðeigandi	  framsetningu	  á	  úrlausn	  verkefna.	  Í	  fimmta	  og	  síðasta	  lagi	  nefna	  þeir	  

samskipti	  en	  mikilvægt	  er	  að	  geta	  rætt	  um	  og	  rökstutt	  stærðfræðilega	  hugsun	  sína	  (Hyde	  

o.fl.,	  2009).	  	  

	   Hugmyndirnar	  sex	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  hér	  að	  framan	  eru	  nokkurs	  konar	  

leiðarvísir	  fyrir	  kennara	  um	  hvað	  hann	  þurfi	  að	  hafa	  í	  huga	  og	  hvað	  skipti	  máli	  til	  að	  styðja	  

við	  merkingabært	  og	  áhrifaríkt	  stærðfræðinám	  nemenda.	  Þær	  tengjast	  vel	  innbyrðis	  og	  
styðja	  hver	  við	  aðra	  og	  gefa	  nokkuð	  góða	  mynd	  af	  því	  sem	  skiptir	  raunverulega	  máli	  í	  

kennslu	  (Hyde	  o.fl.,	  2009).	  Kennarar	  geta	  þess	  vegna	  stuðst	  við	  þessar	  hugmyndir	  við	  val	  á	  

kennsluaðferðum.	  	  
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2.4 Hlutverk	  kennarans	  

Nemendur	  eyða	  stórum	  hluta	  dagsins	  í	  skólanum	  og	  spila	  kennarar	  stórt	  hlutverk	  í	  lífi	  

nemenda.	  Kennarar	  sjá	  um	  skipulag	  kennslu,	  fara	  yfir	  verkefni	  og	  útbúa	  próf	  svo	  nokkur	  

dæmi	  séu	  nefnd.	  En	  það	  er	  ekki	  eina	  hlutverk	  þeirra	  því	  þeir	  starfa	  einnig	  sem	  nokkurs	  

konar	  þriðja	  foreldri	  nemenda	  sinna	  og	  eru	  fyrirmynd	  þeirra	  innan	  skólans	  sem	  utan	  (Cox,	  
e.d.).	  Það	  má	  þess	  vegna	  segja	  að	  hlutverk	  kennara	  sé	  tvíþætt.	  Annars	  vegar	  felst	  það	  í	  

kennslu,	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda	  á	  ákveðnu	  efni	  og	  viðhalda	  honum,	  stuðla	  að	  góðum	  

vinnufrið	  innan	  stofunnar	  og	  skapa	  nemendum	  góðar	  aðstæður	  til	  náms.	  Hins	  vegar	  felur	  
starf	  hans	  í	  sér	  að	  móta	  viðhorf	  nemenda	  til	  náms,	  kenna	  þeim	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  

náunganum	  og	  sýna	  öllum	  kurteisi	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2011).	  	  

	   Rannsóknir	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  því	  hvað	  einkennir	  góðan	  kennara.	  Rannsókn	  Azer	  
(2005)	  sýndi	  fram	  á	  að	  góðir	  kennarar	  búa	  yfir	  12	  eiginleikum	  sem	  allir	  hafa	  áhrif	  á	  það	  

hvernig	  þeir	  kenna.	  Þessir	  kennarar	  fagna	  fjölbreytileika	  nemenda	  og	  ýta	  undir	  gagnrýna	  

hugsun	  þeirra.	  Þeir	  sýna	  öllum	  nemendum,	  starfsfólki	  skóla	  og	  öðrum	  virðingu	  og	  kærleik.	  
Þeir	  hvetja	  nemendur	  sína	  áfram	  með	  uppbyggilegri	  gagnrýni	  og	  búa	  þeim	  gott	  
námsumhverfi	  þar	  sem	  sköpunargleði	  þeirra	  fær	  að	  njóta	  sín.	  Þeir	  leita	  stöðugt	  nýrra	  leiða	  

til	  þess	  að	  bæta	  kennslu	  sína	  og	  eru	  óhræddir	  við	  að	  prófa	  sig	  áfram	  með	  nýjum	  
kennsluaðferðum.	  	  

Þessa	  eiginleika	  góðs	  kennara	  má	  vel	  tengja	  við	  hlutverk	  stærðfræðikennarans.	  

Það	  er	  á	  ábyrgð	  hans	  að	  skapa	  nemendum	  aðstæður	  sem	  hvetja	  til	  náms	  og	  þannig	  stuðla	  
að	  aukinni	  hæfni	  þeirra	  í	  náminu.	  Stærðfræðinám	  er	  mikil	  vinna	  og	  nauðsynlegt	  er	  að	  

nemendur	  séu	  virkir	  þátttakendur	  í	  námi	  sínu.	  Markmið	  kennarans	  með	  náminu	  þarf	  að	  

vera	  skýrt	  og	  leiðir	  hans	  í	  kennslu	  þurfa	  að	  endurspegla	  það	  markmið	  sem	  hann	  lagði	  upp	  

með.	  Ef	  markmið	  hans	  er	  að	  nemendur	  öðlist	  skilning	  á	  stærðfræði	  til	  dæmis,	  þarf	  hann	  
að	  skapa	  þeim	  öruggt	  umhverfi	  þar	  sem	  hugmyndir	  allra	  nemenda	  fá	  að	  líta	  dagsins	  ljós	  

og	  nemendur	  eru	  óhræddir	  við	  að	  gera	  mistök.	  Mistök	  búa	  nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  

að	  læra	  af	  þeim	  og	  þannig	  dýpka	  skilning	  sinn	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  	  	  

Árið	  2010	  birti	  Kristín	  Bjarnadóttir	  niðurstöður	  úr	  rannsókn	  sinni	  á	  hugmyndum	  

nemenda	  á	  framhaldsskólastigi	  um	  einkenni	  góðrar	  stærðfræðikennslu.	  Nemendur	  töldu	  

mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  kunni	  það	  námsefni	  sem	  sett	  er	  fyrir	  og	  skilji	  það	  vel	  stóran	  

áhrifaþátt	  í	  góðri	  stærðfræðikennslu.	  Útskýringar	  kennara	  á	  efninu	  þurfa	  að	  vera	  góðar	  og	  

honum	  þarf	  að	  virðast	  annt	  um	  að	  allir	  nemendur	  nái	  námsefninu.	  Gott	  skipulag	  á	  
kennslu,	  agastjórnun	  og	  jákvætt	  viðhorf	  í	  garð	  nemenda	  er	  uppskrift	  að	  góðum	  kennara	  

að	  mati	  nemenda.	  Hann	  þarf	  einnig	  að	  búa	  yfir	  þolinmæði,	  glaðlyndi	  og	  velvild,	  sem	  og	  að	  
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sýna	  sanngirni	  og	  bregðast	  vel	  við	  spurningum	  nemenda,	  sama	  hversu	  heimskulegar	  þær	  

megi	  virðast	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2010).	  	  

Það	  er	  augljóst	  að	  kennari	  spilar	  stórt	  hlutverk	  í	  stærðfræðinámi	  og	  er	  þess	  vegna	  

mikilvægt	  að	  hann	  þekki	  hæfni	  nemenda	  sinna	  til	  þess	  að	  geta	  komið	  til	  móts	  við	  ólíkar	  

þarfir	  þeirra	  og	  þannig	  skapað	  aðstæður	  til	  merkingabærs	  náms	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  
2013).	  	  

