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Ágrip (útdráttur) 

Verkefni þetta fjallar um stærðfræðiörðugleika, bæði almenna og sértæka. Leitast er eftir 

því að svara spurningunni hvað stærðfræðiörðugleikar séu og hvaða kennsluaðferðir og 

námsumhverfi þyki henta nemendum sem glíma við stærðfræðiörðugleika. Fyrri hluti 

verkefnisins er fræðilegur og fjallar um stærðfræðiörðugleika annars vegar og kennslu í 

fjölbreyttum nemendahóp hins vegar. Seinni hluti verkefnisins fjallar um eigindlega 

rannsókn. Tekin voru viðtöl við þrjá nemendur sem allir hafa glímt við stærðfræði-

örðugleika í sínu námi. Leitast var eftir því að ná fram viðhorfi viðmælendanna til 

greinarinnar og hvað þeim þyki vera ákjósanlegar aðstæður til þess að læra stærðfræði. 

Helstu niðurstöður sýna að nemendum þykir gott að vinna í litlum hóp og hafa ró og næði.  

Nemendur segja stærðfræðikennara þurfa að þekkja nemendur vel og vera til staðar fyrir 

þá þegar þeir þurfa á þeim að halda.  



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip (útdráttur) ........................................................................................................... 3 

Myndaskrá ................................................................................................................... 6 

Formáli ......................................................................................................................... 7 

1 Inngangur .............................................................................................................. 8 

2 Stærðfræðiörðugleikar ........................................................................................... 9 

2.1 Almennir stærðfræðiörðugleikar og sértækir stærðfræðiörðugleikar ...................... 9 

2.2 Líðan nemanda ......................................................................................................... 10 

3 Kennsla í fjölbreyttum nemendahóp..................................................................... 12 

3.1 Stærðfræði lærð með skilningi ................................................................................. 12 

3.2 Tungumálið og hópavinna ........................................................................................ 14 

3.3 Val verkefna .............................................................................................................. 15 

3.3.1 Opin og þrepaskipt verkefni .............................................................................. 16 

3.3.2 Þrautir ................................................................................................................ 16 

3.4 Tækni í kennslu ......................................................................................................... 17 

3.5 Snemmtæk íhlutun ................................................................................................... 17 

3.6 Áttavitalíkan Dalvang og Lunde ................................................................................ 19 

4 Viðtöl við nemendur ............................................................................................ 22 

4.1 Rannsókn og rannsóknaraðferð ............................................................................... 22 

4.2 Viðmælendur ............................................................................................................ 22 

4.3 Framkvæmd .............................................................................................................. 23 

5 Niðurstöður rannsóknar ....................................................................................... 24 

5.1 Almennt gengi viðmælenda ..................................................................................... 24 

5.2 Þættir sem hafa áhrif á námsárangur....................................................................... 25 

5.3 Lærdómsumhverfi .................................................................................................... 25 

5.4 Góður stærðfræðikennari ........................................................................................ 26 

5.5 Líðan ......................................................................................................................... 26 

5.6 Framtíðin .................................................................................................................. 27 

5.7 Samantekt ................................................................................................................. 27 

6 Umræður ............................................................................................................. 28 

7 Lokaorð ................................................................................................................ 32 

Heimildaskrá .............................................................................................................. 33 



5 

Viðauki 1: Viðtalsrammi .............................................................................................. 36 

Viðauki 2: Leyfi fyrir notkun upplýsinga ....................................................................... 37 



6 

Myndaskrá 

Mynd 1. Áttavitalíkan (Dalvang, 2008) ................................................................ 20 

 

 

 

file:///C:/Users/Dagbjört/Desktop/Lokaverkefni/B.Ed.%20-%20nýtt%20sniðmát...docx%23_Toc481578881


7 

Formáli 

Kunnátta í stærðfræði er gagnleg til þess að taka þátt í nútímasamfélagi. Ég hef lengi haft 

áhuga á stærðfræði og stærðfræðikennslu og mikilvægi þess að allir nemendur læri 

stærðfræði með skilningi. Áhugi minn hefur beinst að því að skoða hvernig kennari getur 

stutt nemendur við að öðlast hæfni til að fást við stærðfræði. Höfundur vildi skoða 

sérstaklega námsörðugleika í stærðfræði og velta fyrir sér leiðum til þess að koma til móts 

við alla nemendur. 

Vinnan við þetta lokaverkefni hefur bæði verið strembin og skemmtileg, það var erfitt 

að sjá fyrir sér í janúar að þessi ritgerð myndi klárast þessa önnina en þökk sé öllu góða 

fólkinu í kringum mig, þá er hún orðin að veruleika. Ég vil byrja á að þakka fjölskyldunni 

minni fyrir að hafa óbilandi trú á mér og hvetja mig áfram þegar ég þurfti á því að halda. 

Einnig vil ég þakka leiðbeinendunum mínum fyrir góða leiðsögn og ábendingar, þá 

sérstaklega vil ég þakka Jónínu Völu Kristinsdóttur fyrir góðar ábendingar og aðstoð við 

val á heimildum. Aðstoðarskólastjóri skólans sem ég leitaði til þegar ég leitaði að 

viðmælendum fær þakkir fyrir frábærar móttökur og jákvætt viðmót. Viðmælendur mínir 

fá sérstakar þakkir fyrir sitt framlag, án þeirra hefði ritgerðin ekki orðið að veruleika. 

