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Formáli 

Viðfangsefni þessarar starfendarannsóknar var að þróa kennslu með Numicon 

námsgögnum fyrir nemendur í 3. bekk. Ég sem umsjónarkennari til tíu ára hef oft velt 

því fyrir mér hversu lítil áhersla er lögð á aukinn stuðning í stærðfræði fyrir þá 

nemendur sem ná ekki grunnskilningi strax á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar. Mig 

langaði þar af leiðandi að beina sjónum mínum að stærðfræði í minni lokaritgerð. 

Ritgerðin er 30 eininga lokaritgerð til fullnaðar M.Ed. gráðu í sérkennslufræði. Mér 

fannst þetta góð leið til að dýpka skilning minn og getu til að kenna stærðfræði á 

fjölbreyttan hátt með fjölbreyttum hópi nemenda. Ég fékk tvö ár í leyfi frá mínum 

skólastjórnendum og vil ég þakka fyrir það og þann stuðning sem þeir veittu mér þar 

sem ég fékk að halda námskeið fyrir nemendur í 3. bekk í skólanum. Mig langar að 

þakka nemendunum sem voru á námskeiðinu, foreldrum þeirra og umsjónarkennurum. 

Ég vil þakka frænku minni Birnu Vilhjálmsdóttur fyrir alla þriðjudagana sem við unnum 

saman að ritgerðum okkar. Ég vil þakka eiginmanni mínum Böðvari Kára Ástvaldssyni og 

dætrum okkar, þeim Bjarteyju Líf, Eygló Dögg og Sólbjörtu Ýri fyrir góðan stuðning og 

þolinmæði meðan á skrifum stóð. Án þeirra hefði ég ekki náð að ljúka verkinu.  

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, 1. júní 2016 

 

Ólöf Benediktsdóttir 
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Ágrip  

Mikilvægt er að nemendur nái góðum tökum á grunnfærni í stærðfræði. Ef grunnurinn 

er veikur er erfitt að byggja ofan á fyrri þekkingu. Ein kennsluaðferð hentar aldrei öllum. 

Numicon námsgögn bjóða upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir í stærðfræði og þau sýna 

skýrt hvað hver tala frá 1-10 stendur fyrir. Þau eru fjölskynja námsgögn sem vekja 

áhuga nemenda þar sem þau eru litrík og með þeim gefst nemendum kostur á að læra í 

gegnum leik. 

Ritgerð þessi fjallar um starfendarannsókn sem unnin var í janúar og febrúar 2016. 

Rannsóknin var gerð á námskeiði þar sem ég og tólf nemendur í 3. bekk vorum 

þátttakendur. Á námskeiðinu nýtti ég Numicon námsgögn í stærðfræðikennslu. 

Gögnum var safnað með hljóðupptökum, dagbókarskrifum og ljósmyndum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna uppbyggilegar leiðir til að efla áhuga og skilning á 

stærðfræði í fjölbreyttum nemendahópi. Markmið rannsóknarinnar var að prófa 

hvernig ég fór að við að nota Numicon námsgögn með nemendum sem fengu tækifæri 

til að nýta þau í stærðfræðinámi. Ég er að fara úr starfi umsjónarkennara yfir í starf 

sérkennara, því ákvað ég að prófa fjölbreyttar kennsluaðferðir með Numicon 

námsgögnunum. Með rannsókninni hafði ég það að leiðarljósi að skoða hvernig 

kennslan þróaðist og hvernig áhugi og færni nemenda breyttist.  

Námsgögn sem má handfjatla og leika sér með bjóða upp á fjölbreytta vinnu en 

alltaf þarf að hafa að leiðarljósi að nemendur eru ólíkir, hafa ólík áhugamál og ólíkan 

uppruna. Nemendurnir í rannsókninni áttu auðvelt með að tjá sig í hópnum. Vinna á 

gólfi býður upp á mikla möguleika en getur líka skapað ákveðinn vanda. Námsbækur 

geta haft neikvæð áhrif á nemendur og haft áhrif á áhuga og sjálfstæði þeirra. 

Samkvæmt könnun sem ég lagði fyrir nemendur fannst þeim námskeiðið skemmtilegt 

og þeir urðu öruggari í stærðfræði og ég sem kennari varð öruggari. Ég tel að þetta 

námskeið eigi að geta nýst mér vel í vinnu inni í kennslustofu með nemendum í góðri 

samvinnu við umsjónarkennara.  
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Abstract 

“I do poorly in math, I am only on page 24 in Sproti“. Action research using Numicon 

materials with students in grade 3.  

 

It is important that students require basic knowlegde of maths. If their basic knowledge 

is weak, then, it is difficult to build further knowlegde in the future. One teaching 

method does not always suit everybody, but Numicon learning resources offer varied 

teaching methods in maths, which show clearly what each number from 1-10 stands 

for. They are multisensorial learning resources that students find inspiring because they 

are colourful and allow them the opportunity to learn through play. 

This essay deals with action research, which was carried out in January and 

February 2016. The research was done during a course in which I and twelve students 

in 3d grade participated. During the course I made use of Numicon materials in maths 

teaching. Information was gathered with sound recordings, dairy writing and 

photographs. The purpose of the research was to inquire about positive avenues to 

strengthen interest in and understanding of maths in a diverse group of students. The 

aim was to test my approach to using Numicon materials with students who had the 

opportunity to make use of them in the study of maths. I am moving from a job as a 

supervisory teacher to another as a special needs teacher, which is why I decided to try 

out varied teaching methods with Numicon materials. In the research I was guided by 

how the teaching developed and how the interest and skills of the students changed. 

Teaching resources that you can touch and play with offer multiple ways of working, 

but you always have to be guided by the fact that students are different: have different 

interests and origins. The students who took part in the research found it easy to 

express themselves in the group. Working on the floor offers many possibilities, but can 

also create certain problems. Text books can have a negative influence on students and 

their interest and independence. According to a survey conducted with the students 

they said they quite liked the course and gained confidence in maths, while I gained 

confidence as a teacher. I consider that this course can be useful to me when working 

in the class room with students in constructive collaboration with a supervisor.  
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1 Inngangur 

Í skóla án aðgreiningar og í fjölmenningarlegu samfélagi eru nemendur sem hefja 

grunnskólanám margbreytilegur og ólíkur hópur. Sumir nemendur ná strax góðum 

tökum í grunnfögunum lestri og stærðfræði meðan önnur gera það ekki. Það er 

mikilvægt að bregðast við þegar kennarar sjá að nemendur eiga í erfiðleikum með að ná 

tökum á náminu. Kennarar þurfa að koma til móts við margbreytilegan nemendahóp og 

verða að vera tilbúnir að gera það á fjölbreyttan hátt og prófa sig áfram með nýjar 

leiðir. Sérkennsla getur verið góð að vissu marki en ávallt ber að hlusta á nemendur og 

foreldra. Mikilvægt er að sérkennsla sé hluti af almennu skólastarfi sem nýtist öllum 

nemendum skólans en með því er hægt að koma í veg fyrir að nemendur fái á sig 

sérkennslustimpil. Í sumum tilfellum getur verið gott að vinna með nemendur í litlum 

hópum en ég tel að ef unnið er þannig sé gott að sú vinna sé í námskeiðsformi, þar sem 

kennt er afmarkað efni í ákveðinn tíma.  

Þegar ég var spurð sem barn hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór sagðist ég 

ætla að verða kennari. Ég var ekki eins viss þegar kom að því að ákveða hvað ég ætlaði 

að læra eftir stúdentspróf, ég vissi þó að mig langaði að vinna með börnum. Ég byrjaði í 

sálfræði haustið 1993 og ætlaði mér að verða barnasálfræðingur, það heillaði mig mikið 

og ég naut þess að læra allt sem viðkom börnum. Námið gekk þó ekki sem skyldi og 

eftir að hafa fallið tvisvar í sama faginu og engin leið að fá að taka það aftur stóð ég 

uppi með BA ritgerð en enga gráðu. Ég tók mér frí frá námi fór að vinna á 

skammtímavistun fyrir fötluð og langveik börn og fann mig vel í því starfi, en mig 

langaði að mennta mig meira og fá BA gráðuna. Ég fór í uppeldis- og menntunarfræði 

haustið 1999 og kláraði hana vorið 2000 þar með fékk ég BA prófið með sálfræði sem 

aðalgrein og uppeldis- og menntunarfræði sem aukagrein. Haustið 2000 fékk ég starf 

sem leiðbeinandi í eitt ár og var umsjónarkennari í 2. bekk. Ég var fullviss eftir þann 

vetur að mig langaði að verða kennari og ákvað að fara í kennsluréttindanám. Ég lauk 

því vorið 2004 og byrjaði að kenna sem umsjónarkennari á yngsta stigi um haustið. Eftir 

að hafa starfað sem umsjónarkennari á yngsta stigi í tíu ár ákvað ég að fara í nám. Ég 

fann til þreytu í starfi 2014 og að ég þyrfti að gera eitthvað til að brenna ekki út í starfi. 

Sérkennslan hefur heillað mig lengi, ég fékk því leyfi frá kennslu í eitt ár til að taka 

diplóma í sérkennslufræði. Þegar því ári lauk var ég ekki tilbúin að hætta og langaði að 
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halda áfram námi. Ég fór aftur á fund skólastjóra og fékk leyfi í ár í viðbót til að ljúka 

M.Ed. gráðu í sérkennslufræði, ég er mjög þakklát fyrir að fá leyfi og þá ákvörðun mína 

að halda áfram. Í lok sumars 2015 fór ég að huga að lokaverkefni. Mér fannst ég vera 

komin með góðan grunn í lestri og lestrarerfiðileikum en fannst mig vanta 

stærðfræðigrunn. Skólinn, sem ég hef starfað í síðan haustið 2004, mun ég framvegis 

nefna Bjartarskóla. Mér hefur fundist sérkennslu í stærðfræði á yngsta stigi í 

Bjartarskóla ábótavant og hef þar af leiðandi áhuga á að sinna betur þeim nemendum 

sem hafa þörf fyrir fjölbreyttum leiðum til að nálgast stærðfræði.  

Það er mjög skýrt í lögum að við eigum að sinna öllum nemendum jafnt og koma 

þeim til þroska. Í 13. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008), segir meðal annars að 

hlutverk grunnskóla sé að „stuðla að alhliða þroska allra nemenda“ og að „allir 

nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi... sem tekur mið af 

þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum 

þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna”. Samkvæmt 17. grein laga 

um grunnskóla (nr. 91/2008), kemur fram að „nemendur eigi rétt á að komið sé til móts 

við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis“. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um að það sé mikilvægt að 

nemendur hafi jákvætt viðhorf og trú á sjálfa sig í stærðfræði. Það á að kenna 

stærðfræði á fjölbreyttan hátt þannig að nemendur fái skilning á stærðfræði og geti 

notað tungumál stærðfræðinnar. Einnig segir að megintilgangur stærðfræðináms sé að 

nemendur öðlist alhliða færni til að nota stærðfræði sem verkfæri í fjölbreyttum 

tilgangi og við ólíkar aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 209). Í nýrri 

aðalnámskrá er talað um sex grunnþætti menntunar. Einn þessara grunnþátta er 

lýðræði og mannréttindi en þar er fjallað um mannréttindaráðstefnu sem haldin var í 

Strassborg þar sem 500 ungmenni komu saman og sömdu yfirlýsingu um réttindi og 

skyldur manna. Ungmennin voru frá 80 þjóðum. Mér finnst fyrsta grein yfirlýsingarinnar 

mjög sterk og reyni ég að hafa hana að leiðarljósi í minni kennslu með fjölbreyttum hópi 

nemenda og sem manneskja í fjölþjóðlegu samfélagi, en hún hljóðar svona „Allar 

manneskjur eru jafn mikils virði og hver hefur sín sérkenni. Jöfnuð og fjölbreytileika ber 

að virða“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 26).  

Við erum öll jafn mikils virði og það er í mínum verkahring að finna kennsluaðferð 

við hæfi allra og vera opin fyrir því að breyta um takt ef sú aðferð sem ég nota hentar 

ekki. Það er skýrt í lögunum að við eigum að koma á móts við alla nemendur. Ein aðferð 

hentar aldrei öllum og því er mikilvægt að finna færar leiðir þannig að allir fái það sem 

þeir eiga rétt á og þarfnast. Það er mikilvægt að temja nemendum að nota hugtök 
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stærðfræðinnar. Mér finnst mjög mikilvægt að við leggjum okkur fram þannig að 

nemendum okkar líði vel í skólanum enda er fjallað um það í grunnskólalögum. 

Grunnþættir stærðfræðinnar, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling eru 

undirstöðuþættir fyrir áframhaldandi nám í stærðfræði. Nemendur þurfa að þróa með 

sér hæfni til að leysa viðfangsefni og setja þau fram auk þess að ígrunda ólíkar aðferðir 

og líkön og nýta þau við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 209). Það gefur því auga leið að ef grunnurinn er veikur og 

nemandi hefur ekki náð fullum tökum á grunnþáttunum í stærðfræði er hætta á að 

hann lendi í vandræðum þegar kemur að því að byggja ofan á fyrri þekkingu og nota 

stærðfræðina í fjölbreyttum tilgangi við ólíkar aðstæður.  

Ég fór á mitt þriðja Numicon námskeið haustið 2015 í Bjartarskóla hjá Kristínu Wallis 

sem hefur verið að halda námskeið í notkun Numicon námsgagna hér á landi og í 

Bretlandi undanfarin ár. Ég var farin að huga að því hvort ég gæti nýtt rannsókn á vinnu 

með Numicon form í lokaritgerðinni. Ég talaði við Kristínu Wallis og fékk lánaða bók hjá 

henni sem heitir „Closing the gap“ (Elliott, Atkinsson, Tacon og Wing, e.d.). Ég nota 

hana til stuðnings í þessari rannsókn. Numicon formin hafa frá því að ég kynntist þeim 

fyrst vakið áhuga minn, formin sem slík, litirnir og þær fjölbreyttu kennsluaðferðir sem 

hægt er að nota með þeim. Ég hef tekið eftir því að nemendur hafa haft gaman af því 

að handfjatla þau og þeir hafa spáð mikið í útliti þeirra og þau vekja áhuga og 

spurningar hjá þeim. Ég á svokallað heimasett af Numicon námsgögnum sem yngsta 

dóttir mín hefur haft gaman að leika sér með frá því að hún var 3-4 ára. Formin hafa 

vakið upp ýmsar spurningar hjá henni og hún hefur búið til ýmis munstur og notað þau 

við leik. Mig langar að nota Numicon meira í kennslu og hef trú á því að það geti hentað 

vel fjölbreyttum nemendahópi. Það er búið að kaupa heilmikið af Numicon 

námsgögnum í Bjartarskóla. Ég ákvað að útbúa námskeið fyrir breiðan nemendahóp á 

yngsta stigi sem þarf á því að halda að kennsluaðferðir og námsefni sé fjölbreytt. Þetta 

námskeið ætti ég að geta notað í áframhaldandi vinnu með nemendum þegar ég fer að 

starfa sem sérkennari. Ég tel að starfendarannsókn geti hentað vel verkefni af þessu 

tagi, þar sem ég sem kennari get metið starf mitt um leið og ég nota Numicon 

námsgögnin. Mér finnst mikilvægt að prófa mig áfram og meta jafnt og þétt hvernig 

gengur hjá mér og tel ég að rannsóknin geti nýst mér, Bjartarskóla og jafnvel öðrum 

skólum vel. Mér finnst mikilvægt að gögn sem notuð eru í kennslu séu prófuð markvisst 

þannig að vitað sé hvernig þau nýtast. Einnig er mikilvægt að kennarar geti skoðað 

nánar hvað gekk vel og hvað ekki eins vel og geti þannig betur greint hvað það er sem 

þeir þurfa að bæta og jafnvel bætt sumt strax í ferlinu. 
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Ég tel að Numicon námsgögnin geti verið góð leið til að ná til sem flestra í 

nemendahópnum, þótt ég ætli að byrja að prófa þau á litlum hópi. Með notkun 

Numicon námsgagnanna gefst tækifæri til að kenna stærðfræði á fjölbreyttan hátt og 

nemendur geta lært að nýta sér þau sem hjálpargögn í almennri stærðfræðivinnu.  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Töluverð áhersla hefur verið lögð á Numicon á yngsta stigi í Bjartarskóla, starfsmenn 

hafa farið á námskeið og mikið verið keypt af námsgögnunum. Ég vil prófa hvernig hægt 

er að nýta gögnin og hvernig mér gengur að vinna með nemendum sem fá tækifæri til 

að nýta Numicon í stærðfræðinámi. Ég hef sjálf notað Numicon í stærðfræðihringekjum 

en ekki þannig að ég geti metið mig og greint mig sem kennara og hvernig ég næ til 

nemenda minna og hvaða áhrif Numicon hefur á stærðfræðinám þeirra. Þar sem ég er 

að fara úr starfi umsjónarkennara yfir í starf sérkennara ákvað ég að prófa fjölbreyttar 

kennsluaðferðir með Numicon námsgögnum með breiðum hópi nemenda á yngsta stigi 

í Bjartarskóla. Tilgangurinn með rannsókninni er að bæta kennslu mína og bæta þannig 

menntun, árangur og áhuga nemenda minna í stærðfræði. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða hvernig kennsla mín þróast og hver áhrif Numicon námsgögnin hafa á 

stærðfræðinám nemenda minna.  

Ég skipulagði hverja kennslustund og fór yfir hana að henni lokinni og lagaði það 

sem betur mátti fara en það gaf mér tækifæri til að móta námskeið þar sem ég gat eflt 

mig sem kennara og mun nýtast mínum nemendum til betra náms. Rannsókn mín mun 

svo nýtast mér í áframhaldandi starfi sem sérkennari og vonandi einnig öðrum 

sérkennurum, umsjónarkennurum og þroskaþjálfum í Bjartarskóla. Mér finnst 

stærðfræði mjög áhugaverð og skemmtileg og vil ég geta komið þannig að 

stærðfræðikennslu að stærðfræði veki áhuga nemenda og tel ég að þar geti Numicon 

námsgögnin nýst vel. Í framhaldinu sé ég fyrir mér að ég vinni í stöðvavinnu í 

bekkjarstofu með umsjónarkennara. Ég tel mikilvægt að þróa námskeiðið fyrst í litlum 

hópum þannig að ég verði öruggari en svo þegar ég hef fengið reynslu þá geti ég farið 

að vinna þetta inni í bekk í góðu samstarfi við umsjónarkennara sem ég tel vera mjög 

mikilvægt. 

Rannsóknarspurning mín er: Hvernig þróast stærðfræðikennsla mín með notkun 

Numicon námsgagna með nemendum í 3. bekk?  
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin samanstendur af inngangi, fræðilegum kafla, aðferðafræðikafla, umræðukafla 

og lokaorðum. Í fræðilega kaflanum ræði ég um hlutbundna stærðfræði og hversu 

mikilvægt er að nemendur nái góðum talnaskilningi og hversu vel umræður geta nýst í 

þeirri vinnu. Ég ræði líka um mikilvægi þess að nemendur nái að temja sér að nota 

tungumál stærðfræðinnar og hugtök hennar. Ég fjalla um mikilvægi þess að kennarar 

fylgist með námi nemenda sinna og séu tilbúnir að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum 

til að koma á móts við margbreytilegan nemendahóp. Ég ræði um Numicon 

námsgögnin, tilurð þeirra, hugmyndafræði og rannsóknir. Ég lýsi Numicon formunum 

og hvernig þau eru notuð í kennslu og námi.  

Aðferðafræðikaflinn fjallar um rannsóknaraðferðina sem ég notaði, sem var 

starfendarannsókn og hvernig hún getur nýst mér í mínu starfi. Einnig segi ég frá 

þátttakendum mínum, gögnum sem ég safnaði, gagnagreiningu og siðferðilegum 

atriðum. Í umræðukaflanum dreg ég saman helstu lærdóma og spegla í þeim fræðum 

sem tengjast þeim. Að síðustu set ég fram lokaorð þar sem ég vísa fram á veginn.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Mikilvægt er að kennarar séu alltaf vakandi fyrir námi nemenda sinna og séu tilbúnir að 

koma til móts við þá með fjölbreyttum kennsluaðferðum og til í að skipta um aðferðir ef 

þeir sjá að þær virka ekki. Í þessum kafla byrja ég á að kynna Numicon námskeiðið sem 

ég hélt í Bjartarskóla síðan ræði ég um stærðfræðikennslu, tölur og talnaskilning og 

hvað umræður í stærðfræðikennslu eru mikilvægar. Ég fjalla um mikilvægi þess að hafa 

gott andrúmsloft í kennslustofum og það að ein kennsluaðferð hentar ekki öllum 

nemendum og taka þarf tillit til þess margbreytilega hóps sem er í kennslustofunni. Ég 

fjalla um sérkennslu og hversu mikilvægt það er að nemendur fái ekki á sig svokallaðan 

sérkennslustimpil og að lokum kynni ég Numicon námsgögnin og hugmyndafræðina á 

bak við þau.  

2.1 Stærðfræðikennsla  

Börn á sama aldri eru ekki öll eins, þau læra á ólíkan hátt, þau eru misstór, áhugamál 

þeirra eru ólík og persónuleiki þeirra er ólíkur. Börn eiga margt sameiginlegt vegna þess 

að þau eru manneskjur og vegna þess að þau eru börn. Það sem við eigum sameiginlegt 

gerir okkur að manneskjum og það sem gerir okkur ólík gerir okkur að einstaklingum. 

Kennarar verða að taka mið af því í kennslu sinni að nemendur eru ekki allir steyptir í 

sama mótið (Tomlinson, 2001). Áherslur í kennslu hafa breyst gegnum tíðina. Áður fyrr 

var jafnvel talið að kennsla væri það sem kennarar gerðu, nemendur áttu að læra, þeir 

áttu að leggja mikið á sig, æfa sig, skilja og hlusta. Ef þeir lærðu ekki var það þeim 

sjálfum að kenna. Ef þeir áttu í námserfiðleikum voru þeir utan við sig eða latir (Fosnot 

og Dolk, 2001). Í dag tel ég að all flestir kennarar reyni að taka mið af hverju barni í 

skólastofunni. Kennarar líti frekar í eigin barm og reyna að finna leiðir ef nemendur eiga 

í einhverskonar erfiðleikum, frekar en að kenna þeim um að þeir séu latir eða eitthvað 

sé að þeim.  

Kennarar leika lykilhlutverk í því að koma til móts við alla nemendur þannig að þeim 

líði vel og mikilvægt er að kennarinn hafi trú á nemendum sínum. Vandamálið er ekki 

nemandinn heldur þær hindranir sem eru á vegi hans og yfir þær þarf kennarinn að 

hjálpa honum að komast (Smith, 2009; Copley, 2010; Van de Walle, karp og Bay-

Williams, 2010). Það er mikilvægt að kennari sem kennir stærðfræði hafi gaman af því 
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að kenna stærðfræði. Þannig nær hann frekar til nemenda sinna (Van de Walle ofl., 

2010).  

Ef gripið er nógu snemma inn í stærðfræðinám nemenda sem eiga í erfiðleikum er 

frekar hægt að koma í veg fyrir að þeir lendi í meiri vanda með námið síðar (Haseler, 

2008). Stærðfræði líkt og lestur er grunnfag sem mikilvægt er að nemendur nái færni í 

þar sem það hefur áhrif á áframhaldandi nám. Það að nemendur nái ekki grunnskilningi 

í stærðfræði í byrjun skólagöngu sinnar getur fylgt þeim alla skólagöngu þeirra og fram 

á fullorðinsár, það skiptir því miklu máli að fylgjast vel með hverju barni og hjálpa því að 

finna þær leiðir sem gagnast því (Mazzocco og Thompson, 2005). Tilgangur skóla er ekki 

að nemendur læri allt í námskránni heldur að gera þá að virkum þjóðfélagsþegnum 

(Ferguson, Ralph, Meyer, Lester, Droege, Hafdís Guðjónsdóttir, Sampson og Williams, 

2012). Nám og kennsla eru tengd ferli sem geta ekki verið aðskilin, þau vinna saman og 

eingöngu þannig næst árangur. Nám og kennsla er eins og landslag eða fallegt málverk 

(Copley, 2010). Það er ekki línulegt ferli heldur flókið ferðalag með miserfiðu landslagi, 

með kræklóttum stígum að feta. Þessa stíga þurfa nemendur að fara og kennarar eru 

leiðbeinendur og farastjórar á þessu ferðalagi og hjálpa nemendum sínum að feta sinn 

stíg. Kennsla getur ekki verið línulegt ferli þar sem nám er það ekki, það þarf að fara 

aftur á bak og áfram í kennslu, kenna hugtök, aðferðir svo aftur hugtök (Fosnot og Dolk, 

2001; Chapin, O´Connor og Anderson, 2009). Það eru alltaf einhverjir nemendur sem 

eiga í einhverskonar námserfiðleikum og þarf skólinn að koma á móts við þá og finna 

leiðir sem virka fyrir þá. Kennarar leika stórt hlutverk við að aðstoða þessa nemendur til 

að koma í veg fyrir að þeir eigi við enn meiri námsvanda síðar meir. 