Af	  framansögðu	  má	  vera	  ljóst	  að	  fræðin	  benda	  á	  marga	  þætti	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  gengi	  

nemenda	  í	  stærðfræði.	  Í	  næsta	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  hvernig	  staðið	  var	  að	  rannsókn	  en	  
tekin	  voru	  viðtöl	  við	  þrjá	  nemendur	  um	  upplifun	  þeirra	  á	  áhrifaþáttum	  í	  tengslum	  við	  

þeirra	  eigið	  stærðfræðinám.	  	  
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3 Rannsókn	  

Rannsókn	  þessi	  var	  gerð	  til	  þess	  leita	  svara	  við	  spurningunni:	  „Hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  
gengi	  nemenda	  í	  stærðfræði?“.	  Þá	  var	  ákveðið	  að	  ræða	  við	  nemendur	  sem	  hefur	  gengið	  

illa	  í	  stærðfræðinámi	  sínu.	  Notast	  var	  við	  eigindlegar	  rannsóknaraðferðir	  þar	  sem	  tekin	  

voru	  hálfopin	  viðtöl	  við	  þátttakendur.	  Stuðst	  var	  við	  spurningar	  sem	  voru	  að	  miklu	  leyti	  

unnar	  út	  frá	  öðrum	  spurningalistum	  en	  endurspegluðu	  það	  sem	  rannsakandi	  vildi	  fá	  fram.	  

Viðtölin	  fóru	  fram	  í	  fundarherbergi	  í	  skóla	  nemenda	  svo	  engin	  utanaðkomandi	  truflun	  átti	  

sér	  stað.	  	  

3.1 Þátttakendur	  

Þátttakendur	  í	  rannsókninni	  voru	  þrír,	  tvær	  stelpur	  og	  einn	  strákur,	  sem	  öll	  stunda	  nám	  
við	  fjölbrautaskóla	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Rannsakandi	  vinnur	  sem	  aðstoðarkennari	  í	  

grunnáfanga	  í	  stærðfræði	  þar	  sem	  allir	  nemendur	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  ganga	  illa	  í	  

stærðfræði.	  Við	  val	  á	  þátttakendum	  var	  þess	  vegna	  notað	  hentugleikaúrtak	  (e.	  

convenience	  sampling)	  þar	  sem	  aðgengi	  að	  nemendum	  var	  þægilegt.	  Þau	  skilyrði	  sem	  sett	  

voru	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  voru	  annars	  vegar	  að	  viðkomandi	  væri	  orðinn	  18	  ára	  til	  þess	  
að	  ekki	  þyrfti	  að	  fá	  leyfi	  foreldra	  fyrir	  þátttöku	  þeirra.	  Hins	  vegar	  þurftu	  þátttakendur	  að	  

uppfylla	  það	  skilyrði	  að	  eiga	  við	  einhvers	  konar	  erfiðleika	  að	  etja	  í	  stærðfræðinámi	  sínu.	  

Þó	  var	  ekki	  nauðsynlegt	  að	  þessir	  erfiðleikar	  væru	  sértækir	  eða	  að	  þá	  væri	  hægt	  að	  greina.	  	  

	   Í	  kaflanum	  verður	  þátttakendum	  lýst	  stuttlega	  og	  ferill	  þeirra	  í	  stærðfræðinámi	  

rakinn.	  Nöfnum	  þátttakenda	  hefur	  verið	  breytt	  til	  þess	  að	  ekki	  sé	  hægt	  að	  rekja	  svör	  
þeirra.	  

	   Fyrsti	  þátttakandi	  var	  Guðný	  Málfríður	  Pálsdóttir	  en	  hún	  er	  einnig	  yngst,	  23	  ára	  

gömul.	  Guðný	  kláraði	  grunnskólastærðfræði	  en	  hefur	  síðan	  þá	  eingöngu	  tekið	  
grunnáfanga	  í	  stærðfræði.	  Hún	  á	  ekki	  við	  neina	  sértæka	  námsörðugleika	  að	  stríða	  en	  

hefur	  lent	  í	  miklum	  erfiðleikum	  með	  stærðfræði	  alveg	  frá	  því	  hún	  man	  eftir	  sér.	  Guðný	  

finnur	  helst	  fyrir	  skilningsleysi	  sínu	  þegar	  hún	  er	  komin	  heim	  úr	  skólanum	  og	  finnst	  þá	  
erfitt	  að	  læra.	  Enn	  í	  dag	  háir	  þetta	  henni	  í	  stærðfræðinámi	  sínu	  en	  um	  leið	  og	  hún	  gefur	  

sér	  tíma	  til	  þess	  að	  lesa	  dæmin	  nær	  hún	  að	  reikna	  þau	  nokkuð	  vel	  og	  skilar	  þá	  góðum	  

útreikningum	  og	  réttum	  svörum	  frá	  sér.	  	  

	   Annar	  þátttakandi	  var	  Erlendur	  Pálmason	  sem	  er	  26	  ára	  gamall.	  Erlendur	  var	  
greindur	  með	  lesblindu	  og	  reikniblindu	  þegar	  hann	  var	  11	  ára	  og	  telur	  það	  vera	  stóran	  
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áhrifaþátt	  í	  gengi	  hans	  í	  stærðfræðinni.	  Erlendur	  glímdi	  við	  einelti	  í	  grunnskóla	  og	  fann	  

það	  helst	  frá	  bekkjarfélögum	  sínum	  sem	  stóðu	  betur	  að	  vígi	  námslega	  séð.	  Þegar	  hann	  var	  
tekinn	  úr	  bekknum	  sínum	  og	  settur	  í	  nokkurs	  konar	  sérdeild	  leið	  honum	  strax	  mun	  betur.	  

Erlendi	  hefur	  alltaf	  gengið	  nokkuð	  illa	  í	  stærðfræði	  en	  nefndi	  þó	  að	  í	  gegnum	  fótboltann	  

hefur	  hann	  lært	  að	  meta	  þá	  þætti	  stærðfræðinnar	  sem	  nýtast	  honum	  þar.	  Erlendur	  kláraði	  
grunnskólastærðfræði	  en	  hefur	  síðan	  þá	  lítið	  unnið	  með	  stærðfræðina	  nema	  það	  sem	  er	  

nauðsynlegt	  í	  framhaldsskólanáminu.	  