 

 

 

 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2017 

 

Dagbjört Sævarsdóttir    (sign.)__ 
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1 Inngangur  

Stærðfræðin er sú grein á eftir íslensku sem mest vægi hefur í kennslu í grunnskólum 

landsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Undir stærðfræðina heyra margar 

undirgreinar sem þykir mikilvægt að nemendur nái að tileinka sér til þess að geta tekið 

þátt í því samfélagi sem við lifum og hrærumst í. Það reynist ekki öllum auðvelt að takast á 

við þær ögranir sem þeir mæta í stærðfræðinámi og glímir hluti nemanda við stærðfræði-

örðugleika af einhverju tagi. Erfiðleikar við stærðfræðinám geta verið af líffræðilegum 

toga en einnig vegna áhrifaþátta úr umhverfinu. 

Höfundur þessa lokaverkefnis hefur mikinn áhuga á stærðfræði og árangursríkri 

stærðfræðikennslu. Megin tilgangur þessa verkefnis er að varpa ljósi á stærðfræði-

örðugleika og á þá kennsluhætti sem þykja árangursríkir við kennslu nemenda sem glíma 

við stærðfræðiörðugleika. Leitast verður eftir því að svara spurningunum hvað 

stærðfræðiörðugleikar séu og hvaða kennsluaðferðir og námsumhverfi þyki henta 

nemendum sem glíma við stærðfræðiörðugleika. Til þess að svara þeim spurningum hefur 

höfundur kynnt sér fræðilegt efni um viðfangsefnið og tekið viðtöl við nemendur sem 

glíma við stærðfræðiörðugleika. Í viðtölunum var leitast eftir því að ná fram viðhorfi 

nemenda til greinarinnar, hvaða úrræði þeim hafa verið boðin og hvað þeim þyki vera 

bestu aðstæður til þess að læra stærðfræði.  

Í upphafi ritgerðarinnar er fræðilegur hluti sem fjallar um stærðfræðiörðugleika, bæði 

almenna og sértæka og líðan nemanda sem glíma við slíkt. Því næst verður fjallað um 

kennslu í fjölbreyttum nemendahóp þar sem lögð er áhersla á að stærðfræði sé lærð með 

skilningi og að notast sé við opin verkefni sem hægt er að laga að þörfum hvers og eins 

einstaklings, einnig verður þar fjallað um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Því næst 

verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum sem höfundur tók við þrjá nemendur sem eiga 

það sameiginlegt að hafa glímt við stærðfræðiörðugleika. Í umræðukaflanum sem kemur 

þar á eftir verða niðurstöður viðtalanna bornar saman við það sem fram kemur í fræðum 

um efnið.  
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2 Stærðfræðiörðugleikar 

Stærðfræðiörðugleikar geta birst á ólíkan hátt hjá nemendum og eru orsakir þeirra 

sömuleiðis af mismunandi toga. Það eru því mörg hugtök sem hafa verið notuð um 

stærðfræðiörðugleika. Til eru rannsóknir á börnum sem glíma við almenna stærðfræði-

örðugleika (e. mathematics difficulties), sértæka stærðfræðiörðugleika (e. mathematics 

disabilites), talnablindu (e. dyscalculia) og lélegan árangur í stærðfræðinámi (e. poor math 

achievement) (Mazzocco, 2005). Mazzocco (2005) leggur til að hugtakið almennir 

stærðfræðiörðugleikar sé notað yfir breiðan hóp barna sem inniheldur börn sem bæði 

glíma við sértæka stærðfræðiörðugleika og einnig þau börn sem gera það ekki. Hann 

leggur einnig til að hugtakið sértækir stærðfræðiörðugleikar sé notað til þess að vísa til 

stærðfræðiörðugleika sem megi rekja til líffræðilegra þátta. Í þessari umfjöllun verða 

tillögur Mazzocco hafðar til hliðsjónar.   

2.1 Almennir stærðfræðiörðugleikar og sértækir stærðfræðiörðugleikar   

Mismunandi upplýsingar er að finna í niðurstöðum rannsókna um hve stærðfræði-

örðugleikar eru taldir algengir og ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir þar 

sem fjöldi þátttakanda er mikill. Geary (2004) tekur saman niðurstöður nokkurra 

rannsókna og segir að 5-8% barna glími við einhvers konar stærðfræðiörðugleika. Hann 

tekur þó einnig fram að nemendur sem glími við stærðfræðiörðugleika eigi oft mjög erfitt 

með ákveðna þætti innan stærðfræðinnar en standa sig betur á öðrum sviðum innan 

greinarinnar. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því og dæma nemendur ekki út frá 

gengi þeirra í einum námsþætti. Greinar stærðfræðinnar eru margar, ólíkar og krefjast 

mismunandi hæfni.   

Hafdís Einarsdóttir (2015) talar um að þegar nemendur glími við almenna stærðfræði-

örðugleika að þá geti það birst í erfiðleikum yfir ákveðið tímabil eða í erfiðleikum með 

ákveðinn námsþátt í stærðfræði. Almennir stærðfræðiörðugleikar geta til dæmis orsakast 

af lítilli hvatningu við nám, hræðslu og slæms viðhorfs til stærðfræði eða vegna tíma-

bundinna veikinda (Wadlington og Wadlington, 2008, sjá í Hafdís Einarsdóttir, 2015). 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir (2007) vísa í Sjöberg í grein sinni en 

hann bendir á ólík sjónarhorn á hvernig litið er á stærðfræðiörðugleika.  Ef litið er svo á að 

börn eigi í erfiðleikum með nám (glími við almenna stærðfræðiörðugleika) er ekki litið svo 

á að erfiðleikarnir séu meðfæddir heldur geti orsakast meðal annars af ófullnægjandi 

kennslu. Þá eru skoðaðir þættir í umhverfi nemandans og greint hvað það er sem veldur 

því að nemandinn nær ekki að fylgja markmiðum námskrár. Í framhaldi af því er skoðað í 
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hvaða námsumhverfi nemandinn lærir best og reynt að styðja þá í því að byggja á sterku 

hliðum sínum. 