2.1.1 Tölur og Talnaskilningur 

Stærðfræði er allsstaðar, mynstur, form, speglun, röðun og fleira (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Börn búa sér sjálf til skilning á 

fjölda, það er börnum eðlislægt að telja og þau hafa snemma hæfileika til þess (Copley, 

2010). Í stærðfræðinámi líkt og öðru námi þarf að finna leiðir fyrir hvern og einn 

nemanda og finna hversu hratt á að fara í námsefnið, ekki má fara of hratt en ekki 

heldur of hægt. Ef farið er of hratt getur það orðið til þess að einhverjir nemendur nái 

ekki góðum talnaskilningi strax í upphafi skólagöngu sinnar. Ekki er heldur gott að fara 

of hægt þar sem aðrir nemendur geta orðið leiðir þar sem þeir hafa náð 

talnaskilningnum og þurfa því verkefni sem eru meira krefjandi.  

Mikilvægt er að vinna mikið með tölurnar frá einum til tíu með nemendum og þegar 

þeim hefur verið náð þarf að vinna með tölurnar upp í tuttugu (Van de Walle, 1990). 
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Tölurnar frá 10-20 reynast nemendum oft mjög erfiðar (Dóróþea G. Reimarsdóttir, 

2015) það er því mikilvægt að leggja þær inn hjá nemendum áður en farið er að vinna 

með hærri tölur. Ef það er ekki gert getur það orðið til þess að börn geta talið en vita 

ekki hvað liggur á bak við tölurnar (Van de Walle, 1990). Það að láta nemendur skrifa og 

segja tölur upphátt dugar ekki eitt og sér heldur er mikilvægt að nemendur skilji tölur 

og fyrir hvað þær standa. Með því að skoða tölur til dæmis töluna þrjá á ólíkan hátt eins 

og að vera með þrjár rúsínur, þrjá kubba, þrjá punkta á teningi eða Numicon form fyrir 

töluna þrjá nær nemandinn frekar að skilja hvað talan merkir og hvað er á bak við hana. 

Með því að skilja og skoða talnamynstur er hægt að auka skilning nemenda á tölum 

(O´Connell, 2005).  

Nemendur byrja í grunnskóla með ýmsar hugmyndir um tölur. Á þessum 

hugmyndum ættu kennarar að byggja og þróa áfram þannig að þeir nái góðum 

talnaskilningi. Það tekur börn langan tíma að byggja upp talnaskilning sinn og þarf að 

gefa þeim þann tíma sem þau þurfa til þess. Það getur verið sorglegt að sjá nemanda í 

fjórða bekk sem kann lítið annað en að telja og hefur þar að leiðandi ekki náð tökum á 

talnaskilningi þar sem hann veit ekki hvað liggur á bak við hverja tölu (Van de Walle ofl., 

2010). Talnaskilningur byggir meðal annars á því að geta sett tölur saman, tekið þær í 

sundur, skilja tengslin á milli þeirra og átta sig á stærð þeirra (Clements og Sarama, 

2014). Það getur verið gott að láta nemendur skoða hvað er meira og hvað er minna, 

hvaða tala er tveimur meira en fimm og hvaða tala er tveimur minni en fimm. Þetta 

þarf að þjálfa aftur og aftur á fyrstu árum grunnskólans, rifja upp af og til þangað til að 

skilningurinn er kominn (Van de Walle, 1990). Mikilvægt er að nemendur hugsi tölur 

sem eina heild en ekki sem upptalningarferli þannig að þeir viti fyrir hvað hver tala 

stendur. Að einn er sama og einn hlutur, tveir er sama og tveir hlutir og svo framvegis. 

Góður talnaskilningur hjálpar til við þrautalausnir og eykur fjölbreytni í hugsun 

nemenda við lausn stærðfræðiverkefna. Talnaskilningur bætir sjálfsöryggi barna og 

eykur jákvætt viðhorf þeirra til stærðfræðinnar. Börn eru ekki komin með talnaskilning 

þó að þau geti lagt tölur á minnið og geti talið ef þau skilja ekki hvað þau eru að gera 

(Rathmell og Trafton, 1990). Nemendur þurfa að fá tækifæri til að læra að flokka hluti á 

ákveðinn hátt og telja þá. Góð þjálfun í því að flokka og telja verður til þess að 

nemendur átta sig betur á ferlinu sem felst í því að flokka og skoða ólíka flokka og telja í 

hverjum flokki fyrir sig. Með því að þjálfa þessa þætti verða nemendur betur búnir 

undir að læra samlagningu og frádrátt. Einnig auðveldar þetta þeim að nota tölur á 

merkingarbæran hátt, sérstaklega í aðstæðum þar sem þeir þurfa að meta fjölda hluta 

án þess að telja þá (Thompson, 1990).  
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Hlutbundin gögn í stærðfræði eins og allskyns kubbar, baunir, Numicon form og 

fleira eru gögn sem nemendur geta komið við og leikið sér með. Þau vekja oft áhuga og 

forvitni nemenda, það er mikilvægt að nemendur fái að handfjatla gögnin og leika sér 

með þau áður en farið er að vinna markvisst með þau (O´Connell, 2005). Ekki dugir að 

nemendur leiki sér með hlutbundin gögn og noti þau þegar þeir eru að vinna í 

stærðfræði heldur þurfa nemendur að skilja gildi talnasambanda, en þannig verður 

talnahugtakið hlutbundið. Kennsla verður að skilja eftir sig merkingu og nemendur 

verða kunna að nota þau (Dewey, 2000). Það er mikilvægt að kynna börnum fleiri en 

eina leið til að reikna með hlutbundnum aðferðum. Nemendur verða að sjá tölur á 

mismunandi hátt í mismunandi aðstæðum og að geta tengt tölur við raunveruleikann 

(Haseler, 2008).  

Í þessum kafla fjallaði ég um stærðfræðikennslu og hversu stórt hlutverk kennarar 

leika í að koma á móts við fjölbreyttan hóp nemenda og aðstoða þá við að komast yfir 

þær hindranir sem verða á vegi þeirra. Talnaskilningur skiptir miklu máli í 

stærðfræðinámi nemenda og leggja þarf mikla áherslu á tölurnar frá 0-20 á fyrstu árum 

grunnskólans. Ekki er nóg að nemendur geti talið upp á tuttugu heldur þurfa þeir að 

skilja hvað er á bak við hverja tölu, að sjö getur litið út á ólíkan hátt en sé ekki einungis 

tölustafur á blaði. 

2.2 Umræður og stærðfræði 

Það er mín trú að með því að tala um hlutina þá skilji maður þá betur, ég hef ávallt 

notað það í mínu námi, ég tala við sjálfa mig um efnið og þannig hef ég oftast náð betri 

skilningi. Ég hef einnig notað þetta í kennslu, reynt að grípa hvert tækifæri sem gefst til 

að ræða við nemendur mína um það sem upp kemur í kennslustundum. Ég hef þó ekki 

notað þetta meðvitað í stærðfræðikennslu. Ég hef aðallega lagt áherslu á umræður í 

íslensku og svokölluðum lesfögum (t.d. náttúrufræði og samfélagsfræði).  

Margir fræðimenn hafa talið tungumálið mikilvægt í námi barna og lagði Vygotsky 

(1978) áherslu á það í námskenningum sínum en hann hélt því fram að með því, ásamt 

augum og höndum, leystu börn verkefni. Hann taldi að þegar börn notuðu tungumálið 

ætti sér stað innri skilningur á þeim hugtökum sem þau notuðu. Hann taldi að 

tungumálið væri börnum nauðsynlegt til að þau gætu leyst stærðfræðiverkefni 

(Vygotsky, 1978). Piaget hélt því fram að umræður og jafnvel ágreiningur á milli fólks 

yrði til þess að börn endurskoðuðu hvað þau kynnu og yrði jafnvel til þess að þau bættu 

við sig þekkingu (Geist, 2009). Hann taldi að ung börn væru ekki komin með rökhugsun, 

heldur kæmi hún að hluta til með reynslunni og að hluta til með þroska. Ekki væri hægt 
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að ætlast til þess að börn hugsi eins og fullorðnir en hægt væri að ræða við börn um 

hugsun þeirra og skoða hvers vegna þau hugsa á þann hátt sem þau gera (Piaget í 

Elliott, ofl., e.d.). Bruner (1996) taldi að með samræðum lærðu börn hvert af öðru og 

með því að vinna saman gætu þau lært meira þar sem hópur byggi yfir meiri þekkingu 

en einstaklingur. Einnig taldi hann að nemendur byggðu á fyrri þekkingu þegar þeir læra 

nýja þekkingu. Dewey lagði mikla áherslu á samvinnu nemenda og að þeir yrðu að vera 

virkir til að fara ekki á mis við þá reynslu sem möguleg er (Dewey, 1938/2000; Ólafur 

Páll Jónsson, 2010). Vygotsky og Piaget lögðu líka áherslu á samvinnu og að nemendur 

lærðu stærðfræði í samvinnu með öðrum en Piaget lagði minni áherslu á félagslega 

sjónarhornið heldur en Vygotsky sem taldi að samvinna jafningja, kennara eða foreldra 

væri einna mikilvægust til að öðlast þekkingu. Vygotsky taldi að börn gætu bætt 

frammistöðu sína í námi með samvinnu við þá reynslumeiri (Geist 2009, Vygotsky, 

1978). Piaget taldi hinsvegar félagsleg samskipti mikilvæg en að þau þyrftu ekki 

endilega að eiga sér stað við fullorðna einstaklinga eða við jafningja með meiri reynslu 

(Geist, 2009). Félagsleg hugsmíðahyggja í skólastarfi byggir á þeirri sýn að samskipti 

nemenda og kennara væru forsenda öflugs vitsmunaþroska og þar með árangursríks 

náms (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þetta er gott að hafa í huga þegar kennsla og nám 

nemenda eru skipulögð þar sem megintilgangur skóla er að aðstoða alla nemendur við 

námið til að efla skilning þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, ofl., 2005).  

Markmiðið með samræðum í kennslustofunni ætti ekki endilega að vera að auka 

samræður heldur að auka gæði þeirra (Chapin, ofl., 2009). Mikilvægt er að kennarar tali 

um stærðfræði til að auka skilning nemenda sinna. Þar sem að tungumálið er 

grundvöllur þess að nemendur skilji hugtök stærðfræðinnar (O´Connell, 2005). Það 

skiptir miklu máli að kenna börnum að tala um stærðfræði og tala sig í gegnum 

stærðfræðiverkefni til að leysa þau. Það að kenna nemendum að tala um dæmin og að 

kennari noti tungumál stærðfræðinnar er hluti af því að kenna til dýpri skilnings 

(Franke, Kazemi og Battery, 2007; Smith, 2009). Um leið og nemendur tala um 

verkefnin sem þeir eru að leysa, verða þeir meðvitaðri um skilning sinn og átta sig á 

hvernig aðrir nemendur hugsa um verkefnin. Þannig getur kennarinn einnig betur áttað 

sig á hvort nemendurnir skilja verkefnin (Smith, 2009; Chapin, ofl., 2009). 

Með umræðum í kennslustofunni læra nemendur að tjá eigin hugsanir. Nemendur 

sem fá að hugsa um stærðfræðiverkefni og koma með lausnir sjálfir öðlast aukið 

sjálfstraust (Chapin, ofl., 2009). Nemendur hugsa um stærðfræði á ólíkan hátt, nota 

ólíkar leiðir til að leysa dæmi og það er margt sem getur haft þar áhrif en eitt af því er 

bakgrunnur þeirra (Franke, ofl., 2007). Það ferli sem á sér stað þegar nemendur útskýra 



20 

 

hugsanir sínar upphátt hjálpar þeim að skýra sínar eigin hugmyndir og getur hjálpað 

þeim að leiðrétta sín eigin mistök, sérstaklega þegar kennarar og bekkjarfélagar spyrja 

þá viðeigandi spurninga. Það er þess vegna gott að hvetja nemendur til að spyrja þegar 

þeir skilja ekki verkefnin sín en þannig ná þeir betri skilningi á viðfangsefninu (Chapin, 

ofl., 2009). Ég hef oft upplifað það í minni kennslu að nemendur uppgötva að þeir hafa 

misskilið verkefnið um leið og þeir bera fram spurninguna eða jafnvel koma með svarið 

um leið og þeir bera upp spurninguna. Það að hvetja nemendur til að vera virka í að 

spyrja og tala um verkefni sín getur verið góð leið fyrir þá til að reyna að skilja verkefnin 

sem verið er að fást við hverju sinni. 

Með því að nota umræður þar sem nemendur taka virkan þátt með því að tala og 

hlusta fær þá til að tileinka sér orðaforða stærðfræðinnar á merkingabæran hátt 

(O´Connell, 2005). Það þarf að gera nemendum tamt að tala um stærðfræði með 

hugtökum stærðfræðinnar en það eykur skilning nemenda á henni. Tungumálið þróast 

þegar nemendur eru kynntir fyrir nýjum orðum. Þegar kennarar nota reglulega hugtök 

stærðfræðinnar í umræðum og útskýringum hjálpar það nemendum að skilja merkingu 

orðanna (O´Connell, 2005). Að tala um stærðfræðiverkefni sem verið er að vinna í getur 

dregið úr hraða við að komast að niðurstöðu en gerir það að verkum að fleiri nemendur 

skilja hvernig lausnin er fundin. Það er mikilvægt að nemendur fái tíma til að æfa 

aðferðir eftir að umræðurnar hafa átt sér stað til að dýpka skilning þeirra (Chapin, ofl., 

2009).  

Samræður á milli nemenda og kennara í kennslustundum í stærðfræði eru 

mikilvægar (Chapin, ofl., 2009). Kennarar eru í lykilstöðu til að þróa og betrumbæta 

stærðfræðilega hugsun nemenda með samræðum. Kennarar geta komið inn í umræður 

nemenda með því að spyrja spurninga og nota hugtök stærðfræðinnar (Matthews, 

2014). Það að spyrja nemendur „af hverju hugsar þú svona?“ er mikilvæg spurning til að 

kenna nemendum að setja orð á eigin hugsanir. Kennarar geta einnig spurt „segðu mér 

meira“ og „getur þú gefið mér dæmi?“ (Chapin, ofl., 2009; Copley, 2010). Kennarinn 

leiðir umræðurnar í skólastofunni og fer frá því að spyrja „hvaða svar fékkst þú“ þar 

sem leitað er eftir réttu eða röngu svari yfir í spurningar eins og „hvernig leystir þú 

dæmið?“ eða „hvernig fékkstu þetta svar?“, nemendur þurfa þá að útskýra hvernig þeir 

fengu svarið (Parrish, 2010).  

Við viljum að nemendur noti orðin rétt, en til þess að þeir geti gert það þá verðum 

við að hafa umræður um hvað orð merkja til að þeir noti orðin á réttum stöðum og við 

réttar aðstæður. Tákn í stærðfræði eru mörg og yngri nemendur eiga oft á tíðum erfitt 

með að skilja þau, misskilja þau jafnvel og nota þau ekki rétt, rétt eins og að það er 
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hægt að nota orð vitlaust. Nemendur skilja ekki alltaf jafnaðarmerkið rétt og telja sumir 

nemendur að það þýði skrifaðu svarið hér fyrir aftan. Það getur því verið gott að skapa 

umræður um stærðfræðitáknin þannig að nemendur nái betri skilningi á því hvað þau 

merkja (Chapin, ofl., 2009; Copley, 2010). Umræður í kennslustundum geta einnig 

dregið úr misskilningi, og ruglingi á táknum og verður til þess að skilningurinn verður 

dýpri. Ungir nemendur skilja stundum betur orðadæmi sem þeim eru sögð eins og 

„einu sinni voru tvær kanínur þær hittu fjórar kanínur hvað voru þær þá margar“ en 

geta ekki reiknað þau sem „2+4=“ þrátt fyrir að um sama dæmið sé að ræða (Chapin, 

ofl., 2009; Copley, 2010).  

2.2.1 Andrúmsloftið í kennslustofum 

Það þarf að gæta þess að hafa stjórn á umræðum í stærðfræðitímum þannig að þær 

snúist um það efni sem er verið að taka fyrir í kennslustundinni en ekki eitthvað allt 

annað (Chapin, ofl., 2009; Fosnot og Dolk, 2001). Einnig er mikilvægt að það séu reglur í 

kennslustofunni þegar umræður eiga sér stað þannig að nemendur séu óhræddir við að 

tjá sig og að þeir finni að þeir eigi allir jafnan rétt, að það sé hlustað á sjónarhorn allra 

og öll sjónarhorn og hugmyndir séu jafn mikils virði. Það er mikilvægt að nemendur 

hlusti á það sem aðrir hafa að segja, að allir nemendur heyri hvað hinir eru að segja og 

að það sé öllum frjálst að tjá sig. Nemendur eiga miserfitt með að tjá hugsanir sínar og 

útskýra fyrir öðrum hvernig þeir gera hlutina. Stundum þarf kennarinn að aðstoða 

nemendur sína við að koma orðum að hugsunum sínum þannig að allir skilji hvað þeir 

eigi við en kennarinn verður að gæta þess að nemandinn sé samþykkur þannig að hann 

sé að túlka á þann hátt sem nemandinn var að reyna að gera (Chapin, ofl., 2009; Fosnot 

og Dolk, 2001). 

Talið er mikilvægt að nemendur vinni með jafnöldrum sínum í stórum hópum eða í 

pörum (Pound, 2006). Það að láta nemendur vinna í pörum gefur þeim tækifæri til að 

tala saman og hlusta hvert á annað (Copley, 2010). Gott er að leyfa fjölbreyttum 

skilningi nemenda að njóta sín í samvinnu þeirra (Franke, ofl., 2007). Það að nemendur 

vinni saman og skiptist á skoðunum hjálpar þeim að skilja betur stærðfræði en eykur 

einnig félagsfærni þeirra. Í heimi fullorðinna er mikilvægt að geta unnið með öðrum og 

geta átt í góðum samskiptum við annað fólk og er samvinna góð þjálfun fyrir það 

(O´Connell, 2005; Chapin, ofl., 2009). Umræður geta oft á tíðum verið góð þjálfun fyrir 

kennara og samnemendur í að hlusta og vera þolinmóðir (Chapin, ofl., 2009; Fosnot og 

Dolk, 2001). Það að fá góða þjálfun í að tjá sig og geta unnið með öðrum tel ég vera eitt 
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af því mikilvægasta sem nemendur læra í skólanum og eitt af því sem hjálpar 

nemendum mikið allt fram á fullorðinsár. 

Ég tel að við kennarar leggjum of mikla áherslu á hljóð í kennslustofunni en það að 

hafa hljóð er oft á kostnað þess að nemendur fái að ræða verkefnin sem þeir eru að fást 

við. Það að ræða saman gefur nemendum yfirleitt betri skilning á efninu. Það á ekkert 

endilega meira nám sér stað í skólastofu þar sem þögn ríkir heldur en þar sem umræður 

eiga sér stað.  

Það er almennt talið að nám eigi sér frekar stað þar sem andrúmsloftið er afslappað 

og þar sem nemendur finna fyrir að það sé borin virðing fyrir þeim og þeim sé veittur sá 

stuðningur sem þeir þurfa (Chapin, ofl., 2009). Flestir hafa líklega upplifað að það sé 

þaggað niður í þeim í skólastofu sem verður til þess að þeir vilja ekki tala upphátt þar 

sem þeir eru hræddir um að verða gagnrýndir (Chapin, ofl., 2009). Það skiptir miklu máli 

að skólastofan sé þannig að allir nemendur finni að þeir eigi heima þar, að þeir tilheyri 

skólastofunni, að nemendur finni að það sé óhætt að spyrja spurninga og að þeir finni 

fyrir öryggi (Tomlinson, 2001). Nemendur þurfa að geta treyst því að kennarar búi til 

hvetjandi andrúmsloft þar sem metnaður ríkir og lögð er áhersla á samvinnu, stuðning 

og gleði þar sem nemendur eru samstarfsmenn kennaranna (Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og West, 

1999). Námsumhverfi er eitt af lykilatriðum í skólastofu þar sem stefnt er að því að allir 

nái árangri. Nemendur þurfa að finna fyrir því að þeir séu velkomnir og að þeim sé tekið 

eins og þeir eru. Að þeir finni fyrir því að kennarinn sé þess fullviss að þeir hafi hæfileika 

til að mennta sig og viti hvað þarf að leggja áherslu á hjá hverjum og einum nemenda 

og að hann styðji þá eftir fremsta megni. Kennarinn og nemandinn vinna saman að því 

að ná framförum. Framförum og mistökum er tekið sem sjálfsögðum hlut í náminu. 

Skipulag skólastofunnar er þannig að nemendur hafa aðgang að öllu því sem þeir 

þarfnast til að ná árangri í náminu (Tomlinson, 2012). 

Umræður í stærðfræðitímum geta verið góð leið til að koma nemendum betur í 

skilning um þær leiðir sem þeir nota við lausn stærðfræðiverkefna. Með því að nota 

umræður taka nemendur einnig virkan þátt með því að tala um sínar leiðir og að hlusta 

á aðra nemendur leysa sín verkefni. Umræður geta þannig aukið félagsþroska nemenda 

þar sem þeir vinna saman og læra að hlusta á sjónarhorn annarra og tjá eigin hugsanir. 

Það er mikilvægt að nemendum líði vel í skólastofunni og upplifi sig örugg innan hennar 

og viti að það er hlustað á sjónarhorn allra.  
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2.3 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Ekki er langt síðan að kennarar lögðu mesta áherslu á að nota ákveðnar aðferðir við að 

kenna stærðfræði (O´Connell, 2005). Sú leið sem var vinsælust var útlistunarkennsla 

sem fór þannig fram að kennari stóð við töfluna, teiknaði upp dæmi og útskýrði aðferðir 

munnlega fyrir nemendum. Nokkur vitundarvakning hefur orðið og nú er almennt talið 

að engin ein leið sé réttari en önnur og taka þurfi tillit til þess að það getur verið munur 

á milli árganga og bekkja (O´Connell, 2005). Aðferð sem gengur vel með einum bekk 

eða einum árgangi gengur ekkert endilega með öðrum. Í dag er fólk meðvitaðra um að 

það á ekki einungis að leggja aðaláherslu á útreikninga með blýanti á blaði, heldur þurfi 

að hafa meiri fjölbreytni í stærðfræðikennslu (Rathmell og Trafton, 1990). Ólafur 

Proppé fjallaði um í grein sem hann skrifaði 1992 að dagar skólabókanna væru jafnvel 

taldir vegna þess hve miklar breytingar væru á skólunum. Ég held að sá tími sé ekki 

kominn heldur þvert á móti, það er mikil áhersla lögð á bækur og bókavinnu. Það kom 

fram í rannsókn sem var gerð á starfsháttum kennara í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar að algengustu kennsluaðferðir sem kennarar notuðu voru bein kennsla þar sem 

kennarinn er í aðalhlutverki og í öðru sæti kennsla þar sem áhersla er lögð á 

kennslubækur (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014). Það virðist því vera að kennslubókin eigi enn stóran þátt í námi 

nemenda grunnskóla á Íslandi. 

