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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um starfendarannsókn tveggja kennara teymis. 
Teymið stefndi að starfsþróun (professional development) og vildi bæta 
starfshætti sína í kennslu og undirbúningi fyrir stærðfræðikennslu á yngsta 
stigi sem til lengri tíma litið á að leiða til aukins námsárangurs nemenda.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig markviss rannsókn og 
skráning á eigin starfsaðferðum, í samvinnu við utanaðkomandi rannsakanda, 
getur verið leið til að bæta vinnubrögð kennara og starfshætti með það að 
markmiði að bæta námsárangur nemenda.  

Aðferðum starfendarannsókna (action research) var beitt við rannsóknina 
og nýtti teymið sér jafningja-stuðning (peer coaching) og utanaðkomandi 
rannsakanda sem var virkur þátttakandi í starfsþróun teymisins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fyrir starfsþróunarverkefnið beittu 
kennararnir beinni kennslu í stærðfræði og einkenndist undirbúningur fyrir 
kennslu, framkvæmd kennslunnar og námsumhverfið af fábrotnum leiðum og 
tækifærum fyrir nemendurna. Starfsþróun kennaranna í þessu verkefni og 
stuðningur við þá, leiddi til meiri fjölbreytni, breyttra viðhorfa og aukinnar 
færni í undirbúningi kennslu, útfærslu kennslunnar og meiri virkni og áhuga 
hjá nemendum.  

Kennararnir náðu ágætum tökum á fjölbreytni í framkvæmd kennslunnar 
og í undirbúningi fyrir kennslu en hefðu þurft meiri og betri leiðsögn í þeirri 
skráningu sem rannsókn á eigin störfum krefst til að meta eigin árangur auk 
þess sem gera þarf ráð fyrir að gefa kennurum tíma til að sinna slíku þar sem 
tímaskortur gerði vart við sig.  

Breytt viðhorf þeirra til starfsins einkenndist af vilja til áframhaldandi 
starfsþróunar til að mæta betur þörfum ólíkra nemendahópa og hafa 
kennararnir sett sér ný markmið þar að lútandi. Í viðhorfskönnun sem lögð 
var fyrir nemendur í upphafi og lok starfsþróunartímabilsins kom í ljós að 
viðhorf nemenda til stærðfræði varð jákvæðara í lok tímabilsins. 

 





 

Abstract 
In this essay the topic will be about an action report of a teacher group, 
consisting of two individuals. The team´s goal was professional development, 
by means of improving their work procedures in teaching and math class 
preparation for the younger stages, resulting, in the long run, in an increased 
academic skill for the students.  

The goal of the research was to see how an effective research and 
registration on one´s self procedures, in cooperation with an outside 
researcher, could be a way to improve the work procedures of teachers, 
which in turn would increase the academic skill of students.  

Action report methods were used and the team utilized peer coaching of 
an outside researcher who was an active participant in the team´s 
development.  

The report results showed that before the professional development 
project, the teachers used direct teaching in math, and preparation, practice 
and the learning environment were characterized by simple means and 
opportunities for the students.  

Supporting the teachers in this project brought diversity, changed 
attitudes, and increased skill in preparation for teaching, practice in teaching 
and the learning of students as they became more active in the studies and 
more enthusiastic about maths. 

 
The teachers did a fine job in grasping the concept of implementing 

diversity in teaching, but they would have needed more support in the 
preparation stage of teaching, and better guidance in the registration, that a 
report on one´s self work, requires, as well as lack of time because of other 
duties was a factor.  
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1. Inngangur 
Hlutverk skólans hefur breyst mikið síðustu áratugi. Hann skipar stærri sess í 
lífi nemenda en hann gerði áður. Undrahraðar samfélagslegar breytingar hafa 
haft áhrif á skólakerfið og um leið á nám nemenda og störf kennara 
(Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 
2013, bls. 20; Hafsteinn Karlsson, 2009; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 27–
28). Þegar litið er inn í nútíma skólastofu má sjá fjölbreytta flóru nemenda 
með ólíkan bakgrunn bæði hvað varðar fjölskylduaðstæður, fötlun, hegðun 
og þjóðerni nemenda. Öll börn eiga rétt á kennslu við hæfi sem krefst þess að 
kennari dagsins í dag sé reiðubúinn að mæta ólíkum þörfum og ná árangri 
með nemendunum (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 1). 

Í grein Rúnars Sigþórssonar, Hún er löng leiðin til stjarnanna (2004) 
kemur fram að sá tími sé liðinn þegar það eitt dugði til að kennarinn hefði 
þekkingu á sinni námsgrein. Í dag er sú krafa gerð til kennarans að hann búi 
m.a. yfir þekkingu og færni í samskiptum og bekkjarstjórnun, námsmati, 
einstaklingsmiðun í námi, og þekkingu á sviði tilfinninga- og félagsþroska. Í 
Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 11–14) er brugðist við þessum 
breytingum sem átt hafa sér stað í íslensku samfélagi í upphafi 21. aldarinnar. 
Þar kemur fram að miklar þjóðfélagsbreytingar hafi haft áhrif á störf bæði 
kennara og nemenda og má segja alla þá þræði sem mynda íslenskt samfélag. 
Einnig er það hlutverk aðalnámskrár að vera leiðarvísir fyrir skólastigin þrjú í 
því að stuðla að menntun þegna þjóðfélagsins í lýðræðissamfélagi og þannig 
má líta á aðalnámskrá sem n.k. samning þjóðarinnar við sjálfa sig um 
menntamál.  

Reynsla mín af umfangi kennarastarfsins er sú að kennarar verði að afla 
sér frekari þekkingar og þjálfunar til að takast á við þau fjölmörgu og 
fjölþættu verkefni sem kennsla dagsins í dag krefst af þeim. Viðurkennt er að 
hverskonar starfsþróun er mikilvæg fyrir fagauð í starfi kennarans. Sjálfsmat 
og ígrundun þurfa að verða sjálfsagður partur af vinnu kennara (Guðmundur 
Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 25). 

Í þessu ljósi tel ég mikilvægt að rannsaka þær aðferðir sem geta stutt við 
starfsþróun kennara. Í verkefninu er greint frá rannsókn sem miðaði að því að 
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rannsaka hvort og hvernig markviss ígrundun, samræða og sjálfsmat hjá 
kennurum sem starfa saman í teymi getur leitt af sér starfsþróun innan 
teymisins þannig að kennararnir sjái sér hag í að festa slík vinnubrögð í sessi 
og að þau verði þannig sjálfsagður hluti af vinnu kennarans.  

Ég fékk leyfi til að rannsaka tveggja kennara teymi á yngsta stigi í 
grunnskóla í Reykjavík. Þátttakendur féllust á að beita aðferðum 
starfendarannsókna (e. action research) og verða meðrannsakendur. Hlutverk 
mitt sem rannsakanda var í formi jafningjastuðnings (e. peer coaching) og 
varð ég þannig virkur þátttakandi í starfsþróun teymisins. Ástæðan fyrir vali á 
rannsóknarsniðinu er, að samkvæmt McNiff, Lomax og Whitehead, (1996, 
bls. 7 -11) eru starfendarannsóknir ákveðin leið til starfsþróunar. McNiff, 
(2015, bls. 14 af 206) og Hafþór Guðjónsson (2008) telja að 
starfendarannsóknir séu í eðli sínu umbótamiðaðar og tilgangur þeirra sé að 
hver og einn læri af þeim og þrói og bæti starf sitt. En tilgangurinn er einnig 
að koma starfsþekkingu sinni á framfæri við aðra og byggja upp 
þekkingargrunn kennara og færni í starfi. En það fellur vel að hugmyndum 
um starfsþróun og jafningjastuðning. 

Ég leit ekki á mig sem ráðgjafa heldur sem utanaðkomandi (e. outsider) 
jafningja. Teymið fékk þannig tækifæri til að spegla sig í rannsakandanum en 
ber á endanum alfarið ábyrgð á niðurstöðunni. Samstarf mitt við teymið var í 
anda jafningjastuðnings en samkvæmt Robbins (2015, bls. 158 af 2730) felur 
hann í sér ferli þar sem tveir eða fleiri samstarfsmenn vinna saman við að 
ígrunda og greina störf sín og áhrif þeirra á nám nemenda. Til að fá sem 
gleggsta mynd af því hvort ígrundun, samræður og sjálfsmat skili aukinni 
starfsþróun og bættum námsárangri nemenda er mikilvægt að teymið safni 
gögnum. Þessi gögn voru í formi skrásettra ígrundana sem fóru fram bæði 
einstaklingslega og sameiginlega, fundargerða teymis, áætlanagerða og 
upptaka af vettvangi.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig markviss rannsókn og 
skráning á eigin starfsaðferðum í samvinnu við utanaðkomandi rannsakanda 
sé leið sem geti bætt vinnubrögð kennara og þannig aukið árangur nemenda 
til lengri tíma litið. Leitað er svara við eftirfarandi spurningum:  

Hverskonar lærdómsferli styður við starfsþróun kennarateymis sem vill 
breyta starfsháttum sínum í stærðfræðikennslu á yngsta stigi? 

Hvaða breytingar verða á námi nemendanna samhliða þessu 
breytingaferli? 
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Ritgerðinni er skipt í fjóra meginhluta. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegt 
baksvið sem rannsóknin byggir á. Þriðji kaflinn fjallar um rannsóknina sjálfa, 
framkvæmd hennar og fræðilegan bakgrunn rannsóknaraðferðarinnar. Í fjórða 
kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum er fimmti kaflinn 
umræða þar sem lagt er út frá niðurstöðum og fjallað um þær samhliða 
fræðilegri umfjöllun sem tengist þeim.  

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru: Starfsþróun, fagauður og jafningja-
stuðningur sem leið til starfsþróunar, vinnubrögð og beiting í stærðfræði.  
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2. Fræðilegt yfirlit 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar 
og sjónum beint að öllum lykilhugtökum í tengslum við hana og mikilvægi 
þeirra. Kaflinn byrjar á umfjöllun um starfsþróun þar sem fjallað er um 
kennarann sem nemanda sem sífellt leitar leiða til að þróa sig áfram í starfi. 
Því næst er fjallað um fagauð í skólastarfi, gerð grein fyrir jafningjastuðningi 
og hann ræddur út frá starfsþróun kennara. Að lokum er fjallað um þá 
starfshætti sem gera kennurum kleift að mæta ólíkum þörfum nemenda í 
stærðfræði.  

2.1 Starfsþróun  

Guskey (2000, bls. 15 af 308) skilgreinir starfsþróun sem markvissa og 
stöðuga viðleitni til að auka hæfni í kennslu þar sem aukinn námsárangur 
nemenda er í brennidepli. 

Í skýrslu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara til mennta- og 
menningamálaráðherra (2016, bls. 3) kemur fram að starfsþróun er skilgreind 
sem samfellt, meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar 
þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og 
skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Starfsþróun á sér stað 
í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin daglegu starfi fagfólks 
skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Starfsþróun felur m.a. í 
sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á 
eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur og 
skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, 
hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi 
kennara úr starfi.  

Mikilvægt er að kennarar séu reiðubúnir að líta á sjálfa sig sem nemendur 
í starfi sínu og átti sig á að þeir verða aldrei fullnuma. Námið fer fram með 
samstarfsaðilum sem leiðir til faglegrar endurnýjunar kennarans. Faglegar 
samræður þurfa að eiga sér stað í samfélagi kennara. Þær þurfa að vera 
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greinandi og upplýsandi og byggja á gögnum sem gagnlegt er að deila með 
samstarfsaðilum (Stoll, L, Bolam, R, McMahorn, A, Thomas, Wallace, M og 
Greenwood, A,. 2006, bls. 226 –227).  

Sparks og Hirsh (1997) segja að starfsþróun felist í námsferlinu sjálfu eða 
leiðinni að markmiðinu ekki síður en markmiðinu sjálfu. Rósa Eggertsdóttir 
(2013, bls. 173) talar á svipuðum nótum þegar hún segir að viljinn til að ná 
meiri árangri í skólastarfi sé helsti hvatinn að starfsþróun.  

Í skýrslu McKinsey & Company (2010, bls. 2–4) kemur fram að kennarar 
sem ná árangri í starfi með nemendum bera sjálfir ábyrgð á eigin starfsþróun 
og starfsþróun samstarfsaðila. Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og 
Rúnar Sigþórsson (2002, bls. 15) benda á að kennsla sé ekki lengur einkamál 
kennarans heldur sé árangur og framþróun skóla og nemenda, undir því 
komin að kennarar vinni saman og deili með sér ábyrgð. Þeir læri hverjir af 
öðrum og veiti á þann hátt stuðning sem stuðlar að starfsþróun og setur 
sjálfsnám í öndvegi.  

Segja má að formleg grunnmenntun hvers kennara geti aldrei orðið annað 
en fyrsta skref á þroskabraut kennarans sem skapar honum forsendur til að 
takast á við sókn í aukinn þroska. Sú sókn getur falið í sér bæði formlegt nám 
en einnig ferli þar sem stöðug ígrundun á sér stað byggð á gildismati 
viðkomandi og siðferðilegum viðhorfum hans til skólastarfs (Jón Baldvin 
Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002, bls. 17–20).  

Hammond og Richardson (2009, bls. 46–53) segja að ýmsar 
rannsóknarniðurstöður bendi til þess að andrúmsloft sem einkennist af 
stöðugu, markvissu námi kennara og trausti, hvetji kennara áfram í viðleitni 
þeirra til að þróa störf sín í gegnum samræður og þannig miðla þeirri 
þekkingu sem þeir búa yfir sem mun leiða af sér nýja þekkingu. Sú þekking 
getur nýst til að semja og framkvæma aðgerðaáætlun sem hefur það að 
markmiði að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og misjafnar þarfir 
þeirra. Mikilvægt er að kennarar yfirfæri þekkingu sína inn í framkvæmd 
kennslunnar og taki jafnvel áhættu sem getur leitt til skoðanaskipta í 
starfsþróunarferli kennarans. Í þessu sambandi bendir Hargreaves (2001, bls. 
516–523) á að kennurum hætti til að forðast skoðanaskipti og ögrandi 
spurningar innan kennarahópsins. Allt of oft séu skoðanaskipti álitin vera 
vandamál en ekki tækifæri til að bæta aðstæður.  

Kyriakides, Creemers og Antoniou (2009, bls. 12–23) benda á að 
námsárangur nemenda sé nátengdur starfshæfni kennara. Þeir hafa greint 
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hæfni kennara í fimm stig og segja að á fyrstu stigum búi kennarinn yfir 
minnstu hæfni en eftir því sem ofar dregur þá verði hæfnin meiri. Ályktun 
þessa draga þeir af rannsóknum sem þeir gerðu á starfshæfni kennara. 
Rannsóknin náði til fimmtíu kennara á Kýpur og var unnið út frá greiningu 
gagna sem sýndu árangur nemenda á ólíkum sviðum og vettvangsathugunum 
þar sem starfshættir kennara voru rannsakaðir og bornir saman við 
námsárangur nemenda. 

Stigin eru eftirfarandi: 

 
 Mynd 1 Hæfnistig kennara skv. Kyriakides, Creemers og Antoniou. 
 
Þessari umfjöllun lýkur með orðum Hargreaves (2001, bls. 508) þar sem 

hann bendir á mikilvægi náins samstarfs milli kennara annars vegar og 
kennara við nemendur hins vegar. Samstarf er nauðsynleg forsenda 
starfsþróunar og árangursríkrar kennslu. Með samstarfi er hægt að brúa bil á 
milli ólíkra hugmynda og mynda sameiginlegan skilning á kennslu og námi.  

2.2 Fagauður  

Fagauður (professional capital) er nauðsynlegur fyrir árangursríka kennslu 
(Hargreaves og Fullan 2012, bls. 88). Fagauði má, samkvæmt skilgreiningu 
Hargreaves og Fullan (2012, bls. 88) skipta í þrennt; í mannauð (e. human 
capital), félagsauð (e. social capital) og ákvörðunarauð (e. decisional capital).  

Mannauður í kennslu snýst um að kennarinn búi yfir og þrói með sér 
þekkingu og hæfni. Hann þarf að búa yfir góðri þekkingu í þeirri grein sem 
hann kennir og vita hvaða aðferðir virka vel svo þekkingin komist til skila. 
Hann þarf að þekkja nemendurna vel, ólíkan bakgrunn þeirra og vita hver 
staða þeirra er í námi og hvernig þeim gengur best að læra. Góður kennari 
þarf auk þess að geta beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum og boðið upp á 

Kennarinn	bei)r	
beinni	kennslu.	
Kennarinn	stýrir	
kennslustund	í	
einu	og	öllu,	
hann	á	allt	

frumkvæði	og	
nemendur	fara	
e>ir	fyrirmælum	

hans.		

Kennarinn	
bei)r	beinni	
kennslu.	Hér	
gefur	hann	

nemandanum	
örlí)ð	svigrúm	
)l	að	hafa	áhrif	
á	eigið	nám.		

Kennarinn	er	fær	
um	að	beita	
Cölbreytni	í	

kennslu.	Nemendur	
hafa	tækifæri	)l	að	
koma	að	náminu	

sínu	og	fá	
leiðsagnarmat.	

Þannig	má	sjá	merki	
um	hugmyndafræði	
hugsmíðahyggju	í	
uppbyggingu	

kennslu	og	náms.	

Kennarinn	getur	
lagað	nám	að	
ólíkum	þörfum	
nemenda.	
Aðferðir	

hugsmíðahyggju	
eru	orðnar	

ráðandi	í	kennslu	
og	námi	
nemenda.		

Kennarinn	er	fær	um	
að	beita	CölbreyKum	
kennsluaðferðum	

með	skilvirkum	hæL,	
viðfangsefni	eru	
CölbreyK	og	þarfir	
nemenda	stýra	
kennslu	og	

kennsluháKum	
kennara.	
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ólíkar námsleiðir og hann þarf að geta samsamað sig aðstæðum bæði barna 
og fullorðinna er tengjast skólasamfélaginu. 

Í stuttu máli má segja að í mannauði felist ástríðan fyrir því að þjóna og 
upplifa siðferðilega skuldbindingu gagnvart öllum börnum og vilja stöðugt 
bæta sig og hæfileiki einstaklingsins til þess (Hargreaves og Fullan 2012, bls. 
88–89).  

Félagsauður í starfi kennara kemur fram bæði í gæðum starfsins og hversu 
oft samskipti þeirra sem starfa saman, eiga sér stað. Hann birtist í því hvernig 
kennarar miðla og deila þekkingu og upplýsingum sín á milli, tilfinningum 
þeirra og væntingum, skuldbindingu til starfsins og trausti og hversu langt 
þeir eru tilbúnir að ganga til að fylgja sameiginlegum ríkjandi viðmiðum og 
menningu. Félagsauður veitir kennara aðgang að þekkingu annarra. Í 
félagsauði verður til netverk tækifæra og áhrifa sem gerir kennara kleift að 
leita í sjóð þeirra sem geta bæði gefið ráð og veitt styrk (Hargreaves og 
Fullan 2012, bls. 89–91).  

Sá sem býr yfir ákvörðunarauði, býr yfir hyggindum og dómgreind. Hann 
er fær um að meta aðstæður og þarf ekki að fara eftir fyrirfram gefnu 
handriti, hann er fær um að taka ákvarðanir byggðar á eigin dómgreind og 
hefur þekkingu til að meta aðstæður hverju sinni. Kennari sem býr yfir 
ákvörðunarauði er þannig fær um að meta ólíkar aðstæður og þarfir nemenda, 
taka ákvarðanir út frá þeim og framfylgja í kjölfarið. (Hargeaves og Fullan 
2012, bls. 92–94).  

2.3 Jafningjastuðningur  

Almennt má segja að markmiðið með jafningjastuðningi sé að breyta störfum 
viðkomandi til batnaðar. Nánar tiltekið er markmiðið að þróa störf og bæta 
fagmennsku einstaklinga annars vegar en hins vegar starfandi teyma og 
þannig auka námsárangur nemenda. Heikkinen, Jokinen og Tynjälvä (2012, 
bls. 11 og 112) segja að jafningjastuðningur sé áhrifarík leið til starfsþróunar. 
Hann styðji bæði faglega og félagslega við kennarann í starfi. Enn fremur 
segja þeir að jafningjastuðningur sé byggður á gagnkvæmri 
upplýsingamiðlun fólks sem sé í svipuðum aðstæðum, það veki upp 
samkennd þeirra á meðal og gefi starfsfólki þá tilfinningu að vera ekki eitt í 
aðstæðum.  
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Þeir Dufour og Fullan (2013, bls. 14–15) taka djúpt í árinni þegar þeir 
segja að jafningjastuðningur sé forsenda náms fyrir alla, bæði kennara og 
nemendur og að mikilvægt sé að rjúfa þá einangrun sem einkennir of oft störf 
kennara.  

Samkvæmt Robbins (2015, bls. 155 af 2730) felur jafningjastuðningur í 
sér eftirfarandi: 

• greiningu og ígrundun á starfsháttum kennara sem leiða til viðbragða 
og aðgerða 

• þróun og mótun námsefnis 
• að ákveða og móta leiðsagnamat sem mælir árangur nemenda 
• innleiðingu á nýrri kennslufræðilegri áætlun, samþætt við tækni-

nýjungar 
• að vinna sameiginlega að gerð kennsluáætlana 
• samræður um gögn sem fela í sér upplýsingar um árangur nemenda og 

áætlanagerð sem miðar að viðbragði við þeim upplýsingum 
• að auka, bæta og byggja upp nýja hæfni 
• að deila hugmyndum og þekkingu 
• að leiðbeina hvor/hver öðrum 
• að framkvæma rannsóknir inni í bekkjum 
• að takast sameiginlega á við að leysa vandamál eða verkefni sem upp 

kunna að koma  
• að rannsaka og átta sig á hvernig nemendur læra með það að 

markmiði að bæta faglega starfshætti til að hámarka námsárangur 
nemenda (Robbins, 2015, bls. 155 af 2730). 

Robbins talar um tvö form af jafningjastuðningi. Annars vegar nefnir hún 
samráð (e. collaboration) sem er einkennandi fyrir menningu þar sem 
einangrun kennara þykir eðlileg og ekki þekkist að starfsfólk deili kröftum og 
þekkingu utan kennslustofunnar. Hins vegar talar hún um formlega samvinnu 
eða jafningjastuðning (e. formal coaching) sem felur í sér framkvæmd þar 
sem samstarfsaðilar veita hver öðrum stuðning til að takast á við krefjandi 
verkefni, breytta starfshætti og rannsóknir á eigin störfum sem kennarar nýta 
til að byggja upp eigin færni í starfi. Ákveðin atriði þurfa að vera til staðar 
svo hægt sé að beita jafningjastuðningi. Þau eru traust og tími. Traust verður 
að vera til staðar svo hagnýtar samræður geti átt sér stað þar sem 
jafningjastuðningi er beitt. Það sem skiptir máli varðandi tímann og skipulag 
á honum er að þótt kennari sem er þátttakandi í jafningjastuðningi, búi yfir 
mikilli faglegri þekkingu þá þarf hann að forgangsraða verkefnum og 
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einblína á það sem raunverulega skiptir máli til að ná árangri. Þá fyrst hafa 
skapast forsendur fyrir atriði eins og vettvangsathugun kennara á störfum 
félagans, þar sem áherslan er að bæta kennsluhætti svo auka megi gæði náms 
nemenda (Robbins, 2015, bls. 171–186 af 2730).   

Í rannsókn sem gerð var í Kokkóla í Finnlandi kom í ljós, þegar breytingar 
voru gerðar vegna ýmissa félagslegra vandamála sem upp komu á meðal 
nemenda þar í borg vegna efnahagslægðar, að skólasamfélagið þurfti að 
hugsa störf sín nánast frá grunni. Niðurstöður bentu til þess að 
jafningjastuðningur væri áhrifarík leið til að þróa kennara áfram í störfum 
sínum við þessar aðstæður. Forsendur fyrir árangri voru að traust ríkti á 
meðal þátttakenda og að samskiptin þyrftu að einkennast af vilja til að ná að 
þróa sig áfram í starfi (Heikkinen, Jokinen og Tynjälvä, 2012, bls. 55–60).  

Í gegnum jafningjastuðning getur kennari betur greint þau markmið sem 
hann þarf að ná til að þróa sig áfram í starfi og unnið að þeim markvisst. Með 
þessu móti er kennaranum gert betur kleift að ná einbeitingu, hann fær aðstoð 
við að skilja þær forsendur sem liggja til grundvallar frekari vinnu og að 
skipuleggja næstu skref í átt að aukinni starfsþróun miðað við þær forsendur. 
Hlutverk í slíku samstarfi eiga að endurspegla jafnræði í samskiptum. 
Jafnræðið byggir á því að sá sem veitir stuðning þarf ekki að vita meira en sá 
sem þiggur stuðning og að sama skapi þarf meiri starfsreynsla ekki að vega 
þyngra eða skapa ójafnvægi í jafningjastuðningi (Johnson og Rigby, 2012, 
bls. 3). 

 

       
 
Mynd 2  Jafningjastuðningur byggir á jafnræði 
 
Jafningjastuðning er hægt að framkvæma af tveimur samstarfsaðilum eða 

fleiri og hvorki aldur eða reynsla skipta höfuðmáli. Þar er samvinna á milli 
samstarfsaðila lykilatriði (Robbins, 2015, bls. 368–544 af 2730). 

Jafningjastuðningur	
byggir	á	jafnræði	

Jafningjastuðningur	
skapar	farveg	fyrir	

hugsanir	og	þín	eigin	
svör	
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Í þessu sambandi skiptir miklu máli að andrúmsloftið á vinnustaðnum 
styðji við starfsfólkið. Það verður að mati Robbins (2015), að einkennast af 
þeirri trú að hver starfsmaður sé fær um að þróa sig áfram í starfi. Eitt er það 
sem stendur upp úr að mati Robbins (2015) en það er traust. 
Jafningjastuðningur samkvæmt Robbins (2015, bls. 158 af 2730) felur í sér 
ferli sem einkennist af trúnaði og trausti þar sem tveir eða fleiri 
samstarfsmenn vinna saman við að ígrunda og greina kennsluhætti og áhrif 
þeirra á nám nemenda. Þeir vinna einnig að stöðugu endurmati á stöðu og 
námi nemenda og gera áætlun um sameiginlega starfsþróun. Mikilvægt er að 
byggja upp traust samhliða uppbyggilegum samræðum. Traust á meðal 
samstarfsaðila er oft vanmetið og er skortur á trausti sá þáttur sem líklega 
kemur einna helst í veg fyrir raunverulegan árangur í gegnum samstarf 
(Robbins, 2015, bls. 159 af 2730). 