Sértækir stærðfræðiörðugleikar eru mun alvarlegri en almennir stærðfræði-

örðugleikar og eru viðvarandi (Hafdís Einarsdóttir, 2015). Læknis- og sálfræðilega líkanið 

gerir ráð fyrir að örðugleikarnir séu meðfæddir og eftir að frávik hafa verið greind er 

einblínt á að vinna með veikleika nemandans og þjálfa veiku þættina (Sjöberg, 2004, sjá í 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2007). Þegar ræða á skilgreiningu á 

sértækum stærðfræðiörðugleikum þarf að horfa til þeirra fjölmörgu þátta sem einkenna 

nemendur sem glíma við slíkt. Mazzocco og Thompson (2005) hafa tekið saman 

niðurstöður fjöldamargra rannsókna á sértækum stærðfræðiörðugleikum. Í grein þeirra 

félaga kemur fram að nemendur sem glími við sértæka stærðfræðiörðugleika hafi slakt 

vinnsluminni, sem getur birst í slöku heyrnrænu skammtímaminni eða slakri talnavinnslu. 

Hljóðkerfisvitund nemenda er slakari og einnig sýna þeir minni færni í að kalla fram 

stærðfræðilegar staðreyndir en aðrir. Einnig eru erfiðleikar með færni í útreikningum 

áberandi. Vaidya (2004) tekur einnig fram að sértækir stærðfræðiörðugleikar geti birst hjá 

einstaklingum í litlum skilningi á hugtökum sem tengjast tölum og á heiltölukerfinu. 

Dalvang og Lunde (2006) tala í grein sinni um fjórar algengar skýringar stærðfræði-

örðugleika, (1) læknisfræðilegar og líffræðilegar skýringar, en þá er meðal annars vísað til 

starfsemi heilans, hvernig unnið er úr upplýsingum og minni; (2) sálfræðilegar skýringar, 

undir það geta flokkast einbeitingarörðugleikar, skortur á hvatningu, kvíði, viðhorf til 

greinarinnar og fleiri þættir sem hafa áhrif á sálarlíf nemenda, líkt og einelti; (3) félags-

fræðilegar skýringar, líkt og menningar- og umhverfislegir þættir og (4) kennslufræðilegar 

skýringar, svo sem kennsluaðferðir og kennsluhættir. Það er því margt sem þarf að skoða 

þegar orsökum stærðfræðiörðugleika nemanda er velt upp og er jafnvel margt sem hægt 

er að yfirfara og laga og hafa þannig áhrif á stærðfræðinám nemenda.  

2.2 Líðan nemanda 

Það að glíma við stærðfræðiörðugleika hlýtur að hafa áhrif á líðan og sjálfstraust 

nemenda. Hafdís Einarsdóttir (2015) gerði rannsókn á líðan nemenda sem áttu það 

sameiginlegt að glíma við sértæka stærðfræðiörðugleika. Í grein sinni segir hún frá 

tveimur þátttakendum rannsóknar sinnar sem eiga það sameiginlegt að hafa liðið mikið 

fyrir þá stærðfræðiörðugleika sem þeir glímdu við á skólagöngu sinni og einnig í daglegu 

lífi. Báðir þáttakendur voru með lítið sjálfstraust og brotna sjálfsmynd sem breyttist þó 

eftir því sem þeir urðu eldri. Eftir að erfiðleikarnir voru greindir fundu báðir þátttakendur 

fyrir ákveðnum létti vegna þess að þeir höfðu þá fengið skýringu á örðugleikum sínum. 

Báðir þátttakendur hefðu viljað hafa meiri áhrif á nám sitt og hefðu viljað fara í minni og 
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getuskipta hópa, aðlagað námsefni, nýta sér hjálpargögn og vinna í hópavinnu. Þetta 

bendir manni á mikilvægi þess að kennarar hlusti á nemendur sína og séu vakandi fyrir 

þörfum þeirra. 
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3 Kennsla í fjölbreyttum nemendahóp 

Í öllu skólastarfi ætti að leggja áherslu á að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendahópar grunnskólanna séu fjölbreyttir, 

með ólíkar þarfir og að allir nemendur hafi rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Nemendur 

sem glíma við sértæka námsörðugleika eiga rétt á sérstökum stuðningi í skólastarfi sem er 

í takt við þeirra sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er því hlutverk 

kennara að sjá hverjar þarfir nemenda eru, koma til móts við þær og sjá til þess að 

nemendur læri eitthvað sem hefur gildi fyrir þá.      