	   Sigríður	  Rósinkranzdóttir	  var	  þriðji	  og	  síðasti	  þátttakandi.	  Hún	  er	  einnig	  elst	  þeirra	  
tæplega	  þrítug.	  Sigríður	  ólst	  upp	  úti	  á	  landi	  en	  flutti	  í	  bæinn	  þegar	  hún	  var	  komin	  í	  

unglingadeild.	  Hún	  tengir	  erfiðleika	  sína	  í	  námi	  við	  það	  að	  flytja	  til	  Reykjavíkur	  á	  sínum	  

tíma	  þar	  sem	  hún	  fór	  úr	  fámennum	  bekk,	  þar	  sem	  mikil	  aðstoð	  gafst,	  í	  stóran	  skóla	  á	  

höfuðborgarsvæðinu,	  þar	  sem	  margir	  nemendur	  voru	  í	  bekk.	  Sigríður	  er	  greind	  með	  

athyglisbrest	  og	  á	  einnig	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  leggja	  hluti	  á	  minnið.	  Fyrir	  Sigríði	  fór	  að	  
halla	  undan	  fæti	  í	  stærðfræði	  þegar	  í	  unglingadeild	  var	  komið.	  Sigríður	  fékk	  undanþágu	  frá	  
samræmdu	  prófi	  í	  stærðfræði	  og	  hefur	  litla	  sem	  enga	  stærðfræði	  tekið	  fyrr	  en	  núna.	  Hún	  

sótti	  námskeið	  í	  stærðfræði	  hjá	  Námsflokkum	  Reykjavíkur	  fyrir	  einhverju	  síðan	  og	  segir	  að	  
þá	  fyrst	  hafi	  hún	  fundið	  fyrir	  því	  að	  hún	  skildi	  stærðfræðina	  að	  einhverju	  leyti.	  Í	  dag	  skilur	  
Sigríður	  mikilvægi	  stærðfræðinnar	  mun	  betur	  og	  leggur	  sig	  fram	  í	  stærðfræðinámi	  sínu.	  	  

3.2 Mælitæki	  

Við	  rannsóknina	  var	  unnið	  með	  hálfopnar	  spurningar	  en	  þær	  er	  að	  finna	  í	  viðauka	  (Viðauki	  
1:	  Viðtalsrammi).	  Við	  vinnslu	  spurninganna	  var	  haft	  að	  leiðarljósi	  að	  markmið	  
rannsóknarinnar	  væri	  að	  skoða	  hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  gengi	  nemenda	  í	  stærðfræði	  að	  

þeirra	  eigin	  mati.	  	  	  

3.3 Framkvæmd	  

Rannsakandi	  hafði	  beint	  samband	  við	  þátttakendur	  og	  fundu	  þeir	  í	  sameiningu	  tíma	  sem	  

hentaði	  báðum	  aðilum	  til	  viðtals.	  Viðtölin	  fóru	  fram	  í	  fundarherbergi	  skólans	  sem	  þeir	  

sækja	  og	  fékk	  hver	  þátttakandi	  um	  það	  bil	  eina	  kennslustund	  til	  viðtals.	  Þegar	  þátttakandi	  
hafði	  komið	  sér	  fyrir	  byrjaði	  rannsakandi	  á	  því	  að	  útskýra	  fyrir	  honum	  tilgang	  verkefnisins	  

og	  gaf	  viðmælanda	  tíma	  til	  þess	  að	  lesa	  yfir	  þar	  til	  gert	  leyfisbréf	  sem	  má	  finna	  í	  viðauka	  

(Viðauki	  2:	  Leyfi	  fyrir	  notkun	  upplýsinga).	  Einnig	  voru	  allir	  þátttakendur	  spurðir	  hvort	  þeir	  
gæfu	  rannsakanda	  leyfi	  til	  þess	  að	  taka	  upp	  viðtalið	  og	  höfðu	  þeir	  ekkert	  á	  móti	  því.	  

Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  Iphone	  síma	  rannsakanda,	  slegin	  orðrétt	  inn	  í	  tölvu	  og	  greind	  í	  

kjölfarið	  á	  því.	  Útskýrt	  var	  fyrir	  þátttakendum	  að	  spurningar	  væru	  bæði	  um	  
stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu	  og	  einnig	  um	  almenn	  atriði	  skólagöngunnar.	  Þátttakendum	  
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var	  gefinn	  sá	  tími	  sem	  þeir	  þurftu	  til	  þess	  að	  svara	  spurningunum	  og	  gátu	  þeir	  beðið	  um	  

betri	  útskýringar	  á	  spurningum	  ef	  þeir	  töldu	  sig	  þurfa	  þess.	  	  

Í	  kaflanum	  hér	  á	  eftir	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  þar	  sem	  

undirkaflar	  gefa	  til	  kynna	  þau	  meginþemu	  sem	  komu	  fram	  í	  viðtölunum.	  	  
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4 Niðurstöður	  

Hér	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  helstu	  niðurstöðum	  sem	  komu	  fram	  í	  viðtölum	  við	  

þátttakendur.	  Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  gengi	  

nemenda	  í	  stærðfræði	  að	  þeirra	  mati.	  Svör	  þátttakenda	  voru	  greind	  og	  dregið	  saman	  hvað	  

var	  líkt	  og	  ólíkt.	  	  

4.1 Hugsun	  nemenda	  um	  stærðfræði	  

Þátttakendur	  voru	  í	  fyrstu	  beðnir	  um	  að	  segja	  hvað	  kæmi	  upp	  í	  huga	  þeirra	  þegar	  þeir	  
hugsuðu	  um	  stærðfræði	  og	  stærðfræðinám	  og	  í	  kjölfarið	  segja	  frá	  gengi	  sínu	  í	  stærðfræði.	  

Guðný	  sagðist	  finna	  fyrir	  miklu	  stressi	  þegar	  hún	  hugsi	  um	  stærðfræði	  sökum	  þess	  að	  

henni	  þykir	  hún	  ekkert	  sérstaklega	  góð	  í	  faginu.	  Henni	  finnst	  stærðfræði	  alltaf	  hafa	  verið	  
tiltölulega	  erfið	  og	  nær	  minni	  tökum	  á	  stærðfræðinni	  en	  öðrum	  fögum.	  Henni	  hefur	  þó	  

tekist	  að	  læra	  örlítið	  í	  skólanum	  en	  þegar	  heim	  er	  komið	  finnst	  henni	  skilningur	  ekki	  vera	  

til	  staðar	  og	  gleymir	  því	  sem	  gert	  var	  í	  tímanum	  fyrr	  um	  daginn.	  Af	  þeim	  sökum	  hefur	  hún	  

ekki	  getað	  lært	  almennilega	  heima	  í	  stærðfræði	  sem	  að	  vissu	  leyti	  hamlar	  henni	  í	  

lærdómnum.	  

	   Erlendur	  segir	  að	  sér	  detti	  orðið	  leiðinlegt	  í	  hug.	  Honum	  hefur	  að	  eigin	  sögn	  gengið	  

ágætlega	  í	  gegnum	  árin	  en	  hefur	  samt	  fundið	  fyrir	  því	  að	  hann	  eigi	  litla	  samleið	  með	  

stærðfræðinni.	  Erlendur	  er	  greindur	  með	  lesblindu	  og	  reikniblindu	  og	  lýsa	  erfiðleikar	  hans	  
sér	  þannig	  	  

...ég	  fæ	  bara	  hausverk	  á	  einhverjum	  svona	  stórum	  tölum	  eða	  erfiðum	  dæmum	  sem	  
meika	  gjörsamlega	  bara	  engan	  sens.	  Þá	  er	  það	  bara	  mikill	  hausverkur	  og	  pirringur	  í	  
augunum.	  	  