Dudley-Marling og Baker (2012) fjalla um kennsluhætti sem þeir líkja við 

fatastærðir„ein stærð fyrir alla“(e. one-size-fits-all) en það eru ekki til flíkur sem passa 

öllum. Þetta á einnig við um kennsluhætti, það eru ekki til algildir kennsluhættir eða ein 

kennsluaðferð sem hentar öllum. Við eigum það til að reyna að setja alla nemendur í 

sama hólf en það gengur ekki. Við þurfum að aðlaga alla okkar kennsluhætti að hverjum 

nýjum hópi sem við fáum og að öllum nemendum sem við kennum (Dudley-Marling og 

Baker, 2012). Þar sem nemendur eru ólíkir virkar ekki að kenna þeim með einni 

staðlaðri aðferð. Með því að koma fram með stærðfræðiverkefni með það á bak við 

eyrað að ólíkir nemendur læri á ólíkan hátt erum við betur í stakk búinn að styðja 

einstaklingsmun barnanna sem við kennum (Geist, 2009).  

Þegar aðlaga á skólaverkefni fyrir hóp nemenda þarf að hafa hvern einstakling í 

hópnum í huga og nota kennsluaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum þörfum hvers 

nemanda, áhuga hans og reynslu (Hafdís Guðjónsdóttir ofl., 2005). Að mæta þörfum 

allra í stærðfræðikennslu getur verið erfitt og krefst fjölbreyttra aðferða og þess að 

kennarinn sé vel vakandi yfir því að nemendur vinna með ólíkum hætti (O´Connell, 
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2005). Kennarar verða að geta tekið tillit til allra og ná til allra nemenda óháð þroska 

þeirra, námsgetu og áhuga (Ólafur Proppé, 1992). Til þess að kennarar geti komið til 

móts við alla nemendur er mikilvægt að hafa fjölbreytta kennslu og nám að leiðarljósi 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Markmið kennara með 

fjölbreyttum nemendahópi ætti að vera að hver nemandi nái eins miklum árangri í námi 

sínu og mögulegt er (Tomlinson, 2001). Þetta passar við það sem sagt er í annarri grein 

laga um grunnskóla en þar segir„meginhlutverk grunnskólans er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda. Í þessu felst krafan um að nám sé á forsendum hvers og eins 

nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem hann finnur til öryggis og fær 

notið hæfileika sinna”(Aðalnámskrá, almennur hluti, 2011, bls. 31). Kennari getur 

jafnvel komið í veg fyrir uppgjöf hjá nemanda ef hann nær að virkja hann þannig að 

hann hafi vilja til að tileinka sér námsefnið og nái þannig að skilja það (O´Connell, 2005).  

Ef nemendum fer fram í námi sínu hentar sú aðferð sem notuð er, en ef nemendum 

fer ekki fram þarf að finna nýjar leiðir fyrir þá (Rúnar Sigþórsson ofl., 1999). Sá kennari 

sem nær að taka mið af hverjum og einum nemanda í bekknum og bekknum í heild 

sinni er góður kennari (Ferguson, ofl., 2012). Fjölbreytileiki í námi og það að nemendur 

hafi val um hvaða aðferð þeir nota og hvaða leiðir veita þeim öryggi skiptir þá máli 

(Taylor, 2014). Það er því mikilvægt að kennarar séu opnir fyrir því að tileinka sér sem 

flestar og fjölbreytilegastar leiðir í kennslu sinni (O´Connell, 2005). Nemendur eru ólíkir 

og þurfa kennarar að mæta ólíkum þörfum þeirra og gera sér grein fyrir að þeir hefja 

grunnskólagöngu sína með mismunandi bakgrunn (Trausti Þorsteinsson, 2003) sum 

börn hafa til dæmis ekki verið í leikskóla og fengið þann undibúning sem þau fá þar. Ég 

tel að kennarar þurfi að vera opnir fyrir margbreytileika nemendahópsins og tilbúnir að 

takast á við það sem kemur uppá í skólastofunni. Það þarf að hugsa um alla í 

nemendahópnum og kennarar eiga að byggja á sterkum hliðum hvers og eins (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Ég hef reynt að hafa það að leiðarljósi í mínu 

starfi að öllum nemendum gengur vel í einhverju og það er í mínum verkahring að finna 

út hvað það er hjá hverjum og einum. Það er ekki gott að vinna eingöngu í því sem ekki 

gengur nógu vel heldur þarf að leyfa nemandanum að njóta sín í þeirri vinnu sem 

gengur vel þannig að hann finni að hann getur og verði þannig öruggari (Tomlinson, 

2001). Ég held að við gerum oft þau mistök að einblína á það hvað nemandinn getur 

ekki gert, frekar en að líta á það sem nemandinn getur gert. Ég hef reynt að vinna eftir 

því en alltaf er hægt að gera betur og þegar mikið er að gera þá gleymir maður sér 

stundum. Kennarar geta átt það til að gleyma sér jafnvel í vandamálunum frekar en í því 

sem vel gengur (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  
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Þó svo að nemendur sitji saman í kennslustofu og séu á svipuðu getustigi þýðir það 

ekki að þeir læri allir á sama hátt eða séu allir eins. Það getur gefið betri árangur að 

koma með mismunandi útskýringar og verkefni til að koma námsefninu til skila. Þá 

getur líka verið gott að gera sér grein fyrir muninum á þeim nemendum sem læra á 

hljóðrænan, sjónrænan eða verklegan hátt, nemendur læra stærðfræði á ólíkan hátt og 

á ólíkum hraða (O´Connell, 2005).  

Þegar kennari aðlagar kennslu sína að hverjum og einum nemanda er mikilvægt að 

hann þekki þroska, þarfir og áhugamál þeirra (Geist, 2009; Dewey, 2000). Í námi 

nemenda er það ekki í verkahring kennarans að ákveða hvaða leið hann velur í námi 

sínu, hann getur leyst stærðfræðidæmi á allt annan hátt en kennarinn gerir og notað 

leið sem kennaranum hefði ekki dottið í hug (Copley, 2010). Það er mikilvægt að 

kennarar séu vakandi fyrir þeim aðferðum sem nemendur nota og aðstoða þá við að 

komast yfir hindranir og finna með þeim leiðir en ekki finna leiðir fyrir þá (Copley, 

2010).  

Það geta öll börn lært en ekki geta öll börn lært það sama eða á sama hátt (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010) þetta verðum við alltaf að hafa í huga. 

Auknar kröfur eru gerðar á fagmennsku kennara þar sem lögð er áhersla á samstarf 

kennara þar sem þeir fara yfir vinnu sína og læra af því sem betur má fara (Rúnar 

Sigþórsson ofl., 1999). Fagmennska kennara snýr að því að þeir líti á verkefni sem koma 

á hans borð sem verkefni sem eigi að leysa en séu ekki óleysanleg (Jóhanna Karlsdóttir 

og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 kemur meðal annars 

fram að „Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun 

þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni 

barna og ungmenna”.  

Með því að byggja upp góð tengsl við nemendur sína getur kennarinn haft áhrif á 

árangur þeirra og þannig getur hann komið betur til móts við alla í skólastofunni 

(Franke, ofl., 2007). Það skiptir miklu máli að nemendur nái að þróa með sér jákvæð 

viðhorf til stærðfræðinnar í byrjun grunnskólagöngu sinnar og það er mikilvægt að þeir 

fái jákvæða reynslu, áhuga og hafi gaman af stærðfræði (Taylor, 2014). Nemendur 

græða flestir á því að nám þeirra miðist við áhuga þeirra og getu og það er verkefni 

skólanna að aðstoða nemendur við að vera virkir þátttakendur í samfélagi sínu 

(Ferguson ofl. 2012). Ég tel að það skipti miklu máli að börn hafi gaman af námi sínu til 

að þau nái árangri og ef engin gleði er í skólastofunni og enginn áhugi þá eigi sér ekkert 

eða lítið nám stað. Ef nemendur ná að samsama sig við námið í skólanum eru meiri líkur 
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á að það sé hægt að ná til þeirra og með því að ná jafnvægi milli náms nemenda í 

skólanum, áhugamála og lífs þeirra fyrir utan skólann næst innihaldsríkara nám 

(Ferguson, ofl, 2012). Kennarar eru ábyrgir fyrir því að færa öllum nemendum þekkingu, 

gleði og áhuga á stærðfræði sérstaklega þeirra sem ekki hafa fengið góðan undirbúning 

á fyrstu árum ævi sinnar (Clements og Sarama, 2014).  

Í þessum kafla ræddi ég um fjölbreyttar kennsluaðferðir og hversu mikilvægt það er 

að kennarar noti fjölbreyttar leiðir í kennslu sinni til að koma námsefninu til skila til 

margbreytilegs hóps nemenda. Þó að ein leið henti einum hópi nemenda er ekki þar 

með sagt að hún gangi fyrir annan hóp, það þarf alltaf að vera að laga námsefnið að 

þeim nemendum sem verið er að kenna. Mikilvægt er að hafa í huga jafnan rétt allra til 

náms þegar umræður í kennslustundum eiga sér stað (Chapin, ofl., 2009). 

2.4 Sérkennsla 

Kröfur til skóla á síðustu árum hafa aukist mikið, skólaskyldualdur hefur lækkað, 

skóladagurinn hefur lengst, nemendur eiga að læra að lesa fyrr og lesa betur, aukin 

áhersla er á bóknám og vinna í sætum hefur aukist (Gretar L. Marinósson, 2003: 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Samræmd próf og yfirlýst markmið yfirvalda um að skólinn 

eigi að útskrifa sterka sjálfstæða einstaklinga sem eiga að læra meira á styttri tíma en 

áður, veldur togstreitu hjá kennurum því þessar kröfur stangast á (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 2006). Niðurstöður samræmdra prófa sem lögð eru fyrir hér á landi eru 

birt opinberlega sem verður til þess að skólar bera sig saman sem gerir það að verkum 

að það verður aukin samkeppni á milli þeirra (Gretar Marinóson, 2003). Þær auknu 

kröfur sem hafa verið gerðar til nemenda eins og styttri frímínútur, matarhlé, lengri 

kennslustundir og auknar kröfur um námsárangur henta ekki öllum nemendum. Þetta 

getur orðið til þess að skólinn getur ekki tekið tillit til þarfa barna heldur þurfa þau að 

passa inn í ramma skólans (Graham, 2006). Þetta leiðir til þess að námið hjá nemendum 

sem eiga í einhverjum vanda verður enn erfiðara. Tomlinson (2012) telur að þetta sé 

ástæðan fyrir því að stuðningskerfi skóla hefur farið vaxandi.  

Samkvæmt vef Hagstofu Íslands (e.d.) hefur sérkennsla í grunnskólum á Íslandi farið 

vaxandi. Hagstofan hefur tekið saman upplýsingar um fjölda barna í sérkennslu í 

gunnskólum landsins frá skólaárinu 2004-2005 en þá voru nemendur í sérkennslu 23,7% 

en skólaárið 2014-2015 voru þeir komnir upp í 28,4% (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessi 

aukning hefur vakið spurningar um það hvort ekki þurfi að hugsa sérkennsluna uppá 

nýtt ásamt skólanum í heild sinni (Gretar L. Marinsósson og Dóra Bjarnason, 2014). 

Hvort ekki þurfi að færa sérkennsluna meira inn í allt skólakerfið að hún standi ekki ein 
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og sér heldur verði hún hluti af stuðningskerfi fyrir alla nemendur (Gretar L. 

Marinsósson og Dóra Bjarnason, 2014). Þar sem sérkennsla hefur aukist í grunnskólum 

þá er samvinna mjög mikilvæg milli allra þeirra sem koma að nemendanum til þess að 

það sé hægt að uppfylla allar þarfir hans.  

Rannsóknir hafa sýnt að mikil samvinna og samstarf allra sem í skólum starfa skiptir 

miklu máli í skóla án aðgreiningar (Gretar L. Marinsósson og Dóra S. Bjarnason, 2014; 

Tetler, 2005; Donforth og Smith, 2005). Bent hefur verið á að það þurfi að tengja betur 

sérkennslu og almenna bekkjarkennslu (Arthur Morthens, 2004). „Mikilvægt er að 

kennarar vinni saman að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur“ 

(Aðalnámskrá, almennur hluti, 2011, bls. 31). Þrátt fyrir að kennsla sé skipulögð fyrir 

ólíka nemendur og miðað er við einstaklingsþarfir þeirra, geta þeir samt sem áður unnið 

saman, þeir geta tekist á við verkefnin á ólíkan hátt. Stundum eru nemendur að vinna 

eftir einstaklingsnámskrá sem er gjörólíkt því sem aðrir í bekknum eru að fást við og 

vinna það jafnvel sér inni í skólastofunni með aðstoð sérkennara, þroskaþjálfa eða 

stuðningsfulltrúa (Hafdís Guðjónsdóttir ofl., 2005). Það að fullorðin manneskja sitji með 

eða yfir nemanda getur komið í veg fyrir eðlileg jafningjatengsl nemandans. Það að hafa 

aðstoðarmanneskju setur ákveðin stimpil á nemandann og takmarkar þannig samskipti 

hans við jafningja (Berhanu, 2011). Í rannsókn sem Tetler (2005) gerði bentu 

niðurstöðurnar til þess að þetta virðist geta skapað nýja tegund aðgreiningar innan 

veggja hins almenna skóla. Nemendur með sérþarfir einangrast innan skólastofunnar 

(Tetler, 2005). Það þarf að takmarka þann tíma sem nemendur vinna sér innan 

skólastofunnar en það þarf samt að byggjast á þörfum hvers og eins (Hafdís 

Guðjónsdóttir ofl., 2005). Ég tel að það sé oft hætta á að þetta gerist og það þarf að 

koma í veg fyrir það. Það hefur verið tilhneiging í skólum að bekkjakennarar, 

sérkennarar og aðrir sérfræðingar innan skólanna séu einangraðir og vinni ekki mikið 

saman við að samræma kennsluna (Ferguson ofl., 2012). Tetler (2005) bendir á að það 

sé ekki einungis verkefni sérkennnara í skóla án aðgreiningar að mæta 

einstaklingsþörfum nemenda heldur er samvinna allra nauðsynleg. Það skapar betri 

skólabrag án aðgreiningar ef kennarar vinna sem teymi við skipulag kennslu þá hafa 

þeir sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum í skólastofunni. Hæfni sérkennarans 

verður hluti af sameiginlegri hæfni teymisins. Þessi tegund af samvinnu krefst mikils 

tíma sem borgar sig þó að lokum (Tetler, 2005). Ég held að sá tími sem tekinn er í 

samvinnu auðveldi vinnu allra þegar til lengri tíma er litið. Kennarar hafa mismunandi 

þekkingu og það þarf að gefa þeim aukin tækifæri til að vinna saman. Það eru meiri 

líkur á því að þegar kennarateymi með margvíslega þekkingu kemur saman og býr til 
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kennsluáætlanir fyrir fjölbreyttan hóp nemenda sé betur komið á móts við 

einstaklingsþarfir hvers og eins (Ferguson ofl., 2012). Í rannsókn sem Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010) gerðu kom fram hjá sérkennara að hann 

hafði í auknum mæli komið inn í kennslustofur nemenda sinna sem hafði orðið til þess 

hann var meira inn í því sem er verið að gera í bekknum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Ég sem umsjónarkennari hef ekki alltaf vitað nákvæmlega hvað 

sérkennarinn er að gera með mínum nemendum, ég tel samvinnu milli 

umsjónarkennara og sérkennara mjög mikilvæga til að vinna markvisst að því að efla þá 

nemendur sem honum er ætlað að sinna.  

Kennarar eiga ekki að sitja einir að vandamálum sem upp geta komið í skólastofunni 

eða skólanum. Með samvinnu kennara breytist hlutverk þeirra þannig að engin einn 

kennari verður einangraður með vandamálið heldur dreifist ábyrgðin yfir á allt teymið 

(Ferguson ofl., 2012). Ég tel mikilvægt að kennarar geti rætt málin við samstarfsfólk til 

að leita leiða að lausn þeirra. Með samræðum samstarfsfólks kemur oft upp nýr flötur 

sem leiðir til lausnar vandans og mikilvægt er að sú lausn styðji við nemendurna. 

Nemendur eru ólíkir og það þarf ólíkar leiðir til að koma til móts við þarfir þeirra. Það er 

því gott að færa sérkennsluna inn í bekkina og leyfa öllum að njóta hennar. Ef 

nauðsynlegt er að taka nemendur út úr almennri bekkjarkennslu tel ég mikilvægt að 

það sé í afmarkaðan tíma og sett upp sem námskeið. Hætta er á að þegar fáir 

nemendur eru teknir í sérkennslu fái þeir á sig sérkennslustimpil (Gretar L. Marinósson 

og Dóra S. Bjarnason, 2014). Nemendur eiga ekki að eiga fast pláss í sérkennslustofu en 

þannig tel ég að hægt sé að koma í veg fyrir að nemendur fái á sig sérkennslustimpilinn. 

Ég hef orðið vör við það að sérkennsla getur verið eftirsóknarverð þar sem nemendur 

sem ekki eru í sérkennslu sækjast eftir því að fá að fara með í sérkennslu, það er hægt 

að taka fjölbreyttan hóp út úr bekkjarstofunni. Það getur líka verið gott til að létta á 

bekkjarkennaranum og til að nýta sérkennsluna á víðtækari hátt um leið og hann leggur 

aðaláhersluna á einn eða tvo. Þetta námskeið er svar mitt við þeirri áherslu sem lögð er 

á að sérkennsla sé tekin meira inn í bekkjarstofur en ég hef hugsað mér að nota þetta 

námskeið í góðu samstarfi við umsjónarkennara inn í bekkjarstofur þannig að það nýtist 

öllum í bekknum. Numicon námsgögnin geta nýst í sérkennslu en ég tel að þau geti líka 

nýst vel fyrir alla nemendur þar sem þau bjóða uppá fjölbreytta möguleika í kennslu í 

stærðfræði. 

Sérkennsla var umfjöllunarefni þessa kafla og það hvað það er mikilvægt að við 

komum á móts við alla nemendur á þeirra grundvelli og starfsfólk skólans vinni að 

velferð allra. Það þarf að koma í veg fyrir að nemendur sem þurfa að fá sérkennslu 
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einangrist inni í ákveðinni sérkennslustofu eða í bekkjarstofu þar sem hann tekur ekki 

þátt í því sem er að gerast í bekknum. Sérkennsla ætti ekki að vera eitthvert einangrað 

kerfi heldur hluti af bekkjarkennslunni þar sem er góð samvinna við umsjónarkennara 

þar sem að allir í bekknum fái að njóta sérkennslunnar. 

2.5 Numicon formin 

Numicon formin eru bresk fjölskynja stærðfræðinámsgögn, sem eru myndræn og 

nemendur geta komið við og leikið með þau (Atkinson, Tacon, Wing, 2004). Við hönnun 

Numicon formanna var ákveðið að byggja á styrkleikum sem börn hafa til að hjálpa 

þeim að þróa talnaskilning sinn. Styrkleikar sem byggt var á voru: Að leika og læra, taka 

eftir og sterk tilfinning barna fyrir munstri. Numicon formin eru myndræn og hönnuð 

með það í huga að auðvelda nemendum að skilja hvað liggur á bak við hvern tölustaf og 

að tölustafir séu ýmis tákn sem geta myndað ólík mynstur. Nemendur eru oft á tíðum 

hrifnir af mynstri og getur munstur kubbana því hjálpað til við talnaskilning (Haseler, 

2008).  

Numicon byggir meðal annars á hugmyndum Montesorri en það voru Romey Tacon, 

Ruth Atkinson og Tony Wing (2004) sem voru hugmyndasmiðir efnisins. Wing var 

kennari á yngsta stigi í grunnskóla. Í dag er hann lektor og er sérfræðingur í stærðfræði 

barna á yngsta stigi. Hann er sífellt að þróa Numicon námsgögnin þar sem hann leggur 

mesta áherslu á hlutbundin gögn, samræður og virkni í námi. Atkinson kennir hvernig 

nota á Numicon námsgögnin í kennslu og er menntaður stærðfræðikennari. Tacon sér 

um fyrirtækið í kringum Numicon námsgögnin.  

Hugmyndir Mariu Montessori voru meðal annars þær að umhverfið ætti að vera 

skipulagt, þar sem jafnvægi væri milli örvunar uppalandans en hún átti ekki að vera of 

mikil og ekki of lítil hún taldi einnig mikilvægt að rætt væri við barnið (Geist, 2009). 

Kennslufræði hennar byggðist á að nota hlutbundin gögn eins og kubba, baunir og slíkt 

en þau áttu að hjálpa börnum að þroska skilningarvit sín. Montessori þróaði námsefni 

til að nota í skólanum sínum, mörg þeirra gagna tengdust stærðfræði og fyrir það er 

hún líklega best þekkt. Eitt það þekktasta er svokallað „Knobbed Cylinders“ sem eru 

trékubbar með tíu sívalningum af ólíkri hæð og þykkt sem átti að raða í rétt hólf. En 

með þessum gögnum gat nemandinn leiðrétt sig sjálfur, ef barnið setti sívalninginn á 

rangan stað þá sá hann það strax sjálfur og gat leiðrétt sig um leið án afskipta 

kennarans. Námsgögnin byggðust á því að nemendur gátu leikið sér með þau og með 

því að finna og koma við þau gátu þeir gert sér grein fyrir stærðarmun sem hún taldi 
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vera góða æfingu til að átta sig á sætisgildum og stærðfræðiverkefnum sem börnin 

þyrftu að fást við síðar (Geist, 2009).  

Atkinson og félagar (2004) töldu að nemendur þyrftu að þróa með sér skilning á því 

hvernig tölur tengjast. Þau leggja áherslu á að börn átti sig á því að hver tala eigi sinn 

stað en sé ekki bara tákn á blaði heldur myndi tölurnar skipulagt kerfi mynstra. 

Hugmyndasmiðirnir benda á mikilvægi þess að börn þrói grunnskilning á tölum í 

gegnum ýmisskonar talningarvinnu. Þeir benda á að nemendur geti reiknað dæmi án 

þess að telja og að þeir sjái hver útkoman er. Einnig bentu þeir á að börn hugsi um tölur 

sem eina heild, að hver tala standi ein og sér en ekki sem upptalningarferli. Atkinson og 

félagar leggja áherslu á að skólastofan hafi stærðfræðihorn þar sem tölur séu sýnilegar, 

Numicon formunum sé raðað upp í rétta röð frá 0-20 þannig að nemendur hafi þau 

alltaf fyrir framan sig. Einnig telja þau mikilvægt að önnur stærðfræðigögn séu til staðar 

og notuð séu til dæmis klukkur og dagatöl þannig að nemendur sjái hvernig tölur eru 

notaðar í daglegu lífi og að stærðfræðidæmi séu tengd við raunveruleika nemenda. 

Einnig bentu þau á að kenna eigi nemendum í smáum skrefum þannig að þeir nái góðu 

valdi á tölunum 0-10 (Atkinson, ofl. 2004).  

Rannsókn var gerð á Numicon námsefninu 1996-1998 þar sem þessar aðferðir voru 

notaðar til að kenna börnum stærðfræði (Atkinson, ofl. 2004). Börn í leikskóla og yngstu 

bekkjum grunnskóla var kennt með Numicon námsefninu. Árangur þeirra var borinn 

saman við árangur barna á öllu landinu á samræmdum prófum í Bretlandi. Niðurstöður 

sýndu góðan árangur barnanna sem var kennt með Numicon námsefninu á samræmdu 

prófunum. Börnin áttu auðvelt með að sjá tengsl talna, fóru að geta leyst dæmi án þess 

að telja og leystu stærðfræðidæmi sem heild. Flest börnin byggðu upp sjálfstraust og 

jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. Börnunum fannst einnig gaman að vinna með 

Numicon formin. Vinnan með Numicon námsgögnin hjálpaði þeim að skilja tungumál 

stærðfræðinnar (Tacon, Atkinson og Wing, 2004).  

2.5.1 Útlit Numicon formanna  

Numicon formin eru tíu plast form þar sem hver tala hefur sitt munstur og sinn lit. 

Einnig fylgja spjöld og kubbar námsgögnunum. Spjöldin eru þannig að hægt er að raða 

formunum á þau og formin haldast á þeim. Kubbarnir eru litlir en það er hægt að smella 

þeim á spjöldin þannig að auðvelt er að búa til ýmsar myndir, munstur og speglun á 

spjöldin bæði með formunum og kubbunum. Kubbarnir eru í fjórum litum. Með 

Numicon formunum er notuð talnalína sem formin eru tengd við. Einnig er til Numicon 

vigt þar sem til dæmis formið fyrir fimm er jafn þungt forminu tveir og þrír. 
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Talnastangir, Cuisenaire, eru einnig hluti af Numicon námsgögnum þær eru ólíkar að lit 

og bútaðar niður í einingar frá 1-10. Þannig geta börn tileinkað sér hugtökin lítill, minni, 

minnstur og stór, stærri, stærstur. Talnastangirnar eru líka hugsaðar þannig að 

nemendur læri að sjá tölur sem heildir (Atkinson, o.fl. 2004).  