     

3.1 Stærðfræði lærð með skilningi  

Þegar kennari skipuleggur stærðfræðikennslu þarf hann að taka mið af því að stærðfræðin 

sem nemendur fást við hafi merkingu fyrir nemendur og að þeir skilji hana. Dewey 

(1910/1997) talaði um það snemma á tuttugustu öld að, það að kenna án skilnings myndi 

skaða getu nemenda til þess að hugsa djúpt og skilja hvað þeir væru að gera. Það hefur 

því verið snemma sem þessi hugsun hefur farið að eiga sér stað og um miðja öldina kom 

Brownell (1947) fram með tíu ástæður fyrir því að nemendur ættu að þróa skilning með 

lærdómnum. Þar kemur meðal annars fram að það að læra með skilningi gefi fullvissu um 

að lærdómur haldist í minni, auki líkurnar á að talnafræði hugmyndir verði notaðar og 

stuðli að vellíðan í námi með því að veita traustan grunn og skilning sem hægt sé að 

yfirfæra annað. Einnig tryggi það að svörin verði ekki stærðfræðilega fáránleg, hvetji til 

þess að læra að leysa dæmi í stað þess að nota fyrir fram ákveðnar reglur og geri 

nemandann sjálfstæðan svo hann tekst á við dæmin með sjálfstrausti. Því er mikilvægt að 

haga kennslu þannig að nemendur geti lært með skilningi. 

Aftur og aftur hafa fræðimenn verið að hamra á mikilvægi þess að læra með skilningi. 

Skemp (1976) talar um tvær leiðir skilnings, annars vegar venslaskilning (e. relational 

understanding), þegar nemendur vita hvað þeir eiga að gera og hvers vegna og hins vegar 

vélrænan skilning (e. instrumental understanding), sem er þannig að nemendur vita hvað 

þeir eiga að gera eða geta notað einhverja reglu til þess að leysa verkefnið en hafa ekki 

fullan skilning á því af hverju reglan virkar. Skemp talar um að venslaskilningur sé betri til 

þess að aðlagast nýjum verkefnum og geri það að verkum að auðveldara er að muna. Það 

er því mikilvægt fyrir kennara að velta því fyrir sér hvernig hægt sé að læra með skilningi.  

Til þess að hægt sé að gera nemendum kleift að læra með skilningi þarf að huga að því 

að kennsluhættir séu styðjandi. Það þarf að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni 

og nota kennsluaðferðir sem hlúa að námi til skilnings. Það sem stuðlar að skilningi eru 
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áhrifarík samskipti, myndun tenginga innan stærðfræðinnar og milli stærðfræði og 

annarra sviða, og einnig að leysa raunveruleg vandamál (Hiebert o.fl., 1997). Það sem 

einnig er mikilvægt í því að læra með skilningi er ígrundun og samskipti. Ígrundunin fer 

fram þegar nemendur hugsa stöðugt um fyrri reynslu, hugsa um hugmyndir frá 

mismunandi sjónarhornum og hugsa til baka til þess að skoða aftur. Stöðugt er hugsað um 

hvað maður er að gera og hvers vegna. Samskipti byggjast svo á því að tala, hlusta, skrifa, 

rökstyðja, horfa og svo framvegis. Tekið er þátt í félagslegum samskiptum, hugmyndum 

deilt með öðrum og hlustað á hugmyndir annarra (Hiebert o.fl., 1997). Það að ígrunda 

eigið nám og eiga í samskiptum við aðra nemendur er forsenda fyrir skilningi og það að 

geta rökstutt sínar eigin hugmyndir eykur skilning á þeim. 

Í fyrsta kafla Making sense: teaching and learning mathematics with understanding  

(1997) koma fram fimm atriði sem höfundar telja vera mikilvæg í skólastofunni til þess að 

læra með skilningi.  

 Í fyrsta lagi eru það eðli viðfangsefnanna sem tekin eru fyrir í skólastofunni, 

höfundar leggja áherslu á það að stærðfræði verkefnin sem nemendur fást við 

séu þess eðlis að nemendur langi til að leysa þau. Það þarf einnig að passa að 

ný viðfangsefni komi í framhaldi af fyrri reynslu, svo ekki myndist rof í 

lærdómnum. Verkefnin þurfa einnig að hafa eitthvert stærðfræðilegt gildi.  

 Í öðru lagi er það hlutverk kennarans. Mikilvægt er að kennarinn hafi markmið í 

huga við val á verkefnum, deili nauðsynlegum upplýsingum til nemenda og 

setji upp ákveðna menningu í skólastofunni sem stuðli að því að nemendur 

læri með skilningi. Mikilvægt er að kennari grípi ekki of mikið inn í lausnaferli 

nemenda og gefi þeim færi á því að þróa eigin hugmyndir. 

 Í þriðja lagi er það námssamfélagið í skólastofunni. Allar hugmyndir og aðferðir 

ættu að vera metnar til þess að hvetja nemendur til þess að deila sínum 

hugmyndum og aðferðum og skýrt þarf að vera að til eru margar aðferðir við 

lausn verkefna. Mistökum ætti að taka þannig að nemendum sé ljóst að það sé 

hægt að læra af þeim og rökræður um stærðfræðileg viðfangsefni ættu að 

beinast að viðfangsefnunum en ekki viðmælandanum. 

 Í fjórða lagi eru það fjölbreytt námsgögn. Hver nemandi þarf að þróa með sér 

skilning á því til hvers hjálpargögn stærðfræðinnar eru notuð. Alltaf ættu 

hjálpargögnin að hafa einhvern tilgang til þess að leysa verkefni. Hjálpargögnin 
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geta bæði verið hlutbundin og áþreifanleg verkfæri en einnig er tungumálið 

hjálpargagn sem nytsamlegt er í stærðfræði. Hægt er að nota hjálpargögnin til 

samskipta og til þess að aðstoða við hugsun.  