Erlendur	  tók	  mjög	  litla	  stærðfræði	  í	  skóla	  og	  var	  aðallega	  í	  einfaldri	  stærðfræði	  í	  
unglingadeild.	  Mikil	  samlagning	  og	  frádráttur	  og	  einhver	  margföldun	  og	  deiling	  en	  í	  

minningunni	  var	  hann	  ekki	  í	  líkindareikningi	  eða	  tugabrotum.	  	  

	   Erfiðleikar	  Sigríðar	  komu	  ekki	  fram	  fyrr	  en	  í	  kringum	  7.	  bekk	  en	  aðspurð	  segir	  hún	  
að	  erfiðleikar	  með	  að	  ná	  tökum	  á	  stærðfræðinni	  sé	  það	  fyrsta	  sem	  henni	  dettur	  í	  hug	  

þegar	  hún	  heyrir	  orðið	  stærðfræði.	  Hún	  segist	  hafa	  náð	  nokkuð	  góðum	  tökum	  á	  einfaldri	  

stærðfræði	  en	  staðnað	  að	  miklu	  leyti	  í	  8.	  bekk.	  Það	  sem	  veldur	  Sigríði	  mestu	  hugarangri	  

varðandi	  stærðfræðina	  er	  það	  að	  ný	  þekking	  byggir	  sífellt	  á	  eldri	  þekkingu.	  	  
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...alltaf	  þegar	  ég	  er	  búin	  að	  læra	  eitthvað	  þá	  snýst	  þetta	  við,	  kemur	  einhver	  önnur	  

regla	  ofan	  á	  þessa	  og	  þá	  bara	  verður	  þetta	  flókið.	  

Sigríði	  þykir	  erfitt	  að	  muna	  þær	  reglur	  sem	  nauðsynlegt	  er	  að	  kunna	  til	  þess	  að	  leysa	  þau	  

verkefni	  sem	  sett	  eru	  fram.	  Hún	  viðurkennir	  þó	  að	  áhugi	  hennar	  á	  greininni	  sé	  lítill	  sem	  

enginn	  og	  það	  komi	  í	  veg	  fyrir	  að	  hana	  langi	  til	  þess	  að	  leysa	  þessa	  þraut	  sem	  
stærðfræðinám	  felur	  í	  sér.	  

4.2 Áhrifaþættir	  

Þátttakendur	  voru	  ekki	  allir	  sammála	  um	  hvaða	  þættir	  hefðu	  haft	  mest	  áhrif	  á	  gengi	  þeirra	  
í	  stærðfræði	  en	  voru	  Erlendur	  og	  Sigríður	  sammála	  um	  að	  hlutverk	  kennarans	  væri	  

áhrifamikið.	  Sigríður	  talaði	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarinn	  sýni	  því	  áhuga	  sem	  hann	  er	  að	  

gera,	  og	  vilja	  í	  verki	  til	  þess	  að	  hjálpa	  þeim	  nemendum	  sem	  eiga	  í	  erfiðleikum.	  Hún	  nefndi	  
að	  kennarar	  hefðu	  að	  sjálfsögðu	  fleiri	  nemendur	  til	  þess	  að	  hugsa	  um	  en	  að	  það	  hafi	  of	  

mikið	  verið	  einblínt	  á	  að	  halda	  áfram	  samkvæmt	  námsáætlun.	  Það	  gleymdist	  alveg	  að	  gefa	  

þeim	  meiri	  athygli	  sem	  þurftu	  á	  frekari	  aðstoð	  að	  halda.	  	  

Sigríður	  sótti	  nám	  hjá	  Námsflokkum	  Reykjavíkur	  og	  segir	  að	  þar	  hafi	  hún	  fengið	  þá	  
aðstoð	  og	  leiðbeiningar	  sem	  hún	  þurfti.	  Sama	  hafði	  hún	  að	  segja	  um	  þann	  skóla	  sem	  hún	  

sækir	  í	  dag.	  	  

...þar	  [Námsflokkarnir]	  vorum	  við	  bara	  nokkur	  og	  kennarinn	  var	  bara	  algjörlega	  á	  
þeim	  stað	  sem	  ég	  var...sama	  í	  skólanum	  hér,	  það	  er	  allt	  í	  lagi	  þó	  ég	  skilji	  ekki	  og	  ég	  

finn	  það	  alveg,	  það	  er	  alveg	  verið	  að	  gefa	  sér	  tíma.	  Það	  er	  ekki	  bara	  sama	  gildir	  yfir	  
alla...	  

Mikilvægi	  þess	  að	  kennarinn	  sýni	  nemendum	  virðingu	  og	  skilning	  sem	  og	  efninu	  áhuga	  

hefur	  mikil	  áhrif	  á	  það	  nám	  sem	  fer	  fram	  hjá	  Sigríði.	  	  

	   Erlendur	  lýsir	  svipaðri	  upplifun	  og	  Sigríður.	  Honum	  þykir	  mikilvægt	  að	  kennari	  sýni	  
skilning	  og	  stuðning	  þegar	  hann	  er	  að	  kenna	  nemendum	  sem	  eiga	  við	  einhvers	  konar	  

erfiðleika	  að	  etja.	  Hann	  telur	  að	  með	  betri	  útskýringum	  gangi	  sér	  betur	  að	  læra	  og	  að	  

sama	  skapi	  að	  með	  lítilli	  sem	  engri	  leiðbeiningu	  um	  erfitt	  dæmi	  þá	  gengur	  illa	  að	  læra	  
stærðfræðina.	  	  

	   Guðný	  var	  hins	  vegar	  ekki	  á	  sömu	  skoðun	  og	  þau	  Sigríður	  og	  Erlendur.	  Samkvæmt	  

hennar	  reynslu	  hefur	  kennarinn	  í	  raun	  lítil	  sem	  engin	  áhrif	  á	  nám	  hennar	  heldur	  finnst	  

henni	  stærðfræðin	  sjálf	  hafa	  mest	  áhrif	  á	  að	  henni	  gangi	  illa	  með	  hana.	  Hún	  verður	  
stressuð	  þegar	  hún	  þarf	  að	  fara	  í	  stærðfræðitíma	  og	  hefur	  alltaf	  fundist	  stærðfræðinám	  

mikið	  puð	  og	  skiptir	  það	  litlu	  hvað	  kennarinn	  hefur	  sagt	  og	  gert.	  	  
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	   Aðstæður	  þátttakenda	  voru	  að	  ýmsu	  leyti	  líkar	  en	  allir	  voru	  þeir	  í	  grunnskóla	  þar	  

sem	  ýmist	  var	  getuskipt	  eða	  tekið	  út	  úr	  bekk	  í	  sérkennslu.	  Það	  var	  þó	  mismunandi	  hvort	  
það	  var	  í	  öllum	  fögum	  eða	  einungis	  skipt	  að	  hluta	  til.	  Í	  skóla	  Guðnýjar	  var	  getuskipt	  í	  

stærðfræði	  og	  íslensku	  en	  þá	  var	  bekkjunum	  skipt	  í	  hópa	  eftir	  getu.	  Gulur	  og	  rauður	  voru	  

hópar	  með	  slökum	  nemendum	  og	  í	  grænum	  og	  bláum	  hóp	  voru	  nemendur	  sem	  voru	  að	  
ná	  betri	  árangri.	  Fyrir	  Guðnýju	  þá	  hafði	  þessi	  flokkun	  nemenda	  slæm	  áhrif	  en	  sjálf	  var	  hún	  

hvorki	  í	  grænum	  né	  bláum	  hóp.	  	  