2.5.2 Notkun Numicon í kennslu og námi 

Numicon formin eru þannig að þau sýna vel hvernig hver tala tengist öðrum tölum 

þannig lítur formið fyrir töluna átta út eins og hún sé einu minni en níu, einum meiri en 

sjö og tveir fjarkar lagðir saman (sjá mynd1.). Þannig er hægt að vinna markvisst að því 

að efla skilning barna á tengslum talna.  

 

Mynd 1. Numicon formin frá 1-10. 

Grunnskilningur á tölum er kenndur með fjölbreyttri talningarvinnu (Atkinson, o.fl. 

2004). Þetta gerir samlagningu og frádrátt skiljanlegri og nemendur þurfa ekki að stóla 

einungis á minnið en það getur oft á tíðum reynst þeim erfitt, sérstaklega þeim sem 

eiga í einhverjum erfiðleikum með stærðfræði. Tengsl talna hlið við hlið eru mjög 

augljós og myndræn. Munurinn á sléttum tölum og oddatölum er skýr. Með Numicon 

formunum sér nemandinn vel hvernig næsta tala er einum stærri en talan á undan og 

gerir sér þannig grein fyrir tengslunum á milli einum meira og einum minna og skilji það 

kerfi sem býr þar að baki. Tölurnar 1-10 eru myndrænar og hver tala á sitt form og 

auðvelt að sjá muninn á til dæmis tveimur og þremur og mikilvægt að nemendur skilji 

það kerfi sem býr þar að baki. Formið sem er fyrir töluna fimm er notað til að fá 

tölurnar frá 1-10 þannig eru formin 5+1, 5+2 og svo framvegis lögð saman og 5-1 og 5-2 

og þannig er hægt að leika sér með tölurnar upp og niður frá 1-10 (Haseler, 2008; 

Atkinson, o.fl. 2004). Þegar lögð eru saman formin fyrir þrjá og fjóra þá mynda þessi tvö 
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form formið fyrir töluna sjö, í framhaldi er hægt að taka formið fyrir þrjá í burtu og þá 

stendur formið fyrir töluna fjóra eftir. 

Auðveldlega er hægt að nota Numicon formin fyrir tölur sem eru hærri en tíu með 

því að nota form fyrir tíu og fimm þá er komin talan fimmtán nemandinn þarf þá ekki að 

telja heldur sér töluna sjónrænt. Tvö form af tölunni tíu og eitt form af tölunni fimm 

gerir tuttugu og fimm. Þetta getur hjálpað nemendum að byggja upp góðan 

talnaskilning. Ef nemendur leggja á minnið hvernig formið fyrir töluna tíu lítur út þá 

getur hann kallað það fram í minnið, ef hann á að reikna 10+5 kallar hann fram í minnið 

formið fyrir töluna tíu og fimm og sér að það verður fimmtán. Með þessari aðferð 

verður nemandinn öruggari. Það er mikilvægt að nemendur læri vel tölurnar upp í tíu 

og fara smátt og smátt yfir í hærri tölur (Atkinson, o.fl. 2004). 

Numicon námsgögnin geta nýst tvítyngdum nemendum, nemendum með 

málþroskavanda og nemendum sem eru óöryggir í stærðfræði (Atkinson, o.fl. 2004). 

Hvort sem notuð eru Numicon námsgögn eða einhver önnur stærðfræðigögn þá verða 

kennarar að gera sér grein fyrir að þetta eru gögn til að hjálpa nemendum að skilja og 

auka við þekkingu þeirra í stærðfræði en dugir ekki eitt og sér (O´Connell, 2005).  

Brúum bilið er námsefni sem hannað er af Elliott, o.fl., (e.d.) en það er námsefni sem 

er byggt á Numicon námsgögnum en það er ætlað nemendum sem þurfa að fara hægar 

yfir efnið og markmiðið með því er að byggja upp jákvæðni í garð stærðfræðinnar. Farið 

er í litlum skrefum í efnið. Hægt er að vinna með Numicon námsgögnin einstaklingslega, 

í litlum hópum eða jafnvel í heilum bekk. Það þjálfar nemendur í grunnskilningi á tölum 

og veitir þeim jákvæða reynslu af því að læra stærðfræði. Markmið efnisins Brúum bilið 

er að allir hafi jöfn tækifæri til náms.  

2.6 Numicon námskeiðið 

Ég hélt tvö Numicon námskeið fyrir samanlagt tólf nemendur en það voru sex 

nemendur í hvorum hóp. Nemendurnir voru í 3. bekk í Bjartarskóla, námskeiðið var tólf 

40 mínútna kennslustundir, kennt var þrisvar í viku í fjórar vikur. Ég var með 

kennsluáætlun fyrir þessar fjórar vikur en tók saman kennsluáætlun fyrir eina viku í einu 

með í huga hvaða skref nemendur voru tilbúnir að taka næstu viku á eftir. Ég var opin 

fyrir því að breyta kennsluáætluninni ef ég sá að það sem ég var að gera hentaði ekki 

hópnum. Ég notaði Numicon námsefnið „Closing the gap“ til stuðnings þar sem farið er 

í stig af stigi hvernig best er að kenna nemendum stærðfræðigrunn. Einnig notaði ég 

hugmyndir sem ég fékk á Numicon námskeiðum sem ég hef sótt. Veraldarvefurinn kom 
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sér vel til að skoða og fá hugmyndir að fjölbreyttum kennsluaðferðum í 

stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Ásamt því að nota Numicon formin notaði ég önnur 

hjálpargögn eins og kubba sem fylgja Numicon námsgögnunum. Ég útbjó námsumhverfi 

sem var ríkt af Numicon stærðfræðigögnum. Ég gat ekki náð að skapa eins gott 

námsumhverfi eins og hefði viljað þar sem ég var í stofu sem ég fékk aðgang að en var 

notuð í leiklistarkennslu. Ég reyndi samt fyrir hvern tíma að undibúa stofuna eins vel og 

ég gat. Námskeiðið byggðist mikið upp á samvinnu og samræðum þar sem nemendur 

unnu mikið saman í pörum. Ég lagði áherslu á að nemendur tileinkuðu sér tungumál 

stærðfræðinnar og ynnu saman við lausn verkefna. Ég leiddi nemendur áfram með 

spurningum og var meðvituð um að nota hugtök stærðfræðinnar. 

2.7 Samantekt 

Í fræðilega kaflanum fjallaði ég um mikilvægi góðrar stærðfræðikennslu þar sem 

kennarinn er áhugasamur og tekur mið af hverjum og einum nemanda. Það að vita 

hvað tölur eru og hvað liggur á bak við hverja tölu skiptir miklu máli og að nemendur fái 

þjálfun í að nota tölurnar frá 0-20 í fyrstu bekkjum grunnskólans. Einnig ræddi ég um 

hversu gott er að nota umræður í kennslustofunni og að nemendur átti sig á því hvernig 

þeir hugsa lausn verkefna og geti komið orði á þær. Andrúmsloftið í kennslustofunni 

skiptir miklu máli og að nemendur finni fyrir öryggi og líði vel og séu tilbúnir að tjá sig 

og spyrja spurninga. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar í allri kennslu þar sem 

ein kennsluaðferð dugar ekki fyrir fjölbreyttan hóp nemenda. Sérkennsla í skólum er 

nauðsynleg en það þarf að passa að þeir sem þurfa á henni að halda séu hluti af 

bekknum og séu ekki of mikið í sérkennslu í sérkennslustofu eða sé haldið sér innan 

bekkjarins með sérstakt námsefni og aðstoðarmanneskju yfir sér, heldur séu þeir hluti 

af bekknum og að sérkennsla nýtist öllum nemendum bekkjarins. Ég lýsti Numicon 

námsgögnunum, útliti þeirra, hugmyndafræði og hvernig þau nýtast í 

stærðfræðikennslu.  

Ég taldi að með því að nota Numicon námsgögn gæti ég eflt talnaskilning nemenda. 

Ég hafði áhuga á að kenna stærðfræði með Numicon og taldi að ég næði betur til 

nemendanna með því móti heldur en með öðrum námsgögnum eða aðferðum. Ég 

reyndi að efla samræður nemenda og lagði áherslu á að þeir töluðu saman og finndu 

lausn saman á verkefnum sem þeir voru að vinna að og væru tilbúnir að aðstoða hvern 

annan. Það er hægt að nota Numicon námsgögnin á fjölbreyttan hátt og þannig að ná til 

allra nemenda. Ég legg áherslu á að koma í veg fyrir að nemendur fái á sig 

sérkennslustimpil heldur væru þeir að fara á Numicon námskeið. Þannig hugsa ég mér 
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að nota Numicon námsefnið, að nemendur fái fjölbreytni í nám sitt og skilji frekar 

stærðfræði og verði öruggari í stærðfræðinámi sínu. 
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3 Aðferð 

Tilgangur með rannsókninni var sá að ég vildi bæta kennslu mína, með það að leiðarljósi 

að bæta menntun, árangur og áhuga nemenda minna í stærðfræði. Markmið mitt með 

rannsókninni var að skoða hvernig kennsla mín þróaðist og hvernig áhrif Numicon 

námsgögnin hafa á stærðfræðinám nemenda minna. Rannsóknarspurning mín er: 

Hvernig þróast stærðfræðikennsla mín með notkun Numicon námsgagna með 

nemendum í 3. bekk?  

Í þessum kafla fjalla ég um rannsóknaraðferðina sem er starfendarannsókn, og hver 

tilgangur starfendarannsókna eru. Ég mun kynna þátttakendur rannsóknarinnar og 

hvaða leiðir ég notaði við gagnaöflun. Ég segi frá því hvernig ég greindi gögnin og fer 

yfir siðferðileg atriði rannsóknarinnar. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru eins langt frá þeim hugmyndum mínum sem mótuðust þegar 

ég var í sálfræði og hugsast getur. Í sálfræði voru megindlegar rannsóknir þær einu 

réttu, ég var á þeirri skoðun á þeim tíma en ég hef þróast og þroskast og 

sjóndeildarhringur minn víkkað. Það að tala um mig í fyrstu persónu og koma með 

mínar skoðanir hefur mér þótt nokkuð erfitt en í dag finnst mér það góð leið og hentar 

mér vel. Ég tel starfendarannsóknir henta mér sem kennara mjög vel þar sem ég vildi 

prófa nýja leið í mínu starfi. 

Starfendarannsóknir er leið til að skoða starf sitt með það í huga að þróast og finna 

leiðir til að bæta það (Hafþór Guðjónsson, 2008; McNiff, 2010). Starfendarannsóknir 

eru gerðar með fólki en ekki á fólki. Rannsakandinn gerir rannsókn á sjálfum sér, skoðar 

sitt eigið líf og metur sjálfan sig, þar sem hann er miðpunkturinn. Hann spyr „af hverju 

geri ég þetta á þennan hátt“ „af hverju er ég eins og ég er“ og „hvernig bæti ég það sem 

ég er að gera“. Rannsakandi í starfendarannsókn skoðar gildi sín og fyrir hvað hann 

stendur og finnur leiðir til að hafa gildin með sér í starfi. Hann íhugar og skoðar hvort 

hann starfi eftir þeim gildum sem hann hefur. Ef niðurstaða rannsóknar er sú að 

rannsakandinn geti bætt sig og starf sitt þá leitar hann leiða til þess. Ef rannsakandinn 

kemst að þeirri niðurstöðu að starf hans sé fullkomið þá útskýrir hann hvernig hann 

fékk þær niðurstöður. Starfendarannsóknir hafa það alltaf að leiðarljósi að hægt sé að 
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gera betur, lokapunktur einnar rannsóknar verður byrjun annarrar. Að gera 

starfendarannsókn á kennslu fær kennara til að staldra við og taka til athugunar eigin 

viðhorf og starfshætti með það að markmiði að verða betri fagmaður (McNiff, 2010). 

Starfendarannsókn er ferli til að lýsa því hvað rannsakandinn er að gera og útskýra af 

hverju hann gerir það og hvernig hann gerir það. Rannsakandinn býr til þekkingu á sínu 

eigin starfi. Þegar starfendarannsókn er gerð þarf að safna gögnum um það sem gert er 

og hvernig það er gert til þess að hægt sé að útskýra þau skref sem tekin eru. 

Rannsóknardagbók er þar mikilvægt verkfæri (McNiff, 2010). Starfendarannsóknir eru 

taldar vera umbótamiðaðar þannig að gögnum ætti að safna frá upphafi rannsóknar til 

að sjá hvernig framkvæmd starfsins þróast og þannig er hægt að sjá hvort þróun hefur 

átti sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Ég tel að sú leið sem starfendarannsóknir bjóða uppá séu mjög gagnlegar fyrir mig 

sem kennara til að efla mig og skoða mitt eigið starf og þróa það. Mig langaði að bæta 

starf mitt og mig langaði að reyna nýja leið í starfi. Sú leið sem ég valdi að fara var að 

bjóða uppá námskeið fyrir nemendur í 3. bekk í Bjartarskóla með nemendum sem 

höfðu ekki náð tökum á stærðfræði með hefðbundnum kennsluaðferðum inni í bekk. Ég 

ákvað að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir með Numicon námsgögnum. Ég taldi það 

vera mikilvægt þar sem Numicon námsgögnin eru til í Bjartarskóla en þau hafa ekki 

verið notuð markvisst. Ég valdi að nota starfendarannsókn en með henni er ég aðal 

rannsóknarefnið þar sem ég skráði mínar eigin athafnir, samskipti og tengsl mín við 

nemendur mína eins og Hafþór Guðjónsson (2008) bendir á í skrifum sínum þá er 

starfendarannsókn ein leið til þess. Ég prófaði nýja leið til að kenna með Numicon 

námsgögnunum og skoðaði hvernig það gekk. Ég taldi það vera góða leið fyrir mig til að 

þróast í starfi. 

Í þessari rannsókn var ég að þróa Numicon námskeið fyrir nemendur í 3. bekk sem 

ekki hafa náð að nýta sér nógu vel almenna stærðfræðitíma í skólastofunni. Ég þróaði 

þetta námskeið með tveim sex nemenda hópum en hef svo hugsað mér að nýta mér 

niðurstöðurnar í samvinnu við umsjónarkennara inni í bekk. 

3.2 Þátttakendur 

Ég ráðfærði mig við deildastjóra sérkennslu og deildastjóra yngsta stigs við Bjartarskóla 

til að finna nemendur sem gætu hentað rannsókninni. Við val á þátttakendum lagði ég 

áherslu á að nemendahópurinn yrði fjölbreyttur og hefði gott og gaman af því að 

kynnast fjölbreyttum kennsluaðferðum og að þeir hefðu ekki náð að tileinka sér þær 

aðferðir sem notaðar eru í bekkjarstofum. Deildastjóri yngsta stigs ræddi við 



37 

 

umsjónarkennarana í 3. bekk og þeir fundu nemendur sem þeim fannst koma til greina 

á námskeiðið. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru ég og tólf nemendur sem koma 

úr fjórum bekkjum árgangsins.  

Nemendurnir voru sjö stúlkur og fimm drengir. Í hvorum hóp voru sex nemendur 

þeim var skipt í hópana þannig að þeir komu úr tveimur bekkjum í einu. Í öðrum 

hópnum voru þrjár stúlkur og þrír drengir en í hinum hópnum voru tveir drengir og 

fjórar stúlkur. Ég gaf öllum þátttakendum fyrir utan mig dulnefni stúlkurnar fengu 

nöfnin Bríet, Emma, Karen, Kristín, Lára, Olla og Tanja drengirnir fengu nöfnin Árni, 

Baldur, Bjarki, Hreinn og Lárus. Nemendahópurinn var mjög fjölbreyttur, af þessum tólf 

nemendum voru fjögur af erlendum uppruna.  

3.3 Gögn 

Við söfnun gagna hafði ég rannsóknarspurningu mína að leiðarljósi og skoðaði þar af 

leiðandi hvernig kennsla mín þróaðist með notkun Numicon námsgagna með 

nemendum í 3. bekk í stærðfræði. Ég safnaði gögnum á Numicon námskeiðinu. Ég gerði 

kennsluáætlun fyrir hverja viku sem er hluti af gögnunum, ég fór yfir hvern tíma til að 

skoða hvað gekk vel og hvað ekki eins vel og skráði það hjá mér. Eftir hverja viku gerði 

ég nýja kennsluáætlun þar sem ég tók stöðu nemendanna til að sjá hver næstu skref 

yrðu. Stærsti hluti gagnanna var safnað í rannsóknardagbók sem ég byrjaði að skrá strax 

í við undirbúning námskeiðsins þar skrifaði ég hugleiðingar mínar á meðan á þeirri 

vinnu stóð. Þau gögn lýsa því hvernig hugsun mín og vinnubrögð þróuðust á meðan á 

námskeiðinu stóð. Í rannsóknardagbókina skráði ég líka hvað ég gerði í tímunum, hvað 

nemendur gerðu og hvernig ég leiðbeindi þeim, auk þess sem ég skoðaði samskipti mín 

við nemendur. Ég skráði líðan mína fyrir og eftir tíma til að sjá hvaða áhrif hún hefði á 

kennslustundirnar. Hluti af gögnunum voru einnig tölvupóstar sem ég skrifaði 

leiðbeinendum mínum einu sinni í viku. Ég var vakandi fyrir því hvernig nemendur unnu 

saman og hvernig líðan þeirra var í kennslustundum. Ég leitaði eftir hugmyndum 

nemenda minna um stöðu þeirra og viðhorf til stærðfræði með litlum spurningalista í 

byrjun námskeiðsins og svo aftur sama spurningalista í lokin en bætti við spurningunni 

„Hvernig fannst þér Numicon námskeiðið?“ sjá viðauka A. og Á. Í rannsóknardagbókina 

skráði ég litlar sögur úr kennslustundum. Ég tók hljóðupptökur af samræðum okkar og 

hlustaði eftir kennsluháttum mínum og hlustaði eftir því hvað nemendur sögðu og 

hvernig þeir töluðu saman. Ég tók ljósmyndir af verkefnum nemenda sem sýna 

fjölbreytni verkefna og fjölbreyttar útfærslur nemenda á þeim. Nemendum fannst mjög 

gaman þegar ég tók mynd af verkefnum þeirra. Á tímabilinu voru ýmis kennslugögn 
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notuð sem safnað var allt kennslutímabilið. Ég skráði í dagbókina mína óformlegar 

samræður sem áttu sér stað á milli mín og umsjónakennara nemendanna. Í lokin var 

formlegur fundur með öllum fjórum umsjónarkennurum og þar fékk ég viðbrögð frá 

þeim um það hvort þeir hefðu orðið varir við breytingar hjá börnunum í 

stærðfræðináminu. Ég benti þeim á að það væri gott ef nemendurnir fengju að nota 

Numicon formin ef þeir vildu eða þyrftu í stærðfræðivinnu sinni. Ég geymdi öll gögn á 

öruggum stað og hélt öllu til haga. Gögnum verður ekki eytt fyrr en að rannsókn lokinni. 

3.4 Gagnagreining 

Gögnin voru greind og skoðuð með rannsóknarspurninguna og markmið 

rannsóknarinnar að leiðarljósi þar sem ég reyndi eftir bestu getu að vera trú 

rannsóknarspurningunni. Ég greindi kennsluáætlunina eftir hvern tíma og skrifaði niður 

það sem ég gerði í tímunum og það sem var öðruvísi en ég hafði ætlað að gera. Ég var 

þannig í stöðugri endurskoðun á kennslunni og þeim leiðum sem ég notaði til að ná til 

nemenda minna. Ég var alltaf að leita leiða til að gera kennslu mína betri þar sem ég 

hafði fjölbreytni að leiðarljósi.  

Rannsóknardagbókin lék stórt hlutverk í gagnagreiningu. Við greininguna las ég hana 

yfir nokkrum sinnum og merkti við það sem mér fannst skipta máli. Ég litaði allt sem 

viðkom mér í einum lit, hvað ég gæti gert, hvað ég vildi gera og hvernig kennari ég vildi 

vera. Ég litaði svo það sem viðkom nemendum mínum í öðrum lit. Þannig skoðaði ég 

svo gögnin og setti saman það sem passaði saman innan hvers litar. Ég hlustaði á allar 

upptökur úr kennslustundum tvisvar sinnum. Í seinna skiptið skrifaði ég hjá mér það 

sem skipti máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Ég skoðaði kennsluáætlanirnar og 

einnig allar ljósmyndirnar af vinnu nemenda. Ég skoðaði alla tölvupósta sem ég hafði 

sent leiðbeinendum þar sem ég sendi þeim stundum hugleiðingar mínar. Eftir að hafa 

farið yfir gögnin fór ég aftur í huganum yfir kennslustundirnar og skrifaði hjá mér nánari 

frásagnir og litlar sögur úr þeim. Ég flokkaði niður það sem ég sagði, mína líðan og 

hvernig ég hafði gert hlutina og eins hvernig ég hefði viljað gera þá. Ég skoðaði 

spurningalistana sem ég lagði fyrir nemendur og bar saman svörin fyrir og eftir 

námskeiðið. Þegar gögnin voru greind reyndi ég að útskýra hvernig og af hverju 

breyting varð og hvernig og af hverju ég og mínar hugmyndir breyttust.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Ég bað skólastjórnendur um leyfi til að fá að framkvæma rannsóknina í skólanum, sjá 

viðauka B. Rannsóknin var tilkynnt til Pernsónuverndar, sjá viðauka C. Ég samdi 
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leyfisbréf fyrir foreldra sem umsjónarkennarar sýndu foreldrum í foreldraviðtali og þeir 

gáfu allir munnlegt samþykki fyrir því að börn þeirra tækju þátt í rannsókninni sjá 

viðauka D. Allir foreldrarnir voru jákvæðir fyrir því að börn þeirra væru með á 

námskeiðinu og tækju þátt í rannsókninni. Í bréfinu sem foreldrar fengu lýsti ég fyrir 

þeim markmiðum rannsóknarinnar og hvernig framkvæmdin yrði. Foreldrar voru látnir 

vita að það yrðu teknar hljóð- og myndbandsupptökur í einhverjum tímum. Í fyrsta tíma 

ræddi ég við nemendur og sagði þeim frá rannsókninni og bjó til eyðublað þar sem ég 

bað þau að skrifa undir ef þau vildu vera með á námskeiðinu, þau skrifuðu öll undir og 

fannst það mjög spennandi, sjá viðauka E. Nöfnum nemenda og samstarfsfólks var 

breytt sem og skólans. Þegar ég tók mynd af verkefnum nemenda passaði ég mig á því 

að ekki sæist í andlit nemanda. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég segi frá líðan minni í 

upphafi rannsóknar, lýsi námsumhverfinu, aðstæðunum og vinnunni á gólfinu. Vinnan 

með nemendunum þróaðist, þeir urðu öruggari og reyndi ég að virkja áhuga þeirra. 

Numicon námsgögnin voru notuð á námskeiðinu á fjölbreyttan hátt og breyttist vinnan 

þegar líða fór á námskeiðið og nemendur urðu sjálfstæðari í vinnu sinni með þeim. 

Myndir af vinnu nemenda nota ég til að sýna hvernig þeir notuðu formin með 

mismunandi hætti. Í síðasta tíma námskeiðsins unnum við með Sprota 3b sem er 

grunnbók fyrir nemendur í stærðfræði í 3. bekk en það var ekki almenn ánægja með 

það meðal nemenda. Niðurstöður kannana sem lagðar voru fyrir nemendur fyrir og eftir 

námskeiðið um viðhorf þeirra til stærðfræði og hvernig þeim fannst Numicon 

námskeiðið eru kynntar í lok kaflans.  