 Í fimmta lagi er það jafnræði. Öll verkefni ættu að vera aðgengileg fyrir alla 

nemendur. Hlustað er á alla nemendur og á skoðanir þeirra og hugmyndir og 

allir nemendur leggja sitt að mörkum. 

(Hiebert o.fl., 1997).  

 

Ef ofangreind atriði eru höfð til hliðsjónar við kennslu í stærðfræði má ætla að skapist 

andrúmsloft þar sem nemendur hafa tækifæri á því að læra stærðfræði með skilningi. 

3.2 Tungumálið og hópavinna 

Löngum hefur verið talað um tungumálið sem mikilvægan þátt í námi barna. Vygotsky 

talar um mikilvægi gagnkvæmra samskipta í þroska og námi barna. Hann talar um þrjú stig 

í notkun tungumálsins. Í fyrstu notar barnið tungumálið einungis til samskipta (e. social 

speech). Það fer síðan að nota tungumálið til að stjórna hugsun og hegðun með því að tala 

við sjálft sig (e. privat speech) en að lokum verða hugsun og tungumál órjúfanleg heild og 

verður vitsmunalegt stjórntæki (e. inner speech) (Meece og Daniels, 2007). Rannsókn 

Berk (1986) sýnir fram á mikilvægi sjálflægs tals í námi. Jákvæð fylgni var milli sjálflægs 

tals nemenda við lausn stærðfræðidæma og fjölda réttra lausna. Rannsóknir hafa þó 

einnig sýnt fram á mikilvægi þess að nemendur fái að ræða saman um lausnir sínar og 

annarra og að það sé ávinningur fyrir þá (Guðný Helga Gunnarsdóttir og Þórunn Blöndal, 

2011). Sfard (2006) talar um það að stærðfræðinám sé það að geta gert stærðfræðilega 

orðræðu að sinni eigin. Það er því ýmislegt sem bendir til mikilvægi þess að nemendur fái 

tækifæri til þess að ræða saman um stærðfræði. 

Chapin, O‘Connor og Anderson (2009) tala um það hvernig samræður í skólastofunni 

styðji nemendur við nám. Samræður í skólastofunni geta stutt óbeint við nám nemenda 

með sköpun umhverfis sem hvetur til náms.  Samræður geta einnig veitt nemendum 

beinan aðgang að hugmyndum, tengslum milli þessara hugmynda, aðferðum, verklags-

reglum, staðreyndum, stærðfræðilegri sögu og fleiru. Höfundar tala einnig um að ef 

kennurum tekst ekki að skapa árangursríkar samræður um stærðfræðileg viðfangsefni að 

þá sé líklegt að nemendur nái ekki þeim námsárangri sem ætlast er til af þeim. Mikilvægt 

er þó að skapa þannig umhverfi að það hvetji til náms og að nemendur geti tjáð sig um 
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stærðfræði án þess að óttast athlægi. Það að nemendur fái að vinna í hóp getur stuðlað 

að samræðum í stærðfræðinámi. 

Til eru ýmsar leiðir við það að skipta nemendum upp í hópa en sömuleiðis er hægt að 

skipta nemendum í hópa út frá ólíkum markmiðum. Liljedahl (2014) talar um í grein sinni 

að hægt sé að skipta nemendum upp í hópa eftir menntunargildislegu markmiði eða 

félagslegu. Undir menntunargildislegt markmið getur fallið uppeldisfræðilegt, árangursríkt 

og friðsælt en undir félagslegt gildi getur fallið fjölbreytni, samþætting/aðlögun og 

félagsleg samskipti. Þannig þurfa kennarar alltaf að velta fyrir sér hvað þeir vilji fá út úr 

samvinnu nemenda áður en skipt er í hópa. Það sem er þó áhugavert í grein Liljedahl er 

árangurinn sem kennari náði með nemendum sínum þegar hann fór að skipta handahófs-

kennt í hópa í stærðfræðitímum og vann nýr hópur saman hverja kennslustund. 

Þessi handahófskennda skipting fyrir hvern stærðfræðitíma hafði mikil áhrif á 

nemendur, kennarann, andrúmsloftið í skólastofunni, námsárangur og félagslega stöðu 

nemenda. Nemendur fóru að njóta þess að mæta í stærðfræðitíma og fannst gaman að fá 

að kljást við ný verkefni, þeim fannst tíminn einnig fljótur að líða. Nemendur spurðu 

kennarann mun minna um hjálp og höfðu meiri löngun til þess að leysa verkefnin sjálfir en 

áður (Liljedahl, 2014). Þarna voru ólíkir nemendur með mismunandi getu að vinna saman 

og allir virtust ná góðum árangri. Það er þó ekki nóg að innleiða hópavinnu í kennslu sína 

og gera ráð fyrir því að það skili árangri. Wormeli (2003) talar um að það þurfi að kenna 

nemendum hvernig eigi að vinna saman í hóp og hvernig samskiptum skuli háttað svo 

nemendur fái sem mest út úr námi sínu. Val viðfangsefna skiptir einnig gríðarlega miklu 

máli.    