Á mynd 3 má sjá hvaða þættir það eru sem að mati Robbins (2015, bls. 
467 af 2370), hafa áhrif á árangur jafningjastuðnings: 
 

 
Mynd 3 Traust: Þættir sem hafa áhrif á jafningjastuðning 
 
Ýmsar leiðir er hægt að fara í jafningjastuðningi og áætlanir geta tekið á 

sig margar myndir. Það fer eftir því trausti sem myndast hefur á milli 
þátttakenda hvaða leið verður fyrir valinu. Í upphafi, áður en fullkomið traust 
hefur verið myndað, væri hægt að byrja á að rannsaka eitthvað sem gerist 
utan kennslustofunnar á hlutlausu svæði og væri fremur einfalt í sniðum. Á 
næsta stigi gæti hópur af samstarfsaðilum skoðað upptökur af árangursríkri 
kennslustund í stærðfræði og rætt saman á eftir um hagnýtar leiðir í kennslu 
og leiðir til að auka árangur nemenda. Þegar traust á milli þátttakenda hefur 
vaxið er kominn tími til að samstarfsaðilar dragi af þessum fyrri rannsóknum 
meiri lærdóm og vinni saman að mótun kennsluáætlunar fyrir eigin 
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ÞáKtaka	sem	stuðlar	að	
starfsþróun	kennara	og	
og	námsárangri	nemenda	

Markviss	
þjálfun	sem	
stuðlar	að	
starfsþróun	

Tími	fyrir	framkvæmd,	
æfingar	og	úrvinnslu	

Stuðningur	frá	
skólayfirvöldum	

Samstarf	og	menning	sem	felur	í	
sér	langSma	stuðning	og	
starfsþróun	með	áherslu	á	

)lraunir,	áhæKu	og	stuðning	í	
starfi	
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kennslustund þar sem sett eru markmið fyrir nemendur og útbúin viðeigandi 
verkefni fyrir þá sem eru byggð á gögnum sem safnað hefur verið og segja til 
um hvar nemendur eru staddir í námi. Að lokum mynda kennarar hópa sem 
gætu samanstaðið af pörum eða fleiri aðilum. Þannig getur einn úr hópnum 
séð um kennslustund á meðan hinir í hópnum fylgjast með og taka þátt í 
starfsþróuninni Þá tekur við ferli þar sem sá sem sá um kennsluna og þeir 
sem fylgdust með, greina og veita viðbragð sem gæti leitt til æskilegrar 
niðurstöðu fyrir nemandann um hvað mætti gera betur eða öðruvísi í 
kennslustundinni (Robbins, 2015, bls. 742 og 176 af 2730). 

Uppbygging jafningjastuðnings þarf að endurspegla þau markmið sem 
kennarinn setur sér sem fagmaður varðandi áhuga á efninu og árangur 
nemenda. Form jafningjastuðnings ber einkennum þátttakenda vitni og getur 
því verið ólíkt í framkvæmd á milli hópa.  

Ferli jafningjastuðnings er þannig að þátttakendur ræða saman og ákveða 
hvað á að athuga, síðan fer sjálf athugunin fram og að lokum þarf að meta 
stöðuna og ákveða framhaldið (Robbins, 2015, bls. 176 af 2730). Mikilvægt 
er að samræðurnar feli í sér krefjandi og greinandi spurningar eins og:  

• Hvaða hæfni og eða þekkingu viljum við að nemandi búi yfir í lok 
tiltekins tímabils?  

• Hvernig vitum við hvort nemandinn hefur náð tilteknum markmiðum? 
• Hvernig ætlum við að bregðast við? (Robbins, 2015, bls. 176 af 

2730). 

Johnson og Rigby (2012, bls. 11) segja mikilvægt að í jafningjastuðningi séu 
eftirfarandi spurningar uppi á borðinu: 

• Hvað er það sem þú vilt ræða og bæta í störfum þínum og hvenær 
ætlarðu að ljúka því? 

• Hvernig ætlarðu að meta framganginn? 
• Hvað stendur í vegi fyrir að þú hefjir breytingaferlið? 
• Hvernig ætlarðu að virkja og nota nauðsynlegar bjargir? 

Árangursríkur jafningjastuðningur krefst þess að þátttakendur geti bæði 
verið í hlutverki þess sem þiggur og veitir stuðning. Viðkomandi þarf bæði 
tíma og æfingu (Johnson og Rigby, 2012, bls. 11).  

Dæmi um útfærslu á jafningjastuðningi sem kalla má 
rannsóknarkennslustund (e. lesson study) má sjá í grein Clea Fernandez, 
(2009). Í greininni er fjallað um starfsþróun japanskra kennara sem stunda 
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rannsóknir á sjálfum sér í kennslustundum (e. lesson study) og veita hverjir 
öðrum stuðning,  

Rannsóknarkennslustund er fyrirbæri sem gefur kennurum tækifæri til að 
koma saman og eiga samræðu um kennslustund sem þeir höfðu skipulagt 
sameiginlega nokkuð nákvæmlega og svo rannsakað saman (Fernandez, 
2009).  

Í upphafi hverrar rannsóknar koma þátttakendur saman, mynda hópa og 
semja aðgerðaráætlun um framhaldið. Afrakstur þessarar áætlunar er gerður 
ljós en hann er sá að hópurinn vinnur saman að skipulagningu nákvæmrar 
kennsluáætlunar. Ákveða þarf hver á að sjá um kennsluna og hverjir sjá um 
skráningu og öflun gagna. Hlutverk þeirra sem sjá ekki um kennsluna er að 
skrá nákvæmlega niður það sem þeir verða vitni að í kennslustundinni, oftast 
er það skráð á afrit af kennsluáætluninni. Í lokin koma þátttakendur saman 
aftur, ræða niðurstöður skráninganna og í framhaldi eru viðbrögð við 
upplifun í kennslustundinni rædd sameiginlega, ákveðin og skipulögð. Einn 
af þeim sem sá um gagnaöflun fær nú tækifæri til að reyna að endurtaka 
kennsluna eftir að búið er að sníða alla vankanta af henni og reyna að ná fram 
því sem stefnt var að í upphafi með aðstoð hinna þátttakendanna. Í lokin sest 
hópurinn niður og metur hvort settum markmiðum hafi verið náð og hvort 
tími sé kominn til að rannsaka aðra þætti kennslunnar. Japanskir kennarar sjá 
sér mikinn hag í að stunda þessa tegund af jafningjastuðningi og yfirstíga 
ýmsar af þeim hindrunum sem á vegi þeirra verða í starfi, eða eins og einn 
þeirra orðaði það:  

Fernandez (2009 bls. 395) segir að reynsla sín af að rannsaka eigin 
kennslu sé einn af mikilvægustu þáttum starfs hans sem kennari. Það gefi 
honum tækifæri til að bæta kennsluhætti sína og tækni. Margir kennarar hafa 
tekið þátt í þessum rannsóknum hans á eigin störfum og hefur hann í kjölfarið 
beðið þá að gefa sér álit sitt og gefa sér uppbyggilegar athugasemdir. Í 
gegnum þessa reynslu telur hann að hann hafi bætt kennsluhætti sína.  

Annað dæmi um slíkan stuðning er „Opið hús” en þá koma fleiri 
rannsóknarhópar saman og læra með svipuðum hætti hverjir af öðrum. 
Rannsóknarkennslustundin er þá skipulögð af þeim kennurum sem starfa við 
skólann og bjóða til sín. Þeir eru þá gestgjafar. Yfirleitt fer þetta ekki fram 
fyrr en gestgjafinn hefur unnið rannsóknarvinnu á sjálfum sér að því 
markmiði sem hann vill ná og hefur því ákveðnar hugmyndir um hvað það er 
sem hann þarf að ræða og rannsaka með gestunum (Fernandez, 2009).  
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2.4 Fjölbreyttir kennsluhættir í stærðfræði 

Á öllum sviðum mannlífs bregður stærðfræði fyrir án þess að við gerum 
okkur endilega alltaf grein fyrir því að við séum að beita henni. Sem dæmi 
má nefna golfarann sem þarf að áætla þá vegalengd sem golfkúlan fer  sem 
hann sló og kokkinn sem þarf að skipuleggja og tímasetja undirbúning og 
eldunartíma þannig að allt sé tilbúið á sama tíma (Pound og Lee, 2015, bls. 
3). Í ljósi þessa er áhugavert að skoða þá þróun sem átt hefur sér stað í 
eftirspurn eftir ákveðnum eiginleikum á vinnumarkaði víða í heiminum í 
gegnum árin.  

Í bók Boaler (2016, bls. 28 og 29), Mathematical mindsets, má sjá nokkuð 
merkilega könnun sem var gerð árið 1970 á því hvaða eiginleikum 500 
verðmætustu fyrirtækin í Bandaríkjunum sóttust eftir í fari fólks sem þau 
réðu til vinnu. Á þessum árum sem liðin eru hafa viðhorfin breyst talsvert. 
Það sem þótti eftirsóknarvert þá var að geta skrifað og að vera læs en árið 
1999 er það að geta unnið með öðrum talinn mikilvægasti þátturinn í fari 
hvers manns. (Boaler, 2016, bls. 28 og 29). Af þessu má ráða að mikilvægt er 
að kennsla í vinnubrögðum og beitingu þeirra verði að þróast áfram í takt við 
það sem þykir eftirsóknarverður eiginleiki og færni í fari fólks.  

Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 86–95) er kveðið á um sex grunnþætti menntunar. 
Þeir eru tjáning og miðlun, gagnrýnin hugsun, hæfni til samstarfs, 
sjálfsþekking, ábyrgð og sjálfstæði, frumkvæði og skapandi hugsun. Þessir 
þættir eiga að fléttast inn í allt nám nemenda og gera þá hæfa og virka í 
áframhaldandi námi og búa þá undir að vera virkir þátttakendur í 
lýðræðisþjóðfélagi.  

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 209) er tilgangi náms lýst í fimm liðum: 

• tileinki sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi 
sínu og með ástundun geti þeir náð tökum á henni, 

• öðlist hæfni til að setja fram og leysa þrautir með hjálp 
stærðfræðinnar og leggja mat á eigin lausnaleiðir og annarra, 

• öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl þeirra, 
• öðlist hæfni í að nota tungumál stærðfræðinnar til að ræða um, færa 

rök fyrir og útskýra eigin tilgátur og annarra, útreikninga og 
niðurstöður, 
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• öðlist hæfni í að nýta stærðfræði sem tæki til að leysa viðfangsefni og 
greina hvaða aðferðir henta best hverju sinni. 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 43) kemur einnig skýrt fram að hver nemandi 
skuli fá að stunda sitt nám á sínum forsendum. Óháð atgervi eða aðstæðum 
hvers og eins. Menntunin skal vera samfellt ferli sem hefur það markmið að 
bjóða upp á góða menntun fyrir alla.  

„Hæfniviðmið fyrir stærðfræði eru sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír 
flokkarnir eru almenn viðmið um stærðfræðilega hæfni og fjórir flokkar snúa 
að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar (Aðalnámskrá, 2013, bls. 208–
217). Flokkarnir eru eftirfarandi: 

• Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
• Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 
• Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
• Tölur og reikningur 
• Algebra 
• Rúmfræði og mælingar  
• Tölfræði og líkindi 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 218 ) kemur fram að talið sé nauðsynlegt að 
kennari búi yfir þekkingu og færni í stærðfræði og geti beitt fjölbreyttum 
kennsluaðferðum. Kennarinn verður að geta boðið nemendum upp á 
fjölbreytt námsumhverfi og þannig gert nemendum kleift að vinna að þessum 
viðmiðum sem stefnt er að í hæfniviðmiðum um vinnubrögð og beitingu 
stærðfræðinnar. Í undirþáttum hæfniviðmiðsins um vinnubrögð og beitingu 
stærðfræðinnar koma einmitt fram þættir sem styðja við nemendur í þjálfun 
fjölbreyttra leiða í námi þeirra. Þar segir að við lok fjórða bekkjar eigi 
nemandi að geta: 

„Unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja 
fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast daglegu lífi með 
fjölbreyttum aðferðum og kynnt niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á 
einfaldan stærðfræðitexta, 

• tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnarleiðir með því að nota 
hlutbundin gögn og teikningar, 

• kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir 
með áþreifanlegum gögnum, 

• lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök eru 
notuð, 
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• undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði,  
• unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna þar sem 

byggt er á hugmyndum nemenda, 
• notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við 

í daglegu lífi og geri sér grein fyrir verðgildi peninga. 
• beri skynbragð á hvaða möguleikar og takmörk eru til að lýsa 

veruleikanum“ (Aðalnámskrá, 2013, bls. 213). 

Forsendur náms 

Samkvæmt kenningum fræðimannsins Vygotsky (1978, bls. 86) um 
félagslega hugsmíðahyggju á nám sér stað í gegnum samskipti. Í félagslegri 
hugsmíðahyggju er lögð áhersla á virkni barnsins gagnvart umhverfinu á leið 
þess í þroska og námi. Hluti af kenningunni er hugmyndin um svæði hins 
mögulega þroska (e. zone of proximal development). Það að barn sé 
námslega statt á svæði hins mögulega þroska þýðir að barnið er ófært um að 
leysa viðfangsefni án aðstoðar. Það er á þessu svæði sem nám á sér stað. Það 
gerist í gegnum samvinnu, í raunverulegum, hlutbundnum og aðstæðu-
bundnum viðfangsefnum en þar gegna samskipti og samræður hins fullorðna 
við barnið veigamiklu hlutverki.  

Barnið öðlast nýja þekkingu með því að tengja hana við fyrri þekkingu 
sem það bjó yfir. Með aðstoð hins fullorðna getur barn náð að þroskast og 
leysa verkefni sem það getur ekki án þessarar aðstoðar. Til þess að leysa 
viðfangsefni á svæði hins mögulega þroska þarf nemandinn stigskiptan 
stuðning (e. scaffolding) (sjá mynd 4). Slíkur stuðningur byrjar á því að 
kennarinn sýnir nemandanum endurtekið hvernig á að framkvæma hlutina. 
Smám saman er dregið úr stuðningnum þangað til nemandinn getur sjálfur 
ráðið við viðgangsefnið og nýtt sér þá þekkingu og hæfni sem hann hefur 
öðlast í gegnum stigskiptan stuðning. Þannig byggir nemandinn upp 
þekkingu sína í gegnum samræðu og athafnir við sér eldra og þroskaðra fólk. 
Smám saman dregur úr stuðningnum alveg þangað til talið er að nemandinn 
geti sjálfur nýtt sér þá þekkingu og hæfni sem hann hefur öðlast í gegnum 
stigskiptan stuðning (Daniels, 2007, bls. 317; Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 
17–18; Tomlinson, 2001, bls. 21; Meyvant Þórólfsson, 2003). Mynd 4 sýnir 
hvernig endurtekningar kennara verða til þess að nemendur taka meiri ábyrgð 
á eigin námi. 
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1 2 3 4 

Kennari gerir Kennari gerir Nemandi gerir Nemandi gerir 

Nemandi horfir Nemandi hjálpar Kennari hjálpar Kennari fylgist með 

Mynd 4 Kennslu-og námsmiðuð nálgun (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 17) 
 
Tomlinson (2001, bls. 8–9) bendir á að góðar námsaðstæður séu forsenda 

þess að kennsla geti orðið áhrifarík og skilað nemendum árangri í námi. 
Tomlinson ræðir í því sambandi um mikilvægi þess að nám nemenda sé 
merkingarbært en að þá þurfi kennarinn að þekkja bakgrunnsupplýsingar 
nemendanna og geta skipulagt námið út frá þeim upplýsingum. Hafa þarf í 
huga þætti eins og áhugasvið nemenda, trú þeirra á eigin getu, hvernig þeim 
gengur best að læra og viðhorf þeirra til sjálfs sín og skólans. Einnig minnir 
Tomlinson á mikilvægi þess að kennarinn styðji við nemandann við að færa 
sig upp á nýtt þekkingarsvið, aðeins út fyrir þann ramma sem þekking og 
hæfni hans höfðu náð tökum á og er þá að tala um stigskiptan stuðning 
(Tomlinson, 2001, bls. 8 –9).  

Breytt viðhorf í stærðfræðikennslu 

Witt (2014, bls. 212) segir að kennarinn þurfi að gera stærðfræðina 
merkingarbæra fyrir nemendurna með því að gera þeim kleift að leysa 
raunveruleg vandamál sem tengjast þeirra eigin þekkingarheimi. Hann heldur 
því fram að nauðsynlegt sé að færa áherslurnar frá hefðbundinni stærðfræði 
þar sem stöðugt er verið að vinna með útreikninga sem leysa má með t.d. 
vasareikni og sambærilegum hjálpargögnum, yfir í atriði eins og 
þrautalausnir sem verða ekki leyst nema á annan hátt. Það sé kominn tími til 
að ræða hvernig stærðfræðinám getur átt þátt í að leysa verkefni eins og að 
bæta almennt óréttlæti í heiminum, misskiptingu og umhverfisvandamál eða 
verkefni sem mannkynið raunverulega stendur frammi fyrir að leysa. Þannig 
getur stærðfræði átt þátt í að búa nemendur undir það að verða virkir borgarar 
í lýðræðisþjóðfélagi og geta tekið þátt í að breyta heiminum til betri vegar 
(Witt, 2014, bls. 212).  
   Samkvæmt Boaler (2016) er stærðfræði menningarlegt fyrirbæri; mengi 
hugmynda, tengsla og sambanda sem gera okkur kleift að skilja og fá 
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tilfinningu fyrir veröldinni (Boaler, 2016, bls. 23). Boaler (2016, bls. 21–32) 
heldur því fram að ákveðin hætta sé á að nemendur fari á mis við þá breidd 
sem stærðfræðin felur í sér og tengingu hennar við náttúru, listir og veröldina 
alla. Boaler (2016, bls. 21–32 og 99–100) færir einmitt fyrir því rök að sú 
stærðfræði sem kennd er í skólum sé ekki raunveruleg stærðfræði. Hún telur 
að framkvæmd stærðfræðikennslu sé ólík kennslu í öðrum greinum en þurfi 
ekki að vera það. Hún sé of þröngt hugsuð. Boaler bendir á að hraðinn í 
stærðfræðikennslu sé of mikill á kostnað dýptarinnar. Sex ára nemandi var 
eitt sinn spurður af foreldri sínu hvers vegna honum leiddist stærðfræðin. 
Svarið var: „Í stærðfræði þarf ég alltaf að vera að svara einhverjum 
spurningum en fæ of lítinn tíma til að læra“ (Boaler, 2016, bls. 21). 
Það má þó ekki skilja stærðfræðina sem svo að aldrei sé leitað að einu 

réttu svari við neinu. Stærðfræði þarf ekki að skera sig með svo áberandi 
hætti frá öðrum greinum í námi barna að hún tapi tengslum við það umhverfi 
sem hún hverfist í (Boaler, 2016, bls. 21–22). Gengið er út frá því að 
nemendur fái aðeins tækifæri til að fást við tölur og útreikninga og að svara 
lokuðum spurningum sem gefa annað hvort rétt eða rangt svar. Þegar 
nemendur svara rangt þá séu skilaboðin einfaldlega þau að nemandinn hafi 
gert mistök sem getur smám saman haft þær afleiðingar að nemandinn missir 
kjarkinn og álítur stærðfræði leiðinlega og sjálfan sig vera tapara. Hún segir 
að stærðfræði eigi þvert á móti að hugsa og nálgast sem tækifæri til að spyrja 
djúpra spurninga, rannsaka tengsl viðfangsefnis og notagildi (Boaler, 2016, 
bls. 21-32). Boaler (2016, bls. 15 –20) álítur að svo hægt sé að fá nemendur 
til að horfa til stærðfræðinnar með áhuga og sjálfstrausti sé leiðin m.a. að líta 
á mistök sem tækifæri til að læra af. Nýjar heilarannsóknir á börnum sýna að 
það umhverfi sem skilar hvað mestum árangri í námi nemenda einkennist af 
tækifærum til að fást við fjölbreyttar lausnaleitir, þar sem þeir eru hvattir til 
að taka áhættu, geta fengist við erfið úrlausnarefni og gert mistök án þess að 
það hafi áhrif á sjálfstraust þeirra heldur séu mistök einmitt eðlileg leið og 
tækifæri til aukins þroska nemenda (Boaler, 2016, bls. 177–178).  

Rannsóknir sýna að helstu einkenni árangursríkrar stærðfræðikennslu séu 
þau að nemendur fái tækifæri til að nálgast stærðfræðileg viðfangsefni með 
fjölbreyttum hætti. Kennarar verða að veita nemendum tækifæri til að 
rannsaka eðli hennar, fá hlutdeild í þróun lausna og hvernig innra samspil 
stærðfræðinnar virkar og tengist (The Education Alliance, 2006, bls. 14). 
Protheore (2007, bls. 51–54) leggur til að kennarinn setji fram ögrandi 
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spurningar og gefi nemendunum tækifæri til að hugsa á dýptina um það 
verkefni sem verið er að fást við hverju sinni og gefi nemendum einnig 
tækifæri til að vinna saman í hópum, velta vöngum í gegnum samræður og 
deila með öðrum hugmyndum sínum og vangaveltum. Segja frá því hvaða 
leiðir þeir kusu að fara við lausn verkefnisins og af hverju sú leið var valin. 
Þá sé það hlutverk kennarans að mati Protheore að vekja bæði forvitni og 
áhuga nemenda á stærðfræði. Mikilvægt er að viðhorf nemenda til 
stærðfræðinnar sé jákvætt og að nemendur hafi trú á eigin getu til að fást við 
stærðfræðileg verkefni og til að ná tilsettum markmiðum (Protheore, 2007, 
bls. 51–54).  

Til þess að byggja upp færni og skilning nemenda á stærðfræði er 
grundvallaratriði að skilja hvernig nemendur sjá og læra stærðfræði (Witt, 
2014, bls. 8). Witt (2014) talar einmitt um að í kennslu sé nauðsynlegt að 
kveikja forvitni nemenda fyrir stærðfræði og að ná með þeim hætti að hvetja 
nemandann áfram í glímu hans við stærðfræðina. Skapa þarf umhverfi sem 
örvar nemandann og veitir honum frelsi til að rannsaka og viðhalda forvitni 
sinni og áhuga á stærðfræðinni. Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga að 
mati Witt til að viðhalda áhuga og forvitni nemenda: 

• Sýna því verkefni sem nemandinn glímir við bæði áhuga og forvitni 
með augljósum hætti. 

• Láta spurningarnar hljóma eins og kennari viti ekki svarið við þeim. 
• Gefa nemandanum það svigrúm sem hann þarf til að svala forvitni 

sinni í tilteknu verkefni.  
• Aðstoða nemandann við viðeigandi áætlanagerð og 

markmiðasetningu. Það gefur honum hlutdeild í náminu og eykur 
forvitni og áhuga á námsframvindunni. 

• Gefa því gaum ef nemandi sýnir forvitni og áhuga á stærðfræði og láta 
í ljós ánægju og gleði (Witt, 2014, bls. 14–16). 

Mikilvægt er að vita hvaða þekkingu kennarar þurfa að búa yfir í starfi 
sínu. Að mati Shulman (1986, bls. 4–14) er sú þekking sem kennarar þurfa að 
hafa á valdi sínu djúpur skilningur og þekking á inntaki námsgreinar (e. 
subject matter content knowledge) en einnig kennslufræðileg þekking á 
inntaki námsgreinar (e. pedagogical content knowledge) sem felur í sér að 
kennari hefur á valdi sínu fjölbreyttar aðferðir og leiðir sem gagnast 
nemendum í framsetningu námsefnisins.  Shulman talar líka um að þekking á 
námskrá sé nauðsynleg. Samkvæmt Pound og Lee (2015, bls. 59–60) benda 
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ýmsar rannsóknir til að ef þekking kennara á viðfangsefninu sé ekki 
nægjanleg geti myndast tómarúm í kennslunni og námi nemenda og þá sé 
jafnvel skemmtilegt og áhugavert kennsluefni til lítils nýtilegt. Einnig má þar 
sjá umræðu um hve hæfni og þekking kennara sé nauðsynleg til að staðsetja 
nemandann í námsferlinu svo hægt sé að meta árangur hans. Þá sé færni 
kennarans mikilvæg þegar kemur að því að breyta og bæta viðhorf nemenda 
til stærðfræðinnar (Pound og Lee, 2015, bls. 59–60). 

Þrautalausnir og innihaldsrík stærðfræði.  

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 208–217) segir að nemendur eigi að fá tækifæri til 
að vinna að fjölbreyttum lausnarleiðum og nota til þess fjölbreytt námsgögn. 
Til að sú vinna verði markviss þarf kennarinn að nýta sér og vinna eftir 
námskrá og skipuleggja áætlun sem inniheldur verkefni sem miða að þjálfun 
nemenda í stærðfræði. Innihaldsrík stærðfræðiverkefni geta gert gæfumuninn 
þegar kemur að því að kveikja og auka bæði áhuga og gleði nemenda í 
stærðfræði. Með réttum verkefnum og góðum spurningum er hægt að stuðla 
að jákvæðu viðhorfi nemenda til stærðfræðinnar og aukins stærðfræðilegs 
þroska (e. mathematical mindset) (Boaler, 2016, bls. 57). Boaler (2016, bls. 
57–90) bendir á fimm atriði sem hún segir mikilvæg við gerð verkefna sem 
feli í sér fjölbreytta möguleika við úrlausn þeirra og við getum allt eins nefnt 
þrautalausnir. Þegar unnið er með þrautalausnir þar sem svigrúm skapast fyrir 
vangaveltur nemenda um úrlausnarefni stærðfræðinnar, þannig að spurningar 
eru opnar, þroskast vaxtasjálfið og námsferlið felst í úrlausnarvinnunni frekar 
en sjálfum afrakstrinum. Þessi atriði eru: 

• Nota opnar spurningarnar þannig að ekki sé um að ræða eina aðferð, 
eina niðurstöðu né eina framsetningu. 

• Láta verkefnið fela í sér tækifæri til rannsókna og athugana. 
• Leggja fram spurninguna áður en úrlausnaraðferðin er kennd. 
• Gefa nemendum tækifæri til að spreyta sig í hlutbundnum og 

sjónrænum leiðum.  
• Hafa breiða skírskotun í verkefnunum þannig að þau höfði til 

fjölbreytts nemendahóps. 
• Biðja nemendur um að færa rök fyrir máli sínu, taka þátt í rökræðu 

með þeim (Boaler, 2016, bls. 57–90). 

Newell (2017, bls. 263 af 5854) segir að í upphafi námsferils nemenda 
hverfist þrautalausnir í stærðfræði um fjögur eftirfarandi atriði: 
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• Skilgreiningu viðeigandi upphafspunkts þrautarinnar (þetta er 
sérstaklega mikilvægt að hafa í huga þegar nemendur þurfa að fást við 
rökfræðilegt vandamál). 

• Skilgreiningu og endurtekningu sem sýnir fram á mynstur í 
þrautalausn. 

• Að hugsa út alla möguleika við úrlausn þrautalausna. 
• Framsetningu á verkefninu (er framsetning verkefnisins sjónræn eða 

einhvern veginn öðruvísi?). 

Í þrautalausnum eru nemendur að fást við einn eða fleiri af þessum þáttum 
(Newell, 2017, bls. 263 af 5854).  