Ég er inni í kennslustofunni, barnsraddir fléttast saman, það má greina gleði 

í röddum barnanna, þau eru á hreyfingu. Þau eru áköf og tilbúin að segja 

samnemendum sínum hvað þau eru að hugsa og gera, ég get ekki betur 

heyrt en að þeim finnst gaman að segja frá. Nemendum og mér líður vel, ég 

hrósa þeim læt þá vita að þeir séu duglegir. Kliður í kubbum og formunum, 

Bríet kallar „við erum búnar, hvað eigum við að gera næst?”, áhugasamir 

nemendur, vilja halda áfram. (Hljóðupptaka, 08.02.2016) 

4.1.1 Upphafið, aðstæður og fyrirkomulag námskeiðsins 

Ég var bæði mjög spennt og kvíðin fyrir fyrsta tímann, ég skrifaði í dagbókina „mikill 

fiðringur, titra eiginlega, smá kvíði og auðvitað spenningur”. (Rannsóknardagbók, 

25.01.2016) Stressið kom mér á óvart, ekki hafði ég búist við því að vera stressuð fyrir 

kennslu, ég hafði reyndar ekki kennt neitt í rúmlega eitt og hálft ár. Þetta var ekki bara 

kvíði heldur var þetta líka tilhlökkun, ég hlakkaði til að byrja með námskeiðið, hitta 

nemendurna og sjá hvernig þeim litist á að læra stærðfræði með Numicon 

námsgögnunum. Áður en fyrsti tíminn byrjaði settist ég niður með umsjónarkennurum 

nemendanna á kaffistofu Bjartarskóla og sagði þeim frá því hvernig mér leið og hló að 

sjálfri mér um leið. Sigga samkennari minn til nokkurra ára sagði við mig til að 

hughreysta mig „þetta verður ekkert mál, þetta er eins og að læra að hjóla, þegar þú 
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hefur lært það einu sinni þá gleymir þú því aldrei”. Þetta fannst mér gott að heyra og 

fékk mig til að slaka aðeins á. Nemendurnir voru tilbúnir og voru farnir að bíða eftir því 

að byrja að sögn Helgu eins umsjónarkennarans, það róaði mig það hlyti þá að vera að 

þeir væru jákvæðir. Ég hugsaði með mér að ég væri vel undirbúin, allt væri klárt í 

skólastofunni og verkefni tímans voru tilbúin.  

Námskeiðið var ein kennslustund þrisvar í viku í fjórar vikur. Ég sótti nemendurna 

alltaf í bekkjarstofur þeirra, þeim var skipt í tvo hópa í hvorum hóp voru sex nemendur 

sem komu úr tveim bekkjum, tveir til fjórir nemendur úr bekk, ég fylgdi þeim niður í 

stofuna sem við höfðum til afnota. Stofan var á fyrstu hæð í Bjartarskóla en 

bekkjarstofurnar voru á annarri hæð. Stofan var notuð fyrir leiklist hún var frekar stór, 

opin og björt með stórum gluggum sem vísuðu til suðurs, inni í stofunni var eitt 

kennaraborð með tölvu og svo langt borð uppi við vegg en engir stólar, fjórar dýnur 

voru í stofunni. Undir borðinu voru körfur með leiklistarbúningum og önnur karfa með 

allskyns smádóti eins og gömlum símum, ílátum af mat, sælgæti og fleiru. Þetta truflaði 

aðeins nemendurna og vildu þeir fá að klæða sig í búningana og leika sér með dótið.  

Fyrir hverja kennslustund var ég búin að undirbúa kennslustofuna dreifði úr dýnum, 

setti kassa með Numicon formum á allar dýnurnar og verkefni dagsins, það var allt 

tilbúið þegar nemendurnir voru sóttir. Ég raðaði öllu sem við þurftum að nota þannig að 

auðvelt væri að nálgast öll gögnin í tímunum. Ein dýnan var marglit og við byrjuðum 

alltaf á því að setjast þar öll saman.  

4.1.2 Vinna á gólfi 

Pétur húsvörður bauð mér að fá borð og stóla inn í stofuna en ég afþakkaði það, ákvað 

að hafa alla vinnu á gólfinu og nota dýnurnar. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort það 

væri ekki góð leið, sérstaklega fyrir nemendur sem þurfa að vera á hreyfingu, það að 

sitja við borð allan daginn getur verið þeim nemendum mjög erfitt. Mér fannst þetta 

gott tækifæri til að prófa að vinna án borða og stóla, mér fannst ég vera mjög heppin að 

fá afnot af þessari stofu. Það kom strax í fyrsta tíma í ljós að þetta myndi henta Árna og 

Hreini vel, að þurfa ekki að sitja á stól við borð og hafa þögn í þessum tímum. Ég skrifaði 

eftir fyrsta tímann: 

Árni og Hreinn veltust um á gólfinu, hnoðuðust og hlógu, ég sá að þeir 

höfðu greinilega mikla hreyfiþörf gleðin yfir því að fá að vera aðeins frjáls 

var einnig svo mikil, ekki ólíkt því þegar kúnum er hleypt út á vorin. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 
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Ég sá samt þegar líða fór á námskeiðið að það að vinna eingöngu á gólfinu varð til 

þess að nemendurnir voru heldur mikið á hreyfingu, þeir voru út um alla stofuna og 

líklega hefði verið gott að hafa í bland, tíma þar sem við notuðum bara gólfið og tíma 

þar sem við hefðum líka setið við borð. Það kom fram síðar að það voru ekki allir hrifnir 

af því að vinna á gólfinu Bríet sagði í næstsíðasta tíma þegar við unnum við borð í 

fundarherberginu „af hverju vorum við ekki alltaf hér það er svo gott að sitja á stól við 

borð“. (Rannsóknardagbók, 19.02.2016) Þarna kom í ljós að það hentaði greinilega ekki 

öllum nemendunum að vinna á gólfinu og ég sem hafði haldið að allir hefðu verið 

ánægðir með þetta fyrirkomulag. Ég ræddi það að vinna á gólfinu við Birnu einn af 

umsjónarkennurum nemendanna hún sagðist óska þess oft að geta unnið á gólfinu og 

sagðist hún stundum hafa hugsað að það væri gott ef það væri hægt að toga borð og 

stóla upp í loft til þess að hafa allt gólfið til að vinna á. 

Á fyrstu mínútunum kennslustundanna ræddi ég ýmislegt við nemendur eins og 

hvað þeir hefðu verið að gera um helgina, stundum komu þeir með spurningar, í eitt 

skipti spurði Bríet mig hvar væri hægt að kaupa Numicon formin, Emma spurði mig 

hvað ég væri gömul. Ég passaði að afmarka þennan tíma leyfði þessu spjalli að vera í 3-5 

mínútur og svo fór ég í að útskýra næstu skref. Eftir þetta unnu nemendur verkefni sem 

þeir leystu einstaklingslega en gátu alltaf fengið aðstoð frá samnemendum eða frá mér. 

Eftir að hafa leyst verkefnin sögðu þeir okkur hinum frá niðurstöðum sínum. Síðan 

þegar allir höfðu lokið við þessa vinnu, unnu nemendur í pörum og fór hvert par á eina 

dýnu þar sem önnur verkefni biðu þeirra.  

Með þessu var ég að reyna að fá nemendur til að segja frá og hlusta á 

samnemendur sína.  

Karen var að útskýra sitt form og hinir nemendurnir kinkuðu kolli þegar hún 

sagði „þetta er formið þrír og það er oddatala“ svo var hljóð, nemendurnir 

horfðu á Karen og biðu, hún sagði svo „tveir plús einn eru þrír“ svo lýsti 

næsti nemandi sínu formi og svo koll af kolli. Yfirleitt voru þeir tilbúnir að 

segja frá og stundum kepptust þeir við að fá að vera fyrstir Olla sagði „má 

ég byrja Ólöf“ þá sagði Tanja „nei má ég byrja, ég hef aldrei verið fyrst“ „má 

ég svo“ sagði Bjarki svona var þetta yfirleitt, allir voru fúsir til að segja frá. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 
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4.1 Ungur nemur, gamall temur - gamall nemur, ungur temur  

Í fyrsta tíma byrjuðum við á því að setjast saman á marglitu dýnuna og ég sagði þeim frá 

því að ég væri að læra að verða betri kennari og vonaði að þeir gætu hjálpað mér með 

það. Þeir gætu lært af mér og ég af þeim, það hefði verið gaman að taka mynd af 

viðbrögðum þeirra, því þeim fannst það ansi skrýtið, hvernig þeir gætu aðstoðað mig 

við að verða betri kennari: 

Hreinn sagði „bíddu hvernig getum við kennt þér að verða betri kennari? 

Kanntu ekki að vera kennari?“. Ég sýndi þeim leyfisbréfið (sjá í viðauka Á) 

þar sem þeir voru beðnir um skriflegt samþykki fyrir því að vera á þessu 

námskeiði, þeir tóku vel í það og skrifuðu allir undir. Nemendurnir fengu 

blýanta til að skrifa undir leyfisbréfið en um leið sagði ég þeim frá því að 

þeir þyrftu lítið að nota blýanta á þessu námskeiði þar sem þeir þyrftu ekki 

að skrifa mikið í þessum tímum, þá heyrðist „vei“ í hópnum. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 

Lárus og Baldur voru í fyrri hópnum hjá mér í fyrsta tíma námskeiðsins þeir voru 

frekar órólegir: 

þeir veltust um á gólfinu og fiktuðu í dóti í stofunni, kubbarnir gripu strax 

athygli þeirra og fóru þeir að handfjatla þá. Ég bað þá um að setjast hjá 

okkur þannig að ég gæti útskýrt hvað við ætluðum að gera og svo fengju 

þeir að leika sér og vinna með kubbana. Þeir sættust á það og hlustuðu á 

útskýringar mínar. Ég skrifaði eftir tímann í dagbókina mína „gæti trúað því 

að ég þyrfti að hafa sérstaklega mikið fyrir Lárusi og Baldri“. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 

Í seinni hópnum fann ég strax fyrir neikvæðni hjá Hreini og Árna, þeir virtust komu 

með það viðhorf að þetta yrði ekki skemmtilegt. Þegar ég sýndi þeim hvað við ætluðum 

að gera í tímanum þá lifnaði aðeins yfir þeim.  

Árni sagðist ekki kunna stærðfræði og gæti ekki gert það sem við værum að 

fara að gera, Hreinn veltist um á dýnunni og átti erfitt með að hlusta. Þegar 

ég sagði þeim að við ætluðum að búa til munstur úr kubbunum á Numicon 

spjöld þá lifnaði yfir þeim og Árni sagði „megum við byrja núna“. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 
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Í þessum kafla ræddi ég byrjun námskeiðsins þar fann ég strax að ég er sannarlega á 

réttri hillu og hlakka til að takast á við kennarastarfið aftur á fullum krafti. Ég skrifaði í 

rannsóknardagbókina eftir annan tímann „...nú veit ég af hverju ég er í þessu starfi“ 

(Rannsóknardagbók, 27.01.2016) mér leið svo vel eftir kennsluna. Það að láta 

nemendur vinna eingöngu á gólfinu getur verið gott en að það er líklega betra að gera 

það í bland við það að vinna við borð. Ég bjóst alveg eins við því að nemendur vildu ekki 

vera með á námskeiðinu og myndu ekki skrifa undir leyfisbréfið en allir voru tilbúnir til 

þess.  

4.1.1 „Þríhyrningar hafa þrjú horn“ 

Áður en ég sótti nemendurna í bekkjarstofurnar var ég búin að undirbúa 

kennslustofuna með því að leggja þrjár dýnur á mitt gólfið með góðu bili til þess að 

hvert par hefði nóg pláss. Ég var búin að raða fimm kubbum upp í ákveðið munstur á 

sex Numicon spjöld, ég setti tvö spjöld á hverja dýnu ásamt aukakubbum. Tilgangur 

þessarar vinnu var að bæta skilning nemenda á rými, skipulagi og þekkja lögun eins og 

þríhyrning og ferhyrning.  

Nemendurnir áttu að halda áfram með mynstrið á spjöldunum og hjálpast að. Ég 

sagði nemendum frá því að í byrjun hvers tíma ynnum við saman allur hópurinn að 

einstaklingsverkefnum en þeir mættu aðstoða hvert annað. En mesta hluta tímans ynnu 

nemendur tveir og tveir saman og hvert par hefði eina dýnu til að vinna á. Einnig sagði 

ég þeim að ég yrði búin að raða þeim í hópa fyrir hvern tíma. Ég setti upp ákveðið kerfi 

til þess að allir ynnu saman í hóp jafn oft yfir tímabilið.  

Nemendurnir héldu áfram með munstrið sem var á spjöldunum þeir unnu það allir 

og sýndu okkur hinum afraksturinn eins og sjá má á mynd 2. 

           

Mynd 2. Munstur. 

Eftir þetta áttu nemendurnir að nota einn lit af kubbum og búa til eina beina línu á 

spjöldin. Þegar þeir höfðu lokið því bað ég þá um að raða kubbunum á ská á spjöldin og 
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sýndi þeim það með því að benda á spjaldið. Ég spurði þá hvort þeir héldu að kubbarnir 

væru jafn margir þegar þeim væri raðað á ská og beint. Ég fékk mjög mismunandi svör.  

Árni sagði að þeir væru fleiri, Lára taldi að kubbarnir væru jafnmargir, 

þannig svöruðu nemendurnir á ólíkan hátt. Enginn taldi þó að þeir væru 

færri. Þegar nemendurnir höfðu raðað kubbunum á ská komust þeir að því 

að kubbarnir væru jafn margir, Hreinn sagði þá „já ég var sko búin að telja 

og fann út að þeir voru jafnmargir“ ég sá á honum hversu ánægður hann var 

að hafa fundið réttu lausnina sjálfur. (Rannsóknardagbók, 25.01.2016)  

Nemendurnir leystu þetta verkefni á ólíkan hátt sumir færðu kubbana frá beinu línunni 

og á ská en þannig sáu þeir fljótt að kubbarnir voru jafn margir. Aðrir tóku kubbana alla 

af spjaldinu og röðuðu þeim á ská. Þegar nemendurnir höfðu lokið við þetta verkefni 

bað ég þá um að mynda þríhyrning. Ég spurði nemendurna hvað væru mörg horn á 

þríhyrningum, þeir voru með það alveg á hreinu.  

Þeir sögðu í kór „þríhyrningur er með þrjú horn”, þeir svöruðu með 

ákveðnum tón, svona eins og þeir væru hálf hneykslaðir á því að ég væri að 

spyrja spurningar sem þeir vissu alveg hvert svarið væri, ég las út úr svip 

þeirra „auðvitað vitum við þetta“. (Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 

Tanja og Emma voru í smá vandræðum með þetta verkefni, það var auka horn á þeirra 

þríhyrningi þannig að hann myndaði ferhyrning eins og sjá má á mynd 3. en Ollu gekk 

vel, ég bað hana að aðstoða Tönju og Emmu sem hún gerði. 

 

Mynd 3. Ferhyrningur. 

Emma var ekki alveg sátt, taldi sig hafa gert þríhyrninginn alveg réttan. 

Hún sagði með vanþóknunartón „Ég vissi alveg að það ætti að gera þetta 

svona þú sagðir, Ólöf, að ég væri ekki að gera þetta rétt, en þetta var alveg 
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rétt hjá mér.“ Ég sýndi henni þá hver munurinn væri á þríhyrningi og þeim 

sem hún hafði gert, hún var samt á því að ég hafi verið að rugla hana. 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016) 

Kannski var ég of fljót á mér að aðstoða hana, hefði átt að gefa henni lengri tíma og sjá 

hvort hún myndi átta sig á þessu sjálf. Ég hugsaði eftir tímann að ég þyrfti að gæta þess 

að vera mjög skýr við Emmu þannig að hún misskildi mig ekki og einnig hefði ég þurft að 

gefa henni lengri tíma hún hefði kannski áttað sig sjálf á því hvað hún gerði og hefði 

getað lagað það sjálf ef hún hefði fengið tíma til þess.  

Eins og sjá má á myndunum var misjafnt hvort nemendur bjuggu til þríhyrningana 

með því að nota hluta af spjaldinu sjá mynd 4. eða með því að fylla hálft spjaldið sjá 

myndi 5.  

  

Mynd 4. Þríhyrningar á hluta af spjaldinu. 

        

Mynd 5. Þríhyrningar á hálfu spjaldinu. 
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Eftir að nemendur höfðu klárað þríhyrningana sína máttu þeir gera munstur á 

spjöldin annað hvort í kringum þríhyrningana eða búa til nýtt munstur frá byrjun. Flestir 

ákváðu að halda áfram með þríhyrningana sína. Lára og Lárus bjuggu til tvo þríhyrninga 

sem mættust á Numicon spjaldinu og mynduðu þar með ferhyrning. Þau spegluðu líka 

fyrri þríhyrninginn og breyttu um liti en héldu munstrinu eins og sjá má á mynd 6. 

 

Mynd 6. Munstur Láru og Lárusar. 

Þau sögðu “sjáðu Ólöf við erum búinn að fylla spjaldið“ þau brostu og voru greinilega 

mjög ánægð með verkið sitt (Rannsóknardagbók, 25.01.2016). Þarna hefði ég mátt 

fylgja þessu eftir og tala um að þetta væri speglun á mynstrinu. Nemendurnir bjuggu til 

fallegt munstur þar sem þau hugsuðu út í liti og hvernig þeir röðuðu þeim saman í 

munstur sjá mynd 7.  

 

Mynd 7. Munstur. 

Í þessum tíma voru nemendurnir mjög áhugasamir og bjuggu til allskyns munstur og 

voru duglegir að sýna hvort öðru og mér. Gleðin varð ennþá meiri þegar ég tók upp 

símann og fór að taka myndir, þeir pössuðu vel upp á að ég tæki myndir af öllu og að 

enginn gleymdist. Baldur og Bjarki bjuggu saman til nýtt munstur eins og sést á mynd 8. 
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Mynd 8. Munstur Baldurs og Bjarka. 

Lárus ákvað að gera sitt eigið munstur þegar hann var búinn með munstrið með 

Láru. Hann var mikið að vanda sig og það tók langan tíma og tíminn var að verða búinn.  

Hann var ekki á því að hætta í tímanum hann sagði „Nei ég verð að klára ég 

er alveg að verða búinn ég verð að klára þetta og þú verður að taka mynd 

þegar ég er búinn“ sjá mynd 9. (Hljóðupptaka 25.01. 2016)  

Klukkan setur okkur kennurum oft skorður en við verðum að fylgja henni til þess að 

skipulag dagsins haldist. Það er alltaf leiðinlegt að þurfa að vera á klukkunni sérstaklega 

í skapandi vinnu, klukkan stoppar oft nemendur af, það er synd og ég vildi óska að 

maður þyrfti ekki að gera það. Ég leyfði mér í þetta skipti að vera ekki of stíf á klukkunni 

þó að innst inni væri ég með hana í huga. Lárus lauk við sitt munstur og var mjög glaður 

með verkið sjá mynd 9. 

 

Mynd 9. Þríhyrningur Lárusar. 

Þetta leiddi til þess að hann fór glaður út úr tímanum. Þrátt fyrir það fann ég að það 

kom upp smá pirringur í mér þar sem ég var svo mikið að passa tímann. Það togaðist á 

hjá mér þetta að ná að klára tímann á réttum tíma, skila nemendum á réttum tíma aftur 

inn í bekkjarstofu og sækja seinni hópinn á réttum tíma og svo það að ég vildi að 

nemandinn kláraði það sem hann var byrjaður á sérstaklega þar sem hann var mjög 
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áhugasamur. Þessi sveigjanleiki með tímann sem ég leyfði mér og honum skilaði sér í að 

hann fór út úr tímanum sáttur. 

Þessi fyrsti tími leið mjög hratt og náði ég ekki að gera allt sem ég hafði ætlað mér, 

ég ákvað að láta það ekki hafa áhrif á mig, mikilvægast fannst mér að tíminn gekk vel. 

Tíminn endaði ekki eins og ég vildi, hefði viljað ná að kveðja nemendurna betur í lok 

tímans. Ég skrifaði í dagbókina eftir fyrsta tíma „næst vil ég ná að enda tímann betur, 

tíminn leið svo hratt að ég náði ekki að ljúka honum eins og ég vildi“ 

(Rannsóknardagbók, 25.01.2016). Þegar ég var umsjónarkennari kvaddi ég alltaf 

nemendur mína í lok dags með handabandi, þakkaði þeim fyrir daginn, það vildi ég líka 

gera með þessum nemendum. Mér finnst þetta skipta máli og tel að nemendur kunni 

að meta það og tengslin verða sterkari á milli mín og nemenda minna. Ég tel að 

tímanum sé vel varið í þessa stuttu kveðjustund með hverjum og einum nemenda.  

4.1.2 Að virkja áhuga nemenda 

Nemendahópurinn var fjölbreyttur og verkefnin sem þeir fengu í fyrsta tíma virkuðu 

vel. En ég hafði samt áhyggjur af því að þau verkefni væru ekki nógu fjölbreytt fyrir 

þennan hóp. Ég hafði tekið eftir því að athygli nemenda var ekki mikil og að ég þyrfti að 

gæta þess að hafa verkefnin ekki of löng og hafa þau þannig að þau vektu áhuga þeirra. 

Ég hafði í fyrstu talið að það væri nóg að hafa Numicon námsgögnin en ákvað að reyna 

að finna fjölbreytt verkefni þar sem Numicon námsgögnin gætu nýst. Daginn eftir skrifa 

ég hjá mér „...vá til svo mikið af flottum stærðfræðiverkefnum, bara að ég hefði alltaf 

þennan tíma“ (Rannsóknardagbók, 27.01.2016). Þetta er það vandamál sem maður 

glímir oft við í kennarastarfinu, maður gefur sér ekki tíma til að skoða hvað er til og 

finna verkefni sem kveikja áhuga nemenda og henta öllum. Það getur borgað sig að 

gefa sér tíma í svona vinnu þar sem allir græða á henni bæði nemendur og kennarar. 

Lárus var frekar erfiður í tímunum þó að það hefði gengið vel í fyrsta tíma var ég 

mjög hugsi hvernig ég gæti komið á móts við hann. Lárus lék sér mikið með Numicon 

formin og kubbana, hann tók af öðrum nemendum bæði form og kubba sem þeir voru 

að vinna með. Hann fylgdi ekki mínum fyrirmælum og fór sínar eigin leiðir. Verkefnin 

urðu smátt og smátt erfiðari og það reyndi á þolinmæði nemenda og þeir þurftu að taka 

tillit hver til annars.  

Baldur og Lárus unnu saman í þessum tíma. Þeir voru að spila þar sem átti 

að kasta teningum og leggja saman tölurnar sem komu upp með Numicon 

formum. Síðan áttu þeir að geyma útkomurnar þangað til þeir voru búnir að 
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skiptast á að kasta teningunum fimm sinnum hvor. Lárus var að snúa 

teningnum til að fá hærri útkomur, tók form af Baldri og átti í erfileikum 

með að finna formin sem sýndu þær tölur sem hann fékk upp á teningnum. 

Þeir voru búnir að vera að pirrast á hvor öðrum, Baldur orðin þreyttur á því 

að Lárus gerði ekki eins og hann átti að gera og var ekki ánægður að þurfa 

að vinna með honum og öskraði á hann „ég er hættur að spila við þig“. 

Lárus kippti sér lítið upp við þetta og hélt áfram að leika sér með formin. 

(Rannsóknardagbók, 12.02.2016)  

Ég ræddi mál Lárusar eftir tímann við deildastjóra sérkennslu og hún sagði að ef 

þetta héldi áfram svona skyldi ég segja honum að námskeiðið væri val hann þyrfti ekki 

að vera hjá mér, hann gæti fengið að hætta. Í næsta tíma á eftir átti hann mjög erfitt, 

hann hafði mætt of seint í skólann og lenti upp á kant við bekkjarfélaga í frímínútum. 

Hann kom inn og rauk út úr stofunni strax og ég bað hann um að setjast á dýnuna hjá 

okkur. 

Ég fór fram og talaði við hann ég sagði honum að þetta væri val hann þyrfti 

ekki að vera hjá mér en ég vildi hafa hann. Hann kom með mér inn og við 

unnum saman það sem eftir var tímans. (Rannsóknardagbók, 15.02.2016) 

Eftir tímann var ég mjög hugsi, ég vildi ekki að hann hætti á námskeiðinu þar sem ég 

vil gefa öllum tækifæri, ég vil ekki gefast upp á neinum, ég vil finna leiðir til að ná til 

nemenda minna. Ég var mjög ósátt við sjálfa mig að hafa talað þannig við Lárus að hann 

mætti hætta, segja næstum að ég væri að gefast upp. Í staðinn fyrir að finna hvað ég 

gæti gert til að ná athygli hans og áhuga. Þetta nagaði mig og ég var alls ekki sátt við 

sjálfa mig. Hann hafði unnið fyrstu verkefnin og verið áhugasamur og vann með Láru í 

þeim tíma, hvað gerðist svo?. Hver var ástæðan fyrir því að Lárus hegðaði sér svona í 

þessum tíma þegar fyrsti tíminn gekk svona vel? Var það að kröfurnar voru orðnar meiri 

eða var það að Lárus og Baldur gátu ekki unnið saman? Eitthvað þyrfti ég að gera til að 

fá Lárus með mér í lið. 