	   Sigríður	  hafði	  aðra	  sögu	  að	  segja	  en	  hjá	  henni	  hófust	  erfiðleikar	  ekki	  fyrr	  en	  hún	  
flutti	  til	  Reykjavíkur	  og	  fór	  í	  bekk	  með	  fleiri	  nemendum.	  Það	  má	  þess	  vegna	  segja	  að	  stór	  

áhrifaþáttur	  í	  hennar	  námi	  hafi	  verið	  mikill	  fjöldi	  nemenda	  í	  bekknum	  sem	  varð	  til	  þess	  að	  

hún	  átti	  erfitt	  með	  að	  halda	  athygli.	  Þegar	  Sigríður	  flutti	  til	  Reykjavíkur	  var	  hún	  tekin	  út	  úr	  

bekknum	  og	  var	  í	  sérkennslu.	  Þar	  gekk	  henni	  vel	  að	  læra	  og	  var	  þess	  vegna	  send	  aftur	  inn	  í	  

bekk.	  	  

Það	  var	  þannig	  í	  skóla	  að	  ég	  var	  sett	  í	  sérkennslu	  en	  hún	  [sérkennslukonan]	  alveg,	  
„hún	  getur	  alveg	  lært,	  þetta	  gengur	  svo	  vel	  hjá	  henni“.	  Alltaf	  send	  aftur	  inn	  í	  bekk	  

og	  þá	  gekk	  svo	  illa.	  Sem	  segir	  mér	  það	  bara	  að	  ég	  gat	  alveg	  lært	  ef	  ég	  var	  í	  þessu	  
umhverfi	  en	  þeim	  fannst	  aldrei	  ástæða	  til	  þess	  út	  af	  því	  ég	  hafði	  alveg	  fína	  greind	  
og	  ég	  gat	  alveg	  lært	  þetta.	  

Sigríður	  segir	  að	  þegar	  hún	  hafi	  verið	  inn	  í	  bekk	  hafi	  hún	  yfirleitt	  fundið	  hvað	  mest	  
fyrir	  athyglisbresti	  sínum	  og	  eyddi	  miklum	  tíma	  í	  að	  horfa	  út	  um	  gluggann	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  

læra.	  Fyrir	  henni	  hafði	  sérkennsla	  góð	  áhrif	  á	  námið.	  Hins	  vegar	  talar	  hún	  um	  þá	  

getuskiptingu	  sem	  skólinn	  hafði	  á	  unglingastigi	  en	  þar	  var	  hún	  í	  bekk	  sem	  stimplaður	  var	  

sem	  tossabekkur.	  Þar	  voru	  ekki	  eingöngu	  nemendur	  sem	  áttu	  erfitt	  með	  nám	  heldur	  öll	  

flóran	  af	  nemendum	  sem	  áttu	  við	  einhvers	  konar	  erfiðleika	  að	  etja.	  Það	  fannst	  henni	  

heldur	  ekki	  ganga	  upp	  	  

...það	  var	  mjög	  erfitt	  að	  vera	  í	  stórum	  bekk	  með	  fullt	  af	  krökkum	  sem	  áttu	  erfitt	  
með	  að	  læra.	  Allir	  að	  espa	  hvorn	  annan	  upp	  en	  það	  var	  ekkert	  svona	  sérkennsla.	  

Við	  vorum	  bara	  fullt	  af	  krökkum	  sem	  gekk	  illa.	  

	  Henni	  þykir	  sérkennsla	  þess	  vegna	  vera	  nauðsynleg	  fyrir	  námsárangur	  en	  telur	  að	  
félagslegi	  hlutinn	  spili	  stórt	  hlutverk	  í	  að	  nemendum	  líði	  illa	  í	  sérkennslu.	  Aðrir	  nemendur	  

fari	  að	  horfa	  öðrum	  augum	  á	  nemendur	  og	  að	  sú	  hugsun	  sé	  jafnvel	  sprottin	  frá	  foreldrum	  

að	  hluta	  til.	  Hugmyndin	  um	  einstaklingsmiðað	  nám	  heillar	  Sigríði	  og	  hún	  vildi	  óska	  þess	  að	  
það	  væru	  til	  peningar	  hér	  á	  landi	  til	  þess	  að	  framfylgja	  því	  almennilega.	  En	  hún	  telur	  að	  
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með	  einstaklingsmiðuðu	  námi	  sé	  hægt	  að	  sporna	  að	  einhverju	  leyti	  við	  þessari	  stimplun	  á	  

nemendur	  og	  að	  það	  hefði	  getað	  hjálpað	  henni	  mikið.	  	  

	   Erlendi	  leið	  mjög	  vel	  námslega	  þegar	  hann	  var	  settur	  í	  sérdeild	  en	  því	  miður	  var	  

það	  á	  kostnað	  félagslega	  þáttarins.	  Honum	  fannst	  erfitt	  að	  læra	  í	  stórum	  hópi	  nemenda	  

og	  var	  því	  tekin	  ákvörðun	  að	  færa	  hann	  í	  sérdeild	  á	  unglingastigi.	  Í	  deildinni	  voru	  ekki	  
einungis	  nemendur	  sem	  áttu	  erfitt	  með	  nám	  heldur	  einnig	  þeir	  nemendur	  sem	  áttu	  erfitt	  

með	  félagslega	  þáttinn.	  Þessir	  nemendur	  voru	  ekki	  með	  sínum	  bekk	  nema	  í	  íþróttum	  og	  

þá	  fann	  Erlendur	  strax	  hve	  mikill	  munur	  var	  á	  honum	  og	  bekkjarfélögum	  hans	  námslega.	  	  

4.3 Kennarinn	  sem	  fyrirmynd	  

Allir	  þátttakendur	  höfðu	  haft	  bæði	  góða	  og	  slæma	  kennara	  á	  skólagöngu	  sinni	  en	  upplifðu	  

að	  tími	  kennaranna	  væri	  mjög	  takmarkaður	  og	  nefndi	  Sigríður	  meðal	  annars	  að	  hún	  hafi	  í	  
raun	  ekki	  viljað	  biðja	  um	  aðstoð	  í	  sífellu	  þar	  sem	  hún	  var	  í	  bekk	  með	  20	  öðrum	  

nemendum.	  	  

Þetta	  er	  oft	  það	  að	  það	  sé	  einn	  kennari	  og	  20	  nemendur	  sko	  og	  hvernig	  ferðu	  
að...ég	  er	  í	  þessum	  stóra	  bekk	  þá	  náttúrulega	  vildi	  maður	  ekkert	  mikið	  vera	  að	  
biðja	  um	  aðstoð	  og	  segja	  alltaf	  ég	  skil	  þetta	  ekki,	  ég	  skil	  þetta	  ekki	  ennþá	  þú	  

veist.	  

	   Saga	  Erlends	  á	  kennurum	  á	  grunnskólagöngu	  sinni	  var	  með	  svipuðu	  sniði	  og	  

Sigríðar	  en	  hann	  tengdi	  góða	  og	  slæma	  kennara	  við	  það	  hvernig	  þeir	  tóku	  á	  einelti	  í	  hans	  

garð	  af	  hálfu	  samnemenda	  hans.	  