Samskipti og samvinna 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 208–217) segir að nemendur skuli fá tækifæri til 
að vinna í samvinnu við aðra að lausn stærðfræðiverkefna. Einnig er talað um 
mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til að byggja úrlausnir verkefna á 
eigin hugmyndum. Samkvæmt Johnson og Smith (2006) eru samskipti og 
samvinnunám (e. collaborative learning) taldar vera bestu aðstæður 
nemandans við öflun og uppbyggingu þekkingar og til aukins félagsþroska. 
Nám þarf einnig að vera merkingarbært og sett í félagslegt samhengi (e. 
cultural and meaningful context) þar sem fyrri þekking og hugmyndir 
nemandans eru tengdar við hið nýja og óþekkta (Johnson og Smith, 2006). 
Johnson og Smith (2006) hafa kynnt niðurstöður rannsókna þar sem m.a. 
samvinnunám var borið saman við nám þar sem nemendur unnu einir í sínu 
námi. Niðurstöðurnar voru þær að með samvinnunámi, náðist meiri 
námsárangur en þar sem einstaklingsnámið átti sér stað. Í greiningu 
niðurstaðna kom einnig í ljós að samvinnunám hafði veruleg áhrif á 
sjálfsmynd nemenda og leiddi til jákvæðari viðhorfa til námsins (Johnson og 
Smith, 2006). Boaler (2016, bls. 104–105), tekur í sama streng og segir að 
samvinnunám sem einnig felur í sér jákvæða og uppbyggilega endurgjöf til 
nemenda hafi jákvæð áhrif á námsárangur þeirra. 

Stærðfræðin býður sannarlega upp á tækifæri til samvinnu og samskipta 
(e. communicates). Að eiga samskipti í gegnum stærðfræði getur verið leið 
nemandans til að sýna fram á og móta með sér huglægan skilning á 
stærðfræðinni sjálfri, uppbyggingu hennar og margbreytilegum 
birtingarmyndum á innbyrðis tengslum hennar. Þannig koma greinilega 
skilningur og kunnátta nemandans í stærðfræði upp á yfirborðið, í gegnum 
samskipti (Ahir, 2014, bls. 177).  
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Boaler (2016, bls. 174–175) leggur til að nemendur séu þjálfaðir 
markvisst í samvinnunámi og séu upplýstir um markmið og gildi slíkrar 
vinnu. Kennarinn þarf því að horfa eftir ákveðnum vinnubrögðum hjá 
nemendum meðan á vinnu þeirra stendur svo hann sé fær um að meta þessi 
vinnubrögð. Mikilvægt er að hlutverkaskipting innan hópsins sé skýr og að 
þeir sem gegna tilteknum hlutverkum hafi það með höndum að sjá til þess að 
reglur samvinnunnar eða hópsins séu virtar. Sem dæmi væri hægt að horfa 
eftir og þjálfa eftirfarandi hlutverk í samvinnu nemenda: 

• Sá sem sér um að halda hópnum saman  
• Sá sem sér um að allir í hópnum séu reiðubúnir að hefja vinnu  
• Sá sem sér um að allir í hópnum hafi skilið þær hugmyndir sem 

lagðar hafa verið fram 
• Sá sem sér um að allir hafi fengið að koma fram með sínar 

hugmyndir (Boaler, 2016, bls. 133). 

Einnig þurfa reglur um þátttöku nemenda í samvinnu að vera skýrar. Þær 
þarf að innleiða og þjálfa þarf ákveðin vinnubrögð: 

• Hópurinn einbeiti sér að sama verkefninu sem er staðsett á miðju 
borði 

• Allir fái jafnan tíma til að vera virkir þátttakendur 
• Hópurinn sýni samheldni og samstöðu við vinnuna 
• Meðlimir hópsins hlusti hverjir á aðra 
• Meðlimir hópsins spyrji hvern annan margra spurninga 
• Allir fylgi hópreglum (Boaler, 2016, bls. 133). 

 Samræður í námi 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 208–17) er kveðið á um að nemendur eigi að fá 
tækifæri til að lesa, ræða og kynna þau atriði sem unnið er með hverju sinni í 
stærðfræði. Þá er einnig talað um að nemendur nýti sér þau hugtök sem 
tengjast viðfangsefninu í samræðu við aðra og festi þannig tungumál 
stærðfræðinnar betur í sessi.  

Nemendur þurfa að geta átt samræður um stærðfræði og þróað þannig 
með sér huglægan skilning á stærðfræði, uppbyggingu hennar og tengslum 
milli ólíkra forma og gert það sýnilegt fyrir öðrum (Ahir, 2014, bls. 177). 
Nauðsynlegt er í stærðfræðinámi nemendanna að tengja viðfangsefnið við 
fyrri þekkingu nemenda og/eða fyrri reynslu þeirra því það gefur þeim færi á 
að skilja og tengja sig við stærðfræðileg viðfangsefni sem geta að öðrum 
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kosti orðið þeim ofviða. Þegar nemendur eiga t.d. í erfiðleikum með 
talnaskilning getur notkun tungumálsins í stærðfræði tengt viðfangsefnið við 
reynsluheim nemenda og þannig varpað ljósi á vandann sem nemandinn 
glímir við (Ahir, 2014, bls. 177).   

Ahir (2014, bls. 184–185) leggur til að stærðfræðilegar spurningar séu 
opnar og feli í sér fleiri en einn svarmöguleika. Tilgangurinn er að hvetja 
nemandann til að beita tungumálinu í svarinu og fá hann til að nýta sér þann 
orðaforða sem unnið er með hverju sinni. Með því er einnig hægt að fá 
nemendurna til að velta eigin hugsunum fyrir sér og ígrunda hvernig ný 
þekking tók sér festu innra með honum.  

Niðurstöður úr ýmsum rannsóknum sýna fram á átta skilvirkar leiðir fyrir 
kennara til að eiga samræður við nemanda í gegnum opnar spurningar. Það 
gefur nemendum tækifæri til að ræða og velta fyrir sér stærðfræðilegum 
hugtökum og styður nemendur í að tileinka sér nýja stærðfræðilega þekkingu: 

1. Nota spurningar sem innihalda orð eins og  
• af hverju 
• ef 
• vegna þess. 

2. Áhersla er á úrlausnarferlið sjálft frekar en niðurstöðu þegar verið er 
að leysa stærðfræðileg úrlausnarefni. 

3. Lögð er áhersla á umhverfi sem auðveldar nemendum og kennurum 
samvinnu við stærðfræðileg úrlausnarefni. 

4. Virkri hlustun er beitt þegar nemendur útskýra hugmyndir sínar og 
tillögur. 

5. Stigskiptum stuðningi er beitt. 
6. Nemendur eru hvattir til að nýta sér hlustun og samræður til að öðlast 

nýja reynslu og þekkingu. 
7. Nemendur eru hvattir til að nýta sér tungumál og hugtök 

stærðfræðinnar í gegnum samræður. 
8. Þess er gætt að framlag allra nemenda fái þá athygli sem er við hæfi 

hverju sinni (Ahir, 2014, bls. 179–180).  

Ahir (2014, bls. 182–183) bendir á mikilvægi þess að gera ráð fyrir 
samræðum í námi barnanna. Hún telur að nemendur verði að fá tækifæri til 
að setja orð á þau stærðfræðilegu úrlausnarefni sem þeir fást við hverju sinni. 
Hlutverk kennarans sé þá að skapa tækifæri í vinnuumhverfi nemenda til að 
eiga í samræðum og hlusta á það sem aðrir nemendur hafa að segja. Þessi 
vinnubrögð eiga að sjást í námsumhverfinu þvert á bekkinn, innan 
samvinnuhópa og í paravinnu svo hægt sé að greina stærðfræðilegan 
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orðaforða nemendanna og út frá því að vinna með stigskiptan stuðning og 
frekari þjálfun í orðaforða. 

Hvetjandi námsumhverfi 

Í Aðalnámskrá (2013, bls. 208–217) er kveðið á um að nemendur fái tækifæri 
til að vinna í umhverfi þar sem samvinna er notuð til að finna lausnir á 
verkefnum.  

Ahir (2014) vitnar í Wong (2012) þegar hann bendir á að nauðsynlegt sé 
að námsumhverfi nemenda sé hvetjandi þegar kemur að stærðfræðinámi í 
gegnum samræðu. Þannig verði nemendur frekar óhræddir við að bera fram 
stærðfræðilegar spurningar. Hann leggur jafnvel til kerfi sem felst í því að 
kennarinn umbuni nemendum sem það gera og nefnir sem dæmi að 
„spyrjandi vikunnar“ geti verið hvati til að skapa andrúmsloft sem einkennist 
af samræðum. Einnig nefnir Ahir dæmi um kennarann sem veltir vöngum yfir 
stærðfræðilegum úrlausnarefnum og reynir þannig að höfða til nemenda með 
samræðu sem sýnir fram á að samræða í gegnum stærðfræði er fullkomlega 
eðlileg leið (Ahir, 2014, bls. 186).  

Boaler (2016, bls. 172–173) bendir á sjö mikilvæg atriði sem vert er að 
hafa í huga þegar hvetjandi námsumhverfi í stærðfræði er skipulagt: 

1. Allir geta lært stærðfræði og hámarkað árangur sinn með mikilli 
vinnu. Hvetja skal nemendur til að trúa á sjálfa sig. Mýtan um 
stærðfræðitýpuna er ekki til. 

2. Mistök eru mikils virði. Þau hafa þroskandi áhrif á heilastarfsemi 
nemenda. 

3. Spurningar eru mjög mikilvægar. Spyrjið og leitið svara. Spyrjið sjálf 
ykkur: af hverju og hvernig gengur þetta upp? 

4. Stærðfræði snýst um sköpun og skilning. 
5. Stærðfræði snýst um að tengjast og samskipti. Í stærðfræði felast 

innbyrðis tengsl á milli námsþátta sem þarf að læra stig af stigi og 
sérstakt tengslaform þeirra. Kynnast þarf hinum mismunandi formum 
stærðfræðinnar svo sem hugtökum, myndum, myndritum, jafngildi 
talna og tengslum þeirra.  

6. Dýpt er mikilvægari en hraði. Margir stærðfræðingar hugsa hægt en 
djúpt.  

7. Stærðfræði snýst meira um að námsferlið sjálft en lokaniðurstöðuna.  

Stærðfræðinám er þroskaferli, það tekur tíma að læra stærðfræði og snýst 
um framlag nemandans. 
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Námsaðlögun og námshæfni  

Það kemur í hlut kennara að framfylgja markmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla í kennslu og sjá til þess að hver og einn nemandi fái þau tækifæri 
sem hann þarf til að ná árangri í námi. Tomlinson og Allan (2000, bls. 1–7) 
minna okkur á að nemendur eiga rétt á að kennarinn beiti námsaðlögun í 
kennslu og mæti þeim á þeirra félagslegu og námslegu forsendum. 
Tomlinson (1999, bls. 14) skilgreinir námsaðlögun sem skipulagða en þó 
sveigjanlega og samfellda leið í kennslu og námsferlinu þar sem ólíkir 
nemendur fá hjálp til að ná hámarksárangri í námi. Í dag er þess krafist af 
kennurum að þeir bæði þekki vel til þeirrar greinar sem þeir kenna og einnig 
til bakgrunns þeirra sem kennsluna hljóta (Tomlinson, 2008, bls. 69). Boaler 
(2016, bls. 112–113) telur að ein mesta ögrun kennarastarfsins felist í að 
skapa námsumhverfi sem býður upp á nám við hæfi hvers og eins nemanda í 
fjölbreyttum nemendahópi. Hún segir að kennarinn verði að gera sér grein 
fyrir því að það sem er ögrandi fyrir einn nemanda sé ekki endilega ögrandi 
fyrir þann næsta. Bakgrunnur nemenda er alla jafna ólíkur og hún bendir 
einnig á að það eitt og sér að raða í hópa eftir getu dugi ekki til þess að mæta 
ólíkum þörfum nemendahópsins.   

Í rannsókn sem Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason (2014, bls. 
5–6) gerðu meðal íslenskra kennara á komu í ljós viðhorf kennaranna til 
skóla án aðgreiningar. Á kortinu (mynd 5) má sjá niðurstöður þeirra um hver 
tilhneiging kennarar er til að flokka nemendur eftir námsgetu þeirra.  
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Mynd 5 Hugmyndir kennara um flokkun nemenda eftir getu (Hermína 
Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014, bls. 5–6) 
 

Samkvæmt Tomlinson og Allan (2000, bls. 1–7) þurfa ákveðnir þættir að 
vera til staðar svo hægt sé að bregðast við fjölbreyttum nemendahópum:  

• Sveigjanleiki bæði í námi, kennslu og kennslugögnum.  
• Stöðugt mat á árangri nemandans svo hægt sé að skipuleggja 

áframhaldandi vinnu með nemandanum. 
• Námsumhverfi sem býður upp á fjölbreytni í hópastærðum og 

skipulagningu náms. 
• Ögrandi viðfangsefni. 
• Markviss samvinna kennara og nemenda.  

Tomlinson (2001, bls. 22–23) bendir á mikilvægi þess að kennarinn veiti 
nemendunum þann stigskipta stuðning sem hver og einn þarf til að ná 
markmiðum sínum og færast þannig frá einu þrepi þekkingar og færni yfir á 
það næsta. Samkvæmt Tomlinson (2001, bls. 22–23) getur stuðningurinn 
falist í eftirfarandi leiðum: 

• Vel uppbyggðum leiðbeiningum sem eru lagaðar að þörfum hvers og 
eins, þar sem t.d. mikilvægur texti er auðkenndur. 
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• Fjölbreyttum hjálpargögnum til að auðvelda nemandanum námið s.s. 
myndræn skilaboð og tákn sem leiða nemandann áfram og styðja við 
innlagnir og leiðbeiningar til nemenda. 

• Endurinnlögnum og örnámskeiðum. 
• Samskiptum og samvinnu kennara og nemenda og nemenda á milli 

t.d. í formi lestrarhópa og/eða lesfélaga. 
• Fjölbreyttum starfs- og kennsluháttum kennara. 
• Skýrum viðmiðum um árangur nemandans og hafa ber í huga að 

viðmiðin þarf að vinna út frá námsforsendum nemandans. 

Witt (2014, bls. 167–168) tekur í svipaðan streng og Tomlinson þegar 
hann ræðir námsaðlögun í stærðfræði og hann bendir á að námsaðlögun 
snúist um að framkvæmd kennslu og náms verði að vera hæfilega ögrandi 
fyrir alla nemendurna í bekknum. Witt  (2014, bls. 167–168) segir enn fremur 
að það sem auki enn frekar árangur nemenda í stærðfræði sé að bjóða þeim 
upp á ákveðið val. Í því sambandi bendir hann á þau mikilvægu skilaboð sem 
koma fram þegar nemendur hafa val um leiðir til að fást við stærðfræðileg 
markmið. Þannig geti nemendurnir upplifað það að þeir séu teknir alvarlega 
sem námsmenn og að þeim sé treyst til að hafa skoðun á sínu eigin námi 
(Witt, 2014, bls. 167–168). Boaler (2010) segir að samvinna nemenda í 
mismunandi hópastærðum þar sem námsgeta og skilningur nemenda á 
stærðfræði innan hvers hóps er ólíkur, sé árangursrík leið í námsaðlögun 
nemenda og námsaðlögunin sem slík geti falist í virkni nemendanna í námi 
þeirra og jafningjastuðningnum sem kristallast í samvinnunni. Kennsla og 
námskipulag sem býður upp á samvinnu nemenda getur gefið nemendunum 
sjálfum tækifæri til að eiga meiri hlutdeild í náminu og smám saman aukið á 
sjálfstæði þeirra til að takast á við þau mismunandi markmið sem unnið er að 
í stærðfræðinni.  

Boaler (2016, bls. 172–173) lýsir því sem henni finnst skipta máli í 
kennslu stærðfræði og þeim væntingum sem hún hefur til nemenda þannig; 
Hún hefur trú á hverjum og einum nemanda. Það er ekkert til sem heitir 
stærðfræðiheili eða stærðfræðigen. Hún gerir þá kröfu að allir nái að hámarka 
árangur sinn og bendir á eftirfarandi: 

• Í mistökum felast mikilvæg tækifæri til að þroska nemendur. 
• Mistök og erfiðleikar tákna ekki að viðkomandi geti ekki lært 

stærðfræði – heldur þvert á móti eru þessi tímabil erfiðleika og 
mistaka mjög mikilvægur þáttur í stærðfræðináminu. 
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• Hraðinn í úrvinnslu verkefna í stærðfræðinámi nemenda skiptir ekki 
máli sem slíkur. Heldur eiga nemendur að fá tækifæri til að vinna á 
dýptina. Skapandi og áhugaverðar leiðir þurfa að sjást í framkvæmd í 
stærðfræðinámi nemenda.  

• Spurningar frá nemendum eru nauðsynlegar. Þær eiga að vekja okkur 
öll til umhugsunar gagnvart viðfangsefninu (Boaler, 2016, bls. 172–
173). 

Kennslan þarf að bjóða upp á fjölbreytni í viðfangsefnum sem gerir 
stærðfræði merkingarbæra í hugum nemenda. Kennslan þarf einnig að 
byggjast upp á skilningi og virðingu fyrir margbreytileika nemenda. Það er 
því mikilvægt að í gegnum kennslu sé áhugi nemenda á stærðfræði kveiktur 
(Aðalnámskrá, 2013, bls. 210). Í hæfniviðmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla 
má glögglega sjá áherslur sem ýta undir það að kennarar leiti leiða til að 
verða við þessum kröfum sem margbreytileiki nemenda felur í sér.  

Námshæfni er undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi. Hún byggist á 
sjálfskilningi og áhuga nemenda. Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni 
nemenda og áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni 
sinni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt. Því þarf 
námsumhverfi í skólum að vera örvandi en einnig þarf að gefa nemendum 
tækifæri til að samþætta þekkingu sína og leikni samhliða því að hann þjálfist 
í samskiptum sem byggjast á virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti. Gæta 
verður þess að þeir fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt 
á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt (Aðalnámskrá, 2013, bls. 26). 

Námsmat 

Protheore (2007, bls. 51–54) leggur til leiðir og verkfæri fyrir kennara til að 
meta og staðsetja nemendur í náminu. Hann nefnir gagnasöfnun (e. portfolio) 
þar sem sýnishornum af verkefnum nemenda er safnað saman yfir tiltekið 
tímabil. Þetta geta auk verkefna verið ljósmyndir og upptökur af verkefnum 
og vinnu nemenda. Viðtöl (e. interviews) gefa kennurum tækifæri til að átta 
sig betur á stærðfræðilegri þekkingu nemenda sinna. Verkefni nemenda sem 
unnin eru í hópum (e. project assignment). Þau gefa kennurum m.a. 
upplýsingar um félagslega hæfni nemenda til að leysa stærðfræðileg verkefni. 
Ýmsar athuganir (e. observations) gefa kennurum mikilvægar upplýsingar 
um nemendur. Í þeim er nauðsynlegt að hafa gátlista og skýr markmið svo 
athuganirnar verði markvissar. Með stöðugri og markvissri skráningu á vinnu 
og árangri nemenda í dagbækur (journals) er unnt að meta getu nemenda til 
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að miðla stærðfræði í samskiptum við aðra. Stöðug skráning getur verið hvati 
fyrir nemendur til að íhuga sjálfa sig sem nemendur í stærðfræði. Að lokum 
nefnir hann sjálfsmat (self assessment). En þá meta nemendur sjálfa sig út frá 
fyrirframgefnum markmiðum og eða viðmiðum (Protheore, 2007, bls. 51–
54).  

Samkvæmt Pound og Lee (2015, bls. 59–60) benda ýmsar rannsóknir til 
að sé þekking kennara á viðfangsefninu ekki nægjanleg geti myndast 
tómarúm í kennslunni og námi nemenda og þá sé jafnvel skemmtilegt og 
áhugavert kennsluefni til lítils nýtilegt.  Einnig benda þeir á hve hæfni og 
þekking kennara sé nauðsynleg til að staðsetja nemandann í námsferlinu svo 
hægt sé að meta árangur þeirra. Þá sé færni kennarans mikilvæg þegar kemur 
að því að breyta og bæta viðhorfi nemenda til stærðfræðinnar (Pound og Lee, 
2015, bls. 59 –60). 

2.5 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir rannsóknum og fræðilegum 
skrifum um starfsþróun kennara og þeim kennsluaðferðum sem viðurkenndar 
eru í fræðilegu tilliti. Einnig er fjallað um þann fagauð sem verður til þegar 
vinnubrögð starfsþróunar eru markviss og meðvituð og þann ávinning sem 
getur orðið til við samvinnu kennara og starfsþróun þeirra fyrir nemendur 
(Kyriakides, Creemers og Antoniou, 2009, bls. 12 -23).  

Ljóst er að í Aðalnámskrá grunnskóla má sjá samhljóm við hugmyndir um 
félagslega hugsmíðahyggju en þær kenningar kalla á að sjónum kennara sé 
beint að mikilvægi þess að stærðfræðikennsla sé hugsuð út frá fleiri 
sjónarhornum en frá kennslubókinni einni og sér og að stærðfræðikennslan sé 
löguð að ólíkum þörfum nemenda. Í Aðalnámskrá er talað um vinnubrögð og 
beitingu stærðfræðinnar. Þar er talað um vinnubrögð sem Boaler o.fl. benda á 
að sé nauðsynlegt að nemendum gefist færi á að beita til ná ákveðinni dýpt í 
stærðfræðilegri hugsun. Þegar verið er að skipuleggja stærðfræðinám 
nemenda þarf að hafa í huga forsendur náms en samkvæmt Vygotsky (1978, 
bls. 86) þá öðlast nemandinn nýja þekkingu í gegnum stigskiptan stuðning 
þess fullorðna. Breytt viðhorf í stærðfræðikennslu kalla á að námsefnið 
einskorðist ekki við námsbók heldur sé bæði fjölbreytt og innihaldsríkt. 
Námsefnið þarf að fela í sér tækifæri fyrir nemendur til að vinna að 
fjölbreyttum lausnarleiðum. Einnig þurfa nemendur að fá tækifæri til 
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samvinnu og samræðu um námið. Þá þarf umhverfið að vera hvetjandi, lagað 
að þörfum nemenda og að lokum verður námsmat að taka mið af þessum 
þáttum. 

Samkvæmt þeim fræðum sem stuðst er við í þessu verkefni þá fer ekki á 
milli mála að starfsþróun getur átt þátt í að bæta kennslu í stærðfræði og auka 
fjölbreytni í starfsháttum kennara og svara því kalli að öllum nemendum sé 
gert kleift að ná auknum árangri í námi.  
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3. Rannsóknin 
 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri. Fyrst er sjónum beint 
að markmiði hennar og því næst er sett fram skilgreining á rannsóknarsniði 
og ferli rannsóknarinnar lýst. Gerð verður grein fyrir úrvinnslu 
rannsóknargagna, þátttakendum, framkvæmd, réttmæti rannsóknar og 
siðferðilegum álitamálum.  

3.1 Markmið rannsóknar 

Þessi rannsókn fjallar um það hvernig ferli starfsþróunar kennara í tilteknu 
teymi á yngsta stigi grunnskóla gekk fyrir sig yfir ákveðið tímabil og hver 
birtingarmynd þess ferlis var í námi nemendanna. Sjónum var beint að einu 
kennarateymi í ákveðnum skóla yfir ákveðið tímabil. Lögð var áhersla á 
skráningar og gagnasöfnun sem lögð var til grundvallar þegar rýnt var í störf 
kennaranna og þau rædd með markvissum og kerfisbundnum hætti. Með 
þessum hætti var leitað leiða til að afla frekari þekkingar sem leitt gæti til 
bættra vinnubragða í störfum og kennslu þessa teymis. Markmiðið var að 
kanna hvernig markviss rannsókn og skráning á eigin starfsaðferðum gæti 
stuðlað að þróun þess fagauðs sem getur búið innan teymis og til þess verður 
markvissum jafningjastuðningi beitt. Kennarateymið sem fram kemur í 
þessari rannsókn vildi sérstaklega bæta og þróa starfshætti sína í kennslu í 
stærðfræði.  

3.2 Starfendarannsókn 

Samkvæmt McNiff, Lomax og Whitehead, (1996, bls. 7–11) eru 
starfendarannsóknir, þær rannsóknir sem starfsfólk framkvæmir á störfum 
sínum, áhrifarík leið til starfsþróunar. Starfendarannsókn styður við þær 
hugmyndir sem sýna fram á gildi slíkra vinnubragða í teymi þar sem vilji 
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kennara er til að læra saman og þróa sig áfram í starfi (McNiff, Lomax og 
Whitehead, 1996, bls. 7–11). 

Starfendarannsókn er agað ferli sem beinist að starfsháttum þeirra sem 
rannsóknin beinist að og einnig rannsakendunum sjálfum. Markmiðið með 
slíkri rannsókn felst í að skilja ákveðnar aðstæður svo hægt sé að bæta og 
auka árangur þess eða þeirra sem rannsóknin beinist að (Sagor, 2000, bls. 104 
af 3156). 

Starfendarannsókn er samsett úr orðunum starfenda (dregið af “sá sem er 
starfandi”) og rannsókn. Fyrra orðið “starfandi” er vísun í það sem 
viðkomandi starfar raunverulega við, í persónulegu, félagslegu, kerfisbundnu 
og pólitísku samhengi. Seinna orðið vísar í rannsóknina sjálfa þar sem skoðað 
er hvað starfandinn gerir í ólíkum aðstæðum. Starfendarannsóknir eru 
umbótasinnaðar í eðli sínu og miða að því að bæta starfshætti viðkomandi 
(McNiff, J. 2015, bls. 14 af 206). 

Starfendarannsókn er hægt að framkvæma af einum kennara eða fleiri sem 
vilja skoða eigin starfshætti og ein leið er að eiga í samstarfi við ytri 
rannsakanda sem hefur sömu hagsmuni af því að leysa tiltekin vandamál eða 
leita leiða til að bæta starf sitt. Ferlið skv. Sagor (2000) felur í sér sjö þrepa 
hringrás sem er eftirfarandi:  

 Mynd 6 Sjö þrepa ferli starfendarannsóknar 
 

Hér fyrir neðan eru þrepin sjö skýrð nánar: 
 

Afmörkun	sviðs	

Samsvörun	við	
kenningar,	fræði,	
gildi	og	viðhorf	

Skilgreining	
rannsóknarspurningar	

Gagnasöfnun	

Greining	gagna	

Skrásetning	á	niðurstöðum	

Upplýst	ákvörðun	um	
áframhaldandi	aðgerðir	
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1. þrep. Afmörkun sviðs  
Starfendarannsókn krefst þess að í upphafi afmarki rannsakandinn það  
sem hann ætlar að rannsaka og setji fram rannsóknarspurningu. Hann gæti 
velt upp spurningunni:  

Hvaða þætti í starfi mínu langar mig að rannsaka?  
 