Ég hringdi um kvöldið í Siggu umsjónarkennara Lárusar og sagði að ég vildi að hann 

héldi áfram á námskeiðinu, ég vildi reyna að ná til hans. Ég spurði hana um ráð þar sem 

hún þekkir hann betur, spurði hana hvað ég gæti gert. Hún sagði mér að hann væri með 

umbunarkerfi. Hún sagði að umbunarkerfið væri þannig að hann fengi stjörnu fyrir 

hverja kennslustund sem gengi vel, hann fengi svo umbun eða verðlaun í lok vikunnar 

ef hann næði ákveðið mörgum stjörnum. Umbunina velur hann með þroskaþjálfa og 
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fær að taka hana út hjá honum, það eru yfirleitt spil eða eitthvað slíkt. Hún ætlaði að 

láta hann vita að hann fengi stjörnu ef hann væri duglegur á námskeiðinu hjá mér. Þetta 

angraði mig samt, ég vildi geta náð til hans án þess að hann fengi umbun fyrir það, að 

hann fyndi fyrir innri áhuga og hvöt til að vinna að verkefnunum. Saga 87 ára frænda 

míns sem var kennari, bærðist í mér, um það að við þyrftum að finna áhuga nemenda 

okkar og að við þyrftum að leggja okkur fram við að kynnast þeim.  

Hann sagði mér sögu sem gerðist fyrir mörgum árum. Hann fékk til sín 

dreng sem var búinn að vera hjá hjálparkennara (eins og hann orðaði það) 

en náði engum árangri hjá honum. Drengurinn var mjög neikvæður og hafði 

mjög lítinn áhuga á stærðfræði. Þegar hann kom til frænda míns í 

hjálparkennslu byrjaði hann að spjalla við hann um áhugamál hans og komst 

að því að hann hafði mjög mikinn áhuga á rúllubindivélum sem voru að 

koma til landsins á þessum tíma. Frændi minn fór að tengja alla stærðfræði 

drengsins við þennan áhuga hans og vakti þannig með honum áhuga á 

stærðfræði og drengurinn fann tilgang í að læra hana. Frændi minn sagði að 

lykilinn væri að kynnast nemendum sínum, gefa sér tíma og komast að 

áhugamálum þeirra. (Tölvupóstur, 15.02.2016) 

Ég held að við kennarar vitum vel að við þurfum að byggja á áhuga nemenda okkar en 

af hverju gerum við það ekki? sérstaklega með nemendur sem eiga í erfiðleikum af 

einhverjum toga. Það er erfitt að gefa öllum okkar nemendum þann tíma sem að þeir 

þurfa, en við verðum samt að reyna hvað við getum til að ná þessum tengslum við þá, 

til að geta komið á móts við þá. Ég ákvað að reyna að kynnast Lárusi betur til að komast 

nær honum og komast að því hver áhugamál hans væru.  

Ég hugsaði út frá sögu frænda míns hvað ég gæti gert hvaða lærdóm gæti ég dregið 

af henni og nýtt mér í þessa vinnu. Með því að skoða hegðun Lárusar, hvað hafði gengið 

vel og hvað ekki eins vel og setti niður kennslustund þannig að hann gæti notað áhuga 

sinn en unnið samt að því sem hann hafði ekki eins mikinn áhuga á. Silja sérkennari 

hafði sagt mér að Lárus hefði mjög gaman af því að skapa og búa til. Ég hafði líka tekið 

eftir að hann vildi kubba og gera allskyns mynstur með formunum. Ég ákvað að leyfa 

honum það á milli þess sem hann ynni verkefni sem ég setti fyrir og athuga hvort hann 

ynni þau frekar. Ég leyfði honum einnig að vinna með Bjarka en hann sótti mikið í það. 

Tíminn gekk miklu betur, hann bjó til allskyns munstur og dundaði sér með formin á 

milli þess sem hann tók virkan þátt í verkefnunum. Hann var miklu glaðari og ég var 

miklu glaðari og allir nemendur mínir fengu meira út úr tímanum. Ég hefði verið mjög 
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ósátt við sjálfa mig ef hann hefði hætt. Sá lærdómur sem ég dró af þessu var sá að það 

er mikilvægt að við komumst að áhugamálum nemenda okkar og styrkleikum og það er 

gott að reyna að flétta vinnu þeirra saman við þau. Það tel ég að hafi náðst með Lárus 

þar sem ég fann út hver áhugamál hans voru sem voru einnig styrkleikar hans.  

4.2 Þróun kennslunnar með Numicon formunum  

Í byrjun námskeiðsins voru nemendur mjög spenntir fyrir Numicon námsgögnunum. Ég 

byrjaði á að sýna þeim námsgögnin, formin og kubbana og útskýra þau fyrir þeim. Ég 

byrjaði á einfaldan hátt. Nemendur fengu að búa til allskyns mynstur og voru þeir frjóir í 

þeirri vinnu. Smám saman fórum við í erfiðari verkefni.  

4.2.1 „Mitt form vantar þrjá til að verða tíu“ 

Nemendur leystu alls kyns verkefni sem voru hönnuð til þess að þeir áttuðu sig á útliti 

Numicon formanna og fyrir hvaða tölu hvert form stóð og legðu það á minnið til að 

þurfa ekki alltaf að telja götin á þeim. Einnig byrjuðum við á að vinna með tölurnar frá 

0-10 til að nemendur yrðu öruggari á þeim og áttuðu sig á því hvernig væri hægt að 

taka þær í sundur og setja þær saman og átta sig á fyrir hvað hver tala stæði. Þá lagði ég 

áherslu á að þeir þekktu muninn á sléttum tölum og oddatölum og vissu hver munurinn 

á þeim væri. Í annarri kennslustund dró ég fram eitt form sem var formið fyrir fjóra. Ég 

sagði að þetta væri formið fjórir sem væri slétt tala og það væri hægt að búa til formið 

fjóra með því að leggja tvö form saman með forminu fyrir tvo og svo væri hægt að segja 

2 x 2. Ég dró svo eitt og eitt form í einu og nemendurnir skiptust á að lýsa þeim. Ég sá 

hversu vel formin virkuðu til að sjá hvort tala væri slétt tala eða oddatala, flestir 

nemendurnir voru með það alveg á hreinu. Árni var sá eini sem var ekki alveg viss, ég 

skrifaði í dagbókina: 

Árni var neikvæður var alltaf að endurtaka meðan á þessari vinnu stóð „ég 

kann þetta ekki … ég kann þetta ekki, ég kann ekki stærðfræði.” Þegar kom 

að honum að lýsa sínu formi hélt hann áfram „ég kann þetta ekki“ ég sagði 

þá við hann að við myndum hjálpast að. Hann fékk formið átta til að lýsa, 

hann byrjaði á því að segja að þetta væri oddatala. Ég útskýrði fyrir honum 

að þetta væri slétt tala þar sem að formið væri allstaðar jafnt það stæði 

ekkert út úr því, hann gæti líka skipt tölunni í tvennt þar sem fjórir plús fjórir 

væru átta, hann jánkaði því. Hann sagði svo „3 + 5 eru 8“, ég sagði við hann 
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„flott Árni þetta var rétt hjá þér 3 + 5 eru 8.” Hann var ánægður og brosti. 

(Rannsóknardagbók, 27.01.2016) 

Þarna hefði ég átt að spyrja hann af hverju að hann héldi að þetta væri oddatala í stað 

þess að koma með útskýringuna sjálf. Ég fann að hann var óöruggur og neikvæðnin hjá 

honum stafaði líklega af því. Ég ákvað að framvegis skyldi ég vera dugleg að hrósa 

honum og reyna að byggja hann upp.  

Lára uppgötvaði í þessari vinnu að leggja sitt form ofan á formið fyrir tíu til að sjá 

hvaða tölu formið hennar vantaði til að verða tíu. 

Hún lagði formið fyrir tíu niður og setti formið sitt sem var sjö ofan á og 

sagði „mitt form vantar þrjá til að verða tíu“. Þetta kom mér á óvart að hún 

skyldi koma með alveg nýja sýn á vinnuna. Þetta varð til þess að hinir 

nemendurnir í hópnum fóru að gera það sama með sínum formum. Þarna 

kom fram bæði frumkvæði og henni tókst að vekja áhuga hinna 

nemendanna á því að gera eins. Hreinn dró formið fyrir níu og sagði „ég er 

alveg að verða níu“ þá sagði Emma „ég er orðin níu“. (Rannsóknardagbók, 

27.01.2016) 

Þannig tengdi Lára töluna sína við töluna tíu og fann út hvað hennar tala vantaði mikið 

til að verða tíu. Hreinn og Emma tengdu svo tölu Hreins við aldur sinn og náðu þannig 

að tengja tölu við raunveruleikann, talan var ekki bara tala heldur sagði einnig til um 

aldur. 

Í næsta tíma á eftir áttum við eftir að ræða um formin frá einu upp í fjóra. Ég taldi 

að þeim fyndist sú vinna ekki spennandi þar sem þessi form voru svo lágar tölur. Þvert á 

móti voru nemendurnir áhugasamir. Lára fékk formið tveir til að lýsa: 

Hún lagði formið fyrir fjóra niður og setti formið fyrir tvo ofan á og sagði 

„fjórir mínus tveir eru tveir”, þetta var fyrsta mínus dæmið sem kom upp í 

þessari vinnu. Bjarki lagði formið fyrir tvo niður, horfði á það og sagði „tveir 

mínus núll eru tveir”. Þau voru bæði mjög stolt af því að koma með 

frádráttardæmi. Lára og Karen komu svo báðar með margföldunardæmi, 

Lára lagði tvö form af forminu tveir niður og sagði „tvisvar tveir eru fjórir“ 

og Karen lagði formið fyrir fjóra niður og sagði „einu sinni fjórir eru fjórir“. 

(Rannsóknardagbók. 29.01.2016) 
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Ég hugsaði eftir þennan tíma að kannski væri maður alltof fljótur að ákveða að 

nemendur hefðu ekki gaman af því að vinna með tölur og dæmi sem okkur fyndist of 

létt fyrir þá. Það eru kannski mistök sem maður gerir og þetta er alls ekki í fyrsta skipti 

sem ég upplifi á mínum kennsluferli að ég telji að verkefni séu of létt en þau virka vel 

fyrir nemendur. Í þessum tíma notuðu nemendur Numicon formin til að lýsa tölunum 

og hvernig hægt er að setja þær saman og taka sundur. Þeir voru einnig mjög ákafir að 

segja frá og oft komu þeir með spurninguna „Má ég núna ég er eftir, má ég vera fyrstur 

núna eða má ég vera næstur?“. Numicon formin veittu nemendum öryggi þar sem þau 

eru svo myndræn. Það að hafa þau fyrir framan sig þar sem þeir voru búnir að setja 

formin saman og gátu þannig sagt frá dæmunum með því að horfa á þau virtist veita 

þeim öryggi þar sem þeir sáu dæmið og útkomun um leið og þeir sögðu frá. 

Ég gerði tvisvar þau mistök að gleyma að spyrja Baldur og hann var mjög sár út í 

mig. „Þú gleymdir mér aftur ég fékk ekki að segja frá mínu dæmi“. Mér leið mjög illa 

eftir þetta, hvernig gat ég gleymt að spyrja hann þar sem nemendurnir voru aðeins sex. 

Þetta yrði ég að passa. Þetta gæti haft þau áhrif að hann yrði ekki eins fús að segja frá 

sínum lausnum á verkefnum. Ég reyndi að skiptast á að fá nemendur til að segja frá og 

þeir voru duglegir að minna á sig nema Baldur hann sat rólegur og lét ekki bera á sér. Ég 

verð að gæta að þessu, þetta eru nemendurnir sem eiga það til að gleymast í 

skólastofunni. Það sem ég gerði var að fara ekki rétta röð þannig að allir gætu sagt í 

fyrsta skipti frá sínu dæmi en það hefði líklega verið betra að fara röðina og minnka 

þannig hættuna á því að einhver gleymdist. Ég hefði líka getað spurt nemendur hvort 

allir væru búnir að segja frá.  

Nemendur voru ekki alveg sáttir ef einhver nemandi var með sama dæmi og hann 

var að lýsa, Hreinn sagði til dæmis í eitt skiptið 

„Hey Árni þú varst að herma eftir mér þetta er eins dæmi og ég var með“. 

Ég sagði að það væru mjög miklar líkur á því að þeir byggju til sama dæmið 

þar sem við værum að vinna með svo lágar tölur að það væri ekki hægt að 

búa til mörg dæmi. Þeir voru báðir sáttir með þessa útskýringu. 

(Rannsóknardagbók, 29.01.2016) 

Nemendurnir notuðu Numicon formin þegar þeir áttu að búa til eitt form úr tveim 

til þrem formum, við unnum á þennan hátt með tölurnar frá einum til tíu. Hóparnir 

voru nokkuð ólíkir í þessari vinnu en í öðrum hópnum gerði hver og einn nemandi eitt 

dæmi á meðan hinn hópurinn var mjög kappsamur og bjó til eins mörg dæmi og þeir 
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gátu til að mynda töluna. Sumir bjuggu til tölurnar með því að leggja önnur form ofan á 

það form sem við vorum að vinna með á meðan aðrir röðuðu þeim hlið við hlið sjá 

mynd 10.  

Karen var í seinni hópnum og bjó til formin í röð. Þegar hún bjó til formið 

fyrir sjö þá raðaði hún formunum hlið við hlið, öllum sem mynduðu töluna 

sjö á meðan Bjarki raðaði þeim ofan á hvert annað. Í fyrri hópnum sagði 

hver og einn nemandi frá dæminu sem hann bjó til en í seinni hópunum 

völdu þeir dæmi til að segja frá. (Rannsóknardagbók, 29.01.2016) 

   

Mynd 10. Talan sex og sjö mynduð með Numicon formunum. 

Seinna á námskeiðinu áttu nemendur að búa til reikningsdæmi og sýna hvernig þeir 

fengu útkomuna með Numicon formunum Olga sagði: „Ég lagði formin fjóra, tvo og 

einn saman vegna þess að fjórir plús tveir plús einn eru sjö“. Þannig fórum við hringinn 

og allir sýndu og sögðu frá einu samlagningardæmi sem þeir gerðu fyrir þá tölu sem við 

vorum að vinna með. Bjarki var fljótur að búa til dæmi og bjó einnig til plús merkið með 

formunum. Í þessari vinnu kom í ljós hversu myndræn formin eru og hversu fljótir 

nemendur eru að uppgötva fjölbreyttar aðferðir til að nota þau. Þetta varð til þess að 

hinir nemendurnir gerðu slíkt hið sama og Lára bætti um betur og bjó til jafnaðarmerkið 

eins og sjá má á mynd 11. Að lokum bað ég nemendur um að búa til margföldunardæmi 

sjá mynd 12. 
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Mynd 11. Samlagningardæmi. 

Ég bað þá svo um að búa á sama hátt til frádráttardæmi og urðu þeir mjög kappsamir 

að búa til sem flest dæmi. Að lokum bað ég nemendur um að búa til margföldunardæmi 

sjá mynd 12. 

            

Mynd 12. Frádráttar- og margföldunardæmi. 

Með þessari vinnu þjálfuðust nemendur í því að þekkja formin og að setja tölur 

saman til að búa til eina tölu og taka tölur í sundur. Þeir fengu góða þjálfun í að vinna 

með tölurnar frá 0-10. Það kom berlega í ljós hversu myndræn Numicon formin eru og 

hvað þau bjóða upp á marga möguleika, þar sem nemendur fóru að búa til 

stærðfræðitáknin plús, mínus, sinnum og jafnaðarmerkið.  

4.2.2 Spil og leikir með Numicon námsgögn 

Við fórum í allskyns spil og leiki með formin en þessi verkefni voru öll til þess gerð að 

leggja á minnið útlit formanna og fyrir hvaða tölu hvert form stæði. Við fórum í 

minnisleik þar sem við vorum með spjöld sem höfðu annarsvegar tölu og hinsvegar 

mynd af Numicon formi frá einum upp í tíu. Spjöldunum var ruglað og sett á hvolf og 

áttu nemendur að finna samstæðu, tölu og form. Annar leikur gekk út á að nemendur 

áttu að draga form úr poka og segja hvaða form það væri áður en þeir kíktu á það. Í 

einum tíma áttu nemendur að vinna tveir og tveir saman og áttu þeir svo að raða 
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formunum í rétta röð og setja spjöld með réttu tölunum þar fyrir neðan. Þegar þeir 

voru búnir áttu þeir að skiptast á að rugla tveim formum meðan hinn lokaði augunum 

og sá átti að finna út hvaða formum var ruglað. Þessi vinna gekk vel og samvinnan 

einnig, nemendurnir virtust hafa gaman af þessu og tel ég að þessi vinna hafi skilað 

góðum árangri í að hjálpa þeim að leggja formin á minnið þannig að þeir þyrftu ekki 

alltaf að telja götin á þeim.  

Í einni kennslustundinni bjó hver nemandi til mynd af húsi með Numicon formum á 

Numicon spjald. Þeir áttu svo að taka formin sem þeir notuðu þegar þeir höfðu lokið við 

myndina til að finna út hvers virði húsið þeirra var. Nemendur unnu í pörum og báru 

saman hvers virði húsin voru og fundu út hvort húsið var dýrara, það var mikil sköpun 

sem átti sér stað í þessum tíma sjá mynd 13. Þeir byrjuðu að setja formin saman þannig 

að þau mynduðu formið fyrir tíu og byrjuðu þannig að finna tugina og telja þá saman. 

Með þessari vinnu var ég að fá nemendur til að átta sig á hvað er meira og hvað er 

minna og glöggva sig á því hvað meira virði og minna virði þýðir og þjálfast í að flokka 

tölur niður í tugi og einingar og telja hvern tug ekki hverja einingu.  

  

Mynd 13. Hús. 

Ég sýndi þeim nemendum sem ekki töldu tugina heldur 1,2,3… hvernig þeir gætu talið 

þá fyrst og svo einingarnar. Ég spurði nemendurna hvort þeir vissu hvers virði húsin 

væru, hvorugur hópurinn vissi hvað það þýddi. Það skapaðist ekki nógu góð umræða 

um þetta, ég var alltof fljót að segja þeim svarið. Hér gerði ég aftur þau mistök að leyfa 

nemendum ekki að fást við verkefnin heldur greip ég inn í með útskýringar þannig að 

þeir fengu ekki tækifæri til að prófa sig áfram. Ég þarf að gefa nemendum meiri tíma til 

að leysa verkefnin sjálfir. Þetta er eitt af því sem við kennarar þurfum að gæta okkar á 
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og eigum til að gera of oft. Við verðum að leyfa þeim að velta meira fyrir sér hvað orð 

merkja áður en við komum með útskýringuna. 

Eitt verkefni var með Numicon snúningsskífum sem nemendur skiptust á að snúa sjá 

mynd 14. Skífurnar voru aðeins mismunandi, sumar voru með mynd af formunum aðrar 

með tölum. Tölurnar voru á einni skífu frá einum upp í fimm og hinni skífunni frá sex til 

tíu. Þetta spil var þjálfun í samlagningu með Numicon formum og æfing í að byrja að 

telja tugina og svo einingarnar. Nemendurnir áttu að skiptast á að snúa skífunni tvisvar 

sinnum og skrifa svo tölurnar á blað sem þeir fengu og áttu að finna Numicon formin 

sem sýndu útkomuna. Þetta áttu þeir að gera sex sinnum. Þeir lögðu svo þessar sex 

niðurstöður saman og notuðu til þess Numicon formin sem þau voru búinn að raða á 

blaðið með svörunum. Í þessari vinnu kom upp keppnisskapið í nokkrum, Baldur kallaði 

„jess ég vann jibbý” (Rannsóknardagbók, 09.02.2016).  

 

Mynd 14. Numicon snúningsskífurnar. 

Eitt verkefnið byggðist á því að nemendur lærðu að vinna með hluta af heild og yrðu 

öruggari í að nota tölurnar frá 0-20. Sá leikur var þannig að við settum tíu kubba í poka 

og átti annar nemandinn að taka kubba úr honum og sýna hinum nemandanum hvað 

hann tók marga kubba úr pokanum og hinn átti að segja hvað væru margir kubbar eftir í 

pokanum. Bríet tók þrjá kubba úr pokanum, Bjarki sagði þá „það eru sjö kubbar eftir í 

pokanum, er það ekki rétt hjá mér?“ „Jú sagði Bríet“ (Rannsóknardagbók, 09.02.2016). 

Þegar nemendurnir höfðu gert þetta nokkrum sinnum bættu þeir tíu kubbum í pokann 

og héldu áfram „Kristín tók fimm kubba upp úr pokanum og spurði Ollu „hvað eru 

margir kubbar í pokanum“ Olla hugsaði sig um taldi svo á fingrunum frá fimm upp í 

tuttugu og sagði „það eru fimmtán kubbar í pokanum“ þetta gerðu nemendur nokkrum 

sinnum.  

Til að þjálfa nemendur í að þekkja táknin stærra en, minna en og jafnaðarmerkið (> 

= <), notuðum við Numicon vigtina. Nemendur settu Numicon formin í hana eftir 

fyrirfram gefnum tölum sem voru á plöstuðu blaði. Nemendur áttu síðan að setja rétt 
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tákn á milli talnanna eins og sjá má á mynd 15. nemendur skiptust á. Tanja setti formið 

fyrir átta öðru megin og tíu og fimm hinu megin vigtin hallaði niður þar sem hún setti 

fimmtán og spurði þá „Ólöf er oddurinn þá ekki á átta“ „jú rétt sagði ég“. 

(Rannsóknardagbók, 09.02.2016) 

 

Mynd 15. Numicon vigtin. 

Ég var í einum tímanum með svokölluð flettispjöld (e. „flash cards“) sem eru spjöld með 

dæmi öðru megin og svari hinu megin. Þetta verkefni byggðist á því að þjálfa nemendur 

í samlagningu með tölunum frá 0-20 og að þeir áttuðu sig á því hvernig hægt er að finna 

týndu töluna með Numicon formum.  

Baldur kallar upp með glaðlegri röddu og nánast syngjandi hann er að svara 

samlagningardæmi sem Bjarki heldur á „það er fjórtán" segir hann, Bjarki 

svarar játandi, Baldur er mjög ánægður með að hafa svarað rétt, næsta 

dæmi gengur ekki eins vel en Baldur segir „bíddu, bíddu þetta er alveg að 

koma það er fimmtán“, Bjarki segir rétt, Baldur dansar um gólfið af gleði. 

(Hljóðupptaka, 08.02.2016) 

Sum dæmin á þessum spjöldum voru frekar erfið þar sem nemendurnir þurftu að 

finna týndu töluna dæmi eins og 6 + ___ = 13.  

Olla sagði já er þetta ekki svona ég tek formið tíu og svo formið fyrir þrjá og 

legg svo formið fyrir sex ofan á og þá sé ég að sex vantar fimm til að verða 

þrettán. Hún prófaði þetta með formunum um leið og hún útskýrði hvernig 

hún fann niðurstöðuna. Hún uppgötvaði svo þegar hún lagði formið fyrir 

fimm ofan á þrettán að það passaði ekki og sagði strax „nei það er sjö, er 

það ekki rétt Ólöf“ Bríet sagði þá „jú er það ekki Ólöf, er það ekki rétt?“. „Jú 

það er rétt hjá ykkur, flott“ sagði ég. (Rannsóknardagbók, 09.02.2016) 
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Eitt verkefni voru plastegg sem ég var búin að skrifa samlagningardæmi á eins og 8 + 

8 = og svörin voru ofan í eggjabakka, nemendurnir áttu að finna út hvar eggin áttu að 

vera. Þetta verkefni byggðist á því að auka fjölbreytni í verkefnum og þjálfa nemendur í 

samlagningardæmum sem gáfu útkomur upp í þrjátíu. Það var eitt sem truflaði þessa 

vinnu, það var hægt að taka eggin í sundur í tvo helminga sem þeim þótti frekar 

spennandi að gera. Ég hefði þurft að líma helmingana saman, ég hafði hugsað það fyrir 

tímann, vissi að það yrði freistandi fyrir þá að taka eggin í sundur. Karen sagði þegar 

hún sá þetta verkefni „vá sniðugt Ólöf, ertu með þetta verkefni vegna þess að það eru 

að koma páskar“ (Rannsóknardagbók, 12.02.2016). Þetta fannst mér brosleg og flott 

tenging hjá henni þar sem að ég fékk þessi egg í búð, enda páskar á næsta leyti, en samt 

tæplega tveir mánuðir í þá. 