Það	  fer	  held	  ég	  bara	  allt	  eftir	  því	  hvernig	  í	  raun	  og	  veru	  karakterinn	  er	  byggður	  hjá	  
þeim.	  Sumir	  kennarar	  voru	  bara	  að	  nenna	  þessu	  ekki,	  ég	  ætla	  ekki	  að	  segja	  lögðu	  

mann	  í	  einelti	  en...skiptu	  sér	  voða	  lítið	  af	  því	  þegar	  einelti	  átti	  sér	  stað	  og	  sumir	  
tóku	  alveg	  hart	  á	  því.	  

Erlendur	  lýsir	  góðum	  kennara	  sem	  skilningsríkum	  kennara.	  Skilningsríkum	  á	  þann	  hátt	  

að	  hann	  sýnir	  nemendum	  skilning	  ef	  þeir	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  námið.	  Honum	  þykir	  

þolinmæði	  vera	  mikill	  kostur	  hjá	  kennurum	  og	  helstu	  ráð	  sem	  hann	  gat	  gefið	  verðandi	  
stærðfræðikennurum	  var	  að	  temja	  sér	  þolinmæði.	  	  

Bara	  vera	  skilningsríkir	  við	  nemendur	  sína,	  sýna	  þeim	  góða	  þolinmæði,	  og	  útskýra	  
fyrir	  þeim	  dæmunum	  bara	  betur.	  Þú	  veist	  bara	  svona	  eins	  og	  með	  myndum	  eða	  þú	  

veist	  svona	  sögum	  eða	  eitthvað	  svoleiðis	  og	  bara	  já,	  bara	  sýna	  góða	  þolinmæði.	  
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Aðspurð	  um	  ráð	  til	  verðandi	  stærðfræðikennara	  fannst	  Guðnýju	  mikilvægt	  að	  

kennarar	  mættu	  nemendum	  á	  þeirra	  plani.	  Þó	  svo	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  nemendur	  sýni	  
kennara	  virðingu	  er	  virðing	  kennara	  við	  nemendur	  að	  öllu	  leyti	  jafn	  mikilvæg.	  Henni	  fannst	  

nauðsynlegt	  að	  kennarar	  gæfu	  nemendum	  tíma	  til	  þess	  að	  skilja	  einn	  þátt	  stærðfræðinnar	  

áður	  en	  þeir	  færu	  í	  næsta	  verkefni.	  	  

Ef	  viðkomandi	  segist	  ekki	  skilja	  þetta	  þá	  bara,	  þarftu	  bara	  að	  gefa	  honum	  tíma	  til	  
þess	  að	  ná	  þessu,	  ná	  taki	  á	  þessu.	  Ekki	  alltaf	  halda	  áfram	  og	  demba	  verkefnum	  á	  

hann.	  Bara	  leyfa	  honum	  að	  klára	  þetta	  á	  sínum	  tíma	  og	  halda	  þannig	  áfram...Þeir	  
sem	  eiga	  í	  erfðleikum	  með	  stærðfræði	  þeir	  þurfa	  bara	  auka	  tíma.	  

	   Lokaorð	  Sigríðar	  til	  verðandi	  stærðfræðikennara	  voru	  útskýra	  verkefnin	  vel	  fyrir	  

nemendum	  hvort	  sem	  er	  á	  töflunni	  með	  öllum	  bekknum	  eða	  með	  þeim	  nemendum	  sem	  

þurfa	  sérstaklega	  á	  því	  að	  halda.	  Hún	  telur	  að	  áhugi	  á	  greininni	  og	  árangur	  haldist	  í	  hendur	  

og	  að	  nauðsynlegt	  sé	  fyrir	  kennara	  finna	  einhverjar	  leiðir	  til	  þess	  að	  gera	  stærðfræðina	  
áhugaverða	  og	  skemmtilega.	  En	  er	  þó	  ekki	  viss	  um	  hver	  sé	  besta	  leiðin	  til	  þess.	  	  

Kannski	  láta	  þetta	  líta	  út	  eins	  og	  þraut	  skilurðu.	  Þú	  veist	  gaman	  að	  komast	  að	  

endinum	  þú	  veist.	  Hvernig	  leysum	  við	  þetta	  dæmi?...Þetta	  verður	  rosalega	  auðvelt	  
og	  skemmtilegt	  þegar	  maður	  loksins	  nær	  því	  og	  getur	  þá	  haldið	  áfram.	  Þetta	  er	  
voðalega	  erfitt	  og	  leiðinlegt	  þegar	  maður	  skilur	  ekki...	  Ef	  maður	  er	  ekki	  góður	  í	  því	  

þá	  hefur	  maður	  svo	  lítinn	  áhuga	  á	  því	  og	  ef	  maður	  verður	  góður	  í	  því	  þá	  kannski	  
fær	  maður	  meiri	  áhuga.	  En	  hvernig	  fer	  maður	  að	  því?.	  	  

	   Þó	  þessi	  rannsókn	  hafi	  verið	  lítil	  og	  engan	  veginn	  hugsuð	  til	  að	  vera	  með	  

alhæfingar	  um	  áhrifaþætti	  á	  gengi	  í	  stærðfræði	  eru	  svör	  þátttakenda	  gott	  veganesti	  fyrir	  

verðandi	  stærðfræðikennara	  til	  að	  hafa	  í	  huga	  til	  að	  leggja	  sitt	  af	  mörkum	  til	  að	  gera	  

upplifun	  nemenda	  af	  stærðfræðinámi	  jákvæða.	  	  

	   Í	  næsta	  kafla	  verða	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  skoðaðar	  í	  ljósi	  rannsókna	  og	  

hugmyndafræði	  um	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu.	  	  
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5 Umræður	  

Það	  var	  merkilegt	  að	  fá	  innsýn	  í	  það	  sem	  fór	  um	  huga	  þátttakenda	  þegar	  þeir	  hugsuðu	  um	  

stærðfræði	  og	  stærðfræðinám.	  Hjá	  þeim	  kallaði	  þessi	  hugusn	  fram	  ónotatilfinningu	  en	  

þátttakendur	  voru	  á	  einu	  máli	  að	  stærðfræði	  væri	  erfið	  og	  leiðinleg.	  Þátttakendur	  töluðu	  

um	  mikilvægi	  kennarans	  í	  stærðfræðinámi	  sínu	  en	  fyrir	  þeim	  hafði	  hann	  mikið	  vægi	  þegar	  

kom	  að	  gengi	  þeirra	  í	  náminu.	  Þolinmæði	  var	  stærsti	  kostur	  kennara	  að	  þeirra	  mati	  en	  það	  

er	  í	  samræmi	  við	  niðurstöður	  rannsóknar	  Kristínar	  Bjarnadóttur	  þar	  sem	  nemendur	  á	  

framhaldsskólastigi	  lýstu	  góðum	  stærðfræðikennara	  sem	  kennara	  sem	  hefur	  góða	  
þolinmæði,	  er	  sanngjarn	  og	  gefur	  sér	  tíma	  til	  þess	  að	  útskýra	  efnið	  vel	  (Kristín	  

Bjarnadóttir,	  2010).	  	  