3.3 Val verkefna 

Ábyrgð kennara er mikil og er gerð sú krafa að kennarar kynnist nemendum sínum vel og 

læri að þekkja styrkleika þeirra og veikleika. Það getur verið vandasamt fyrir kennara að 

finna verkefni fyrir nemendur sem ögra þeim og eru hvorki of létt né of erfið. Tilgangur 

slíkra verkefna er að nemendur vinni sjálfir að lausn án mikillar hjálpar og byggi því á fyrri 

reynslu. Þannig yfirstíga nemendur stærðfræðilegar áskoranir upp á eigin spýtur og öðlast 

reynslu og þekkingu. Yfirleitt eru kennarar með mjög fjölbreyttan nemendahóp sem 

inniheldur nemendur á mismunandi getustigi. Þegar kennarar ætla að leggja fyrir 

stærðfræðilega áskorun, líkt og þraut, þarf því að taka tillit til þess. Oft þarf að hafa 

nokkrar útgáfur af sama verkefninu sem reyna mismikið á.  
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3.3.1 Opin og þrepaskipt verkefni 

Alseth og Røsseland (2006) telja það vera góða leið til náms að hefja það á hæfilega 

þungri ögrun fyrir nemendur. Það getur til dæmis verið í formi þrauta. Það sem þau leggja 

til að séu verðug verkefni eru verkefni sem eru opin verkefni og þrepaskipt verkefni. 

Þannig er auðveldara að finna verkefni sem hæfa hverjum einstaklingi. Opin verkefni geta 

verið verkefni sem er hægt að breyta, verkefni sem á eftir að ljúka við og verkefni sem 

hafa margar lausnir en ekki einungis eina lausn eins og mörg hver stærðfræðidæmi í 

kennslubókum eru. Þrepaskipt verkefni eru verkefni sem byrja sem einföld verkefni en 

hægt er að byggja ofan á þau. Þetta getur hentað vel þeim nemendum sem alltaf eru 

búnir á undan hinum. Þeir geta þá leyst verkefni á næsta þrepi sem reynir á það sama, 

bara af þyngri toga. Slík þrepaverkefni hafa oft hliðstæða uppbyggingu. Lausn við fyrsta 

verkefninu getur maður fundið á hlutbundinn hátt, í næsta þrepi finnur maður síðan fleiri 

lausnir og jafnvel með kerfisbundinni leit. Þriðja þrepið felst síðan í því að alhæfa og 

rökstyðja lausnir sínar. Verðug verkefni verða einnig að hafa stærðfræðilegan fókus og 

eiga að hafa það að markmiði að nemendur öðlist sérstaka stærðfræðilega hæfni. 

Mikilvægt er að verkefnin séu ólík í framsetningu og að tekið sé tillit til ólíks stigs hugsunar 

við lausn þeirra.   

3.3.2 Þrautir 

Þrautakennsla er einn þáttur stærðfræðinnar sem þykir gríðarlega mikilvægur. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að stærðfræðikennsla í grunnskóla þurfi meðal 

annars „að stuðla að því að nemendur öðlist hæfni í að setja fram og leysa þrautir með 

hjálp stærðfræðinnar og leggja mat á eigin lausnaleiðir og annarra“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er því ljóst að þrautakennsla á að vera hluti af 

stærðfræðinámi í grunnskólum. 

Verkefni verður að þraut þegar þegar sá sem er að leysa verkefnið þarf að þróa með 

sér öfluga hugsun um verkefnið sjálft til þess að leysa það (Lesh og Zawojewsk, 2007). 

Þegar unnið er með þrautalausnir þurfa nemendur að rannsaka, vera skapandi og reyna 

mismunandi aðferðir til þess að leysa verkefnið (Palmér, 2016). Nemendur læra mikilvæg 

stærðfræðileg atriði á skilvirkan hátt ef þeir nálgast hugtök og aðferðir ákveðins efnis í 

gegnum skipulagða rannsóknarvinnu við lausn á stærðfræðiþraut (Harris o.fl., 2001). 

Þannig þykja þrautalausnir vera góð leið til þess að læra um stærðfræðileg viðfangsefni og 

öðlast skilning á þeim. 

Margrét Ásgeirsdóttir (2009) talar í grein sinni í tímariti stærðfræðikennara um dæmi 

um verðugt viðfangsefni. Þar lýsir hún hvernig hægt er að byggja upp þrautakennslu í 

fjölhæfum bekk og lýsir hún einni kennslustund. Henni finnst mikilvægt að kennslustundin 
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standi í að minnsta kosti klukkustund. Kennarinn hefur kennslustundina á því að segja 

sögu sem tengist þrautinni og afhendir fyrstu þrautina síðan í framhaldi af því. Hver 

nemandi leysir síðan þrautina og notar við það sínar aðferðir. Kennarinn hjálpar þeim sem 

eiga erfitt með að skilja út á hvað þrautin gengur og býður þeim að leysa einfaldari þraut 

ef þess þarf. Næst les kennari eða hlustar á útskýringar nemenda á lausn sinni og lætur þá 

síðan fá flóknari þraut. Þá ræða nemendur saman um lausnir sínar og kennarinn gengur á 

milli hópanna og biður jafnvel um nánari útskýringar. Eftir að því er lokið eru nokkrir 

nemendur sem kynna lausnir sínar fyrir öllum nemendahópnum og eru þær lausnir 

ræddar og rökstuddar. Í þessari kennslustund fá nemendur að reyna á sína eigin þekkingu 

og fá að nota eigin aðferðir. Kennarinn er nemendum til halds og trausts og grípur inn í ef 

þarf. Mikið er um umræður sem gerir það að verkum að skilningur nemendanna eykst. Í 

þessari kennslustund fá allir nemendur verkefni við hæfi og eru allir fullgildir 

þátttakendur.         