2. Þrep. Samsvörun við kenningar, fræði, gildi og viðhorf 
Hér þarf rannsakandinn að skilgreina gildi, viðhorf og fræðilegt  
sjónarhorn sem samsvarar og styður við þann þátt sem hann hefur valið að  
rannsaka. 
 
3. Þrep. Skilgreining rannsóknarspurningar 
Rannsakandinn setur fram rannsóknarspurningu. 
 
4. Þrep. Gagnasöfnun 
Ávallt skal gæta þess að niðurstöður sem leiða til ákvarðanatöku séu  
byggðar á sem áreiðanlegustum og vel vönduðum lýsandi gögnum um það  
viðfangsefni sem á að rannsaka og bæta úr. Flestir rannsakendur styðjast  
við svokallaða margprófun (e. triangulation)  og nýta sér þannig mörg ólík  
sjónarhorn af fyrirbærinu sem á að rannsaka. Leita má fanga víða í  
gagnaleit. 
 
5. Þrep. Greining gagna 
Túlkun gagna tekur mið af þeim gögnum sem rannsakandi hefur aflað. 
Mynstur og ýmsar tilhneigingar koma í ljós við greiningu  
gagna í tengslum við starfendarannsóknir. Í gegnum þetta sjö þrepa ferli er 
vert að rannsakandi spyrji sig eftirfarandi tveggja spurninga: 
 Hvað sögu segja gögnin? 
 Af hverju verður atburðarásin eins og hún er? 
Með því að svara þessum spurningum getur rannsakandinn fengið betri  
skilning á rannsóknarfyrirbærinu sem leitt getur til niðurstaðna og bætt  
ástand í tilteknum aðstæðum. 
 
 
6. Þrep. Skrásetning á niðurstöðum  
Sú staðreynd að kennarinn upplifir oft á tíðum einangrun í starfi gerir  
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Það líklega að verkum að ígrundun hans og skráning á eigin störfum  
hefur góð áhrif á starfsþróun hans. Ennfremur virðast kennarar upplifa að 
þegar þeir skrásetja og deila reynslu sinni með öðrum kennurum njóti þeir 
framlags hvers annars til frekari starfsþróunar. 
 
7. Þrep. Upplýst ákvörðun um áframhaldandi aðgerðir 
Þegar öllum gögnum hefur verið safnað saman, þau greind og skráð, er  
kennarinn fær um að taka næstu skref í ferlinu. Það er mjög mikilvægt að  
byggja næstu skref á upplýsandi gögnum. Þau gera kennarann meðvitaðan  
um það sem í vændum er og það sem takast þarf á við (Sagor, 2000,  
bls. 121-159 af 3156). 
Tilgangur starfendarannsókna er að leita svara við spurningum sem miða 

að því að bæta árangur nemenda. Spurninga þarf að spyrja og hvert svar 
kallar fram nýja spurningu. Starfendarannsóknir eru umbótamiðaðar í eðli 
sínu og leiða til breyttra aðgerða í raunverulegum aðstæðum (McNiff, J. 
2015, bls. 14–23 af 206).  

3.3 Afmörkun og þátttakendur 

Tveir kennarar á yngsta stigi sem störfuðu saman í tveggja kennara teymi 
féllust á þátttöku í rannsókninni. Valið á þátttakendum kom til vegna þess að 
rannsakandi þekkti til og vissi af áhuga þessa teymis á að þróa sig áfram í 
starfsháttum. Hlutverk rannsakandans var í formi jafningjastuðnings. 
Rannsakaðir voru starfshættir þessa teymis, þar sem markmiðið var að stuðla 
að starfsþróun þess og bæta kennsluhætti í stærðfræði sem þannig á að leiða 
til aukins námsárangurs nemenda í stærðfræði til lengri tíma litið. Þó hlutverk 
mitt og teymisins í starfsþróunarferlinu hafi verið byggt á jafningjastuðningi 
var ljóst að mitt hlutverk var, eðli málsins samkvæmt, að afla upplýsinga og 
miðla bæði fræðilegri og hagnýtri þekkingu til teymisins sem getur nýst því 
til áframhaldandi starfsþróunar. 

3.4 Framvinda rannsóknar 

Í upphafi þessarar rannsóknarvinnu hafði ég samband við skólastjóra við- 
komandi skóla og fékk leyfi hans til að rannsaka teymið og starfshætti þess. 
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Þá fengu foreldrar bréf þar sem farið var fram á þeirra samþykki fyrir veru 
minni og rannsókn í skóla barna þeirra. Þessi leyfi voru veitt.  
Ég fundaði með kennurunum tveimur vorið áður en rannsóknin hófst. Þá voru 
línurnar lagðar í grófum dráttum. Á þeim fundi var farið yfir eðli 
starfendarannsóknar og hver hlutverk okkar yrðu og hvernig þessi 
vinnubrögð gætu mögulega stutt við starfsþróun þeirra sem einstaklinga og 
svo sem teymis þar sem markmiðið væri að bæta námsárangur nemenda í 
stærðfræði. Ég fór á vettvang til gagnaöflunar í tvígang. Fyrra skiptið var um 
miðjan nóvember og það seinna um miðjan febrúar sama vetur en samtals 
stóð gagnaöflun á vettvangi yfir í 10 daga en heildartímabil gagnaöflunar  
vegna rannsóknarinnar stóð yfir í u.þ.b. sex vikur. Á milli heimsókna minna á 
vettvang áttum við í samræðum á fésbókarsíðu sem stofnuð var til að 
auðvelda samskipti okkar á milli heimsókna minna á vettvang, en þær 
samræður voru allar í rituðu formi. Í upphafi fyrri veru minnar á vettvangi 
staðsettu kennararnir tveir í teyminu sig á fimm stiga hæfnikvarða 
Kyriakides, Creemers og Antoniou (2009, bls. 12–23). Þá settu kennararnir 
sér markmið sem miðaði að því að færast ofar eftir hæfnikvarðanum og þróa 
sig þannig áfram í störfum sínum þangað til þeir næðu markmiðum sínum. 
Til að byggja undir starfsþróun teymisins var stuðst við sjö þrepa hringrás 
starfendarannsókna (Sagor, 2000, bls. 121–159 af 3156). Til að auka á 
réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar var gagna aflað með mismunandi 
hætti. 
Þau gögn sem lögð voru til grundvallar voru vettvangsskoðanir sem fólust 

í að skoða kennslustundir, taka ljósmyndir og myndbönd sem áttu að sýna 
fram á þá starfshætti og vinnubrögð sem til rannsóknar voru. Þá voru tekin 
viðtöl við kennarana í upphafi ferlis og lok þess. Þessi viðtöl voru annars 
vegar tekin við þá saman og þeim þannig gefinn kostur á að komast að 
niðurstöðu um sameiginleg svör og rökræða um þau málefni sem til umræðu 
voru. Hins vegar fóru viðtölin fram einstaklingslega þar sem reynt var að ná 
meiri dýpt í samræðuna. Dagbókum kennaranna með persónulegum 
hugleiðingum og ígrundunum þeirra var skilað nokkuð reglulega yfir allt 
rannsóknartímabilið til mín. Ég skráði sjálf niður í eigin dagbók gegnum 
rannsóknarferlið sem ég hélt yfir tímabilið. Fleiri gögn voru m.a. 
fundargerðir teymisins, kennsluáætlanir í stærðfræði í upphafi og lok 
tímabils, upptökur af fundum, upptökur af framkvæmd kennsluáætlana 
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(kennslustundirnar), viðhorfskönnun til nemenda í upphafi og lok tímabils 
sem sneru að líðan þeirra í námi. Þá fóru fram umræður á fb síðu hópsins.  

Báðir kennararnir skrifuðu niður vangaveltur sínar varðandi sjálfa sig og 
starfið og áhrif þess á nemendurna. Það var þó ekki gert með reglubundnum 
hætti og var tímaskortur sagður ástæðan fyrir því. Ég ígrundaði sjálf minn 
þátt í þessu samstarfi og velti fyrir mér rannsóknarferlinu og tilganginum 
með hverjum lið starfendarannsóknarinnar og hvaða áhrif hver liður gat 
mögulega haft á framgang starfsþróunarinnar. 

3.5 Réttmæti niðurstaðna, ályktanir og staða 
rannsakanda 

Réttmæti (e. validity) er mælikvarði á sannleika eða nákvæmni fullyrðingar 
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 27). Eftirfarandi 
aðferðir auka réttmæti eigindlegra rannsókna Morse o.fl. (2002): 

• Fullt samræmi þarf að vera á milli rannsóknarspurningar og 
rannsóknaraðferðar. Ef rannsóknarspurningin breytist á meðan á 
rannsóknarferlinu stendur þarf að gæta þess að samræmið haldi áfram. 

• Mikilvægt er að úrtakið endurspegli þá reynslu og þekkingu sem sóst 
er eftir. 

• Mikilvægt er að greining gagna eigi sér stað jafnóðum og þeirra er 
aflað. 

• Bera þarf saman nýja þekkingu við þá eldri og gæta þess að mynduð 
sé stöðug þekkingarbrú sem byggð er á fræðilegri vitneskju 
rannsakandans. 

• Rannsakandinn verður að skilja rannsóknarefnið og vera fær um að 
þróa það frá einstakri hugmynd yfir í fyrirbæri sem tengja má við 
hugmyndir í stærra samhengi. 

Lykilatriðið í vinnu rannsakanda sem framkvæmir eigindlega rannsókn er 
að rökstyðja ályktanir sínar og túlkanir með vísun í rannsóknargögn (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 215–225).  Í eigindlegum 
rannsóknum þarf rannsakandi að átta sig á forhugmyndum sínum um 
rannsóknarefnið svo hann geti unnið markvisst gegn því að þær hafi nokkur 
áhrif á rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 
Arnardóttir, 2013, bls. 64).  
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Í þessari rannsókn eru ákveðin atriði sem mögulega gætu ógnað réttmæti 
rannsóknarinnar, en það eru þau tengsl sem geta myndast vegna þess hve 
teymið sem tók þátt í rannsókninni er fámennt. Fámennið getur leitt til þess 
að rannsakandinn bindist þátttakendum böndum sem getur haft áhrif á 
framgang rannsóknarinnar. Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlín Davíðsdóttir 
(2013, bls. 44) telja þó að fámenni sé ákveðið einkenni eigindlegra rannsókna 
og taka fram að það skipti ekki öllu máli. Einnig hefur rannsakandi verið 
viðloðandi skólaumhverfið í yfir tuttugu ár, bæði sem kennari og foreldri. 
Hann hefur því ákveðnar hugmyndir um hvernig framkvæmd skólastarfs fer 
fram og hvernig hann telur að það ætti að vera. Það kallar á að hann gæti þess 
að stilla væntingum rannsóknarvinnunnar í hóf og setji ekki í gang ferli sem 
leiðir til niðurstaðna sem eru óraunhæfar.  

Í þessari rannsókn var stuðst við mismunandi gögn sem miðuðu að því að 
ná fram sem flestum sjónarhornum á viðfangsefnið og auka þannig á 
trúverðugleika rannsóknarinnar (sjá kafla 3.4). Greining gagna fór fram 
samhliða rannsóknarferlinu og þess gætt að staða rannsakandans og 
forhugmyndir hans um viðfangið yrðu ekki hluti af úrvinnslu 
rannsóknarinnar heldur var eingöngu stuðst við greiningu þeirra gagna sem 
urðu til í rannsóknarferlinu. 

3.6 Siðferðileg álitamál  

Í siðferðilegu tilliti styðst rannsakandi við fjórar reglur sem liggja til 
grundvallar siðfræðinni. Þær eru:  

• Sjálfræðisreglan, sem fjallar um virðingu fyrir manneskjunni. Í 
vísindarannsóknum þarf að veita allar þær upplýsingar sem 
tiltækar eru um eðli rannsóknar og aldrei skal beita þvingunum 
eða blekkingum til að ná fram samþykki fyrir vísindarannsóknum.  

• Skaðleysisreglan sem felur í sér að enginn beri skaða af 
rannsókninni.  

• Velgjörðarreglan sem kveður á um að rannsakandi láti gott af sér 
leiða með rannsókninni.  

• Réttlætisreglan sem kveður á um að enginn sem að rannsókninni 
kemur skuli taka óþarfa áhættu og að hver og einn fái það sem 
honum ber með þátttöku sinni í rannsókninni (Sigurður 
Kristinsson, 2003, bls. 162–165).  
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Rannsóknin fékk samþykki viðkomandi skólastjóra (fylgiskjal nr. 2) í 
þeim grunnskóla þar sem rannsóknin fór fram og einnig þátttakendanna í 
henni sem í þessu tilviki voru tveir kennarar í 1. bekk. Þeir voru upplýstir um 
ferli og afmörkun rannsóknarinnar í tíma (fylgiskjal nr. 3), eðli rannsóknar og 
tilgang. Foreldrar nemendanna fengu heimsent bréf þar sem þeir voru beðnir 
um samþykki vegna nærveru minnar og gagnaöflunar. Þar kom einnig fram 
að sennilega kæmu einhverjir nemendur fram á myndefni og upptökum án 
þess þó að þær komi fram í verkefninu sjálfu (fylgiskjal nr. 1) samanber 
sjálfræðisregluna. Nafns skólans eða þeirra sem komu við sögu í 
rannsókninni er hvergi getið með réttnefnum heldur er notast við dulnefni. 
Þátttakendum var gert ljóst hvert viðfangsefnið var. Algjörs trúnaðar var gætt 
við meðferð og úrvinnslu allra gagna svo enginn skaði hlytist af þeim 
upplýsingum sem aflað var, samanber skaðleysisregluna.  

Tilgangurinn með rannsókninni var að rannsóknin bætti störf þátttakenda 
og þá um leið nám nemenda til lengri tíma litið og var ekki talið að nein 
áhætta fælist í þátttöku rannsóknarinnar heldur að nýta ætti niðurstöðurnar til 
að draga lærdóm af þeim eins og kemur fram bæði í réttlætis- og 
velgjörðarreglunum. 
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4. Niðurstöður 
Í niðurstöðunum verður fjallað um þrjú þemu. Þau eru stærðfræðikennsla og 
nám nemenda áður en þróunarferlið hófst, starfsþróunarferli 
kennarateymisins og að lokum breytingar í kennslu og námi nemenda við lok 
rannsóknartímabilsins. Þessi þemu eiga að varpa ljósi á 
rannsóknarspurningarnar sem eru tvær og snúa annars vegar að starfsþróun 
kennara og hins vegar að þeim breytingum sem þróunin leiðir til í námi 
nemenda. Niðurstöðurnar eiga jafnframt að sýna fram á þær breytingar sem 
starfsþróunin leiddi til og skýra einnig frá því sem ekki tókst að breyta. Til að 
gæta trúnaðar við kennarana sem tóku þátt í rannsókninni hefur nöfnum 
þeirra verið breytt og fengu þeir nöfnin Ella og Jóna.  

4.1 Stærðfræðikennslan fyrir þróunarferlið  

Ella og Jóna kenna í 1. bekk í tveimur aðskildum en samliggjandi stofum. 
Þær hafa aðgang að svæði framan við stofurnar sem er miðsvæði fyrir allt 
yngsta stig skólans eða svæði fyrir nemendur í fyrsta til og með þriðja bekk. 
Nemendur á þessu svæði voru fáir á kennslutíma meðan ég dvaldi þarna.  

Uppröðun inni í stofunum var hefðbundin eða kennaraborð við töfluvegg 
og svo borð nemenda þar fyrir framan sem raðað var skipulega um stofurnar 
og mynduðu eyjur. Fjórir til sex nemendur sátu við hverja eyju. Þeir sneru í 
flestum tilfellum beint að töfluvegg en einstaka nemandi sneri hliðinni að 
töflu.  

Kennslustundir í stærðfræði voru að jafnaði þrisvar í viku, sextíu mínútur 
og svo tvisvar fjörtíu mínútur eða hundrað og fjörtíu mínútur alls á viku.  

Í skólanum þar sem kennararnir starfa hefur námsefnið Sproti orðið fyrir 
valinu sem námsbók í stærðfræði á yngsta stigi, en eins og Ella benti á, þá var 
tilurð þeirrar ákvörðunar óljós. Ella sagði: „Það er svo sem ekkert skólinn 
sem leggur upp með Sprota … hann bara er tekinn. Einhver ákvað bara að 
hætta með Einingu á sínum tíma og taka Sprota í staðinn þegar hann kom 
nýr.“ 
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Áður en starfsþróunarferlið hófst voru kennsluáætlanir í stærðfræði ekki 
gerðar. Undirbúningur teymisins fyrir kennslu í stærðfræði fólst í að 
skipuleggja hvaða blaðsíður ætti að vinna í Sprota þá vikuna. Þær ákvarðanir 
voru skráðar í vikuplan kennara sem var u.þ.b. ein blaðsíða í heimatilbúinni 
gormabók fyrir allar vikuáætlanir vetrarins. Þar stóð gjarnan stæ. eða Sproti 
og svo blaðsíðutalið fyrir neðan inni í þar til gerðum ramma. 

Samkvæmt upptökum úr stærðfræðitímum mátti sjá að hlutverk 
kennararans sem fræðara var áberandi. Fá merki sáust um að nemandinn ætti 
eitthvert frumkvæði í eigin námi. Sem dæmi má nefna að þess var ekki krafist 
af nemendum, né var þeim gefið tækifæri á að þróa eða þjálfa hjá sér 
vinnubrögð sem kalla á virkni nemandans. Fátt var um tækifæri til að spreyta 
sig á ólíkum lausnarleiðum með fjölbreyttum áþreifanlegum námsgögnum, 
kanna eða rannsaka. Þá var lítið um það að nemendur undirbyggju eða flyttu 
kynningar á eigin vinnu. Hlutverk nemandans á þessu stigi var að taka við því 
sem kennarinn lagði inn og þjálfa það vel í Sprota.  

Lögð var áhersla á að nemendur aðstoðuðu hver annan ef á þyrfti að halda 
en hefðu lágt. Að öðru leyti unnu nemendur mikið einir og áttu þeir að hafast 
við í sætum sínum á meðan á vinnu stóð. Nemendur virtust ekki mikið hvattir 
til að nýta sér þau gögn sem til voru eins og kubba eða talnagrindur, en lítið 
var sjáanlegt af hjálpargögnum eða öðrum gögnum sem minnti á að í þessari 
kennslustund færi fram stærðfræði, annað en námsefnið Sproti sem lá á 
borðum nemenda.  

Samkvæmt viðtölum við báða kennarana skipta þeir nemendahópnum 
sínum í  þrennt eftir getu í stærðfræði. Hóparnir eru nemendahópurinn sem 
fylgir auðveldlega námsefninu í Sprota, hópurinn sem þarf meira krefjandi 
námsefni og þær töldu sig hafa nóg efni fyrir þann hóp. Síðan er það 
nemendahópurinn sem þarf meiri stuðning við námið í Sprota. Samkvæmt 
Ellu fékk aðeins einn hópur aðlagað námsefni. „Meðalnemandinn fær efni 
við sitt hæfi sem er námsbókin Sproti en aðrir nemendur ekki“ sagði Ella. 
Hvorki Ella né Jóna sögðust þekkja stöðu nemenda sinna almennt vel því 
umsjónin væri sameiginleg og nemendurnir margir. Yfirsýnin væri því erfið 
og þar að auki væri stutt liðið á önnina. Ella sagðist hafa í huga atriði eins og 
samvinnu, kynjaskiptingu, getu og hegðun þegar hún raðar börnunum saman 
í vinnuhópa. Skráningar um stöðu nemenda voru lítið farnar af stað en úr því 
vildu þær bæta.  
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Kennararnir báru samstarfi sín á milli vel söguna og sögðust þeir geta 
leitað eftir stuðningi hvor hjá öðrum. Teymisfundir voru haldnir þegar þeim 
var viðkomið í stundatöflu vegna anna og voru þá ýmis hagnýt efni varðandi 
fyrirkomulag kennslu rædd og leyst. Ekki hafði verið lögð áhersla á það af 
hálfu skólans að teymið aflaði sér aukinnar menntunar sameiginlega og 
styrkti þannig sameiginlegan þekkingargrunn sinn eða eins og Jóna sagði: 
„Síðan hef ég eins og ég sagði fyrr sótt þau stærðfræðinámskeið sem hafa 
verið í boði undanfarin ár. Samstarfskennari minn hefur ekki sótt þau með 
mér fyrr en núna í haust.“ 

Teymið naut aðstoðar fjögurra stuðningsfulltrúa. Það er ákvörðun skólans 
að hlúa vel að nemendum í fyrsta bekk og því er farin sú leið að hafa mönnun 
þar mikla. Hlutverk stuðningsfulltrúa voru þannig að einn sá nánast alfarið 
um að skipta út heimalestrarbókum, annar sem var nýbyrjaður, hafði það 
hlutverk að fylgjast vel með einum nemanda sem á við samskiptaörðugleika 
að stríða og hinir tveir voru í almennum stuðningi og gengu í tilfallandi störf. 
Þar sem nemendur færðust reglulega á milli stofa var breytilegt hvar 
stuðningsfulltrúarnir voru staðsettir á hverjum tíma.  

Í viðhorfskönnun sem ég lagði fyrir nemendur þar sem viðhorf þeirra til 
stærðfræðinnar voru könnuð og svarmöguleikarnir samanstóðu af þremur 
andlitum; einu fúlu, einu hlutlausu og einu brosandi, kom í ljós að flestir 
nemendur voru ánægðir í stærðfræði.  

 

   
 Mynd 7 Viðhorfskönnun nemenda 
 
Af þrjátíu og átta nemendum merktu tuttugu og sjö við brosandi andlit, 

sex merktu við hlutlausa andlitið og þrír við það fúla. Tveir nemendur merktu 
við fleiri en einn kost og var ekki tekin afstaða til svara þeirra.  

Kennsluaðferðir – athafnir kennara í kennslustundum 

Af upptöku úr einni kennslustund má sjá að ekki var um algert samræmi á 
milli kennaranna að ræða í framkvæmd kennslustundarinnar. Eftirfarandi 
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lýsing varpar ljósi á nokkuð dæmigert upphaf kennslustundar hjá Ellu og 
Jónu að þeirra sögn. Ella var með kveikju í upphafi og innlögn fyrir 
nemendur úr Sprota en Jóna setti nemendur beint í vinnu og gekk á milli 
þeirra. Að öðru leyti fór kennslustundin fram með svipuðu móti hjá þeim 
báðum.  

Aðspurð sagði Jóna að innlögn fyrir kaflann hefði þegar farið fram og að 
nú væru nemendur bara að klára hann. Hún rölti í rólegheitum á milli 
nemenda og aðstoðaði þegar þeir báðu um hjálp. Andrúmsloftið var nokkuð 
afslappað framan af en síðan fóru nemendur að ókyrrast og athyglin fjaraði 
óðum út hjá þorra þeirra. Þá greip Jóna til broskallakeppni því töluvert var 
eftir af kennslustundinni. Það gekk ágætlega í smá stund en svo fóru borðin 
að fá fýlukalla. Hún hélt sig alveg við þá námsþætti og þau atriði sem voru á 
blaðsíðum bókarinnar.  

Í bekk Jónu var einn stuðningsfulltrúi sem gekk líka á milli og aðstoðaði 
eftir þörfum.  Jóna virkaði aðeins óörugg. Röddin var spennt, hún talaði hátt 
og beitti röddinni af ákafa í kennslustundinni til að koma því á framfæri sem 
hún vildi. Í dagbókarfærslu viðraði ég áhyggjur mínar af raddbeitingu Jónu 
og einsetti mér að ræða það við hana á næsta fundi. Jóna skrifar eftirfarandi í 
sína dagbók: 

Eftir kennslustund horfðum við á upptökur úr kennslunni sem YHH 
hafði tekið af okkur. Athugasemdin sem ég fékk var sú að ég þyrfti að 
skoða hvernig ég beitti röddinni. Ég tala of hátt og með áreynslu. Þetta 
stemmir, ég er búin að vera með særindi í hálsi og finna fyrir verkjum 
það sem af er vetri og síðasta vetur líka. Ég er löngu hætt að lesa sögu í 
nestistíma vegna þessa. 

Það var augljós léttleiki yfir kennslustund Ellu. Hún sló á létta strengi og 
gerði grín að sjálfri sér. Það var greinilegt að hún þekkti námsefnið vel og 
ræddi það af öryggi sem sýndi sig í því hve auðvelt hún átti með að vísa út 
fyrir efnið þegar hún tók dæmi fyrir nemendur. Hún hóf tímann á að spyrja 
hvort nemendur vissu hvað þeir væru að fara að gera. Töluverður kliður var 
þegar kennslustundin hófst og nemendur voru enn að koma sér fyrir í 
sætunum sínum á meðan hún beið eftir svari. Hún fangaði athygli nemenda 
með því að spyrja borð eitt hvort það væri tilbúið að hlusta, síðan borð tvö 
o.s.frv. Þannig náði hún að hefja kennslustundina á nokkuð yfirvegaðan og 
rólegan hátt. Stuðningsfulltrúarnir inni hjá Ellu voru þrír. Einn þeirra stóð 
álengdar og beið eftir að ná sambandi við Ellu. Eitthvað fór Ellu og honum á 
milli því nú voru nemendur beðnir um að setja heimalestrarbækurnar á borðin 



43 

og stuðningsfulltrúinn tók bækurnar og gekk frá þeim. Tveir aðrir 
stuðningsfulltrúar sátu við dyrnar í stofunni og spjölluðu saman. Smám 
saman komst ró á stundina. Þá kynnti Ella námsþáttinn sem nemendur áttu að 
vinna með þá kennslustundina. Hún spurði fjölbreyttra spurninga sem 
tengdust efninu og myndir byrjuðu að birtast á skjávarpa sem hún nýtti sér 
við upphaf kennslustundarinnar. Nemendur fengu tækifæri til að svara. Þetta 
gekk í smá stund en að lokum var nemendum sagt að fara í Sprota. Á 
myndbandsupptöku má sjá að Ella hafði góð tök á hópnum og virtist með 
áreynslulausum hætti ná til þeirra. Ég skrifa í dagbókina mína:  

 Ég horfði á upphaf kennslustundar hjá Ellu og tók eftir því hve vel 
henni gekk að ná til barnanna og hafa stjórn á hópnum eftir að hafa 
tekið til skjávarpann. Hún spurði hverja borðeiningu hvort hún væri 
tilbúin að hlusta og svo nýtti hún borðeininguna líka til að svara 
spurningum um stærðfræðileg úrlausnarefni. Hún gaf börnunum færi á 
að koma sér saman um sameiginlega lausn eða svar. 