Þolinmæði	  var	  þó	  ekki	  eini	  kostur	  kennara	  heldur	  vildu	  þátttakendur	  meina	  að	  það	  

skipti	  sköpum	  að	  kennari	  hefði	  áhuga	  á	  efninu	  sem	  hann	  væri	  að	  kenna,	  sýndi	  þeim	  
nemendum	  sem	  ættu	  í	  erfiðleikum	  með	  námið	  skilning	  og	  bæri	  virðingu	  fyrir	  öllum	  

nemendum	  í	  kennslustofunni.	  Þær	  rannsóknir	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  hér	  að	  framan	  

sýna	  fram	  á	  þessi	  sömu	  einkenni	  góðs	  kennara.	  Gagnkvæm	  virðing	  nemenda	  og	  kennara	  
og	  jákvæðni	  í	  garð	  fjölbreyttra	  nemenda	  voru	  meðal	  þess	  sem	  nemendur	  töldu	  

mikilvægan	  eiginleiki	  kennara	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2010;	  Azer,	  2005).	  	  

	   Saga	  þátttakenda	  af	  aðstæðum	  á	  skólagöngunni	  var	  keimlík	  en	  allir	  stunduðu	  þeir	  
nám	  í	  skóla	  sem	  vann	  eftir	  einhvers	  konar	  getuskiptingu,	  hvort	  sem	  það	  var	  í	  öllum	  

greinum	  eða	  einungis	  að	  hluta	  til.	  Námslega	  þótti	  þeim	  getuskipting	  geta	  haft	  tilskilin	  áhrif	  
en	  þau	  fundu	  fyrir	  ákveðnum	  félagslegum	  hömlum	  í	  kjölfarið.	  Þeim	  þótti	  samnemendur	  

sýna	  þeim	  annað	  viðmót	  og	  fundu	  fyrir	  ákveðnum	  fordómum	  í	  sinn	  garð	  vegna	  slakari	  

námsárangurs.	  Samkvæmt	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  er	  eitt	  af	  hlutverkum	  kennara	  
að	  skapa	  nemendum	  aðstæður	  sem	  hvetja	  til	  náms	  og	  viðhalda	  jákvæðu	  andrúmslofti	  

innan	  skólastofunnar	  þannig	  að	  öllum	  nemendum	  líði	  sem	  best.	  	  

	   Einn	  þátttakandi	  hafði	  orð	  á	  því	  að	  stærðfræði	  væri	  tiltölulega	  auðskilin	  til	  að	  byrja	  

með	  en	  þegar	  fleiri	  reglur	  og	  flóknari	  reikniaðgerðir	  bætast	  við	  verður	  þetta	  erfiðara.	  

Henni	  þykir	  erfitt	  að	  muna	  þær	  reglur	  sem	  þarf	  að	  vinna	  eftir	  og	  á	  erfitt	  með	  að	  tengja	  
gamla	  þekkingu	  við	  nýja	  sem	  er	  einmitt	  það	  sem	  stærðfræðin	  byggir	  svo	  mikið	  á.	  Í	  bókinni	  

Understanding	  Middle	  School	  Math	  fjalla	  Hyde	  og	  félagar	  (2009)	  um	  þrjár	  meginreglur	  

Donovan	  og	  Bransford	  um	  stærðfræðinám.	  Þær	  fela	  í	  sér	  að	  stærðfræði	  byggi	  á	  fyrri	  
þekkingu,	  stærðfræði	  sé	  best	  lærð	  með	  skilningi	  og	  mikilvægi	  sjálfsvitundar	  í	  
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stærðfræðinámi.	  Þessi	  þrjú	  skilyrði	  til	  stærðfræðináms	  virðist	  vera	  það	  sem	  orsakar	  

erfiðleika	  þátttakenda.	  Færnin	  að	  byggja	  ofan	  á	  þá	  þekkingu	  sem	  þau	  búa	  yfir	  nú	  þegar	  er	  
lítil	  sem	  engin	  hjá	  þeim	  og	  þannig	  gefast	  þau	  upp	  þegar	  á	  móti	  blæs.	  Þátttakendur	  höfðu	  

litla	  sem	  enga	  trú	  á	  sinni	  eigin	  getu	  í	  stærðfræði	  og	  einblíndu	  heldur	  á	  veikleika	  sína	  og	  

það	  sem	  var	  erfitt	  í	  stað	  þess	  að	  sjá	  styrkleika	  sína	  þar	  sem	  þá	  var	  að	  finna.	  Það	  tengist	  
þessari	  sjálfsvitund	  nemenda	  í	  henni	  felst	  hæfileikinn	  til	  þess	  að	  koma	  auga	  á	  styrkleika	  

sína	  og	  veikleika	  og	  sjá	  möguleikana	  í	  þeim	  aðstæðum	  sem	  nemendur	  eru	  í	  (Hyde	  o.fl.,	  

2009).	  	  

	   Þátttakendur	  minnast	  einnig	  á	  þær	  aðferðir	  sem	  kennarar	  notuðu	  á	  

grunnskólagöngu	  þeirra.	  Þar	  var	  töflukennsla	  í	  forgrunni	  en	  þau	  benda	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  

koma	  til	  móts	  við	  alla	  nemendur	  með	  ólíkum	  aðferðum,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  teikna	  

myndir,	  setja	  dæmið	  upp	  í	  dulbúningi	  þrautar	  og	  þess	  háttar.	  Hér	  spila	  ólíkar	  

kennsluaðferðir	  stórt	  hlutverk	  og	  má	  til	  dæmis	  nefna	  þrautalausnaraðferð	  sem	  felur	  í	  sér	  
að	  efla	  rökhugsun	  nemenda	  og	  kenna	  þeim	  að	  takast	  á	  við	  ólík	  viðfangsefni	  (Ingvar	  
Sigurgeirsson,	  2008).	  	  

Mikill	  fjölbreytileiki	  er	  í	  nemendahópum	  og	  ekki	  hægt	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  því	  að	  eitt	  
geti	  gengið	  yfir	  alla.	  Nemendur	  eiga	  rétt	  á	  námi	  við	  sitt	  hæfi	  og	  þurfa	  skóla	  þess	  vegna	  að	  
leita	  leiða	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  alla	  nemendur	  sína	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  

2011).	  Í	  þessu	  felst	  til	  dæmis	  hugmyndin	  um	  einstaklingsmiðað	  nám	  en	  þátttakendur	  
rannsóknarinnar	  töluðu	  um	  hrifningu	  sína	  af	  þessari	  hugmynd	  sér	  í	  lagi	  þar	  sem	  

getuskipting	  hafði	  nokkuð	  slæm	  félagsleg	  áhrif	  á	  þau.	  	  