3.4 Tækni í kennslu 

Tæknin er alltaf að ryðja sér meira og meira til rúms í samfélaginu okkar. Tæknin býður 

upp á fjölbreyttar leiðir í kennslu og getur hentað vel fyrir nemendur sem glíma við 

námserfiðleika. Zhang, Trussel, Gallegos og Asam (2015) gerðu rannsókn á nemendum í 4. 

bekk í Bandaríkjunum og notuðu stærðfræði forrit í spjaldtölvu í kennslu sinni. Niður-

stöður þeirra sýndu að notkun forritanna stytti bilið á milli þeirra nemenda sem erfitt eiga 

með stærðfræði og þeirra sem lengra eru komnir. Einnig sýndu rannsakendur fram á að 

notkun stærðfræðiforritanna geti verið áhrifarík leið til þess að veita nemendum sem 

glíma við námserfiðleika stuðning í hinni almennu kennslustofu. Rannsóknir Kaur, Koval 

og Chaney (2017) sýndu sömuleiðis fram á aukinn árangur nemenda við notkun spjald-

tölva í kennslu. Niðurstöður þeirra sýndu að nemendur sem glímdu við námserfiðleika 

héldu sig vel við efnið, einbeiting var mikil og  þótti nemendum hvetjandi að vinna með 

spjaldtölvurnar í kennslu. Jafnframt minnkaði truflun á kennslu, hegðunarvandamál 

heyrðu sögunni til og nemendur höfðu aukinn vilja til þess að læra stærðfræði. Það er því 

verðugt umhugsunarefni fyrir stærðfræðikennara að nýta tæknina og spjaldtölvur í 

kennslu sinni.          

3.5 Snemmtæk íhlutun         

Það kemur í hlut kennara að fylgjast með nemendum sínum og læra að þekkja þá og þarfir 

þeirra. Það er mikilvægt að kennarar kynni sér þá þætti sem gætu bent til þess að 

nemendur glími við einhvers slags námserfiðleika. Dóróþea G. Reimarsdóttir (2015) talar í 

grein sinni um þá nemendur sem þarf að fylgjast sérstaklega með í stærðfræði en það eru 
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þeir nemendur „sem sýna snemma á skólagöngunni óöryggi í talningu, eiga í erfiðleikum 

með lestur og ritun talna, hafa lítinn hugtakaskilning og nota frumstæðar aðferðir við 

lausnaleit vegna lítillar leikni í meðferð talna“. 

Stærðfræðikennarar þurfa að hafa þekkingu á þroskaferli barna til þess að geta gert 

sér grein fyrir hvað sé eðlilegur þroski í námi þeirra. Dóróþea G. Reimarsdóttir (2015) talar 

í grein sinni um þróun talna- og aðgerðaskilnings barna. Börn læra fyrst talnarununa, oft 

upp í tíu. Því næst fara börnin að telja hluti en gera þó oft þau mistök að telja sama 

hlutinn oftar en einu sinni. Það er ekki fyrr en síðar sem þau átta sig á að einn hlutur 

svarar til einnar tölu og að fjöldi hluta svarar til síðustu tölunnar sem þau nefna við 

talningu. Smátt og smátt fara þau síðan að geta borið saman stærðir tveggja hópa og sagt 

til um hvor hópurinn innihaldi fleiri hluti. Um fimm til sex ára aldur eru börn farin að ráða 

við að bæta við eða taka af og telja áfram og aftur á bak á talnalínu. Á þessum aldri er 

hugsun barna á hlutbundnu stigi og geta þau leyst ýmis stærðfræðileg verkefni með því að 

hlutgera þau. Frumskilningur á tugakerfinu byggist upp þegar hugsun barnanna verður 

óhlutbundnari á aldrinum sex til níu ára. Við upphaf grunnskólagöngu læra börn að skrifa 

tölustafi sem tákn fyrir fjölda. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir þessari þróun 

og að ef barn ræður ekki við ákveðið verkefni að þá þurfi oft að fara til baka og skoða 

hvort barnið hafi tileinkað sér ofangreind atriði því börn þroskast mis hratt. Fjöldi 

rannsókna hefur bent til þess að talning og skilningur á reikniaðgerðum sé undirstaða 

stærðfræðilegrar færni. Því er mikilvægt að leggja áherslu á að þjálfa þessa þætti og þá 

sérstaklega hjá þeim börnum sem ekki eru sterk á þessu sviði. Það getur verið liður í því 

að koma í veg fyrir örðugleika síðar í stærðfræðinámi barnanna (Dóróþea G. 

Reimarsdóttir, 2015). 

Dowker (2005) vill frekar tala um erfiðleika með reikning (e. arithmetical difficulties) 

heldur en stærðfræðiörðugleika þar sem margar rannsóknir sýna að ung börn eigi fyrst og 

fremst í erfiðleikum með tölur og reikning. Hún ræðir um mikilvægi þess að þegar eðli 

stærðfræðiörðugleika sé skoðað og til þess að átta sig á hvaða inngripum hægt sé að 

beita, þurfi að gera sér grein fyrir því að reikningur samanstendur af mörgum efnisþáttum 

sem reynir á margs konar hæfni. Dowker talar um mikilvægi þess að notast við rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á stærðfræðiörðugleikum til þess að þróa skimunartæki og inngrip 

fyrir börn sem eru að þróa með sér stærðfræðiörðugleika eða eru líkleg til þess. 