Í upphafsviðtali í starfsþróunarferlinu sem tekið var við kennarateymið 
kom í ljós vilji kennaranna til að þróa áfram og bæta kennsluna í stærðfræði. 
Þær reyndu að átta sig á hvort fjölbreytni ætti sér stað í kennslunni hjá þeim. 
Þær töluðu báðar um að þær beiti beinni kennslu og Jóna sagði: „Þó maður 
taki innlagnir vel þá er þetta ekkert fjölbreytt kennsla.“  

Niðurstaðan í þessu viðtali var sú, að þó þær bjóði upp á hjálpargögn eins 
og kubba og talnagrindur þá séu kennsluhættir fremur einhæfir. Einhæfnin 
felst í því að þær styðjast alfarið við námsefnið Sprota og að allir 
nemendurnir eru að vinna á sömu blaðsíðum í sömu bók. Þær voru sammála 
um að ein bók geti tæplega kallast fjölbreytni og þær langaði báðar til að þróa 
stærðfræðina áfram í átt að meiri fjölbreytni í kennsluháttum. Þær vildu sjá 
breytingar í kennslunni hjá sér og námi nemenda. Fleiri aðferðir, fleiri leiðir 
sögðu þær.  
Þegar við ræddum þær áherslur sem lagðar höfðu verið í námi nemenda 

og kennslu í stærðfræði áður en starfsþróunin hófst sögðu kennararnir að 
venjulega byrjaði kennslustundin á innlögn og svo færu nemendur á 
misjöfnum hraða í gegnum kaflann. Ella sagðist vera með góða kveikju eða 
innlögn, einhverjar umræður og svo byrji þau að vinna. Hún hélt áfram og 
sagði: „Við stýrum þeim í bókinni og viljum ekki að þau æði áfram“. Ella og 
Jóna sögðust alltaf hafa nóg efni fyrir nemendur en alltaf í formi bóka.  
Þær voru báðar sammála um að þau námskeið sem þær hafa sótt hingað til 

í þeim tilgangi að afla sér aukinnar þekkingar og færni í stærðfræðikennslu, 
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hafi ekki skilað þeim neinu hagnýtu fyrir þær sem kennara. Námskeiðin voru 
í öllum tilvikum sótt utan stofnunarinnar og þeim hafði ekki tekist að yfirfæra 
það nám sem átti sér stað á námskeiðunum yfir í eigin kennslu. Jóna sagðist 
hafa farið á námskeið í athafnamiðuðu stærðfræðinámi í haust. Hún sagði: 

Það var svona eingöngu athafnamiðað nám, verkfæri fyrir það, vinna 
með kubba, almenn brot, teikna stærðfræðisögur. Ég náði ekki að koma 
þessu inn, ég kynnti þetta eitthvað fyrir Ellu en við náðum aldrei að 
koma þessu inn. 

Hún heldur áfram og segir: 

Stærðfræðinámskeiðin eru líka stutt og gefa nýliðum eins og mér ekki 
nægilega reynslu sem ég þarf til að breyta kennsluháttum mínum og 
samstarfskennara. 

Niðurstaðan af þessum samræðum var sú að í gegnum starfsþróunarferlið 
ætlaði teymið að bæta starfshætti sína, bæði í undirbúningi fyrir kennslu í 
stærðfræði með gerð kennsluáætlana og framkvæmd kennslunnar þar sem 
áherslan yrði lögð á að koma betur til móts við þarfir nemenda í gegnum 
athafnamiðað og innihaldsríkt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Teymið 
vildi gefa nemendum tækifæri til annars konar vinnubragða og beitingar 
þeirra og reyna þannig að vinna meira í anda þess sem kemur fram í 
hæfniviðmiðum um vinnubrögð og beitingu þeirra í Aðalnámskrá grunnskóla 
en þar er m.a. lögð áhersla á samvinnu og samræðu nemenda og fjölbreyttar 
leiðir til að vinna að stærðfræðilegum úrlausnarefnum sem gefi kennurunum 
svigrúm til að krefja nemendur svara við ögrandi spurningum og að 
nemendur fái frekar tækifæri til að hugsa stærðfræðileg úrlausnarefni á 
dýptina og svara fjölbreyttum spurningum en að þurfa eingöngu að reikna 
mörg dæmi í vinnubók. Einnig vildi teymið skapa umhverfi sem er bæði 
hvetjandi og styðjandi fyrir stærðfræðinám nemenda.  

„Ég vil bæta mig í kennsluháttum í stærðfræði og nálgast hana með 
ólíkum og fjölbreyttum kennsluháttum og komast út úr bókinni en hún er 
samt ein leiðin. Ég vil verða sprækari stærðfræðikennari“, sagði Jóna. Í 
starfsþróunarferlinu ætlaði teymið að nýta sér sjö þrepa líkan 
starfendarannsókna. 
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4.2 Starfsþróunarferlið 

Vorið áður en starfsþróunarferlið hófst hitti ég teymið á fundi þar sem við 
fórum yfir þá vinnu sem var fyrirliggjandi í þróunarferlinu. Á þeim fundi 
ræddi ég við kennarana um líkan starfendarannsókna (sjá bls. 32) og svaraði 
spurningum sem vöknuðu í kjölfarið. Ég skynjaði þá strax mikinn vilja hjá 
teyminu til að breyta starfsháttum sínum þannig að þeim tækist að þróa og 
læra meiri fjölbreytni í framkvæmd leiða í kennslu í stærðfræði, meira í átt að 
athafnamiðuðu námi nemenda sem myndi þjóna fjölbreyttum nemendahópi 
en einnig að það vantaði stuðning til þess. Teyminu var gert ljóst hvert mitt 
hlutverk yrði eða að ég yrði utanaðkomandi stuðningur en ekki ráðgjafi. 
Teymið yrði sjálft að bera ábyrgð á starfsþróuninni en mitt hlutverk yrði að 
styðja það og koma með hugmyndir að leiðum.  

Í upphafi starfsþróunarferilsins um haustið setti teymið sér markmið. 
Markmiðasetning teymisins átti að snúa að starfsþróun þeirra sem kennara og 
sem teymis sem átti að leiða til bættra starfshátta teymisins, aukins árangurs 
nemenda og breytinga á stærðfræðikennslu teymisins. 

Eftirfarandi atriði vildi teymið þróa hjá sér: 

• markvissa samvinnu innan teymisins byggða á líkani um 
starfendarannsóknir Sagor og nýta til þess jafningjastuðning og þróa 
þannig með sér fagauð 

• móta hvetjandi námsumhverfi   
• gera vandaðar kennsluáætlanir 
• fara fjölbreyttar leiðir að námsmarkmiðum nemenda 
• beita fjölbreyttum kennsluháttum í anda kafla í Aðalnámskrá um 

vinnubrögð og beitingu 
• þróa hlutverk kennarans frá beinni kennslu yfir í að vera greinandi á 

stöðu og nám nemenda 
• bjóða nemendum upp á fjölbreytt kennsluefni og námsgögn 
• beita námsaðlögun fyrir fjölbreyttan nemendahóp 
• færa stærðfræðileg úrlausnarefni nær reynsluheimi nemandans og 

þróa í því sambandi þrautalausnir fyrir nemendur 

Við hittumst aftur í október og þá dvaldi ég með teyminu í fimm daga og 
fylgdist með kennslu og öðrum störfum í kringum kennsluna og safnaði 
gögnum. Á fyrsta kennarafundinum var ljóst að að rifja þyrfti upp það sem 
rætt hafði verið vorið áður. Við skoðuðum líkan að sjö þrepa ferli 
starfendarannsóknar og fórum vel yfir ferilinn og reyndum að átta okkur á 
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þeirri vinnu sem beið okkar og hvert eðli hennar yrði samkvæmt líkaninu. 
Einnig skoðuðu þær hæfnistig Kyriakides, Creemers og Antoniou (sjá mynd 
1, bls. 7) í kennslu og staðsettu sig samkvæmt því. Jóna taldi sig vera á fyrsta 
stigi (sjá mynd 1, bls. 7) en þar kemur meðal annars fram að kennarinn beitir 
beinni kennslu og stýrir kennslustundinni í einu og öllu. Taldi hún að 
stundum teygði hún sig samt upp á annað stig en bætti svo við að nemendur 
gerðu bara það sem hún segði þeim að gera og þannig gæfi hún þeim lítið 
svigrúm til að hafa áhrif á eigið nám. Ella staðsetti sig í miðju líkaninu eða á 
3. stigi (sjá mynd 1, bls. 7). Hún sagði: „Á góðum degi getur allt smollið og 
þá get ég alveg kroppað í sviðin fyrir ofan.“ Í framhaldinu settu þær sér 
markmið um hvaða stigi þær teldu raunhæft að þær gætu náð í gegnum 
starfsþróunarferlið. Báðar ætluðu að ná betri tökum á því stigi sem þær töldu 
sig vera á og stefna að því að fara upp á það næsta. Þessar samræður leiddu 
okkur að því sem gerðist í kennslustundinni sem ég fylgdist með hjá Ellu og 
hinni jákvæðu upplifun mína af henni sem sagt er frá hér á undan. Aðspurð 
sagðist Ella ekki gera sér alveg grein fyrir því hvað það væri sem hún gerði 
sem virkaði svona vel. Hún gerði sér ekki almennilega grein fyrir af hverju 
hún gerir það sem hún gerir í kennslunni. „Stundum smellur allt í kennslunni 
og stundum ekki, stundum fer einhvern veginn allt úrskeiðis þó maður sé 
búinn að undirbúa allt.“ Ella sagðist aðspurð búa yfir þeirri hæfni að geta 
brugðist við aðstæðum í kennslu án þess að þurfa alltaf að fletta því upp eða 
leita svara út fyrir sig sjálfa enda með 14 ára starfsaldur við kennslu  við 
þennan skóla. Hér væri hún á heimavelli.  

Eitthvað bar á kvíða hjá teyminu fyrir vinnunni sem beið okkar en 
jafnframt ánægju yfir að hafa stigið þetta skref og að ferðalag starfsþróunar 
væri hafið. Skrásetningarnar sem fylgja rannsóknaraðferðinni uxu 
teymismeðlimum aðeins í augum og einnig bar á óöryggi þegar kom að því 
að þurfa að rýna inn á við eða eins og Ella sagði í ígrundun sinni: „Þetta 
virðist smá flókið, þ.e.a.s. að vera gagnrýninn á sjálfan sig með það fyrir 
augum að bæta eigið ágæti. Kippir manni aðeins út úr þægindarammanum 
sem er svona gott/vont.” Hún hélt áfram og sagði: „Ég er ekki vön að horfa 
svona inn á við og ég er ekki gagnrýnin á sjálfa mig yfirleitt…ég er ekki 
innávið týpan.“ 

Á öðrum kennarafundi eftir að starfsþróunarferlið hófst  í október fórum 
við í að kasta hugmyndum okkar á milli og semja aðgerðaráætlun og sjá 
þannig vinnuna framundan fyrir okkur. Við ræddum núverandi samvinnu 
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þeirra og í hverju hún fælist og þá hvaða breytingar þær vildu sjá í gegnum 
breytingaferlið sem fyrirhugað var. Ljóst var að þar sem kennsluáætlanir fyrir 
stærðfræði höfðu ekki verið gerðar fram að þessu, yrði það eitt fyrsta skrefið 
að innleiða gerð þeirra og framkvæmd á þeim. Við vorum allar sammála um 
að það gæti haft áhrif á nám nemenda nokkuð fljótt, því samhliða gerð 
vandaðra kennsluáætlana færu fram ígrundanir þeirra vegna náms nemenda 
sem myndi leiða til breytts skipulags kennslustunda og fjölbreyttari 
kennsluhátta þeirra sjálfra. Mikilvægi þess að ígrunda og skrá ígrundanir 
sínar var rætt, hvað þær ættu að fela í sér og tilganginn með þeim. Rætt var 
um hvernig markvissar rannsóknir á eigin störfum gætu haft áhrif á 
starfsþróun og skilning þeirra á eðli náms og kennslu. Báðar þekktu þær 
aðferðir Byrjendalæsis (BL) en þær munu ljúka leiðtoganámi í BL frá HA 
vorið 2017 og þaðan þekktu þær líkan stundaglassins. Stundaglasið sem 
unnið er út frá í BL er táknmynd fyrir uppbyggingu námsþátta í kennslu. Við 
heimfærðum líkanið yfir á stærðfræðina og þær tengdu sig og fyrri þekkingu 
sína á BL við það. Í stórum dráttum má segja að efst í glasinu sé kveikjan og 
kynningin á námsþættinum. Þar eiga sér stað samræður um reynsluheim 
nemenda og tenging við fyrri þekkingu þeirra. Þar sem glasið mjókkar fer 
fram tæknileg þjálfun á námsþættinum en þá er nemendum gefinn kostur á að 
kanna, rannsaka og þróa, lesa, ræða, eiga í samvinnu og samræðu við aðra 
um námsþáttinn. Að lokum er nemendum gefinn kostur á að taka saman þá 
færni og þekkingu sem orðið hefur til í námsferlinu og sýna fram á að nám 
hafi átt sér stað með því að setja það í nýtt samhengi og jafnvel kynna það 
með einhverjum hætti. Þessi liður á sér stað neðst í stundaglasinu og er 
kallaður enduruppbygging. Við gerð aðgerðaráætlunar var ákveðið að taka 
breytingaferlið í smáum skrefum og einblína í upphafi á gerð kennsluáætlana 
og tengja við stundaglas BL til að öðlast skilning á uppbyggingu 
kennslunnar. Kennsluáætlunin átti að innihalda atriði eins og fjölbreyttar 
námsleiðir, fjölbreytta kennsluhætti og námsaðlögun. Einnig var ákveðið að 
teymið nýtti sér form kennsluáætlana í BL sem kallast krossáætlun og fylla 
inn í það. Þar sem engir markmiðalistar fyrir stærðfræði höfðu verið unnir í 
skólanum varð niðurstaðan sú að leggja inn þá þætti sem væru framundan í 
námsbókinni Sprota og reyna svo smám saman að fara í gerð markmiða fyrir 
yngsta stig í stærðfræði og taka inn samhliða því stærðfræði sem innihéldi 
meiri dýpt eða í formi þrautalausna. Næstu skref á eftir yrðu að skoða 
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jafningjastuðninginn og hvernig samræður og rannsóknir þeirra á eigin 
störfum færu fram og hvernig þær vildu sjá þá þætti þróast. 
Þegar við höfðum farið í gegnum þessa vinnu á fundinum sögðu þær að 

nú skildu þær samhengið. Jóna sagði: „Ég fann fyrir ákveðnum létti eftir 
þessar samræður okkar og að vera komin með smá plan. Ég hlakka til að 
vinna svona áfram.“ Hún hélt áfram og sagði: „Ég er mjög ánægð eftir þessar 
samræður sem við gáfum okkur tíma í og finn að núna færist ég nær 
stærðfræðilegri hugsun og kennslu.“ 

Nú vildu þær ólmar fá að hefja gerð kennsluáætlunar fyrir næsta tímabil í 
stærðfræðinni og byrja að prófa sig áfram í framkvæmd hennar, sem þær 
gerðu. „Með því að gera kennsluáætlanir verður vinnan markvissari“, voru 
orð sem féllu við vinnuna.  
Þegar kom að því að meta sig aftur á seinni stigum í þróunarferlinu 

samkvæmt hæfnistigum Kyriakides, Creemers og Antoniou (sjá mynd 1, bls. 
7) í kennslu, staðsettu þær sig nánast á sama stað og þær höfðu gert áður. Ella 
hafði viljað komast frá þriðja stigi upp á það fjórða og taldi sig hafa náð því 
að töluverðu leyti á meðan Jónu fannst henni lítið hafa farið fram. Hún 
staðsetti sig á sama stigi og hún hafði gert áður. Jónu fannst að þó 
námsumhverfið og öll umgjörð hefði breyst þá væri hún að miklu leyti enn að 
beita beinni kennslu eða eins og segir á stigi eitt samkvæmt  hæfnistigum 
Kyriakides, Creemers og Antoniou, (sjá mynd 1, bls. 7). Jóna taldi sig þó 
vera komna á bragðið í starfsþróun sinni og henni fannst hún fá meira út úr 
kennslustundinni með því að rýna í námsefnið og kennsluhættina hjá sér. Hún 
sagði að nú gerði hún sér grein fyrir því að hlutverk hennar sem kennara 
þyrfti að breytast. Hún þyrfti að vera meira til aðstoðar en nemendurnir væru 
þeir sem ættu að framkvæma. Hennar hlutverk ætti vera að aðstoða þá við 
samræður um námsþáttinn og að nýta þau hugtök sem verið er að vinna með 
hverju sinni.  

Ella aftur á móti, sem hefur nokkuð mörg ár að baki í kennslu, horfði til 
þess að líklega gerði hún sér ekki alltaf grein fyrir því sem gerðist í 
kennslustundum hjá sér og af hverju hún væri sá kennari sem hún í raun væri 
en taldi sig geta samsamað sig og færni sína stigum þrjú til fjögur samkvæmt 
hæfnistigum Kyriakides, Creemers og Antoniou (sjá mynd 1, bls. 7). Hún 
sagðist vilja halda áfram á þessari braut. Hún sagði að svona vinna ýtti við 
manni og að hún vildi sjá fleiri kennara í kringum sig taka upp þessar 
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hugleiðingar. „Starfið verður beittara og skemmtilegra.“ Hún sagði að 
bættum starfsháttum fylgdi góð tilfinning.  

Báðar sögðu Ella og Jóna að meiri ráðgjöf og stuðningur inn í skólann, inn 
á vettvang starfsins líkt og þær þekktu bæði úr BL og nú þessari vinnu okkar 
væri nauðsynlegur fyrir kennara og framþróun í skólastarfi.  

Jafningjastuðningur 

Á fundi með Ellu og Jónu var tekin umræða um jafningjastuðning og 
mikilvægi hans sem leið til starfsþróunar. Í því sambandi voru m.a. 
hugleiðingar um það hvernig kennarar vissu hvort þeim færi fram í starfi og 
hvernig þær sjálfar vissu hvort þær væru orðnar að þeim kennurum sem þær 
vildu verða. Þá komum við að markmiðasetningum kennara og leiðum þeirra 
til að ná þeim markmiðum í samstarfi við aðra. Ella bar upp ákveðnar 
efasemdir því hún sagðist ekki vilja gagnrýna jafningja sína og tók sem dæmi 
reynslu sína í BL þar sem hún er í leiðtogaþjálfun. Hún tæki fólki bara eins 
og það væri. Hún væri bara þannig. Hún tryði því að fólk væri alltaf að gera 
sitt besta. Máli sínu til stuðnings sagði hún frá atviki þar sem hún upplifði 
dónaskap frá þeim sem átti að gagnrýna félaga sinn. Við fórum þá að rýna 
aðeins í hugtakið „gagnrýni“ og það að rýna til gagns. Ella sagði: 

Jú það er eitthvað sem ég þarf að læra fyrir sjálfa mig, að gagnrýna 
aðra án þess að vera móðgandi. Ég þarf að læra að vera jákvæður 
gagnrýnandi á aðra. Mér finnst óþægilegt að gagnrýna t.d. kennara sem 
hafa lengri starfsaldur en ég. Mér finnst óþægilegt þegar verið er að 
gagnrýna mig, það hleypur smá hundur í mig; þú segir mér ekkert 
hvernig ég á að gera hlutina, svo rjátlast það af mér. 

Ég sagði þeim að ég hefði rætt við skólastjórann um eðli verkefnisins og 
að það krefðist þess að teymið gæti sinnt jafningjastuðningi í ýmsu formi og 
hvort hann gæti skapað skilyrði fyrir slíkt. Hann tók vel í það strax og sýndi 
með því sinn stuðning.  
Þegar vinnuvikunni lauk var minni fyrri veru á vettvangi lokið og leiðir 

okkar skildu. Ákveðið var að teymið ynni að því að útbúa markmið í 
stærðfræði auk þess að vinna að gerð kennsluáætlana og að skoða sig sem 
teymi og einstaklinga í starfsþróun. Þær áttu að senda mér dagbókarskrif í 
formi persónulegra ígrundana og fundargerðir þar sem þær ígrunduðu saman 
og skráðu það sem á daga þeirra drifi og hvernig það gengi ásamt nýjum 
markmiðum sem þær ætluðu að setja sér. Um miðjan nóvember skrifar Ella í 
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dagbókina sína vangaveltur um jafningjastuðninginn: „Við Jóna eigum eftir 
að læra svo mikið á að rýna hvor í aðra og vera uppbyggilegir greinendur 
fyrir hvor aðra. Ég veit í raun ekkert hvort ég kann þetta og veð því svolítið 
blint í verkefnið.“ 

Aðeins vantaði upp á fundargerðir í gagnaöfluninni en þær eru taldar 
nauðsynlegur hluti af rannsóknarferli samkvæmt sjötta þrepi í sjö þrepa líkani 
Sagor (sjá mynd bls. 32) um starfendarannsóknir. Í þeim lið er talað um 
mikilvægi þess að eigin störf séu rannsökuð og skrásett. Það kom nefnilega í 
ljós í byrjun febrúar að teymið hafði hvorki haldið formlegan fund né gert 
fundargerð síðan í byrjun janúar og kom fram að tímaskortur væri ástæðan. 
Það kom jafnvel fyrir að kennararnir ræddu saman og skipuleggðu á 
hlaupum. Hér má sjá sýnishorn af fundargerð teymisins sem var lýsandi fyrir 
ástandið: 

Engir formlegir fundir hafa verið haldnir síðan í byrjun jan. Við höfum 
undirbúið okkur með því að tala saman þegar tækifæri hafa gefist í 
kaffi eða matarhléum. Við gerðum þó heiðarlega tilraun til þess í gær. 
Málefnið var að …En við náðum bara örfundi og vegna tímaleysis 
náðist ekki að slíta honum. 

Á þessum tíma er Jóna lítið sem ekkert farin að ígrunda jafningjastuðning 
í sínum dagbókarfærslum og það vottar fyrir ákveðinni örvæntingu hjá mér 
þegar ég velti nauðsyn jafningjastuðningsins fyrir mér. Sjá má af færslunni að 
margt hafði breyst til batnaðar bæði í námi og kennslu þó skráningar hefðu 
mátt vera markvissari. Gat verið að um raunverulega starfsþróun væri að 
ræða hjá kennurunum ef raunin væri að birtingarmynd kennslu og náms hefði 
breyst? Í byrjun desember skrifa ég dagbókarfærslu sem hljóðar svo:  

Stundum verð ég alveg rugluð. Ef námið hjá börnunum breytist til 
batnaðar án þess að kennararnir hafi farið í gegnum þvottastöð og 
skráningar, þarf þá þessar skráningar? Getur orðið framþróun í námi 
nemenda án markvissrar ígrundunar eða skráningar kennara. Er nóg að 
kennarar ræði saman um hagnýt atriði kennsluáætlana án þess að rýna 
inná við og á hvor annan? Það eru greinilegar breytingar í námi 
barnanna og kennsluháttum kennaranna en hversu djúpt rista þær 
breytingar þegar þennan þátt vantar í starfsþróunarferlið sem er 
nauðsynlegur skv. starfendarannsóknarlíkaninu? 

Þegar þarna var komið sögu hafði ég stofnað fésbókarsíðu (fb) sem fékk 
nafnið „jafningjastuðningur“. Markmiðið með henni var að hafa 
sameiginlegan vettvang til umræðna sem stutt gætu við starfsþróunarferlið á 
milli heimsókna minna. Lýsing á síðunni er:  „Hingað inn fara vangaveltur og 
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hugmyndir um starfsþróun kennara og kennslu nemenda sem miða eiga að 
bættum árangri bæði í kennslu og námi kennara og nemenda.“ 

Fljótlega eftir að fb síðan var stofnuð sendi ég þeim bækling sem heitir 
„Peer-Coaching-Guidelines“ (Johnson og Rigby, 2102). Hann fjallar á 
hagnýtan hátt, eins og nafnið bendir til um jafningjastuðning. Ég ráðlagði 
þeim að lesa hann og vinna síðan eftir þeim ráðum og æfingum sem lagðar 
voru til í honum. Fyrir utan þennan bækling sendi ég þeim ýmsar netslóðir 
um kennslu í stærðfræði og hvatti ég þær til að ræða innihald þessara 
sendinga og segja skoðanir sínar á fb-síðunni okkar. Mér fannst erfitt að 
koma á lifandi samræðum sem gátu hugsanlega leitt til einhverrar frekari 
þekkingar eða fætt af sér aðrar hugmyndir í starfsþróunarferlinu. Þegar ég 
ræddi það við þær kom í ljós að þessi vettvangur á fb og að eiga þar faglegar 
samræður var þeim framandi.   
Það virtist samt ekki hamla þeim framförum sem greinilega áttu sér stað í 

gerð kennsluáætlana og framkvæmd þeirra. Gerð þeirra er vissulega ákveðið 
form skráningar og þar mátti sjá merki starfsþróunar og þ.a.l. þróun í gerð og 
framkvæmd kennslustundanna.   

Niðurstaðan af þessum þætti ferlisins er sú að markvissar skráningar á 
ígrundunum urðu ekki eins og til var stofnað í upphafi starfsþróunarferlisins. 
Jóna sagði að varðandi áframhaldandi þróunarstarf teymisins og formið á því, 
telji hún nauðsynlegt að skólar ráði til sín ráðgjafa á vettvang inn í skólana. 
Hún sagði:  

Ég myndi mæla með að fagfólk kæmi inn í kennsluna til okkar eins og 
t.d. einhverfuráðgjafar sem kæmu og fylgdust með og styddu okkur í 
námsefnisgerð fyrir þá krakka. Við erum út um allt að sækja námskeið 
en þau ná oft ekki inn í skólastofuna. Ég man eftir tvítynginámskeiði 
sem ég fór á í fyrravetur. Ég held að ég hafi ekki gert neitt af því sem 
þar var boðað. Það hefði verið gott að fá kennarann inn til okkar og 
aðstoða okkur við að framkvæma úrlausnir fyrir nemendur. Það vefst 
oft fyrir mér að framkvæma allt þetta flotta og sniðuga fyrir 
nemendurna sem þurfa annað en flestir hinir inni hjá mér. Ég held að 
það valdi streitu hjá kennurum að vita að það sé hægt að gera betur 
fyrir suma nemendurna en ná ekki að framkvæma það. Ég tek það alla 
vega inn á mig. Við þurfum ráðgjöf inn í skólann. 

Í viðtali við Jónu og Ellu kom hins vegar í ljós að þeim sjálfum leið vel 
með samstarfið og upplifðu greinilega að þær ættu fátt ósagt sín á milli eins 
og sjá má af þessu samtali: 
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Ella: „Það hafa verið sameiginlegar ígrundanir þó við eigum erfitt með að 
koma með þær niður á blað. Það er traust á milli okkar. Það er allt miklu 
ígrundaðra. BL hjálpar líka aðeins til með tilgang stöðvanna, markmið og 
leiðarlok.“  

Jóna: „Ég held aldrei neinu eftir, ég á aldrei neitt ósagt við Ellu, ég legg 
allt fram.“ 

Ella: „Svo gerum við bara það sem þarf að gera, bökkum hvor aðra upp 
þegar er tómur kofi þarna. Við verðum að hafa einhvern til að ræða við, 
einhvern sem er tilkippilegur. Það verður forvitnilegt að sjá vinnuna næsta 
vetur, hvort okkur takist að halda áfram með þessa vinnu.” 