Til að fá nemendur til að átta sig á margföldun notaði ég Numicon formin til að sýna 

þeim á myndrænan hátt hvernig margföldun er, að tvisvar sinnum taflan er summa 

tveggja eins talna eins og 2 x 3 er summa tveggja þrista.  

Ég raðaði upp tveim formum hjá hverri sléttri tölu upp í tíu, tveim formum 

af tveim hjá fjórum og tvö form af þrem hjá sex og svo framvegis. Ég bað 

nemendur svo um að segja hvort þeir sæju eitthvað út úr þessu. Karen var 

sú eina sem sá tvisvar sinnum töfluna, að tvisvar tveir væru fjórir og svo 

framvegis. Í þessum tíma kíkti Silja sérkennari inn til okkar og bað ég 

nemendurna um að útskýra hvað við hefðum verið að gera. Tanja var fljót 

að útskýra það fyrir Silju, hún sagði „Ólöf var búin að raða þessu svona upp 

(og benti á tölurnar og formin) og við föttuðum að þetta var tvisvar sinnum 

taflan“, hún brosti stolt út að eyrum. (Rannsóknardagbók, 16.02.2016) 

Þrátt fyrir að hún hefði ekki fundið þetta út sjálf þá var ég ánægð með að hún var 

tilbúinn að útskýra þetta fyrir Silju. 

Seinna í sama tíma lagði ég þrjú form fyrir þrjá niður saman þannig að þau 

mynduðu töluna níu ég spurði hvað er þetta mikið, þá sagði Kristín „þetta er 

níu“ ég sagði „já rétt“. Síðan setti ég þrjár ísstangir saman þrisvar sinnum og 

spurði þá hvaða þetta væri mikið, það var hljóð á meðan þau töldu 

ísstangirnar þangað til að Bríet sagði „þetta er níu“ þá sagði ég „já rétt en 

hvað er þrisvar þrír“ þau sögðu í kór „níu“. (Rannsóknardagbók, 16.02.2016) 
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Þarna sá ég hversu myndræn formin eru og hversu gott er að nota þau í margföldun 

þau sáu strax svarið þegar formin eru lögð saman án þess að telja en þegar ég setti 

ísstangirnar fóru nemendurnir að telja þær. 

Við fikruðum okkur svona áfram í vinnunni í eitt skipti fengu nemendur plast innan 

úr konfektkassa þar sem konfektmolunum er raðað. Þeir áttu að fylla þá af kubbum 

raða svo kubbunum á kubbaplötu og setja formið tíu ofan á kubbana þegar þeir höfðu 

sett tíu kubba niður og svo koll af kolli til að finna út hvað hólfin á konfektkössunum 

væru mörg. Tilgangur þessa verkefnis var að nemendur áttuðu sig á fjölda og teldu tugi 

en ekki hverja einingu. Þetta var vinna sem ég hélt að myndi ganga vel og hlakkaði 

mikið til en svo reyndist ekki vera. Baldur og Bjarki helltu kubbum ofan á konfektkassa 

sem gerði það að verkum að allt fór út um allt. Tíminn sem gekk alls ekki nógu vel og 

skilaði litlu til nemenda. Það voru mikil læti í tímanum, ég var líklega ekki nógu dugleg 

að útskýra fyrir þeim hvað þeir ættu að gera, hefði mátt vera skýrari. Nemendurnir 

skildu ekki alveg hvað það var sem ég vildi. Talningin ruglaðist hjá þeim þar sem þetta 

voru háar tölur og kannski var ekki tímabært að koma með þessa vinnu strax. Ég hefði 

átt að hafa hana seinna á námskeiðinu. 

Með þessari vinnu var ég að leggja áherslu á að nemendur legðu útlit Numicon 

formanna á minnið, þekktu hugtökin hversu mikils virði og þekktu táknin fyrir meira en 

og minna en og jafnaðarmerkið. Nemendur fengu þjálfun í að vinna með hluta af heild 

vita og hvað mikið er eftir ef við tökum til dæmis þrjá í burtu af tíu. Þeir fengu þjálfun í 

því að telja fyrst tugi og svo einingar. Einnig fengu þeir þjálfun í samlagningu og hvernig 

þeir finna týndu töluna og reyna að skilja hvernig margföldunartaflan virkar. 

4.2.3 Numicon form og útreikningar 

Þegar hér var komið sögu voru nemendur orðnir nokkuð þjálfaðir í að þekkja formin og 

tölurnar frá 0-30. Þeir þekktu tugi og einingar og ég hélt að þeir væru byrjaðir að gera 

sér grein fyrir hvernig þeir gætu notað Numicon formin við útreikinga. Ég var dugleg að 

hvetja þá til að nota Numicon formin: 

Ég geng á milli segi þeim til, segi þeim að nota formin til að hjálpa sér, flott, 

talið saman, finnið svarið í sameiningu, hjálpist að. (Hljóðupptaka, 

08.02.2016). 

Nemendur fengu plöstuð blöð með samlagningardæmum þar sem þeir áttu að 

leggja saman tvö form og skrifa útkomuna í tölustöfum með glærupenna. Formin í 
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þessum dæmum gáfu útkomuna frá 2-20. Ég var búin að leggja kassa með formunum 

við hlið verkefnisins. 

Nemendurnir notuðu ekki formin við útreikninginn heldur notuðu fingurna 

og töldu götin á formunum, sjá mynd 16. Ég var frekar hissa á þessu, hélt í 

fyrsta lagi að þeir myndu nota formin til að hjálpa sér og í öðru lagi að þeir 

yrðu fljótir að sjá útkomuna. Ég sýndi þeim hvernig þeir gætu notað formin 

til að finna svarið með því að leggja þau saman til að sjá hvaða form 

myndaðist ef talan færi yfir tíu. Þá gætu þeir lagt formið fyrir tíu ofan á og 

þannig séð hvað út af stæði og fengju þannig svarið. (Rannsóknardagbók, 

05.02.2016) 

Ég hefði frekar átt að spyrja hér hvernig þeir héldu að þeir gætu notað formin til að 

hjálpa sér við útreikninga.  

 

Mynd 16. Samlagningardæmi. 

Það var ekki fyrr en nemendur fengu plastað blað með frádráttardæmum þegar líða 

fór á námskeiðið að þeir gripu í að nota formin.  

Bríet var fljót til og byrjaði strax að nota þau, eitt dæmið var til dæmis 10-3 

þá lagði hún þrjá ofan á tíu hún taldi götin sem voru eftir á forminu og fékk 

þannig rétt svar, töluna sjö, sjá mynd 17. (Rannsóknardagbók, 16.02.2016) 
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Mynd 17. Frádráttardæmi 

Með þessum verkefnum fengu nemendur frekari þjálfun í samlagningu og frádrætti og 

því hvernig þeir geta notað Numicon formin sem hjálpartæki við að finna niðurstöður 

reikningsdæma.  

4.3 Frjálst val í vinnu með Numicon námsgögnin 

Í næst síðasta tíma var kennslustofan sem við höfðum verið í fram að þessu upptekin og 

þurftum við að færa okkur þegar tíminn var byrjaður yfir í fundarherbergi sem var 

frekar lítið, þar var borð langsum í herberginu með átta stólum í kring. Tilgangur þessa 

tíma var að sjá hvað nemendur veldu sér og hvernig þeir ynnu þau verkefni sem við 

höfðum verið að vinna með fram að þessu. Ég setti öll þau námsgögn sem við höfðum 

unnið með á námskeiðinu á mitt borðið og leyfði nemendum að velja sér verkefni til að 

vinna með. Ég var með eitt nýtt verkefni. Það var þannig að þau fengu litla miða með 

reikningsdæmi, gefnir voru þrír svarmöguleikar og áttu nemendur að setja litla 

þvottaklemmu á rétt svar. Reikningsdæmin voru ætluð til að þjálfa nemendur í tölunum 

að þrjátíu, einnig voru dæmi þar sem þeir áttu að finna týndu töluna, sjá mynd 18.  
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Mynd 18. Nýja verkefnið. 

Nemendur nutu sín vel í þessari vinnu:  

Bjarki fór að búa til mynstur á Numicon spjaldið með formunum. Hann 

byrjaði að raða formunum á eitt spjald ég spurði hann hvað hann væri að 

búa til þá horfði hann á það sem hann var búinn að gera og sagði svo „ég er 

að búa til lest“. Hann hélt svo áfram þangað til að hann var búinn að búa til 

lest og lestarvagna á þrjú spjöld sjá mynd 19. Hann vildi vita hversu mikils 

virði lestin var og fór að telja hvern einasta kubb eftir ákveðnu kerfi sem ég 

sá að hann bjó sér til. Hann byrjaði á því að telja einn lit og svo annan en 

ekki eftir stærðarröð. Hann lenti í vandræðum þegar hann var kominn upp í 

níutíu, við töldum restina saman og komumst að því að lestin væri að 

verðmæti hundrað og sextíu sem við töluðum aðeins um hvort það væri 

hundrað og sextíu krónur, hundrað og sextíu þúsund eða hundrað og sextíu 

milljónir, hann var ekki alveg viss. (Rannsóknardagbók, 19.02.2016)  
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Mynd 19. Lestin hans Bjarka. 

Þarna yfirfærði Bjarki verkefnið sem við gerðum með húsin fyrr á námskeiðinu. Þar var 

mikil sköpun í gangi. Bjarki byrjaði að raða Numicon formum á eitt spjald horfði svo á 

það og sagði „já þetta er lest“ hélt svo áfram að byggja hana og þegar hún endaði náði 

hún yfir þrjú spjöld. Bjarki var mjög stoltur af þessari vinnu sinni. 

Nemendur völdu sér ólík verkefni og flestir unnu einir nema Karen, Hreinn og Kristín 

þau völdu að fara á gólfið með minnisspilið og spiluðu það af miklum áhuga og Olla 

valdi sér vigtina sjá mynd 20 .  

  

Mynd 20. Minnisspil og vigtun. 

Tanja fór í eggja og eggjabakka verkefnið og reiknaði öll átta dæmin þar sem hún notaði 

formin til að finna út svarið, sjá mynd 21. Olla var spennt fyrir nýja verkefninu hún 

notaði Numicon formin þegar hún var óörugg með svarið en nokkrum dæmum gat hún 

svarað strax, að því er virtist í huganum, sjá mynd 22.  
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Mynd 21. Tanja í eggjaverkefninu. 

 

Mynd 22. Olla í nýja verkefninu. 

Lára reiknaði öll samlagningardæmin á plöstuðu blöðunum og notaði formin sér til 

aðstoðar sjá mynd 23.  

                       

Mynd 23. Lára að reikna samlagningardæmi. 

Þegar hér kom við sögu sá ég að nemendurnir notuðu formin í verkefnunum án þess 

að ég benti þeim á það. 

Þetta var fyrsti tíminn á námskeiðinu þar sem ég hafði áhyggjur af því að 

nemendur væru of háværir. Ég var mikið að biðja þau um að hafa ekki svona 

hátt, ekki vegna þess að þau væru háværari eða með meiri læti en í fyrri 

tímum heldur vegna þess að þeir voru að vinna saman og spila og flissuðu 

og hlógu. (Rannsóknardagbók, 19.02.2016)  

Ég held að það að vera inn í fundarherberginu sem var inni af skrifstofu skólans hafi 

gert það að verkum að ég var ekki eins afslöppuð yfir því að það heyrðist í 

nemendunum.  
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Í þessum tíma voru nemendur mjög afslappaðir og það var gaman að horfa yfir 

hópinn og sjá hversu örugg þeir voru orðnir að nota Numicon formin og hvað þau 

virtust njóta þess að vinna með gögnin. Allir nemendurnir fundu sér eitthvað að gera og 

voru mjög sjálfstæð í vali sínu. Þeir völdu verkefnin sem byggðust á útreikningum ekkert 

síður en spil sem ég átti frekar von á að þeir myndu gera. Það gladdi mig og mér fannst 

ég sjá meira öryggi hjá nemendum en áður.  

4.4 „Þurfum við endilega að vinna í Sprota“ 

„Ég er lélegur í stærðfræði ég er bara kominn á bls. 24 í Sprota“. Í þriðju kennsluvikunni 

skrifaði ég þetta í rannsóknardagbókina (09.02.2016). Ég hugsaði ekki mikið út í þetta á 

þeim tíma. Þegar ég fór svo að hlusta á upptökurnar úr tímum þá heyrði ég Hrein segja 

þetta. Hann sagði þetta þegar ég var að hrósa nemendunum yfir hópinn á meðan ég 

labbaði á milli þeirra, ég var að segja þeim hversu duglegir þeir væru og hvað ég var 

ánægð með þá. Þegar ég heyrði þetta á upptökunni þá áttaði ég mig á því hversu 

mikilvæg þessi setning væri. Hvað fær nemendur til að hugsa svona hvers vegna er 

Hreinn búinn að ákveða að hann sé ekki góður í stærðfræði vegna þess að hann er 

„bara“ kominn á ákveðna blaðsíðu í kennslubókinni. Mér finnst þetta vera mjög sterkt 

og segir okkur hversu mikið vægi bækur hafa í námi barna. Mér fannst ég finna fyrir 

uppgjöf í rödd Hreins og hálfgerðu vonleysi, þetta væri vonlaust þar sem hann væri ekki 

lengra kominn í bókinni.  

Ég ákvað í lok námskeiðsins að fá nemendur til að koma með Sprotabækurnar sínar 

til þess að ég gæti aðstoðað þá við að nota Numicon formin til að leysa verkefni í þeim. 

Mér fannst að ég yrði að tengja námskeiðið við kennslubókina Sprota sem nemendur 

voru að vinna í þannig að námskeiðið gagnaðist þeim í bekkjarstofuvinnunni. Ég skrifaði 

eftir þennan tíma hjá mér í dagbókina mína:  

Mér fannst eins og þetta væru ekki sömu nemendurnir, þeir voru neikvæðir 

töluðu um að þeir kynnu ekki stærðfræði þetta væri svo erfitt. Tíminn fór 

mikið í það að stappa í þá stálinu segja þeim að þeir væru duglegir og svona 

hugsun yrði bara til þess að þeim gengi ekki vel, þeir þyrftu að hugsa 

jákvætt, þannig myndi þeim ganga betur, manni gengi ekki vel ef maður 

væri neikvæður. Einnig skrifaði ég, nemendurnir ekki nærri eins glaðir og 

þyngra yfir þeim og ekki nærri eins vinnusamir fyrir utan tvo nemendur. 

(Rannsóknardagbók, 22.02.2016) 
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Lárus fékkst ekki til að setjast niður með sína bók, var eins og þeytispjald um alla stofu 

og virtist ekki ná að einbeita sér að bókinni. Bjarki og Árni sátu með sína bók horfðu 

niðurlútir á hana og komu engu niður á blað.  

„Þurfum við endilega að vinna í Sprota? Af hverju megum við ekki kubba“ 

sagði Lárus. Hvað segir þetta okkur, eru þeir búnir að gefast upp? Hvað 

veldur þessu? Eftir tímann var ég mjög hugsi. Hvert stefnum við með þessu 

bóknámi? Græddu nemendur mínir eitthvað á þessu námskeiði? Hjálpar 

þetta við hefðbundið stærðfræðinám, ná nemendur að yfirfæra? Ég hafði 

miklar áhyggjur, hvert stefnum við í menntamálum, sköpun, kennsla án 

bóka, það að hafa gaman í skólanum byggja nemendur upp en ekki brjóta 

þá niður, við erum endalaust að einblína á það sem ekki gengur vel í stað 

þess að byggja á styrkleikum nemenda. Það er alltaf verið að tala um það að 

vinna í bókum skipti ekki máli og að það skipti ekki máli að nemendur klári 

allar blaðsíðurnar í bókinni en samt eru kennarar gagnrýndir ef þeir gera 

það ekki. Það vantar sveigjanleika í nám barna, það er verið að reyna að 

steypa öllum í sama mót, sem gengur að sjálfsögðu ekki. 

(Rannsóknardagbók, 22.02.2016) 

Eins og sést á skrifum mínum var ég mjög hugsi og döpur eftir þennan tíma. Ég vildi 

tengja á þessum tímapunkti það sem ég hafði verið að gera við vinnu nemendanna í 

bekkjarstofunum vegna þess að ég veit hversu mikil áhersla er á bókavinnu en ég bjóst 

ekki við þessum viðbrögðum nemenda að þeir væru svona neikvæðir út í bókavinnuna. 

Ég hafði frekar vonað að þeir yrðu ánægðir þegar þeir sæju að þeir gætu notað 

Numicon formin við útreikninga í Sprotabókunum.  

Það vantaði því miður marga nemendur í þennan lokatíma það voru fimm af tólf 

veikir. Það hefði verið gott að sjá hvort þeir sem voru ekki hefðu líka brugðist svona við. 

Það vantaði til dæmis Hrein sem hafði sagt fyrr á námskeiðinu að hann væri lélegur í 

stærðfræði þar sem hann var bara á blaðsíðu 24 í Sprota. En þessi viðbrögð 

nemendanna við því að þeir ættu að fara að vinna í Sprota styður að nokkru það sem 

Hreinn sagði. Námsbækurnar virðast hafa neikvæð áhrif ef nemendum gengur ekki 

nógu vel í þeim. Það voru þó ekki allir svona leiðir yfir Sprotavinnunni. 

Olla og Kristín nutu tímans og var gaman að sjá að Olla hafði uppgötvað sjálf 

hvernig hún gæti notað Numicon formin í deilingu. Hún notaði þau þannig 

að ef dæmið var 12:3 þá fann hún formið fyrir tíu og formið fyrir tvo og lagði 
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þrjá ofan á tólf þangað til að hún gat hulið formin. Hún náði að leggja fjögur 

form af þrem, ofan á tólf þannig að svarið var fjórir. Hún var mjög fljót að 

nota þessa aðferð og leysti mörg dæmi af þessum toga í tímanum. 

(Rannsóknardagbók, 22.02.2016) 

Þarna náði hún að yfirfæra það sem hún hafði lært yfir á aðra vinnu í Sprotabókunum 

sem hún hafði samt ekki gert neitt nákvæmlega eins á námskeiðinu. Það var einnig 

gaman að fylgjast með vinnunni hennar Kristínar.  

Hún var með frádráttardæmi sem var 600-540 ég fylgdist með henni leysa 

það, hún gerði það á áhugaverðan hátt þar sem stærsta Numicon formið er 

tíu, hún tók sex form af tíu síðan tók hún fimm form frá og setti formið fyrir 

fjóra ofan á formið sem var eftir og fann þá út að svarið var sex sem hún 

breytti svo í sextíu sjá mynd 24. (Rannsóknardagbók, 22.02.2016) 

   

Mynd 24. Vinna í Sprota með aðstoð Numicon forma. 

Þetta fannst mér góð lausn hjá henni. Ég hafði samt áhyggjur af því að þetta gæti ruglað 

hana. Hún hefði haft gott að því að læra að nota Cuisenaire talnastangirnar við 

útreikninga, þar sem það er auðveldara að vinna með þær þegar nemendur eru farnir 

að vinna með þetta háar tölur. Emma var að vinna í uppsettum samlagningardæmum 

og var fljót að reikna. Ég benti henni á að hún gæti notað Numicon formin til að hjálpa 

sér, hún hélt nú ekki, sagði „ég er sko miklu fljótari að reikna þetta án þeirra“. 

(Rannsóknardagbók, 22.02.2016) Þetta sýnir að það þurfa allir að finna sína leið og 

engin ein leið hentar öllum og ég sem kennari verð að virða það.  
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4.5 Viðhorf nemenda 

Ég lagði fyrir nemendur mína spurningalista í fyrsta tíma (sjá viðauka A) og svo aftur í 

síðasta tíma. Í seinni listanum bætti ég við einni spurningu þar sem ég spurði þá hvernig 

þeim hefði þótt Numicon námskeiðið (sjá viðauka Á). Hér koma niðurstöðurnar úr 

þessari litlu könnun. 

Drengir Stúlkur 

  

Mynd 25. Líðan nemenda í stærðfræðitímum. 

Eins og sést á mynd 25. Þá virðist nemendunum almennt líða betur í stærðfræðitímum 

eftir námskeiðið en fyrir það. Það er einum nemenda sem líður ekki vel eftir námskeiðið 

á móti þrem fyrir það.  

Drengir Stúlkur 

  

Mynd 26. Viðhorf til stærðfræði. 

Þegar mynd 26. er skoðuð kemur í ljós að nemendur voru jákvæðari gagnvart 

stærðfræði eftir námskeiðið heldur en fyrir námskeiðið. Það er tveim drengjum og einni 

stúlku sem finnst stærðfræði leiðinleg fyrir námskeiðið en einum dreng eftir það. Það er 

engum dreng sem finnst stærðfræði skemmtileg fyrir námskeiðið en tveim eftir það og 

stúlkunum fjölgaði um eina. Emma var sú stúlka sem fór úr því að finnast stærðfræði 
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leiðinleg í að finnast hún skemmtileg. Ég fann mun á henni í tímunum hjá mér, fannst 

hún verða jákvæðari og virkari í tímum. 

Drengir Stúlkur 

  

Mynd 27. Hvernig finnst nemendunum þeim ganga í stærðfræði. 

Svör nemenda við spurningunni „Hvernig gengur mér í stærðfræði?“ er athyglisverð sjá 

mynd 27. Af þeim sjö stúlkum sem voru á námskeiðinu fannst fimm að sér gengi vel í 

stærðfræði fyrir námskeiðið en fjórum eftir. Drengirnir svöruðu allir nákvæmlega eins 

bæði fyrir og eftir námskeiðið. Ég hef svolitlar áhyggjur af þessari niðurstöðu þar sem ég 

var að vona að ég myndi ná að byggja upp meiri jákvæðni í garð stærðfræðinnar sem 

yrði til þess að þeim fyndist sér ganga betur eftir námskeiðið. Hvað veldur getur verið 

margt. Spurning hvort þeim hafi fundist þetta vera stærðfræði eða bara leikur, hvort 

þeir sæju ekki tengsl á milli stærðfræðinnar í kennslustofunni og stærðfræðinnar á 

námskeiðinu. Einnig var námskeiðið stutt, það hefði verið gott að hafa það aðeins 

lengra, þannig hefði verið hægt að vinna með Cusinaire stangirnar og tengja 

stærðfræðibókina betur við vinnuna á námskeiðinu. 

Baldur, Bríet, Emma, Hreinn, Kristín, Lárus og Olla voru jákvæð fyrir og eftir 

námskeiðið, þeim leið vel í stærðfræðitímum, fannst stærðfræði skemmtileg og fannst 

þeim ganga vel í stærðfræði fyrir og eftir námskeiðið. Þetta er meira en helmingur af 

nemendunum sem er mjög gott. Karen var einnig jákvæð nema henni fannst 

stærðfræði skemmtileg fyrir námskeiðið en ágætt á eftir. Tanja og Lára voru jákvæðar 

nema þeim fannst sér ganga vel í stærðfræði fyrir námskeiðið en ágætlega á eftir það. 

Árna leið vel í almennum stærðfræðitímum fyrir námskeiðið en ágætlega á eftir 

námskeiðið. Honum fannst sér ganga vel í stærðfræði fyrir námskeiðið en illa eftir það. 