Af	  þessu	  má	  sjá	  að	  upplifun	  þessara	  nemenda	  af	  þeim	  þáttum	  sem	  höfðu	  áhrif	  á	  

gengi	  þeirra	  í	  stærðfræði	  kemur	  heim	  og	  saman	  við	  þau	  atriði	  sem	  talin	  eru	  skipta	  máli	  í	  

þeim	  fræðum	  sem	  hér	  hafa	  verið	  kynnt.	  Sem	  verðandi	  kennari	  finnst	  mér	  áhugavert	  að	  sjá	  

að	  upplifun	  einungis	  þriggja	  nemenda	  endurspeglar	  hugmyndafræði	  og	  rannsóknir	  á	  

stærðfræðinámi	  og	  -‐kennslu.	  Það	  sýnir	  að	  nauðsynlegt	  er	  að	  rödd	  nemenda	  heyrist	  í	  

skólastofunni	  og	  að	  tekið	  sé	  mark	  á	  henni.	  Ég	  tel	  að	  með	  því	  að	  hlusta	  á	  skoðanir	  

nemenda	  og	  haga	  kennslunni	  að	  einhverju	  leyti	  út	  frá	  hugmyndum	  þeirra	  verði	  nám	  

þeirra	  merkingabærra.	  	  	  
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6 Lokaorð	  

Það	  eru	  ekki	  allir	  sammála	  um	  ágæti	  og	  mikilvægi	  stærðfræðinnar	  en	  það	  breytir	  því	  ekki	  

að	  stærðfræði	  og	  stærðfræðinám	  er	  stór	  þáttur	  í	  lífi	  allra	  þeirra	  sem	  lifa	  og	  hrærast	  í	  

nútímasamfélagi.	  Í	  upphafi	  þessa	  verkefnis	  var	  lagt	  af	  stað	  með	  að	  leita	  svara	  við	  

spurningunni:	  Hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  gengi	  nemenda	  í	  stærðfræði?	  Af	  framansögðu	  má	  

vera	  ljóst	  að	  áhrifaþættirnir	  eru	  margþættir.	  Rauði	  þráðurinn	  í	  þessum	  þáttum	  virðist	  þó	  

vera	  hæfni	  kennarans	  til	  að	  miðla	  efninu	  og	  ná	  til	  nemenda	  á	  þann	  máta	  að	  það	  byggi	  upp	  

sjálfstraust	  og	  trú	  á	  eigin	  getu.	  Ýmsar	  spurningar	  hafa	  vaknað	  við	  gerð	  þessa	  verkefnis	  
sem	  gaman	  væri	  að	  kanna	  frekar	  eins	  og	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvernig	  sjálfstraust	  nemenda	  og	  

trú	  á	  eigin	  getu	  hefur	  áhrif	  á	  gengi	  þeirra	  í	  stærðfræðinámi.	  Samhliða	  því	  væri	  áhugavert	  

að	  kanna	  hvað	  skiptir	  máli	  til	  að	  byggja	  upp	  það	  sjálfstraust	  sem	  nemendur	  þarfnast	  til	  

þess	  að	  takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni.	  

Það	  er	  í	  raun	  hægt	  að	  horfa	  á	  stærðfræðinám	  sem	  nokkurs	  konar	  turn	  úr	  LEGO	  

kubbum.	  Ef	  grunnurinn	  er	  ekki	  nægilega	  sterkur	  þá	  hrynur	  turninn.	  Það	  sama	  á	  við	  um	  

stærðfræði,	  ef	  það	  er	  ekki	  hlúð	  vel	  að	  grunninum	  og	  hann	  ekki	  nægilega	  góður	  þá	  verður	  
allt	  sem	  kemur	  á	  eftir	  svo	  miklu	  erfiðara	  og	  skilningur	  nemenda	  verður	  lítill	  sem	  enginn	  

sem	  veldur	  því	  að	  nemendur	  gefast	  upp	  á	  námi	  í	  greininni.	  	  
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Viðauki	  1:	  Viðtalsrammi	  

§ Hvað	  kemur	  upp	  í	  hugann	  þegar	  þú	  hugsar	  um	  stærðfræði?	  

§ Hvernig	  hefur	  þér	  gengið	  almennt	  í	  stærðfræði?	  

§ Hvaða	  þætti	  telur	  þú	  hafa	  mest	  áhrif	  á	  gengi	  þitt	  í	  stærðfræði?	  (Kennari,	  vinir,	  

stuðningur,	  aukakennsla	  o.s.frv.)	  

§ Hvað	  var	  gott	  og	  hvað	  var	  slæmt?	  (Horfa	  kannski	  sérstaklega	  á	  

stærðfræðikennara)	  

§ Hvernig	  lýsa	  þeir	  erfiðleikar	  sem	  þú	  hefur	  upplifað	  í	  stærðfræði	  sér?	  

§ Hvenær	  fór	  þér	  að	  ganga	  illa	  að	  eigin	  mati.	  

§ Átt	  þú	  við	  einhvers	  konar	  námsörðugleika	  að	  etja?	  (ADHD,	  lesblinda,	  sértækir	  
stærðfræðiörðugleikar)	  

§ Getur	  þú	  sagt	  mér	  frá	  kennsluaðstæðum	  á	  skólagöngu	  þinni?	  (getuskipting,	  

hjálpargögn,	  kennslustofur	  o.þ.h)	  	  

§ Hver	  er	  reynsla	  þín	  af	  kennurum	  þínum	  á	  skólagöngu	  þinni?	  	  

§ Hvernig	  myndir	  þú	  lýsa	  góðum	  kennara?	  –	  Hvaða	  eiginleika	  þarf	  hann	  að	  hafa	  

§ Hvað	  myndir	  þú	  ráðleggja	  mér	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  ég	  byrja	  að	  kenna	  stærðfræði	  
til	  að	  auka	  líkur	  á	  að	  nemendur	  mínir	  nái	  árangri	  og	  finnist	  stærðfræði	  skemmtileg.	  

o Hvað	  á	  ég	  að	  passa	  upp	  á	  að	  gera?	  

o Hvað	  á	  ég	  að	  passa	  mig	  á	  að	  gera	  alls	  ekki?	  
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Viðauki	  2:	  Leyfi	  fyrir	  notkun	  upplýsinga	  

Undirritaður	  gefur	  Tönju	  Kristínu	  Leifsdóttur	  leyfi	  til	  viðtals	  auk	  þess	  að	  gefa	  leyfi	  til	  
notkunar	  upplýsinga	  sem	  fram	  koma	  við	  vinnu	  sína	  með	  neðangreindum	  forsendum.	  

Viðtalið	  við	  undirritaða/n	  er	  tekið	  vegna	  rannsóknar	  tengdri	  B.Ed	  verkefni	  við	  

Kennaradeild	  Háskóla	  Íslands.	  Upplýsingar	  verða	  notaðar	  við	  vinnslu	  verkefnisins	  þar	  sem	  

viðhorf	  nemenda	  til	  stærðfræði	  eru	  skoðuð	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  veita	  kennurum	  betri	  

vitneskju	  um	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  koma	  til	  móts	  við	  nemendur	  sem	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  

stærðfræðinám.	  Niðurstöður	  eru	  settar	  fram	  í	  ritgerð	  sem	  birtist	  opinberlega	  en	  nöfn	  og	  

önnur	  auðkenni	  verða	  tekin	  út	  svo	  viðmælendur	  þekkjast	  ekki	  við	  lestur	  
rannsóknarritgerðarinnar.	  	  

Við	  úrvinnslu	  verkefnis	  og	  geymslu	  upplýsinga	  verður	  fulls	  trúnaðar	  gætt.	  
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