Greina mátti þreytu hjá teyminu og þá upplifun að þær væru að eltast við 
skottið á sér í sumum tilfellum. Þó svo að skráning á rannsóknarþætti eigin 
starfa hafi setið á hakanum meðan á starfsþróunarferlinu stóð mátti sjá 
töluverðar breytingar á undirbúningi og framkvæmd kennslunnar. Teymið 
útbjó ígrundaðar kennsluáætlanir, kennslan fór úr því að vera bein kennsla 
yfir í fjölbreyttari kennsluhætti og námið fór úr því að vera það sem við 
höfum kallað hefðbundið bóknám yfir í athafnamiðað nám. 

4.3 Stærðfræðikennslan og nám nemenda eftir 
að starfsþróunarferlinu lauk  

Eftir að starfsþróunarferlinu lauk hefur teymið komist að niðurstöðu um að 
skipuleggja stærðfræðikennslu og nám nemenda á þrjá vegu; fyrst er að nefna 
stöðvavinnu sem er mest áberandi og er hér til umfjöllunar. Svo er ætlunin að 
bjóða upp á getuskipt námskeið í tilteknum námsþáttum en þá mun eiga sér 
stað endurinnlögn hjá þeim nemendum sem þess þurfa og að lokum verður 
boðið upp á hefðbundna bókarvinnu í Sprota.  

Umgjörð; fjöldi kennslustunda, námsumhverfi og kennsluáætlanir 

Kennslustundum í stærðfræði hefur fjölgað nokkuð frá því sem áður var. Þær 
eru núna kenndar að jafnaði sex til sjö sinnum, í tuttugu mínútna lotum á viku 
auk tíma sem fer í innlagnir og ýmsa stærðfræðivinnu eins og 
enduruppbyggingu. Það gera u.þ.b. hundrað og fimmtíu til sjötíu mínútur á 
viku í stað hundrað og fjörtíu mínútna á viku áður. Almennt hefur 
námsumhverfi nemenda breyst og er meira lifandi. Glögglega má sjá að 
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nemendur hafa nú aðgang að námsgögnum sem bæði minna á að hér fer fram 
nám í stærðfræði og eru ætluð til að hjálpa nemendum frekar í 
stærðfræðináminu líkt og í náminu almennt. Sem dæmi má nefna að þeir 
nemendur sem hafa greiningu, hafa nú fengið myndræna stundatöflu sem 
hjálpar þeim að átta sig á því hvað bíður þeirra í náminu og dagskipulaginu.  
Kennararnir hafa einnig komið upp því sem þeir kalla „stærðfræðivegg“ (sjá 
mynd 8). Á vegginn festa þeir allt það sem minnir á þá vinnu sem 
nemendurnir hafa farið í. 

                 
Mynd 8 Stærðfræðiveggur 

 
Bæði er um að ræða talnatákn og rittákn fyrir  tölustafina sem unnið hefur 

verið með og ýmis hugtök og form.  
Einnig er vinna sem tengist enduruppbyggingunni höfð til sýnis á 

námssvæðunum og líkt og þekkt er í BL (sjá myndir 8 og 9).  
 

         
   Mynd 9 Verkefni úr enduruppbyggingu     Mynd 10 Verkefni úr enduruppbyggingu 

 
Kennslustundirnar voru skipulagðar nokkuð nákvæmlega með gerð 

kennsluáætlana og studdust kennararnir við krossáætlunarform BL sem kennt 
er við Háskólann á Akureyri. Einnig nýttu þeir sér uppbyggingu 
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stundaglassins í BL þegar kom að uppbyggingu áætlunarinnar. Í áætluninni 
komu fram þau markmið sem ætlunin var að vinna að og voru leiðirnar að 
markmiðunum mjög fjölbreyttar.  
Þegar ég gekk um svæðið sá ég greinilega hvaða námsþátt var verið að 

þjálfa. Augljóslega gekk nemendum misjafnlega að leysa sum verkefnin en 
þá voru félagarnir hvattir til að styðja þá áfram í gegnum samvinnu og 
samræðu. Að öðru leyti var fyrirkomulagið þannig að kennarinn sat með 
fámennum hópi nemenda í kringum sig en með því móti gat hann átt 
samræður við nemendurna, greint stöðu og færni þeirra eftir eigin mati:  

Við erum að taka stöðuna á nemendum á hverri stöð fyrir sig. Þar erum 
við með ákveðin markmið sem við viljum skoða. Við skráum svo 
stöðuna í lokin inn í námsmatsmöppu sem hver nemandi á. Markmiðið 
er að læra að beita leiðsagnarmati. 
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Mynd 11 Kennsluáætlun í stærðfræði unnin upp úr krossáætlun BL frá HA  

 
Báðir kennararnir fullyrtu að með gerð kennsluáætlunar verði kennslan 

þeirra og nám nemendanna markvissara og heildstæðara og vísa í  
kennsluáætlanir sem þeir hafa gert. Þeir segja að hver námsþáttur sé núna 
hugsaður heildrænt. Kennslan og námið sé hugsað sem ferli sem á sér upphaf 
og endi þar sem unnið er út frá markmiðum eftir fjölbreyttum og 
athafnamiðuðum leiðum í bland við bókavinnu. Þeir  geri sér með þessu móti 
betur grein fyrir þeirri þekkingu og færni sem þeir vilja að nemendur nái 
tökum á, í lok hvers tímabils.  
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Kennsluaðferðir - athafnir kennara í kennslustund 

Á upptökum af vettvangi má sjá að stærðfræðitímarnir hafa tekið algjörum 
stakkaskiptum. Kennararnir byrjuðu hvor með sinn hóp í sinni kennslustofu, 
þar sem þeir höfðu samræmt vel upphafið eða innlögnina. Frá töflu kynntu 
þeir vel og skipulega námsþáttinn sem áætlað var að nemendur þjálfuðu og 
lærðu og gáfu nemendum færi á að tengja sig og sinn veruleika við hann með 
samræðum og sameiginlegum vangaveltum. Eftir innlögnina fengu nemendur 
að vita hópaskiptingar og að lokum voru hóparnir sendir af stað í vinnu en 
námsþættirnir eru nú kenndir og þjálfaðir á stöðvum í fámennum einingum 
og má sjá að verkefnin sem nemendur fást við eru fjölbreytt og athafnamiðuð 
og að mikil vinna hefur verið lögð í að útbúa þessi verkefni af hálfu 
kennaranna, sem voru í senn falleg og lýsandi fyrir þau markmið sem 
nemendur unnu að. 

Í viðtali við kennarana um breytingarferlið, kom eftirfarandi fram hjá 
Ellu: 

Við erum að ígrunda og í ígrunduninni ákveðum við að bæta okkur, 
taka hlutina skrefinu lengra, þú ert að lesa eitthvað, þú ert að prófa 
eitthvað. Framkvæma í þeirri von að við séum að bæta okkur og 
tilfinningin er sú að það er uppávið, það er bæting. Aðallega eru það 
fundargerðirnar, við skrifum niður hverja einustu stöð og hvað mátti 
fara betur á henni, hvað var það? Og reyna að koma í veg fyrir það 
næst.  

Eftir að stöðvavinnutímabilinu lýkur er ætlun kennaranna að skipuleggja 
getuskipt námskeið fyrir nemendur. Þá er nemendum raðað í hópa miðað við 
mat og þær skráningar sem fóru fram á stöðvunum og nemendur fá 
endurinnlögn í námsþættinum.  

Á upptöku má sjá að Jóna náði ágætlega að tengja námsþáttinn við 
nemendur í upphafi kennslustundar, þeirra reynsluheim og fá þá með sér í 
samræður um efnið. Hún stóð við töfluna þar sem hún hafði áður teiknað upp 
mynd af talnalínu og tölur og ræddi við nemendurna sem sátu í sætum sínum, 
um talnaheiminn í kringum þá. Fékk þá með sér í örleiki sem höfðu þann 
tilgang að varpa frekara ljósi á viðfangsefnið. Hún virtist þó enn eiga töluvert 
í land með að víkja frá áætluninni og grípa þau tækifæri sem gáfust t.d. ef að 
nemandi spurði óvæntrar spurningar. Hún sagði sjálf að það ylli sér 
erfiðleikum og ákveðinni streitu en kæmi vonandi með aukinni reynslu og að 
hún þekkti námsþáttinn kannski ekki alveg nógu vel til að sleppa áætluninni. 
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Hún benti á að hún ætti enn í nokkrum erfiðleikum með beitingu 
raddbandanna þegar hún beinir tali sínu yfir hópinn sem gæti bent til 
ákveðinnar streitu.  

Ég fylgdist með Jónu þar sem hún sat með nemendahópnum sínum á sinni 
stöð og fór í gegnum námsþáttinn með þeim áður en þeir fengu að gera 
sjálfir. Á þeirri stöð skapaðist nánd á milli hennar og nemenda og líka á milli 
nemendanna sjálfra. Jóna sagðist í gegnum þetta fyrirkomulag, sem fólst í 
svona stöðvavinnu, geta betur gert sér grein fyrir stöðu nemenda og þannig 
brugðist betur við þörfum þeirra.  

Ella var meira á ferðinni.  Hennar svæði var í annarri stofunni. Hún virtist 
svífa um svæðið og hafa yfirsýn og viðbragð sem gerði nemendum og 
fullorðnum kleift að halda ótrauðir áfram í sinni vinnu. Í einu tilfelli var 
augljóst að nemandi réð illa við verkefnið en þá greip hún til námsefnis sem 
hún virtist luma á í gagnabankanum sínum. Þannig leysti hún einfaldlega úr 
þeim málum sem upp komu; áreynslu- og fumlaust.  
Þegar námsmarkmiðin höfðu verið kynnt nemendum í innlögninni og 

leiðirnar að þessum markmiðum, áttu nemendur að vinna að markmiðunum á 
mismunandi stöðvum á námssvæðunum sem þeir höfðu til umráða eða í 
báðum stofunum, frammi á miðsvæðinu og í forstofunni sem einnig var nýtt.  
Hver hópur var fámennur en hann samanstóð af sex til sjö nemendum á sex 
stöðvum. Á hverri stöð var alltaf einhver fullorðinn til að koma nemendunum 
af stað og kenna þeim það sem fram átti að fara hverju sinni en svo var 
misjafnt hvort fullorðna fólkið tók að sér að hafa umsjón með fleiri en einni 
stöð, það fór helst eftir mannafla og gat verið breytilegt yfir tímabilið ef 
einhver þurfti frá að hverfa.  

Á stöðvunum var misjafnt hvort kennarinn eða stuðningsfulltrúinn sat eða 
stóð með nemendunum, það fór alveg eftir eðli verkefnisins en samkvæmt 
upptökum þá voru allir, jafnt börn sem fullorðnir virkir og mikil gleði virtist 
ríkja í vinnunni sem fram fór á stöðvunum. Þegar ég gekk á milli stöðva og 
ræddi við nemendur var upplifun nokkurra nemenda sú að þeim fannst þeir 
vera að leika sér frekar en að læra. Kennararnir hvöttu nemendur til 
samræðna og líka til að aðstoða hverja aðra. Andrúmsloftið var afslappað og 
aldrei þurfti að grípa til einhvers lags agastjórnunar eða broskallakeppni til að 
halda nemendum við efnið.  

Ekki var að sjá að nemendum væri getuskipt í hópa í stöðvavinnunni og 
aðspurðir sögðu kennararnir svo ekki vera. Þeir vildu að nemendur nýttu sér 
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ólíka styrkleika hvers annars í náminu. Ella sagði: „Þetta er betra svona, fer 
eftir verkefnum hvernig við gerum þetta. Reynum að hafa kynjahlutföll 
jöfn… “ 

Aðlögun í námsframboði sá ég ekki nema á einni stöð og þeirri stöð stýrði 
reyndari kennarinn. Kennararnir vildu báðir skoða og þróa hjá sér þekkingu 
og færni í að beita leiðsagnarmati og reyna þannig að koma betur til móts við 
nám allra nemendanna. Í viðtali kom fram að þær telja þetta fyrirkomulag 
sem þær viðhafa núna þó gefa þeim tækifæri til að ná meiri tengingu við alla 
nemendurna eða eins og Jóna sagði: „Við erum aðeins að ná betri yfirsýn því 
við snertum alla nemendurna á stöðvunum.“ Ella heldur áfram og segir:  

 

Mér finnst ég þekkja nemendur mína betur eftir að ég hitti þá á 
kennarastýrðum stöðvum og hafa sett þá á getuskipt námskeið. Þar 
gefst tækifæri til að fylgjast með námsstíl, getu og áhuga. Skráning á 
getu nemenda er einföld í gegnum stöðvavinnu. Við erum búnar að 
útbúa möppur sem við ætlum að nota fyrir upplýsingar um 
nemendurna. Þarna eru markmiðin í 1. bekk, og við merkjum við 
stöðuna. Þetta er að verða fínt skráningarform. 

 

                 
   Mynd 11 Mappa með upplýsingum um námslega stöðu nemanda  
 
Á meðan á stöðvavinnunni stóð fannst mér ég sjá greinandi vinnu hjá 

kennurunum á meðan að nám nemenda fór fram. Á fundi eftir kennslu, þar 
sem dagurinn var ræddur, komu fram vangaveltur hjá þeim báðum varðandi 
ákveðna nemendur og stöðu þeirra.  

Sú umræða kom heim og saman við þá greinandi vinnu sem ég taldi mig 
hafa orðið vitni að hjá kennurunum. Ég skrifa hjá mér eftirfarandi:  
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Jóna vill ræða betur áður en við förum yfir stöðvarnar eitthvað í 
sambandi við samvinnuspjöldin. Hún s.s. skráði hjá sér hverjir það 
voru sem gátu lesið fyrirmælin og unnið út frá fyrirmælunum. Hún sá 
að nokkrir gátu bara lesið en ekki unnið áfram án leiðsagnar. 

Ella talar um að hún hafi skráð hjá sér hverjir væru að spegla tölustafi, 
nefnir nafn (X) og segir að X hafi talnaskilning en ekki hæfni eða 
leikni til að skrifa táknið rétt, hún segist ætla að fá tíma með 
viðkomandi nemanda til að sýna honum betur stafadráttinn. 

Á þessum fundi kom fram hjá Jónu að hún hafi ekki mætt þörfum tveggja 
nemenda. Hún sagði að þær (kennararnir) þyrftu að finna til verkefni sem þær 
hefðu á stöðvunum fyrir þá og þjálfa þá í þeim markmiðum sem þeir væru að 
vinna að. Ella sagðist hafa verið með verkefni við hæfi á sinni stöð og um 
þetta segir hún: 

Hlutverk kennarans er meira leiðbeinandi í dag, meiri félagar, 
nemandinn er meira virkur, það er meiri jafningjastuðningur á milli 
nemenda, þau fatta ekki alltaf að þau eru að læra því það er allt í 
gegnum leik. Ofboðsleg gleði og ánægja. Leikjanámsmiðaðar stöðvar. 

Samkvæmt upptökum hefur hlutverk nemandans ekki breyst svo mikið þó 
margt í umgjörðinni hafi breyst. Hann fær enn úthlutað verkefnum frá 
kennara sem hann vinnur og hefur ekki mikið um þau að segja sjálfur. 
Samkvæmt Ellu er raunin þó önnur. Hún segir: „Eins og innlögnin, þegar þau 
eru að fara á stöðvarnar, ég legg ekki bara beint inn því þau eru meiri 
þátttakendur, ég spyr nemendur spurninga og gef þeim færi á að taka þátt eins 
og – eruð þið sammála mér?…“ 

Allir nemendurnir fara á allar sex stöðvarnar en á hverri stöð voru sömu 
verkefni fyrir alla með einni undantekningu þó eins og áður hefur komið fram 
eða þar sem gripið var til aðlögunar í námi nemanda. Námskeiðin sem þær 
ætla að bjóða upp á reglulega á milli stöðvavinnunnar eru hugsuð sem 
endurinnlögn fyrir þá nemendur sem þess þurfa. Á upptökunni mátti sjá að 
nemendur virtust áhugasamir og voru þeir mjög virkir meðan á vinnu stóð. 
Einnig var áberandi hversu hjálpsamir margir voru í náminu og nýttu sér 
möguleikann á samvinnu í náminu. Miklar og kröftugar samræður áttu sér 
stað á meðal nemenda á meðan kennslustundin fór fram vegna þess að 
verkefnin kröfðust þess Meðfram umræðunum fór fram þjálfun í tilteknum 
námsþætti og var breytilegt hvort nemendur sætu við borð við vinnu eða 
væru að þjálfa fín- eða grófhreyfingar með öðrum hætti. Til dæmis fóru 
nemendur í froskahopp þar sem nemendur áttu að hoppa sig í gegnum 
þjálfunina, fram og til baka á talnalínu. Í viðhorfskönnuninni sem ég lagði 
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fyrir nemendur í seinni heimsókn minni, kom í ljós að nemendum sem voru 
ánægðir í stærðfræði hafði fjölgað og voru orðnir þrjátíu og þrír en höfðu 
verið tuttugu og sjö áður, sex nemendur merktu við hlutlausa andlitið og 
aðeins einn merkti við fúla andlitið sem bendir til að líðan nemenda sé 
almennt góð í stærðfræði og að kennurum takist betur að koma til móts við 
nemendurna.  

Í samræðum á fb í lok starfsþróunartímabilsins benti Ella á að þar sem 
nemendurnir þeirra væru aðeins í fyrsta bekk, horfðu þær til þess að 
breytingar á vinnubrögðum og beitingu yrðu teknar í smáum en öruggum 
skrefum allt yngsta stigið líkt og talað er um í Aðalnámskrá en þar eru 
viðmiðin lokin á fjórða bekk. Ella sagði: „Við erum ekki búnar að snerta alla 
þessa fleti enda eru þeir við lok 4.bekkjar. Hún hélt áfram og sagði: „Ég 
myndi auðvitað vilja halda áfram á þessari braut og ná að snerta alla fleti.“ Í 
lok starfsþróunarferilsins var teymið fengið til að kynna þróunarstarfið í 
stærðfræði í 1. bekk á starfsmannafundi fyrir öðru starfsfólki skólans. Ella og 
Jóna sögðu af því tilefni:  

Markmiðið sem við settum okkur í upphafi var að koma á 
athafnamiðuðu stærðfræðinámi og nú höfum við gert það og kynnt það 
og það á starfsmannafundi. Allir bara oooo vá!… við fengum mikið hól 
fyrir það og hvernig við erum að breyta vinnunni og sýndum video af 
vinnu nemenda. 

Augljóslega er gleði og ánægja fylgifiskur þessarar starfsþróunar og leiða 
má að því líkum að sú gleði og ánægja auki vilja og löngun til að auka enn 
frekar við starfsþróun innan teymisins. 
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5. Umræður 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar, umræðan 
studd með fræðilegum tilvísunum og ályktanir dregnar af þeim. Tilgangur 
rannsóknarinnar var að kanna hvort markviss rannsókn og skráning á eigin 
starfsaðferðum í samvinnu við utanaðkomandi rannsakanda sé leið sem getur 
bætt vinnubrögð kennara og þannig haft jákvæð áhrif á árangur nemenda til 
lengri tíma litið.  

Kaflinn byrjar á samantekt. Síðan eru þrjú meginþemu kaflans rædd. Þessi 
þemu tengjast rannsóknarspurningunum og þeim niðurstöðum sem 
rannsóknin leiddi til. Þau fjalla í fyrsta lagi um námsumhverfi og tilhögun 
kennslu og náms fyrir þróunarstarf, í öðru lagi um starfsþróunarferli 
kennaranna og að lokum fjallar síðasta þemað um þær breytingar sem urðu á 
námi nemenda og námsumhverfi samhliða þessu breytingarferli. 

5.1 Rannsóknarspurningar og samantekt 
niðurstaðna 

Í rannsókninni var leitað svara við tveimur spurningum: 
• Hvers konar lærdómsferli styður við starfsþróun kennarateymis sem 

vill breyta starfsháttum sínum í stærðfræðikennslu á yngsta stigi? 
• Hvaða breytingar verða á námi nemendanna samhliða þessu 

breytingaferli? 
Í rannsókninni var lagt upp með lærdómsferli sem var byggt á fræðilegri 

nálgun starfendarannsókna líkt og Sagor (2000, bls. 121–159 af 3156) talar 
um og starfsþróun sem sneri að formlegri samvinnu (e. formal coaching) 
(Robbins 2015, bls. 171–186 af 2730). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 
ljós að ferlinu var ekki fylgt að öllu leyti en þrátt fyrir það mátti sjá 
greinilegar breytingar á námi nemenda sem bendir til þess að starfsþróun hafi 
átt sér stað hjá kennurum teymisins.  

Við gagnaöflun áður en þróunarferlið hófst einkenndist kennsla 
kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni og nám nemenda af beinni kennslu. 



62 

Kennarinn var í hlutverki þess sem fræðir og nemandinn í hlutverki þess sem 
tók við fyrirmælum frá kennara. Nemandinn átti svo að þjálfa vel þá 
námsþætti sem verið var að vinna með í námsbókinni Sprota.  

Í upphafi starfsþróunarferilsins settu kennararnir sér nokkur markmið. 
Mörg þeirra náðust en þó ekki öll og horfa verður á niðurstöðurnar í því ljósi.  

Gerð og framkvæmd kennsluáætlana tókst með ágætum. 
Kennsluáætlanirnar innihéldu fjölbreyttar leiðir að markmiðum og 
athafnamiðað nám í anda vinnubragða og beitingar þeirra eins og rætt er um í 
Aðalnámskrá (2013, bls. 213) varð áberandi. 

Kennurunum tókst að greina betur námslega stöðu nemenda en 
framkvæmd námsaðlögunar tókst ekki nema að litlu leyti á 
starfsþróunartímanum. Að lokum mat teymið það svo að sú vinna sem átti að 
fara í að undirbúa og gefa nemendum tækifæri til að svara djúpum 
innihaldsríkum spurningum í formi þrautalausna væri ekki tímabær. 

Við gerð kennsluáætlana var hugsað fyrir því að nemendur fengju bæði 
tækifæri til að vinna einir og sér og líka saman að úrlausn verkefna í 
athafnamiðuðu námi. Þeir fengju tækifæri til að ræða viðfangsefnin, nota 
tungumál og hugtök stærðfræðinnar og tengja þau við eigið líf og veruleika 
en sú vinna fer helst fram í upphafi þegar nýtt markmið er kynnt til sögunnar 
í innlögn en líka á stöðvunum. Þá hefur nemendum einnig verið gefinn kostur 
á að undirbúa og flytja stutta kynningu á verkefni í 
enduruppbyggingarhlutanum.  

Eins og kom fram á starfsmannafundi í skólanum í lok 
starfsþróunartímabilsins, þar sem teymið kynnti afrakstur vinnu sinnar, 
upplifði það jákvæð viðbrögð og hrifningu samstarfsmanna sinna. Það ýtti 
undir ánægju og gleði teymisins með eigin störf og starfsþróun og ekki var 
annað að sjá en að fagleg sjálfsmynd þeirra hefði styrkst. Birtingarmynd 
þessara breytinga verður nú rædd. 

5.2 Námsumhverfi og tilhögun kennslu og náms 
fyrir breytingaferlið 

Þegar ég horfði á upptökur af kennslustofunum úr fyrri heimsókn minni á 
vettvangi sá ég víða falleg verkefni sem nemendur höfðu unnið eftir 
aðferðum BL í íslensku og samfélagsgreinum. Stofurnar voru ríkulega 
skreyttar verkefnum sem öll sögðu sögu nemenda, sögur eins og hvernig 
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nemandi túlkar viðfangsefnið hverju sinni, hvernig hann stafsetur, hvaða 
færni hann býr yfir o.fl. Þessi verkefni sögðu líka þá sögu að þarna ætti sér 
stað vinna sem krefði nemendur um fjölbreytni í vinnubrögðum og beitingu 
þeirra.  Lítið var hins vegar um verkefni sem minntu á að þarna færi líka fram 
nám í stærðfræði.  

Í niðurstöðunum kemur glöggt fram að í upphafi starfsþróunarferilsins 
beittu kennararnir beinni kennslu í stærðfræði. Nemendur áttu að sitja við 
borðin sín, snúa að töflunni og meðtaka það sem kennarinn lagði inn. Það 
samræmist ekki því sem Protheore (2007, bls.  51 -54), og Witt (2014, bls. 8) 
segja þegar talað er um skilvirkni í kennslu stærðfræði þar sem kennarar eru 
hvattir til að vekja forvitni nemenda og áhuga og bjóða nemendum upp á 
fjölbreyttar leiðir í náminu. Lítið var lagt upp úr kerfisbundnum samræðum 
sem gátu leitt til úrlausnar stærðfræðilegra viðfangsefna og tenging þeirra við 
raunverulegt líf nemenda var lítil og ómarkviss. Fjölbreytni í kennsluháttum 
var því ekki mikil á þessu stigi ferlisins en samkvæmt Tomlinson (2001, bls. 
8–9) eru fjölbreyttar og góðar námsaðstæður forsenda þess að kennsla geti 
orðið áhrifarík og skilað nemendum árangri í námi.  

Nokkuð bar á því í þessum námsaðstæðum að nemendur sýndu merki um 
leiða og bar aðeins á agavanda hjá þeim í kennslustundum. Kennararnir 
þurftu þá að grípa til einhvers konar leikja eða umbunarkerfa til að hafa stjórn 
á aðstæðum. Það má einmitt lesa um það í grein Rúnars Sigþórssonar, (2004) 
að nú sé sú krafa gerð til kennarans að hann búi m.a. yfir þekkingu og færni í 
samskiptum og bekkjarstjórnun, námsmati, einstaklingsmiðun í námi og námi 
á sviði tilfinninga- og félagsþroska en í viðtölum sem ég átti við 
kennarateymið kom í ljós að töluvert vantaði upp á að þessum þáttum 
kennslunnar væri sinnt í stærðfræðikennslunni. Sterkur vilji var til að breyta 
því, þróa starfshættina áfram og bæta þannig fagauðinn innan teymisins enda 
segja Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 
Sigþórsson (2013, bls. 25) að hverskonar starfsþróun sé mikilvæg fagauði í 
starfi kennarans. 