Mér virðist ekki hafa gengið að byggja upp öryggi hjá Árna og hann varð neikvæðari 

eftir námskeiðið heldur en fyrir. Bjarka fannst sér ganga illa í stærðfræði fyrir og eftir 

0

1

2

3

4

5

6

Vel Ágætlega Ekki vel

Fyrir

Eftir

0

1

2

3

4

5

6

Vel Ágætlega Ekki vel

Fyrir

Eftir



72 

 

námskeiðið. honum fannst stærðfræði ágæt fyrir en leiðinleg eftir. Honum leið 

ágætlega í stærðfræðitímum eftir námskeiðið en fannst sér ekki líða vel fyrir. Það þarf 

að finna aðrar leiðir með Árna og Bjark leiðir sem henta þeim.  

 

Mynd 28. Numicon námskeiðið. 

Það var gaman að sjá að engum nemanda fannst Numicon námskeiðið leiðinlegt 

eins og sést á mynd 28. nemendurnir voru mjög ánægðir með námskeiðið. Níu 

nemendum fannst námskeiðið skemmtilegt, stelpurnar voru þó mun ánægðari en 

drengirnir en það voru tveir drengir sem fannst námskeiðið skemmtilegt en þrem sem 

fannst það ágætt.  

Lárusi og Baldri fannst námskeiðið skemmtilegt. Árna, Bjarka og Hreini fannst það 

ágætt. Stúlkurnar voru mun jákvæðari þeim fannst öllum námskeiðið skemmtilegt. 

Flestum nemendunum fannst námskeiðið skemmtilegt eða níu af tólf, þar af öllum 

stúlkunum. Þetta passar við upplifun mína, mér fannst almennt að nemendunum liði 

vel á námskeiðinu, þeir vildu koma til mín og voru glaðir og áhugasamir í tímum. 

Þremur drengjum fannst námskeiðið ágætt en það voru þeir Árni, Bjarki og Hreinn. 

Lárus átti erfiðast með að fara eftir fyrirmælum og átti erfitt með að halda athyglinni á 

námskeiðinu. Honum fannst námskeiðið hinsvegar skemmtilegt, ég var mjög ánægð 

með það. Það kom mér ekki á óvart að Bjarka, Hreini og Árna fannst námskeiðið ágætt 

þar sem þeir voru minnst jákvæðir að koma í tímana. Þeir voru neikvæðir gagnvart 

stærðfræði bæði fyrir námskeiðið og eftir það, þannig að svörun þeirra litast líklega 

einnig af því. Almennt voru strákarnir neikvæðari þegar þeir svöruðu þessum 

spurningum heldur en stelpurnar, drengjunum sem líður vel í stærðfræðitímum fjölgaði 
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ekki eftir námskeiðið, einum dreng fannst stærðfræði leiðinleg á móti engri stúlku og 

þegar þeir svöruðu spurningum um það hvernig þeim gengi í stærðfræði svöruðu þeir 

alveg eins fyrir og eftir námskeiðið. Ég held að öllum nemendunum hafi fundist þetta 

ágæt hvíld frá hefðbundnu bóknámi.  

Ég átti gott spjall við umsjónakennara nemendanna eftir námskeiðið. Helgu kennara 

Hreins fannst að honum og Bríeti hefði farið fram og Sigga sagði að sér fyndist Lára 

öruggari. Rakel kennara Ollu fannst hún einnig vera öruggari. Ég benti kennurunum á að 

það væri gott ef þeir gætu hvatt nemendurna til að nota formin og hafa þau alltaf til 

staðar þannig að nemendurnir gætu náð í þau ef þeir vildu nota þau. 
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5 Umræður 

Tilgangurinn með rannsókninni var að bæta kennslu mína og bæta þannig menntun, 

árangur og áhuga nemenda minna í stærðfræði. Markmið rannsóknarinnar var að skoða 

hvernig kennsla mín þróaðist og hver áhrif Numicon námsgagnanna hafði á 

stærðfræðinám nemenda minna. Í þessum kafla ræði ég um niðurstöður 

rannsóknarinnar og tengi við fræðin og rannsóknarspurningu mína. 

Rannsóknarspurning mín var: Hvernig þróast stærðfræðikennsla mín með notkun 

Numicon námsgagna með nemendum í 3. bekk?  

Ég lagði mikla áherslu á að nemendur leggðu á minnið útlit Numicon formanna á 

námskeiðinu þannig að þeir þekktu þau og hvaða tölu þau stæðu fyrir þegar þau sæju 

formin. Sú vinna skilaði sér eins og sjá mátti í niðurstöðukaflanum. Nemendurnir urðu 

einnig öruggari í að nota Numicon formin við allskyns útreikninga. Það kom vel í ljós á 

námskeiðinu hvernig hlutbundin gögn eins og Numicon formin grípa athygli og áhuga 

nemenda. Þeir voru duglegir að handfjatla þau og leika sér með þau, en það er talið 

mikilvægt þegar nemendur eru að vinna með hlutbundin gögn (O´Connell, 2005). 

Nemendur nutu þess að vinna með Numicon námsgögnin og sérstaklega þegar þeir 

fengu að skapa eitthvað með þeim. Ég fann fyrir því að niðurnjörvuð tímamörk voru 

áskorun og truflaði vinnu nemenda og kennara þegar verið er að vinna á skapandi hátt. 

Það getur verið mjög erfitt að vinna innan tímarammanna og það er leiðinlegt þegar 

þarf að stoppa nemendur af í vinnu sinni.  

Á námskeiðinu hófum við hverja kennslustund á því að ræða saman um stærðfræði 

og nemendur leystu einstaklings verkefni sem þeir þurftu svo að kynna fyrir mér og 

hinum nemendunum. Þannig þurftu nemendur að segja frá og höfðu mig og 

samnemendur sína til að hjálpa sér ef þeir lentu í vandræðum. Með því að segja frá 

verða nemendur meðvitaðri um skilning sinn og gera sér betur grein fyrir aðferðunum 

sem þeir nota (Chapin, ofl., 2009). Nemendur unnu mikið í pörum og gafst þeim þar 

tækifæri til að tala saman um efnið og hlusta á hvert annað (Copley, 2010). Þannig náðu 

þeir að skilja verkefnin betur og fengu þjálfun í félagsfærni (O´Connell, 2005). En það að 

fá góða þjálfun í mannlegum samskiptum er góður undirbúningur fyrir samvinnu sem er 

mikilvæg á fullorðinsárum (Chapin, ofl., 2009). Nemendur voru ófeimnir við að tjá sig og 

segja frá því hvernig þeir leystu verkefnin og kepptust oft við að fá að segja frá.  
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Það að hafa alla vinnu á gólfinu gekk ágætlega og hentaði nemendum sem hafa 

mikla hreyfiþörf vel en getur hinsvegar orðið til þess að nemendur eru á mikilli 

hreyfingu á kostnað vinnunnar og hún getur haft truflandi áhrif á aðra nemendur. Ég tel 

að það hefði verið gott að hafa aðra hvora stöð þannig að nemendur ynnu við borð, 

standandi eða sitjandi. Þetta er gott að hafa í huga þegar ég fer með námskeiðið inn í 

bekk, vinna stundum við borð og stundum á gólfinu. Ég tel að í svona vinnu sé mjög gott 

að vinna á gólfinu eða standandi þar sem miklar kröfur eru gerðar í dag að nemendur 

sitji kyrrir í sætum sínum nánast allan skóladaginn, þá er gott að brjóta það upp (Gretar 

L. Marinósson, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

Mig langar að prófa að halda þetta námskeið fyrir yngri nemendur þar sem ég tel að 

það geti einnig hentað þeim vel. Ég þarf þó að hafa í huga að hafa verkefnin ekki of 

erfið. Það er mikilvægt að grípa snemma inn í stærðfræðinám nemenda ef ekki gengur 

nógu vel til að koma í veg fyrir að þeir lendi í meiri vanda síðar meir (Haseler, 2008). 

Skólinn þarf að koma á móts við þá nemendur sem eiga við einhverja erfiðleika að etja 

og hjálpa þeim að komast yfir hindranir (Rúnar Sigþórsson, 1999). Einnig væri 

spennandi að halda áfram með þennan hóp sem ég var með og byrja að nota 

Cuisenaire talnastangirnar og sjá hvort það myndi leiða þau lengra í stærðfræðináminu. 

Ég sé það eftir á að þar sem nemendurnir voru í 3. bekk hefði verið gott að byrja að 

nota þær til að það væri auðveldara að vinna með tölur yfir hundrað sem nemendur í 3. 

bekk eru farnir að gera.  

Ég vann mikið með nemendum í tölunum frá 0-20 og höfðu þeir gott af því en það 

var kannski ekki alveg í tengslum við það námsefni sem þeir voru að vinna í 

bekkjarkennslunni, en það er grunnur sem nemendur verða að byggja á. Án hans 

komast þau ekki áfram í námi sínu. Ég lagði áherslu á að nemendurnir bættu 

talnaskilning sinn þar sem við unnum með tölur á fjölbreyttan hátt. Þeir unnu með 

tölur, hvað er meira og minna og við tókum tölur í sundur og settum saman til að þeir 

áttuðu sig frekar á tengslum talnanna (Clements og Saram, 2014; Van de Walle, 1990). 

Með því að vinna vel í talnaskilningi leitaðist ég við að bæta sjálfsöryggi og auka jákvætt 

viðhorf þeirra til stærðfræðinnar (Rathmell og Trafton, 1990). Samkvæmt 

aðalnámskránni á að kenna stærðfræði á fjölbreyttan hátt. Grunnþættir 

stærðfræðinnar eru: samlagning, frádráttur, margföldun og deiling. Notkun Numicon 

formanna er ein leið til þess að ná tökum á þessum grunnþáttum sem samkvæmt 

rannsókn minni gekk vel upp. Nemendur fengu fjölbreytt verkefni þar sem ég lagði 

áherslu á samlagningu, frádrátt og margföldun og tölurnar frá 0-20 en það eru þær 

tölur sem reynast nemendum oft erfiðar, sérstaklega tölurnar frá 10-20 (Dóróþea G. 
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Reimarsdóttir, 2015; Van de Walle, 1990). Það var gaman að sjá hvernig Olla náði að 

yfirfæra það sem hún hafði lært á Numicon námskeiðinu yfir á deilingardæmi sem við 

höfðum ekkert farið í á námskeiðinu. Þannig náði hann að nota Numicon formin við 

útreikninga á deilingardæmum í Sprota bókinni. Kristín náði að yfirfæra það sem hún 

hafði lært á tölur yfir hundrað þar sem hún notaði Numicon formið fyrir tíu sem 

hundrað. Með þessu sá ég að þær höfðu náð að tileinka sér það að nota Numicon 

formin við útreikninga í Sprota bókunum og tel ég að námskeiðið hafi þar að leiðandi 

hjálpað þeim mikið í stærðfræðináminu.  

Það var sláandi hversu mikil breytingu ég fann á nemendunum þegar þeir áttu að 

fara að vinna í Sprota námsbókinni. Ég held að ef nemendum gengur ekki nógu vel í 

stærðfræði, þá hefur það þau áhrif að nemendur verði neikvæðir út í kennslubókina og 

námsgreinina en ef næst að grípa inn í strax í byrjun skólagöngunnar þá eru meiri 

möguleikar á því að hægt sé að koma í veg fyrir frekari erfiðleika. Það tel ég að sé mjög 

mikilvægt. Það að vera með fjölbreyttar leiðir og kynna þær fyrir nemendum þannig að 

þeir hafi val um hvaða aðferð höfðar til þeirra sjálfra strax í byrjun skólagöngu sinnar. Ef 

ein leið hentar ekki þá þarf að finna aðra leið, ekki gefast upp heldur finna leiðir sem 

henta nemendanum (Mazzocco og Thompson, 2005). Ólafur Proppé talaði um það í 

grein sem hann skrifaði 1992 að skólabækur gætu verið á undanhaldi í skólunum en 

samkvæmt reynslu minni og nýlegum rannsóknum hefur komið í ljós að vinna í 

kennslubókum sé næstvinsælasta kennsluaðferðin hér á landi (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). Það er því enn mikil áhersla lögð á kennslubækur og virðist samkvæmt minni 

rannsókn sjálfsmynd nemenda miðast við gengi þeirra í þeim. Ég tel að það þurfi að 

minnka vægi kennslubóka. Það þarf að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir innan veggja 

skólastofunnar sem og utan hennar. Þannig að allir njóti sín og að skólabókin ráði ekki 

ferðinni. Það að vinna að fjölbreyttum verkefnum við fjölbreyttar aðstæður gefur 

nemendum frekar möguleika á að yfirfæra nám sitt á raunverulegar aðstæður. Þannig 

að þeir séu frekar tilbúnir að takast á við lífið þegar skóla líkur. Tilgangur náms er ekki 

að nemendur læri allt í námskránni heldur gera þá að virkum þjóðfélagsþegnum 

(Ferguson, ofl., 2002). Það hentar alls ekki öllum að sitja við borð og vinna í námsbókum 

allan skóladaginn. Námsumhverfið ætti að vera uppbyggjandi og mikilvægt er að 

nemendur hafi aðgang að fjölbreyttum stærðfræðigögnum til að nýta í vinnu sinni 

(Tomlinson, 2014).  

Sérkennsla á ekki að eiga sér stað eingöngu í lokaðri sérkennslustofu heldur þarf að 

sinna henni í meira mæli inni í bekkjarstofum þannig að hún nýtist öllum, þar sem 

umsjónarkennarar og sérkennarar vinna saman í teymum þar sem hæfileiki allra nýtist 
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sem best (Gretar L. Marinósson og Dóra Bjarnason, 2014; Ferguson ofl., 1999; Tetler, 

2005). Ef taka þarf nemendur út úr kennslustundum vegna ákveðinna aðstæðna þá tel 

ég æskilegt að námskeið sem er yfir ákveðinn takmarkaðan tíma henti betur til að koma 

í veg fyrir að nemendur fái á sig sérkennslustimpilinn. Ég tel að þeir nemendur sem voru 

hjá mér á þessu námskeiði hafi ekki litið á það sem sérkennslu heldur voru þeir að fara 

á námskeið með Numicon námsgögnum þar sem þeir voru að spila og hafa gaman. Ég 

var ánægð með hvað nemendurnir voru góðir í að hlusta og alltaf tilbúnir að aðstoða 

hver annan. Ég sá merki um að mér hafi tekist að kveikja áhuga nemendanna á 

stærðfræði og að stærðfræði sé ekki bara að vinna í bókum en yfirfærslan hefði mátt 

vera meiri.  

Ég er viss um að rannsóknin mun verða til þess að ég geti nýtt mér þá reynslu sem 

ég öðlaðist með námskeiðinu í áframhaldandi starfi sem sérkennari. Vonandi nýtast 

niðurstöðurnar einnig öðrum sérkennurum, umsjónarkennurum og þroskaþjálfum á 

yngsta stigi í Bjartarskóla, en ég fann fyrir miklum áhuga frá þeim á námskeiðinu. Ég tel 

að ég geti nýtt námskeiðið vel sem stöðvavinnu í bekkjarstofu í góðri samvinnu við 

umsjónarkennara. Það að fara með námskeiðið inni í almennar bekkjarstofur verður til 

þess að fleiri fái að njóta kennslunnar. Ég tel að það að þróa það fyrst með litlum hópi 

hafi veitt mér góða reynslu og gefið mér tækifæri til að prófa fjölbreyttari aðferðir en ef 

ég hefði farið strax inni í bekk. Það gerði mig öruggari í vinnunni með Numicon 

námsgögnin þannig að ég veit núna hvernig hægt er að vinna með þau á fjölbreyttan 

hátt. 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að auka skilning nemenda í stærðfræði og að 

þeir fengju jákvætt viðhorf til hennar. Ég tel að það hafi að mestu náðst á námskeiðinu. 

Ég var mjög ánægð með að Lárusi fannst námskeiðið skemmtilegt þar sem hann var sá 

sem ég þurfti að hafa mest fyrir á námskeiðinu. Líðan nemendanna í stærðfræðitímum 

lagaðist eftir námskeiðið sem mér finnst jákvætt, en ég tel að það sé vegna þess að þeir 

urðu öruggari í stærðfræðinni. Mér fannst líka gott að heyra að kennurunum hafi 

fundist nokkrir nemendur verða öruggari eftir námskeiðið.  
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6 Lokaorð 

Það að vinna þessa rannsókn var skemmtilegt og lærdómsríkt ferðalag. Ég er mjög 

ánægð með að hafa gert þetta verkefni þar sem ég er þess fullviss að það hefur eflt mig 

í starfi sem ég hlakka til að takast á við með nýju hugafari og brennandi áhuga. Það sem 

kom mér mest á óvart í þessari vinnu minni var hversu óörugg ég var að byrja 

kennsluna á námskeiðinu. Það óöryggi var þó fljótt að hverfa og varð ég þess fullviss að 

þetta er það starf sem ég vil vinna við. Það að vinna með börnum eru forréttindi sem 

maður á að njóta og maður á að þakka fyrir þá smáu og stóru sigra sem maður nær með 

hverju barni. Starfið getur verið ótrúlega erfitt og auðvelt er að falla í þá gryfju að velta 

sér upp úr erfiðleikunum. Það að bæta við sig námi held ég að sé eitt af því besta sem 

maður gerir þegar maður finnur fyrir þreytu í starfi. Ég hef stundað námið þessa tvo 

vetur með það að leiðarsljósi að vera jákvæð og opin fyrir því að stíga út fyri rammann 

og það tek ég með mér í starf mitt.  

Það að fara að starfa sem sérkennari núna í allri þeirri umræðu sem hefur verið um 

að hún hafi aukist gífurlega og sé jafnvel ekki að skila árangri er ákveðin áskorun. Ég sé 

fyrir mér að fara í starf sérkennara með opnum hug þar sem mig langar að vera í góðu 

samstarfi við umsjónarkennara, þar sem við vinnum í sameiningu að hagsmunum allra 

barna. Mig langar að taka þann lærdóm sem ég fékk á því að halda námskeiðið, inn í 

bekkjarstofur og sé mikil tækifæri felast í því. Þar mun kennslan nýtast öllum 

nemendum í bekknum, ekki bara ákveðnum hópi. Ég geri mér grein fyrir því að stundum 

þarf að taka nemendur út úr bekkjarstofum og þarf ég að vera opin fyrir því að hlusta á 

börn, foreldra og umsjónarkennara til að finna bestu lausnina fyrir hvert og eitt barn. 

Kennaranámið þarf að miðast að því að nýútskrifaðir kennarar séu tilbúnir að taka á 

móti margbreytilegum hópi nemenda. Hver og einn fái stærðfræðinám við hæfi sem 

miðar að því að efla hæfni þeirra og þekkingu á viðfangsefninu. Þar sem áhersla er á 

fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir þar sem kennslubókin er ekki höfð í 

forgrunni heldur þarfir og áhugi nemenda.  

Það er mín von að öll börn fái jafnan rétt til náms óháð útliti, fötlun, eða bakgrunni, 

og fái að njóta menntunar í skólum þar sem allir fá kennslu við sitt hæfi með 

fjölbreyttum hópi jafnaldra sinna. Að allir fái tækifæri til að verða virkir meðlimir 
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fjölbreytts mannlífs, þar sem fjölbreytileikanum er tekið fagnandi og sem sjálfsögðum 

hlut. 
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Viðauki A: Spurningalisti fyrir nemendur í byrjun námskeiðs 

 

Nafn____________________________________________ 

 

Svona líður mér í stærðfræðitímum                       

 

Mér finnst stærðfræði                         

 

Hvernig gengur mér í stærðfræði             
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Viðauki Á: Spurningalisti fyrir nemendur eftir Numicon 
námskeiðið 

Nafn_____________________________________________ 

 

Mér fannst Numicon námskeiðið                       

 

Svona líður mér í stærðfræðitímum                            

 

Mér finnst stærðfræði                              

 

Hvernig gengur mér í stærðfræði                         
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Viðauki B: Leyfisbréf Skólastjóra 

Reykjavík 11. janúar 2016 

Undirrituð er að skrifa mastersritgerð í Uppeldis og menntunarfræði með áherslu á 

sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég ætla að gera 

starfendarannsókn sem miðar að því að skoða hvernig kennsla mín með nemendum í 

stærðfræði á yngsta sigi þróast, með notkun Numicon forma. Ég bið um leyfi til að vera 

með stærðfræðinámskeið fyrir nokkra nemendur í 3. bekk þrisvar í viku, í fjórar vikur. 

Til að rannsóknin verði sem árangursríkust mun ég halda rannsóknardagbók þar sem ég 

skrifa niður hvað ég geri og hvernig ég leiðbeini nemendum, auk þess sem ég skoða 

samskipti mín við þá. Ég mun leita eftir hugmyndum þeirra um stöðu og viðhorf þeirra 

til stærðfræði. Einnig mun ég biðja foreldrar um leyfi fyrir því að börn þeirra taki þátt í 

rannsókninni. 

Ég mun taka einhverjar myndbandsupptökur og hljóðupptökur úr kennslustundum á 

námskeiðinu, þar sem ég skoða kennsluhætti mína. Í lokin mun ég leggja myndrænan 

spurningarlista fyrir nemendurna sem þeir þurfa að svara með því að gera hring utan 

um viðkomandi broskall, til að fá álit þeirra á námskeiðinu. Allt efni sem ég nota úr 

rannsóknardagbókinni verður með nafnleynd. Ekki mun sjást í andlit nemenda á 

ljósmyndunum. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og verður skólanum og nemendum gefið 

dulnefni. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. Leiðbeinendur mínir og 

ábyrgðarmenn verkefnisins eru Hafdís Guðjónsdóttir prófessor og Svanborg Rannveig 

Jónsdóttir dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég bið þig hér með um leyfi til að framkvæma rannsóknina.  

Með bestu kveðju,  

Ólöf Benediktsdóttir. 

Undirskrift skólastjóra. 

 

________________________________________________________ 
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Viðauki C: Tilkynning til persónuverndar 
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Viðauki D: Leyfisbréf foreldra 

Reykjavík 18. janúar 2016 

Ágætu foreldrar/forráðamenn.  

 

Ég heiti Ólöf Benediktsdóttir og var umsjónarkennari á yngsta stigi í Langholtsskóla á árinu 

2004-2014. Ég er meistaranemi í sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um 

þessar mundir vinn ég að M.Ed verkefni mínu sem er starfendarannsókn og miðar að því að 

skoða hvernig kennsla mín þróast með notkun Numicon forma með nemendum í stærðfræði á 

yngsta stigi.  

Einkenni starfendarannsókna í menntavísindum er að rannsakandi skoðar starf sitt, ígrundar 

það og reynir nýjar leiðir í kennslu, með það að markmiði að bæta starf sitt og efla sig sem 

fagmann. Með því getur hann komið betur til móts við stöðu og þarfir nemenda sinna.  

Ég verð með stærðfræðinámskeið fyrir nokkra nemendur í 3. bekk í Langholtsskóla þrisvar í 

viku í fjórar vikur. Þar mun ég nota fjölbreyttar kennsluaðferðir með Numicon formin. Numicon 

eru bresks stærðfræðinámsgögn. Til að rannsóknin verði sem árangursríkust mun ég halda 

rannsóknardagbók þar sem ég skrifa niður hvað ég geri og hvernig ég leiðbeini nemendum, auk 

þess sem ég skoða samskipti mín við nemendur. Ég mun leita eftir hugmyndum þeirra um stöðu 

og viðhorf þeirra til stærðfræði. Ég mun taka einhverjar myndbandsupptökur og hljóðupptökur 

úr kennslustundum í námskeiðinu þar sem ég skoða kennsluhætti mína. Í lokin mun ég leggja 

lítinn spurningarlista fyrir börnin til að fá álit þeirra á námskeiðinu.  

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og verður nemendum gefið dulnefni. Rannsóknin verður 

tilkynnt til Persónuverndar. Leiðbeinendur mínir og ábyrgðarmenn verkefnisins eru Hafdís 

Guðjónsdóttir prófessor og Svanborg Rannveig Jónsdóttir dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands.  

Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða spurningar varðandi rannsóknina eða ef þið/þú 

viljið ekki að barnið taki þátt í rannsókninni endilega hafið samband, netfang mitt er 

olb13@hi.is.  

 

Með fyrirfram þökk og kveðju 

Ólöf Benediktsdóttir  
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Viðauki E: Leyfisbréf nemenda 

Reykjavík 25.01.2016 

 

Ég er í 3. bekk í Langholtsskóla, ég samþykki að taka þátt í Numicon 

námskeiði hjá Ólöfu. 

Ég ætla að hafa gagn og gaman af námskeiðinu. 

Undirskrift 

 

_________________________________________  

 

 

 

 