Nemendur höfðu allir sömu námsbók og ég sá engan nemanda með önnur 
hjálpargögn eða annað námsefni. Í fljótu bragði hefði ég getað ályktað sem 
svo að allir nemendur væru eins og þarfir þeirra þær sömu. Í niðurstöðum 
kom fram að kennarar voru ekki farnir að laga námið að nemendunum í 
upphafi starfsþróunarferilsins. Þegar kennararnir voru spurðir út í 
námsaðlögunina kom þó í ljós að þeir hugsuðu sér nemendahópinn nokkurn 
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veginn þrískiptan. Skiptingin fór eftir getu nemendanna. Það var hópurinn 
sem kennararnir kölluðu normal og fylgdi auðveldlega námsefninu í Sprota, 
svo hópur sem þurfti meiri aðstoð við námsefnið og að lokum hópurinn sem 
þurfti meira krefjandi efni.  Þetta kemur heim og saman við 
rannsóknarniðurstöður Hermínu Gunnþórsdóttur og Dóru S. Bjarnason 
(2014, bls. 6–12) en þar má sjá þessa sömu tilhneigingu hjá kennurum að 
flokka nemendur í „normal“ nemendur og „ekki normal“ nemendur (Hermína 
Gunnþórsdóttir og Dóra Bjarnason, 2014, bls. 6-12).  
Það var því fátt sem minnti á þann fagauð sem þarf að vera til staðar til að 

ná árangri í stærðfræðikennslu, en samkvæmt skilgreiningu Hargraves og 
Fullan (2012, bls. 88) er fagauður nauðsynlegur fyrir skilvirka kennslu. Í 
skipulaginu virtist ekki vera gert ráð fyrir þeirri fjölbreytni eða áskorunum í 
kennslu eða námi sem oft einkennir námsumhverfi eins og Boaler (2016, bls. 
172–173) talar um, sem ber þess sterklega merki að þar eigi sér stað lifandi 
og frjótt starf í stærðfræði.  

Til að átta sig betur á þeim fagauði sem teymið bjó yfir og vildi öðlast í 
gegnum starfsþróunarferlið, mátu kennararnir hæfni sína samkvæmt 
hæfnistigum Kyriakides, Creemers og Antoniou (2009, bls. 12–23) í kennslu 
og staðsettu sig samkvæmt þeim en einnig settu þeir sér markmið um það 
hvaða stigi þeir vildu ná. Í niðurstöðum kom í ljós að þegar þetta mat fór 
fram voru kennararnir í teyminu ekki fyllilega meðvitaðir um hæfni sína sem 
kennarar. Teymið gerði sér samt fulla grein fyrir því að sá árangur sem það 
næði og sú starfsþróun sem ætti sér stað hjá kennurum hefði bein áhrif á 
námsárangur nemenda og því væri til mikils að vinna. Það var metið svo að 
með gerð kennsluáætlunar gæti orðið til upphafsstef breytinganna sem leiddi 
til fjölbreyttari kennsluhátta. Með gerð hennar færi fram ákveðin vinna sem 
héldi utan um það ferli breytinga, sem í vændum var. Áætlunin yrði að vera 
með skýrum námsmarkmiðum, fjölbreyttum námsleiðum og vera liður í þeirri 
þróun kennaranna að bæta starfshætti sína og hæfni en margar 
rannsóknarniðurstöður benda til  að starfshættir kennara hafi mikil áhrif í 
námi nemenda ( (Witt, 2014, bls. 14-16; Tomlinson og Allan , 2000, bls. 1-7; 
Protheore, 2007, bls. 51–54).  



65 

5.3 Starfsþróunarferli kennaranna 

Í stórum dráttum var tilgangur breytinganna að þróa meiri og markvissari 
samvinnu innan teymisins sem átti að leiða til meiri fagauðs innan teymisins  
og samræmingar í framkvæmd kennslunnar og betri yfirsýnar yfir nám og 
stöðu nemenda (Hargreves og Fullan, 2012, bls. 88–94). Hlutverk kennarans 
sem hingað til hafði skipulagt kennsluna sem beina kennslu átti að breytast 
yfir í að vera meira greinandi á nám og stöðu nemenda líkt og Witt (2014, 
bls. 14-16) segir þegar hann bendir á mikilvægi þess að kennarinn og 
nemandinn greini og ræði saman um námsframvindu nemandans og að 
kennarinn gefi nemendum sínum hlutdeild í þeirra eigin námi. Niðurstaðan 
var sú að teymið setti sér skýr markmið, skrásetti þau en ætlunin var líka að 
skrá vinnuna sem fylgdi í kjölfarið eins og talað er um að gera í starfenda-
rannsóknarlíkani Sagor (2000, bls. 121–159). Markmiðið með þessum 
breytingum var að bæta nám nemenda og námsárangur.  

Teymið kom sér saman um hvaða atriðum þyrfti að hrinda í framkvæmd 
til að geta hafið breytingaferlið. Það áttaði sig strax á að námsefnið þyrfti að 
vera fjölbreyttara og stærðfræðileg úrlausnarefni þyrftu að krefja nemendur 
um samvinnu og samræðu og fela í sér meiri dýpt en námsbókin Sproti ein og 
sér býður uppá og var rætt um að þróa í því sambandi þrautalausnir fyrir 
nemendur. Það er samkvæmt því sem Witt (2014, bls. 212) leggur áherslu á í 
stærðfræðinámi og kennslu þegar hann fjallar um mikilvægi þess að kennarar 
tengi stærðfræðina við þekkingarheim nemenda. Í þessu sambandi er vert að 
skoða það sem Boaler (2016, bls. 21–32 og 99–100) segir en hún færir rök 
fyrir því að sú stærðfræði sem kennd er í skólum sé varla raunveruleg 
stærðfræði. Hún telur að framkvæmd stærðfræðikennslu sé ólík kennslu í 
öðrum greinum en þurfi ekki að vera það. Hún sé of þröngt hugsuð. Boaler 
segir að hraðinn í stærðfræðikennslu sé of mikill á kostnað dýptarinnar.  

Teyminu fannst spennandi tilhugsun að fjölga námsleiðum fyrir nemendur 
og þróa áfram námsefni nemenda. Það sá tækifæri í að skapa vettvang fyrir 
slíka vinnu en vandinn lá í að skilja hvað raunverulega fælist í djúpum 
stærðfræðilegum úrlausnarefnum.  

Bæði í viðtölum við kennarana og vettvangsathugunum kom skýrt fram að 
þær leiðir og þau vinnubrögð sem fram til þessa höfðu verið viðhöfð í 
stærðfræði, voru ekki í takti við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla 
(2013, bls. 208–217) þar sem talað er um vinnubrögð og beitingu. Til að 
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uppfylla þau viðmið þurfti teymið að hugsa nánar út í og skilgreina hvað 
fjölbreytni í kennsluháttum fæli mögulega í sér og hvernig mætti koma henni 
í framkvæmd en í kaflanum um vinnubrögð og beitingu kemur einmitt fram 
að við lok fjórða bekkjar þurfi nemandinn að geta beitt fjölbreyttum 
vinnubrögðum í námi. Samkvæmt sameiginlegum skilningi teymisins hlaut 
sú fjölbreytni í kennsluháttum að vera forsenda þjálfunar í vinnubrögðum og 
beitingu.  

Í samtali mínu við Ellu á fb benti hún réttilega á að það þarf að vinna að 
þessum viðmiðum frá upphafi skólagöngu nemandans upp að fjórða bekk og 
því sé óraunhæft að þeim sé náð strax á fyrsta ári nemandans í skólanum.  
Áskorunin liggur því líklega í skólamenningu hvers skóla að viðhalda þjálfun 
og skapa nemendum tækifæri til náms sem leiða til þess að nemandinn nái 
þessum markmiðum í lok fjórða bekkjar og samræma vinnubrögð innan 
skólans á milli árganga.  

Í viðtölum sem ég átti við kennara teymisins í upphafi 
starfsþróunarferilsins kom fram að þeir áttuðu sig ekki fyllilega á námslegri 
stöðu nemenda sinna og vildu bæta úr því. Kennararnir gerðu sér hins vegar 
fulla grein fyrir því að það væri ein forsenda þess að hægt væri að koma betur 
til móts við nemendurna og að tilgangur fjölbreyttra kennsluhátta væri 
einmitt að aðlaga námið að þörfum nemenda sem er í samræmi við 
niðurstöður Tomlinson og Allan (2000, bls. 1–7).  

Í niðurstöðunum kemur fram að teymið vildi auka þátt samræðunnar í 
námi nemendanna. Bæði átti að gera ráð fyrir samræðum á stöðvunum en 
einnig út frá líkani stundaglass BL þegar innlögn á nýjum námsþætti færi 
fram, en þar er markmiðið að tengja viðfangsefnið við nemendurna í gegnum 
samræðuna í efsta hluta glassins. Það samræmist vel því sem Ahir (2014, bls. 
177) segir um beitingu tungumálsins en hann bendir á að beiting 
tungumálsins sé leið til að mæta þörfum nemandans og nauðsynlegt sé að 
tengja fyrri þekkingu eða reynslu nemenda viðfangsefninu í stærðfræði því 
það gefur þeim færi á að skilja og tengja sig við ný stærðfræðileg 
viðfangsefni sem geta að öðrum kosti orðið þeim ofviða. Það er í anda 
kenninga Vygotsky (1978, bls. 86) um félagslega hugsmíðahyggju en 
samkvæmt henni á nám sér stað í gegnum samskipti. Ahir (2014) tekur sem 
dæmi að þegar nemendur eiga t.d. í erfiðleikum með talnaskilning getur 
notkun tungumálsins í stærðfræði tengt viðfangsefnið við reynsluheim 
nemenda og þannig varpað ljósi á vandann sem nemandinn glímir við. 
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Með þessum markmiðum voru tekin skref í átt að meira örvandi og 
hvetjandi námsumhverfi en þau skref byggðu á hugmyndum um tengsl og 
samskipti nemenda, sköpun og skilning sem samræmist því sem Ahir (2014, 
bls. 186) segir að sé nauðsynlegt í stærðfræðinámi nemenda.  

Starfsþróunarferli kennar-
anna var skipulagt þannig að 
í upphafi ferilsins voru 
viðmið um árangur kennara 
í kennslu skoðuð og 
kennararnir settu sér 
markmið. Til þess voru 
hæfnistig Kyriakides, 
Creemers og Antoniou 
(2009, bls. 12–23) notuð. Þá 
var ákveðið að styðjast við 
sjö þrepa hringferli 
starfendarannsóknar Sagor    

Mynd 12 Starfsþróunarferill kennaranna  
 
(2000, bls. 121–159) og byggja á hugmyndum Robbins (2015, bls. 155 af 
2730) um formlega samvinnu, sem leið til starfsþróunar. Í lok ferilsins 
endurmátu kennararnir sig miðað við hæfnistig  Kyriakides, Creemers og 
Antoniou (2009, bls. 12–23) og settu sér ný markmið. Þetta skipulag er í 
góðu samræmi við kenningar McNiff, Lomax og Whitehead, (1996, bls. 7–
11) sem segja að starfendarannsóknir, rannsóknir sem starfsfólk framkvæmir 
á sjálfu sér í starfi, séu góð leið til starfsþróunar.  

Glögglega mátti skynja sterkan vilja teymisins til starfsþróunar og að mati 
teymisins hafði starfsþróun í stærðfræðikennslu setið á hakanum hingað til. 
Mikil áhersla hefur verið lögð á starfsþróun í íslensku og samfélagsgreinum í 
skólanum í gegnum BL. Það er alveg í anda þess sem Rósa Eggertsdóttir 
(2013, bls. 173) segir um viljann til breytinga en hún bendir einmitt á að 
viljinn til að ná meiri árangri sé helsti hvatinn að starfsþróun. Þá var augljóst 
að teymið hafði mikinn metnað til að öðlast þann fagauð sem Hargraves og 
Fullan (2012, bls. 88–94) segja að sé nauðsynlegur fyrir árangursríka 
kennslu. Í upphafi breytingaferlisins eins og áður hefur komið fram höfðu 
kennararnir metið sig skv. viðmiðum um hæfnistig Kyriakides, Creemers og 
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Antoniou (2009, bls. 12–23). Kennararnir mátu sig svo aftur í lok ferlisins 
samkvæmt hæfnistigum þeirra og staðsettu sig á því stigi sem þeim fannst 
þeir vera á eftir tímabilið. Niðurstaðan af því mati var sú að kennurunum 
fannst þeir standa nokkurn veginn í stað. Hugsanlega gerðu þeir sér betur 
grein nú í lok ferilsins, fyrir þeim aðferðum sem þeir beittu í kennslu og 
undirbúningi og hver raunveruleg staða þeirra sem kennara var, en áður. Í 
kjölfarið fór fram umræða um hvaða leiðir væru færar fyrir kennara til að ná 
tilsettum markmiðum í starfsþróun sinni en í skrifum Stoll (2006, bls. 226–
227) kemur fram að mikilvægt sé að kennarar séu tilbúnir til að líta á sjálfa 
sig sem nemendur í starfi sínu og átta sig á að þeir verða aldrei fullnuma. 
Niðurstaðan í þessum samræðum var sú að margt af því sem beið teymisins 
og leiddi til mögulegrar starfsþróunar var ekki svo fjarri því sem kennararnir 
þekktu úr þeirra eigin störfum sem kennarar og þeir nýttu sjálfir í 
kennslufræðilegri vinnu með nemendum sínum. Það eru atriði eins og að 
setja sér markmið, samvinna og samræður sem leiðir til að ná markmiðunum 
og ígrundun og mat áður en næsta ferli hefst. Þessar samræður leiddu af sér 
þá spurningu af hverju þessi vinnubrögð eru okkur fagfólkinu framandi í svo 
mörgum tilfellum. Hvort þeim leiðum til náms sem við ætlum nemendum 
okkar megi líkja við og heimfæra upp á starfsþróun okkar sem fagfólks og 
þær geti orðið eðlilegur þáttur í störfum okkar líkt og Trausti Þorsteinsson 
(2013, bls. 25) bendir á þegar hann segir að sjálfsmat og ígrundun þurfi að 
verða sjálfsagður þáttur í starfi kennara. 

Á starfsferli kennaranna höfðu þeir báðir sótt námskeið í 
stærðfræðikennslu utan skólans og þannig reynt að þróa kennsluhætti sína í 
starfi til betri vegar. Þessi námskeið höfðu valdið þeim vonbrigðum því 
einhverra hluta vegna þá höfðu námskeiðin eða sú þekking sem af þeim 
hlaust ekki nýst að neinu marki þegar inn í skólastofuna kom. Að auki var 
teymið ekki samstíga í því að sækja sér nýja þekkingu í stærðfræði og sóttu 
því kennararnir ekki endilega sömu námskeiðin sem virðist hafa gert þeim 
erfiðara fyrir þegar kom að því að innleiða afrakstur námskeiðanna í 
framkvæmd kennslunnar. Það eitt og sér að sækja sér nýja þekkingu út fyrir 
hið daglega starfsumhverfi virðist ekki duga til starfsþróunar í mörgum 
tilfellum. Eins og fram hefur komið hjá ýmsum fræðimönnum þá nærist 
starfsþróun á samskiptum og samræðum samstarfsaðila (Robbins, 2015, bls. 
158 af 2730; Hammond og Richardson 2009, bls. 46–53). Til þess að auka 
dýpt samræðnanna og samvinnunnar og til að auka líkurnar á að ný 
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vinnubrögð sem einkenna lærdómsferli kennaranna, festist í sessi, þarf 
reynsla sem byggir á sameiginlegri upplifun þeirra sem starfa eiga saman í 
aðstæðum og hefur merkingarbæra skírskotun, að eiga sér stað. Það 
samræmist vel því sem Finnarnir Heikkinen, Jokinen og Tyjälvä (2012, bls. 
11 og 112) og Stoll (2006, bls. 226–227) segja um starfsþróun og mikilvægi 
þess að fólk sem miðlar upplýsingum sín á milli, hrærist og starfi í svipuðum 
aðstæðum.  

Teymið sá tilgang í starfsþróunarferlinu og var nokkuð fært um að 
skilgreina þá sýn sem það hafði á breytingarferlinu framundan. Næsta skref 
var að gera aðgerðaráætlun sem fæli í sér gerð kennsluáætlunar sem innihéldi 
þau atriði sem teymið vildi vinna að í breytingaferlinu ásamt rannsókn á eigin 
störfum og skráningu á þeim og ákveðið var að styðjast við sjö þrepa 
hringferli starfendarannsóknar Sagor (2000, bls. 121–159) og byggja á 
hugmyndum Robbins (2015, bls. 155 af 2730) um formlega samvinnu, sem 
leið til starfsþróunar. Hammond og Richardson (2009, bls. 46–53) benda 
einmitt á mikilvægi þess að semja og framkvæma aðgerðaáætlun sem hefur 
það að markmiði að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og misjafnar 
þarfir þeirra.  

Í niðurstöðunum kom í ljós að teymið nýtti sér starfendarannsóknarlíkanið 
ekki nema að takmörkuðu leyti. Á sjötta þrepi í sjö þrepa ferli Sagor (2000) 
er talað um að rannsakendur styðjist við áreiðanleg gögn varðandi verkefni 
stigsins sem felur í sér að rannsaka og skrá eigin störf. Það þrep virðist hafa 
verið flöskuháls í þróunarferli teymisins. Í rannsóknarferlinu takmarkaðist 
gagnasöfnun við gerð kennsluáætlana og samræður sem ekki voru skráðar 
nema að hluta og verður að horfa á niðurstöðurnar í því ljósi. Má í því 
sambandi rifja upp skilgreiningu Guskey (2000, bls. 15 af 308) á starfsþróun 
sem markvissu og stöðugu ferli í viðleitni kennara til að auka hæfni í kennslu. 
Verkefnið snerist öðrum þræði um að fylgjast með og rannsaka breytingar á 
framkvæmd kennslu og náms, en hinn hluti verkefnisins snerist um að þróa 
störf teymisins inn á við. Samkvæmt skilgreiningu á fagauði hefur kennari 
sem hefur öðlast fagauð þróað með sér þekkingu og hæfni til að taka 
meðvitaðar og rökréttar ákvarðanir í kennslu. Í niðurstöðunum kom fram að 
annar kennarinn gerði sér ekki alltaf grein fyrir af hverju hann framkvæmdi 
eða gripi til þeirra aðgerða sem hann greip til í kennslu og ekki var alltaf ljóst 
hvað það var sem gerði það að verkum að kennslan gekk upp að hans mati 
eða ekki. Í því ljósi  er vert að skoða hvað felst í fagauði og hversu mikilvægt 
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er að þróa hann hjá kennurum samanber Hargreves og Fullan (2012, bls. 88–
94) sem segja að fagauður sé nauðsynlegur fyrir árangursríka kennslu.  

Til að þróa fagauðinn í gegnum starfendarannsóknir mæla Heikkinen, 
Jokinen, og Tynjälvä,  (2012, bls. 11 og 112) með jafningjastuðningi sem leið 
til starfsþróunar og segja jafnframt að hann sé áhrifarík leið og benda í því 
sambandi á mikilvægi formlegrar menntunar í jafningjastuðningi. Undir þetta 
taka Dufour og Fullan (2013, bls. 14–15) sem telja að jafningjastuðningur sé 
forsenda að námi fyrir alla, kennara og nemendur og að rjúfa verði þá 
einangrun sem einkennir of oft störf kennara.  

Í ljósi niðurstaðnanna má segja að jafningjastuðningurinn einn og sér 
hefði þurft formlega innleiðingu og leiðsögn enda segja Johnson og Rigby 
(2012, bls. 11) að þátttakendur í jafningjastuðningi þurfi að fá tíma til að æfa 
formlega samvinnu. Að sama skapi má draga þá ályktun að sú leið sem ég fór 
að senda teyminu bæklinginn „Peer-Coaching-Guidelines“ (Johnson og 
Rigby, 2012) á fb, hefði þurft að gerast með öðrum og formlegri hætti. 
Teymið hefði þurft að fá svigrúm og stuðning til að þjálfa vinnubrögð sem 
einkenna árangursríkan jafningjastuðning í anda þess sem Robbins (2015, 
bls. 158 af 2730) bendir á að feli í sér. Það breytti því ekki að teymið gerði 
sér ljóst hve mikilvægur jafningjastuðningurinn er og taldi sig þrátt fyrir allt 
búa vel í þeim efnum. Í því sambandi sögðu kennararnir í viðtali á seinni 
stigum þróunarferlisins að líklega bæti þeir hvor annan upp í teymisvinnunni. 
Styrkleikar þeirra væru nokkuð ólíkir því á meðan annar kennaranna byggi 
yfir mikilli starfsreynslu, byggi hinn kennarinn yfir þeim eldmóði sem þarf, 
að þeirra mati, til að hefja breytingaferli í átt að bættum starfsháttum en þá 
komum við aftur að viljanum sem Rósa Eggertsdóttir (2013, bls. 173) segir 
að sé hvatinn að öllu breytingaferli.  
Þegar rýnt var í formið á samstarfi teymisins í lok ferilsins kom í ljós að 

líkja mátti samstarfi þeirra við hugmyndir Robbins (2015, bls. 155 af 2730) 
um jafningjastuðning sem blöndu af samráði og formlegri samvinnu en ekki 
eingöngu formlegri samvinnu eins og lagt hafði verið upp með. Sú samvinna 
felur í sér framkvæmd þar sem samstarfsaðilar veita hvor öðrum stuðning til 
að takast á við krefjandi verkefni, breytta starfshætti og rannsóknir á eigin 
störfum til að byggja upp eigin færni í starfi (Robbins, 2015, bls. 171–186 af 
2730).  
Þó niðurstöður sýni að skráningar á reglubundnum og sameiginlegum 

ígrundunum teymisins færu ekki fram eins og rætt er um í sjö þrepa hringferli 
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starfendarannsókna Sagors (2006) voru skráningar vissulega framkvæmdar 
við gerð kennsluáætlana og miklar breytingar mátti sjá bæði í kennslu og 
námi nemenda. Sameiginlegar ígrundanir teymisins áttu sér einnig stað við 
gerð kennsluáætlana þar sem reynt var að bæta og laga það sem betur mátti 
fara í kennslu og námi nemendanna sem er alveg í anda þess sem Robbins 
(2015, bls. 155 af 2730) segir um jafningjastuðning en þær skráningar sögðu 
hins vegar lítið til um sjálfa starfsþróun kennaranna og þeirra sem teymis 
m.t.t. þess fagauðs sem þeir vildu öðlast (Hargreves og Fullan, 2012, bls. 88). 
Við höfðum rætt það á sameiginlegum fundi að þessi liður í þróunarstarfinu 
gæti reynst teyminu erfiður þröskuldur að stíga yfir því eins og Ella sagði þá 
átti hún erfitt með að gagnrýna annað fólk. Leiða má að því líkur að þar sem 
sameiginleg ígrundun, sem á að fela í sér uppbyggjandi gagnrýni meðal 
samstarfsfólks, er ekki partur af samræðumenningu stofnunarinnar geti hún 
valdið starfsfólki ótta og kvíða enda kemur fram í máli Robbins (2015, bls. 
159 af 2730) að traust á meðal samstarfsaðila sé oft vanmetið og skortur á því 
sá þáttur sem líklega kemur í veg fyrir raunverulegan árangur í gegnum 
samstarf. 
Þegar ég spurði teymið hvers vegna skráningar væru svo takmarkaður 

hluti af ferlinu hjá þeim var svarið tímaskortur. Upplifun teymisins var sú að 
það næði ekki að klára það sem það þurfti að gera og það væri undir miklu 
álagi vegna þess. Hugsanlega má rekja tímaskortinn til skipulags innan 
skólans sem skapaði nokkurs konar spíral tímaskorts sem varð til þess að 
ákvarðanir sem stundum voru teknar á hlaupum hafi mögulega ekki verið 
nógu ígrundaðar og því orðið þess valdandi að grunnatriði formlegrar 
samvinnu eins og Robbins (2015, bls. 155 af 2730) bendir á að þurfi að vera 
til staðar í árangursríkum jafningjastuðningi, gengu jafn brösuglega og raunin 
varð.  Ef litið er til þess sem Johnson og Rigby (2012, bls. 3) segja um 
jafningjastuðning þá kemur í ljós að í gegnum hann geti kennari betur greint 
þau markmið sem hann þarf að ná, til að þróa sig áfram í starfi og náð 
einbeitingu til að skipuleggja næstu skref í starfsþróunarferlinu.  
Það olli mér töluverðum áhyggjum að án þess að halda fundargerðir með 

formlegum hætti og skrásetja þannig umræðuna, yrði aðgerðaráætlun og 
markmiðasetning teymisins ekki nægilega markviss né leiðirnar að þeim og 
þannig gengi breytingarferlið hugsanlega hægar fyrir sig, yrði ómarkvissara 
en ella hefði orðið og festist síður í sessi sem vinnubrögð teymisins. Þrátt 
fyrir þessa hnökra í þróunarferlinu var alveg ljóst að breytingaferlið hafði 
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jákvæð áhrif á starfsanda kennaranna og viðhorf þeirra til starfsins því eins 
og Ella sagði þá vildi hún halda áfram á þessari braut. Hún sagði að svona 
vinna ýtti við henni og að hún vildi sjá fleiri kennara í kringum sig taka upp 
sams konar vinnubrögð. Starfið yrði beittara og skemmtilegra. Hún sagði að 
bættum starfsháttum fylgdi góð tilfinning. En það kom nokkuð skýrt fram í 
máli kennaranna að þeir töldu að áframhaldandi stuðningur eða ráðgjöf inni á 
starfsvettvangnum væri nauðsynlegur til að geta haldið starfsþróunarferlinu 
áfram. Robbins (2015, bls. 171–186 af 2730) nefnir einmitt að ákveðin atriði 
þurfi að vera til staðar svo hægt sé vinna að formlegri samvinnu í 
jafningjastuðningi. Þau eru tími og áþreifanlegur stuðningur við þau 
vinnubrögð sem eiga sér stað í jafningjastuðningi.  
Þó svo að skráning á rannsóknarþætti eigin starfa hafi setið á hakanum 

meðan á starfsþróunarferlinu stóð mátti sjá töluverðar breytingar á 
undirbúningi og framkvæmd kennslunnar. Teymið útbjó ígrundaðar 
kennsluáætlanir, kennslan fór úr því að vera bein kennsla yfir í fjölbreyttari 
kennsluhætti og námið fór úr því að vera það sem kallað er hefðbundið 
bóknám yfir í athafnamiðað nám.  

Í ljósi þess hvað formlegt samstarf innan teyma er mikilvægt allri 
starfsþróun má segja að það hefði komið kennurunum vel að sá þáttur 
starfsþróunarferlisins hefði fengið bæði formlega innleiðingu og skipulagða 
þjálfun. Slíku verkefni fylgir mikil og flókin vinna, meiri vinna en lagt var 
upp með í þessu verkefni.  

5.4 Breytingar á námi nemendanna 

Þrátt fyrir vissa annmarka í skráningu á sameiginlegum ígrundunum 
teymisins skv. starfendarannsóknarlíkani Sagor (2000, bls. 121–159 af 3156) 
þá var ljóst að teymið náði töluverðum árangri í þeim markmiðum sem það 
hafði sett sér í upphafi. Á fyrstu fundunum sem ég átti með teyminu ræddum 
við þær breytingar sem teymið vildi gera í námi nemenda og hvernig það 
gæti unnið saman að því að koma þeim breytingum í framkvæmd. Teymið sá 
möguleika sem fólust í gerð vandaðra kennsluáætlana. Með gerð þeirra urðu 
miklar breytingar á starfsháttum teymisins í kennslu sem leiddu til jákvæðra 
breytinga á námi nemendanna. Öll yfirsýn yfir námsferli nemenda varð meiri, 
markmiðasetning skýrari og leiðirnar að markmiðunum fjölbreyttari.  
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Teymið ákvað að skipuleggja störf sín út frá stöðvavinnu á meðan á  
heimsóknum mínum stóð. Skipulagið fólst í að á hverri nýrri stöð var 
nemendum boðið upp á mismunandi leiðir til að vinna að því viðfangsefni 
sem unnið var með í hvert sinn. Þar sem stöðvarnar voru sex var um nokkra 
fjölbreytni í skipulagningu kennslu, námi og hjálpargögnum að ræða en 
samkvæmt Tomlinson (2001, bls. 22–23 ) þurfa kennarar að beita fjölbreytni 
í kennsluháttum og bjóða upp á fjölbreytni í hjálpargögnum til að auka líkur á 
árangri nemenda í námi. Í Aðalnámskrá (2013, bls. 213) er einnig kveðið á 
um að nemendur skuli þjálfaðir upp í ákveðnum vinnubrögðum og beitingu 
stærðfræðinnar. Þegar skoðað var hvað einkenndi stöðvavinnuna og 
samræmdist hæfniviðmiðum um vinnubrögð og beitingu (Aðalnámskrá 2013, 
bls. 213) kom í ljós að mikið var lagt upp úr athafnamiðuðu námi en einnig 
samvinnu og samræðu bæði á milli nemenda og líka á milli kennara og 
nemenda en samvinnunám er af mörgum sérfræðingum talið vera ríkur þáttur 
í að mynda kjöraðstæður í námi nemenda (Johnson og Smith, 2006). Þá telur 
Ahir (2014, bls. 177) að mikilvægt sé að nemendum sé gefið tækifæri til 
stunda stærðfræðinám í gegnum samræður en með því móti geti þeir þroskað 
með sér huglægan skilning á stærðfræði og gert skilning sinn sýnilegan 
öðrum. Kennararnir ræddu það á fundi sem ég sat með þeim snemma í ferlinu 
að hlutverk þeirra þyrftu að breytast frá því að vera einungis fræðarar í beinni 
kennslu yfir í að hafa fleiri kennsluaðferðir með fjölbreyttari leiðum, bæði 
hvað varðar opnar umræður, lausnaleit og meiri notkun hjálpargagna á valdi 
sínu. Þeir þyrftu að vera meira greinandi í störfum sínum og leggja með því 
áherslu á að greina námslega stöðu nemendanna. Í skipulagi kennaranna á 
stöðvunum bar lítið á námsaðlögun en kennararnir lögðu sig samt fram við að 
greina og skrá hjá sér upplýsingar um þau atriði sem betur máttu fara í námi 
nemendanna. Slík skráning er á meðal þess sem Protheore (2007, bls. 51–54) 
segir að hjálpi til við að gefa raunsanna mynd af námslegri stöðu nemenda. 
Markmiðið sem teymið setti sér var að alltaf á eftir stöðvavinnu skyldu 
nemendur fá endurinnlögn á námskeiðum á þeirri þjálfun og þeim 
viðfangsefnum sem unnið var að á stöðvunum. Tomlinson (2001, bls. 22–23) 
segir að endurinnlagnir og örnámskeið séu ákjósanlegar leiðir til að mæta og 
styðja við nám nemenda í fjölbreyttum nemendahópi.   
Þegar leið á vinnu nemenda á stöðvunum urðu til falleg verkefni sem 

sögðu ákveðna sögu um þá vinnu sem átt hafði sér stað í stærðfræðinni yfir 
ákveðið tímabil. Í gegnum þessa sögu mátti sjá hvert viðfangsefni 
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nemendanna var, hvernig skilningur þeirra á verkefninu gat verið misjafn og 
jafnvel hvort þessi vinna hafði höfðað til þeirra. Þessi verkefni voru hengd 
upp og höfð til sýnis líkt og gert var við verkefnin í BL. Einnig var hvert nýtt 
markmið hengt á svokallaðan stærðfræðivegg þannig að nemendur gátu alltaf 
séð að hvaða markmiði var verið að vinna eða hafði verið unnið. Ýmis 
hjálpargögn voru nú bæði sýnileg og aðgengileg fyrir nemendur og voru 
nemendur hvattir til að nýta sér þau sem hluta af námsefni. Námsumhverfi 
snýst nefnilega um meira en það sem við sjáum og snertum því það er líka  
andrúmsloft stærðfræðinnar. Hvernig getur kennari búið til andrúmsloft þar 
sem stærðfræðin er kennd í frjóu umhverfi þar sem nemendur eru hvattir til 
að spyrja, ræða saman og skapa? Boaler (2016, bls.172 –173) nefnir nokkur 
atriði sem einkenna hvetjandi námsumhverfi. Hún talar um atriði eins og 
viðhorf til stærðfræðinnar, sköpun, skilning, samskipti og samræður. Þegar 
skoðað er hvaða áhrif starfsþróun kennaranna hafði á nám nemenda má leiða 
líkur að því að námsumhverfið hafi tekið á sig mynd örvandi andrúmslofts í 
anda þess sem Boaler (2016) talar hér um. 

Í starfsþróunarferlinu varð það niðurstaða teymisins að sú vinna sem 
upphaflega var í aðgerðaráætluninni og fólst í að breyta viðfangsefnum 
nemenda í stærðfræði í átt að þrautalausnum eins og Boaler (2016, bls. 57 –
90) lýsir þeim, væri ekki tímabær. Teymið hélt sig þannig við þau 
námsmarkmið sem unnið er út frá í námsbókinni Sprota en fjölgaði 
námsleiðunum að markmiðunum sem fólu í sér þjálfun á vinnubrögðum og 
beitingu eins og lýst er í Aðalnámskrá (2013, bls. 208 –217). 

Árangur teymisins varðandi breytingar á námi nemenda gæti 
endurspeglast í því að sama viðhorfskönnun og lögð var fyrir nemendur í 
upphafi starfsþróunarferilsins, var lögð fyrir í lok hans en færri nemendur 
merktu þá við fýlukarlinn en í upphafi. Það bendir til þess að þær breytingar 
sem urðu á námi nemenda hafi haft jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til 
stærðfræðinámsins.  
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6. Lokaorð 
Í lokaorðunum mun ég að líta yfir farinn veg og stikla á stóru um skipulag 
rannsóknarinnar, fræðilega þætti hennar og hvaða vísbendingar niðurstöður 
hennar gefa. Að lokum ræði ég hvaða lærdóm og gagn ég hafði af 
rannsókninni og samvinnunni við teymið sem hún hverfðist um. 

Í rannsókninni var megináherslan lögð á að rannsaka hverskonar 
lærdómsferli myndi styðja við starfsþróun kennarateymis sem vildi breyta 
starfsháttum sínum í kennslu í stærðfræði á yngsta stigi grunnskóla til betri 
vegar og hvaða breytingar mátti sjá á námi nemendanna samhliða þessu ferli. 
Kennarar teymisins höfðu fallist á að verða meðrannsakendur og beita 
aðferðum starfendarannsókna.  

Ég safnaði gögnum í formi viðtala, fundargerða, dagbóka og ýmissa 
upptaka. Einnig gerðu kennarar faglegt sjálfsmat á sér og nemendur svöruðu 
viðhorfskönnun en niðurstöður hennar gáfu til kynna líðan nemenda í upphafi 
ferlisins og í lok þess. 

Í fræðilegum hluta verkefnisins var sagt frá fræðilegum bakgrunni 
rannsóknarinnar. Ákveðin atriði þurfa að vera til staðar svo lærdómsferli 
kennara geti átt sér stað. Í því sambandi er talað um starfsþróun sem tekur til 
þess hvernig einn eða fleiri rannsaka og skoða kennslu og hvaða þætti þurfi 
að leggja áherslu á til að gera hana fjölbreyttari og skilvirkari samkvæmt 
skilgreiningu Guskey (2000, bls. 15 af 308 ). Út frá starfsþróunarhugtakinu er 
gerð grein fyrir mikilvægi jafningjastuðnings en markmiðið  með slíkum 
stuðningi þar sem samstarfsmenn styðja og rýna í störf hver annars á 
uppbyggilegan hátt er að stefna að jákvæðum breytingum á störfum 
viðkomandi kennara og þannig auka námsárangur og gæði náms nemenda 
(Robbins, 2015, bls. 171-186 af 2730). Markmiðið með því að fara í svo 
nákvæma vinnu var að skapa fagauð sem er nauðsynlegur til að ná árangri í 
skólastarfi (Hargraves og Fullan, 2012, bls. 88). Kennararnir sem tóku þátt í 
rannsókninni vildu að starfsþróunin leiddi til bættra kennsluhátta í 
stærðfræði. Markmiðið var að gera nám nemendanna athafnamiðað með 
fjölbreyttum kennsluháttum, tileinka sér ný viðhorf í stærðfræði og innleiða 
kafla Aðalnámskrár grunnskóla (2013, bls. 26) um vinnubrögð og beitingu.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru tvíþættar. Annars vegar sá þáttur sem 
snýr að starfsþróun kennaranna og hins vegar sá þáttur sem snýr að námi 
nemenda. Greina mátti samhliða starfsþróunarferli kennaranna að nám 
nemenda hafði tekið miklum breytingum. Nám nemenda í stærðfræði varð 
meira athafnamiðað þó ekki tækist að fullu að breyta kennsluháttum og 
viðfangsefnum nemenda eins og stefnt var að í upphafi. Nemendur virtust 
samkvæmt viðhorfskönnun vera ánægðari í stærðfræðináminu eftir 
breytingar.  Meira var um beina tengingu námsins við nemandann, skilvirkar 
umræður og hópastarf þar sem allir störfuðu sem jafningjar og hjálpuðust að 
við að skilja efnið. Námsefnið varð sýnilegra og námsumhverfið 
skemmtilegra held ég að sé óhætt að segja. 

Ég tel að eitt meginatriði niðurstaðanna sé að þær varpa ljósi á að 
kennarar telja sig þurfa stuðning og ráðgjöf inn á starfsvettvanginn sinn þegar 
innleiða á ný vinnubrögð og það sé vænlegt til árangurs í starfsþróun þeirra 
að framkvæmdin fari fram með formlegum og markvissum hætti í gegnum 
jafningjastuðning. Hammond og Richardson (2009, bls. 46-53) vísa í 
rannsóknarniðurstöður sem benda til þess að andrúmsloft sem einkennist af 
stöðugu og markvissu námi kennara, hvetji þá áfram í viðleitni þeirra til að 
þróa áfram störf sín í gegnum samræður, og í framhaldinu að miðla þeirri 
þekkingu sem þeir hafa öðlast til samstarfsmanna. Slíkt leiðir til nýrrar og 
meiri þekkingar í starfsmannahópum hvort sem um er að ræða fámenn teymi, 
starfsmenn á ákveðnu stigi eða kennarahópinn allan.  

Við gagnaöflun kom í ljós að kennararnir töldu sig ekki hafa nægan tíma 
til að skrásetja sameiginlegar ígrundanir á störfum sínum líkt og talað er um 
að gera þurfi á sjötta þrepi í sjö þrepa hringrás starfendarannsókna skv. Sagor 
(2006). Það virtist þó ekki hafa áhrif á þær breytingar sem greina mátti á 
námi og námsumhverfi nemenda. Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð 
þá krefjast rannsóknir og skráningar á eigin störfum tíma og skipulags.  

Margt lærði ég af þessu ferli en stóri lærdómurinn sem draga má af 
rannsókninni er að innleiðing nýrra vinnubragða með rannsókn á eigin 
störfum og jafningjastuðningi krefst formlegrar innleiðingar og eftirfylgdar. 
Erfitt er að fullyrða nokkuð um hvað er orsök og hvað er afleiðing í 
starfsþróunarferli sem þessu en velta má fyrir sér hvort innleiðing á nýjum 
viðhorfum til stærðfræðinnar og innihaldi hennar hefði rist dýpra ef teymið 
hefði lagt meiri áherslu á að vinna með markvissum hætti að eigin 
starfsþróun í gegnum starfendarannsókn og jafningjastuðning. Spyrja verður 
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hvort og hvernig þeim tíma sé varið sem kennarar hafa til undirbúnings en 
kennarar báru í þessu tilfelli við tímaskorti. Hvort hætta sé á að tímaskortur 
verði í einhverjum tilfellum til vegna innra skipulags skólastofnana og vöntun 
á formfestu t.d. varðandi fundi og fundargerðir. Sú hætta getur leitt til þess að 
ákvarðanir eru teknar á hlaupum eins og stundum varð raunin hjá 
kennurunum í rannsókninni.  

Ég er þakklát fyrir þessa reynslu. Ég hef notið þess að starfa með teyminu 
og viða að mér efni sem nýttist mér í rannsókninni auk efnis sem getur nýst 
mér og teyminu til frekari starfsþróunar. Í gegnum rannsóknina fékk ég 
tækifæri til að kynnast skólasamfélagi sem ég þekkti ekki áður og tók mér 
opnum örmum. Mér var treyst til að rýna inn í líf og störf tveggja kennara og 
upplifa fagmennsku sem gaf mér innblástur og nýja von um að til væru leiðir 
sem gætu uppfyllt þarfir kennara fyrir aukna þekkingu sem skilar sér í 
bættum starfsháttum, þar sem þeim er gefið tækifæri til að endurnýjast og 
þróast með stöðugum og markvissum hætti. Þessi reynsla veitti mér innsýn í 
tilveru kennara sem einkenndist af krafti, þor og dugnaði. Ég hef séð með 
eigin augum hverju vilji og áhugi á að bæta vinnubrögð og starfsumhverfi 
með markvissum hætti getur komið til leiðar til góða fyrir bæði starfsfólk og 
nemendur sem birtist í meiri gleði og áhuga auk þess að gera námið 
áþreifanlegra og fjölbreyttara. 

Að lokum tel ég að í ljósi niðurstaðnanna sé þörf kennara fyrir aukinn 
stuðning og ráðgjöf inni á vettvangi starfsins alveg augljós. Það er von mín 
að skólastjórar hafi í huga þau tækifæri sem felast í að ráða til sín fagfólk sem 
er sérhæft í að koma á og fylgja eftir starfsþróun kennara í skólum landsins til 
hagsbóta fyrir bæði kennara og nemendur. 



78 

Heimildir 
Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2013. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið 

Ahir, B. (2014). Communicating mathematically. Í M. Witt (ritstjóri) 
Primary Mathematics for Trainee Teachers, (bls. 177-195). London: 
SAGE Publications. 

Barber, M., Chijioke, C. og Mourshed, M. (2010). How the world’s most 
improved school systems keep getting better. McKinsey & Company. 
Sótt af http://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-
insights/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-
better 

Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students' potential 
through creative math, inspiring messages and innovative teaching. 
San Francisco: John Wiley & Sons 

Boaler, J. (2010). The elephant in the classroom: Helping children learn and 
love Maths. London: Souvenir Press. 

Daniels, H., Cole, M. og Wertsch, J. (2007). The Cambridge companion to 
Vygotsky. Choice Reviews Online, 45(04), 86. 
http://dx.doi.org/10.5860/choice.45-2312 

DuFour, R. og Fullan, M. (2013). Cultures built to last: Systemic PLC's at 
work. Bloomington: Solution Tree Press. 

The Education Alliance. (2006). Closing the achievement gap: Best practices 
in teaching mathematics. Sótt af 
http://www.gram.edu/sacs/qep/chapter%204/4_1EducationAlliance.pdf 



79 

Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese Approaches to Professional  
Development: The Case of Lesson Study. Journal of Teacher 
Education, 53(5), bls. 393-405. 
http://dx.doi.org/10.1177/002248702237394 

Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 
(2013). „Miðlarar menntunar, siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir“: 
Viðtal við Trausta Þorsteinsson. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa 
Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar), 
Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni, 
bls. 19-33. Reykjavík: Háskólaútgáfan og Háskólinn á Akureyri. 

Guskey, T. (2000). Evaluating professional development. Corwin Press. 
California: Thousand Oaks.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2004). Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf. 
Tímarit um menntarannsóknir, 1, 27-38. 

Hafsteinn Karlsson (2009). Kennsluaðferðir í íslenskum og finnskum 
grunnskólum. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2009/001/index.htm. 

Hafþór Guðjónsson (2008). Starfendarannsóknir við Menntaskólann við 
Sund. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm. 

Hammond, L. og Richardson, N. (2009). Teacher learning: What matters? 
Educational Leadership 66(5), bls. 46-56. 

Hargreaves, A. (2001). The emotional geographies of teachers’ relations with 
colleagues. International Journal of Educational Research, 35(5), 503-
527. http://dx.doi.org/10.1016/s0883-0355(02)00006-x 

Hargreaves, A. og Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming 
teaching in every school. New York: Teachers College, Columbia 
University 



80 

Heikkinen, H., Tynjälä, P. og Jokinen, H. (2012). Peer-group mentoring for 
teachers' professional development. London: Routledge. 

Hermína Gunnarsdóttir, og Dóra S. Bjarnadóttir. (2014). Conflicts in 
teachers’ professional practices and perspectives about inclusion in 
Icelandic compulsory schools. European Journal of Special Needs 
Education, 29(4), 491-504. 
http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2014.933543 

Johnson, D., Johnson, R. og Smith, K. (2017). Group work: Using 
cooperative learning groups effectively. Vanderbilt University. 
Cft.vanderbilt.edu. Sótt af https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-
pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-
learning-groups-effectively/ 

Johnson, S. M. og Rigby, B. (2012). Peer coaching guidelines. Sótt af 
http://coaching@whydev.org 

Kyriakides, L., Creemers, B., og Antoniou, P. (2009). Teacher behaviour and 
student outcomes: Suggestions for research on teacher training and 
professional development. Teaching And Teacher Education, 25(1), 
12-23.  

McNiff, J. (2016). You and your action research project. London: Routledge, 
Taylor & Francis Group. 

McNiff, J. (2015). Writing up your action research project. London: 
Routledge. 

Meyvant Þórólfsson,. (2003). Tími, rúm og orsakasamband: Nám sem 
félagsleg hugsmíði. Netla-veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.khi.is/greinar/2004/008/prent/index.htm. 

Morse, J., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K. og Spiers, J. (2002). 
Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in 
Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 
1(2), 1-19. http://dx.doi.org/10.1177/160940690200100202 



81 

Newell, R. (2017). Big ideas in primary mathematics. London: UCL Institute 
of Education. 

Pound, L. og Lee, T. (2015). Teaching mathematics creatively: Learning to 
teach in the primary school series. London: Routledge. 

Protheroe, N. (2007). What does good math instruction look like? Principal, 
51-54. Sótt af https://www.naesp.org/resources/2/Principal/2007/S-
Op51.pdf 

Robbins, P. (2015). Peer coaching, to enrich professional practice, school 
culture, and student learning. Virginia USA: ASCD. 

Rósa Eggertsdóttir (2009). Lestrarfræði: Drög. Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri.  

Rósa Eggertsdóttir, Jón Baldvin Hannesson og Rúnar Sigþórsson (2002). 
Aukin gæði náms: Skóli sem lærir. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands. 

Rósa Eggertsdóttir (2013). Starfsþróun og varanlegar breytingar í 
skólastarfi. Í Rósa Eggertsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Guðmundur 
Heiðar Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til 
heiðurs Trausta Þorsteinssyni, (bls. 169-190). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan og Háskólinn á Akureyri. 

Rúnar Sigþórsson (2004). Hún er löng leiðin til stjarnanna: Þarfir nemenda, 
starfsþróun og skólaþróun. Netla-veftímarit um uppeldi og menntun. 
Sótt af http://netla.khi.is/greinar/2004/008/prent/index.htm. 

Sagor, R. (2000). Guiding school improvement with action research. 
Alexandria: ASCD. 

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in 
teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14. 



82 

Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir (2013). Yfirlit yfir 
rannsóknarferlið.  Í Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri) Handbók í 
aðferðafræði rannsókna 61-69. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013). Réttmæti og 
áreiðanleiki í megindlegum og eigindlegum rannsóknum.  Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstjóri) Handbók í aðferðafræði rannsókna 61-69, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurður Kristinsson,. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritsjóri) Handbók í aðferðafræði rannsókna. 71-88, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Skýrsla til mennta- og menningarmálaráðherra (2016). Fagráð um símenntun 
og starfsþróun kennara. Sótt af http://starfsthrounkennara.is/wp-
content/uploads/2014/02/skyrsla160310.pdf 

Sparks, D. og Hirsh, S. (1997). A new vision for staff development. 
Alexandria, VA: ASCD. 

Stoll, L. Bolam, R. McMahorn, A. Thomas, S. Wallace, M. (2006). Setting 
professional learning communities in an international context. 
Department for education and skills. Sótt af 
http://schoolcontributions.cmswiki.wikispaces.net/file/view/PROFESS
IONAL+LEARNING+COMMUNITIES+A+REVIEW+OF.pdf 

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom - Responding to the 
needs of all learners. Alexandria, VA: ASCD. 

Tomlinson, C. A,. (2001). How to differentiate instruction in mixed- ability 
classrooms. Alexandria, VA: ASCD. 

Tomlinson, C. A og Allan, S. (2000). Leadership for differenting schools and 
classrooms. Alexandria, VA: ASCD. 

Tomlinson, C. A., Brimijoin, K. og Narvaes, L,. (2008). The differentiated 
school. Making revolutionary changes in teaching and learning. 
Alexandria, VA: ASCD. 



83 

Vygotsky, L. S. og Michael Cole,. (1978). Mind in society: The development 
of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University 
Press. 

Witt, M. (2014). Mathematical curiosity and reasoning. Í M. Witt (ritstjóri), 
Primary mathematics for trainee teachers, (bls. 1-20). London: SAGE 
Publications. 





85 

Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 1 Bréf til foreldra .......................................................................... 86	
Fylgiskjal 2 Bréf til skólastjóra ..................................................................... 87	
Fylgiskjal 3 Verk- og tímaáætlun .................................................................. 88	

  



86 

Fylgiskjal 1 Bréf til foreldra 

 
Akureyri 27. október 2016 
 
Ágætu foreldrar! 
 
Ég heiti Yrsa Hörn Helgadóttir og er kennaramenntaður Akureyringur. Ég er 
í meistaranámi við Háskólann á Akureyri í vetur og keiðbeinandinn minn er 
dr. Rúnar Sigþórsson prófessor.  
Sem meistaraverkefni hef ég valið mér að skoða starfsþróun kennara í 1. 
bekk í kennslu stærðfræði þar sem rannsóknir sýna að starfshæfni kennara er 
nátengd námsárangri barna.  
Fossvogsskóli varð fyrir valinu því þar er einlægur áhugi og vilji kennara í 1. 
bekk til að þróa starfshætti sína kennslu í stærðfræði.  
Rannsóknin felst m.a. í því að safna gögnum bæði um vinnubrögð kennara og 
að horfa eftir breytingum í námi barnanna.  
Engin nöfn koma fram í rannsókninni, hvorki skóla starfsmanna né barna og 
mun öllum frumgögnum verða eytt.  
Von mín er sú að til lengri tíma muni starfshættir þátttakenda þróast og skila 
sér í auknum námsárangri nemendanna.  
 
Mig langar  að biðja þig/ykkur um að veita mér leyfi til að framkvæma þessa 
rannsókn þar sem þitt/ykkar barn verður óbeinn þátttakandi. Engin viðtöl eða 
myndir verða teknar þar sem hægt verður að bera kennsl barnið en 
námsaðstæður þess verða skoðaðar og skjalfestar.  
 
Ef þú samþykkir þessa ósk mína vil ég biðja þig að senda svarið á 
umsjónarkennara barnsins þíns. 
 
Ég undirritað foreldri: 
_____________________________________________________________ 
 
Nafn barns: 
______________________________________________________________ 
 
veiti hér með samþykki mitt fyrir því að barnið mitt verði óbeinn þátttakandi 
í rannsókn sem lýst hefur verið hér að ofan. 
 
Nafn foreldris: 
______________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 Bréf til skólastjóra 

 
Ágæti skólastjóri! 
 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er þar að vinna 
að meistaraverkefni á þessu skólaári. Leiðbeinandi minn er dr. Rúnar 
Sigþórsson prófessor.  

Ég hef valið mér að skoða starfsþróun kennarateymis í 1. bekk þar sem 
áhugi þeirra og vilji er til að þróa bæta starfshætti sína í stærðfræðikennslu. 
Framkvæmd verkefnisins fer fram í gegnum starfendarannsókn og 
jafningjastuðning. Til að afmarka verkefnið eru eftirfarandi rannsóknar-
spurningar settar fram: 

• Hverskonar lærdómsferli styður við starfsþróun kennarateymis sem 
vill breyta starfsháttum sínum í stærðfræðikennslu á yngsta stigi? 

• Hvaða breytingar verða á námi nemendanna samhliða þessu 
breytingaferli? 

Rannsóknin felst í því að skoða og greina gögn sem verða til á 
rannsóknartímabilinu sem fyrirhugað er að standi frá miðjum nóvember 2016  
fram í miðjan febrúar 2017. Þá er gert ráð fyrir tveimur heimsóknum 
undirritaðrar í skólann á þessu tímabili eða 14. – 18. Nóvember 2016 og svo 
aftur í febrúar 2017. Í þessum heimsóknum er ætlunin að skoða hvort og hvar 
má sjá þróun í starfsháttum kennara og hvort og hvernig breytingar verði í 
námi nemenda í 1. bekk í stærðfræði.  

Ég undirrituð óska því hér með eftir leyfi þínu til að fá að gera þessa 
rannsókn í Fossvogsskóla þar sem mikill áhugi kennarateymisins er fyrir 
hendi. Von mín er sú að þetta verk verði hagnýtt og geti nýst teyminu til 
áframhaldandi starfsþróunar og annarra góðra verka. Ég býðst til að kynna 
niðurstöður þegar þær liggja fyrir. Þá verður þess gætt að virða nafnleynd 
skóla og annarra þátttakenda í rannsókninni.  

Ég hef farið fram á að foreldrahópurinn í 1. bekk gefi leyfi sitt  til fyrir 
þessari rannsókn.  

 
Akureyri 27. oktober október  2016 
 
Yrsa Hörn Helgadóttir grunnskólakennari.   



88 

Fylgiskjal 3 Verk- og tímaáætlun 

 

Verk	og	tímaáætlun	fyrir	árin	2016	-2017	
	

	

Se
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kt
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De
s	
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n	
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br
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ar
s	
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r	

M
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Jú
ni
	

Rannsóknaráætlun	
	

X	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	

Lestur	fræða	
	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	

Heimsókní	skóla/	
Öflun	gagna	
	

	 	 X	

	

X	 X	 X	 	 	 	 	

Úrvinnsla	gagna	
	

	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	

Yfirlestur	gagna	
	

	 	 	 X	 X	 X	 X	 	 	 	

Greining	gagna	
	

	 	 	 X	 X	 X	 X	 	 	 	

Ritun	og	frágangur	
	

	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Lokafrágangur	
	

	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	