Dowker (2005) segir frá því í grein sinni að til séu nokkur íhlutunarúrræði í 

Bandaríkjunum og Bretlandi fyrir börn sem eru í áhættuhópi. Flest þeirra eru þó gerð fyrir 

hópa en eru ekki einstaklingsmiðuð. Þessi úrræði fela meðal annars í sér að kynna stærð-
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fræði og stærðfræðileiki í leikskólum og að hvetja foreldra til þess að nýta stærðfræðilegt 

námsefni heima. Úrræði sem þessi hafa verið að skila góðum árangri. 

Talnalykill er íslenskt tæki sem notað hefur verið til þess að skoða stöðu nemenda í 

stærðfræði miðað við jafnaldra þeirra. Talnalykill er bæði staðal- og markbundið próf fyrir 

nemendur í 1. – 7. bekk grunnskóla. Í prófinu eru sjö þættir skoðaðir, tölur, mælingar, 

stærðfræðiheiti, tölfræði, reikningur og aðgerðir, algebra og jöfnur og rúmmál og 

flatarmál. Niðurstöður prófsins segja til um hvernig nemandinn stendur á hverju sviði fyrir 

sig og er því hægt að beita íhlutun á því eða þeim sviðum sem ekki koma vel út (Einar 

Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). Próf líkt og Talnalykilinn er því vel 

hægt að nýta í upphafi grunnskólagöngu til þess að hægt sé að beita snemmtækri íhlutun. 

3.6 Áttavitalíkan Dalvang og Lunde 

Í Noregi er starfandi stuðningskerfi fyrir sérkennslu sem þjónar öllum bæjarfélögum 

landsins. Ef hvorki skólinn né foreldrar ráða við erfiðleika nemandans við nám er 

nemandanum yfirleitt vísað til þessa stuðningskerfis og ef þess gerist þörf gengur 

nemandinn undir sálfræðilegar og læknisfræðilegar skoðanir. Niðurstöður eru skoðaðar í 

skólanum af þverfaglegu teymi sem velta fyrir sér stöðu nemandans og taka ákvörðun um 

framhaldið. Ef nemendur greinast með sértæka stærðfræðiörðugleika kallar það yfirleitt á 

tiltekið skipulag kennslu, einstaklingsnámskrá og oft aðstoðarmann í kennslu (Dalvang, 

2008). 

Í grein sinni lýsa Dalvang og Lunde (2006) svokölluðu áttavitalíkani sem hugsað er sem 

tæki fyrir nemendur, foreldra, kennara og fagaðila til þess að ræða saman, rökræða og 

átta sig á þeim aðstæðum sem nemandi upplifir stærðfræðiörðugleika í. Litið er svo á að 

nemandinn fari eftir stærðfræðilegu landakorti undir leiðsögn kennara síns í átt að 

markmiðum sínum í stærðfræði. Ef nemandinn villist þarfnast hann áttavita sem vísar 

honum á leiðbeiningar sem hjálpa honum í átt að markmiðum sínum. Höfundar leggja 

áherslu á að vinna með nemendum út frá því sjónarhorni að horfa á hvað þeir geta í stað 

þess að einblína á hvað þeir geta ekki. Hér að neðan má sjá mynd af líkaninu en sjá má að 

það inniheldur þrjá hringi og örvar.  
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Rauða örin bendir á eina ákveðna stærðfræðilega hæfni sem er í brennidepli hverju 

sinni en þetta eru átta atriði sem mynda hæfni til stærðfræðináms en þessir hæfniflokkar 

komu fyrst fram í KOM-skýrslunni (Niss og Højgaard Jensen, 2002). Þessir hæfniflokkar 

eru, hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar (e. thinking mathematically), hæfni til að leita 

lausna (e. posing and solving mathematical problems), hæfni til að setja fram stærðfræði-

leg líkön (e. modelling mathematically), hæfni til stærðfræðilegrar röksemdarfærslu (e. 

reasoning mathematically), hæfni til að geta sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á 

fjölbreyttan hátt (e. representing mathematical entities), hæfni til að fara með táknmál 

stærðfræðinnar og setja hana fram á formlegan hátt (e. handling mathematical symbols 

and formalisms), hæfni til að geta tjáð sig um og með stærðfræði (e. communicating in, 

with and about mathematics) og hæfni til þess að nýta hjálpartæki til stærðfræðilegra 

verka (e. making use of aids and tools).  

Svarta þykka örin liggur frá C1 til C2. C1 táknar þær aðstæður sem nemandinn er í, 

með fyrri markmiðum en C2 aðstæður framtíðarinnar sem stefnt er að með nýjum 

möguleikum og nýjum markmiðum. Í miðhringnum sem snýst um C1 koma fram 

upplýsingar um nemandann, námshæfni hans (e. the pupil’s resources and limitations), 

námsefni (e. subject matter) og aðstæður við kennslu (e. organisation of learning 

situations). Þegar þverfaglegt teymi skoðar aðstæður nemanda getur það snúið hringnum 

Mynd 1. Áttavitalíkan (Dalvang, 2008) 
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og stillt af eitt atriði í miðhringnum sem einblína á við skoðun ákveðins hæfniþáttar í ysta 

hringnum. 

Í grein sinni talar Dalvang (2008) um að námsforsendur nemenda séu oft túlkaðar á 

fjóra vegu, læknisfræðilega, sálfræðilega, félagslega og kennslufræðilega. Kennsluhættir 

eru einnig skoðaðir út frá mismunandi sjónarhorni, meðal annars hvort einstaklings eða 

hópavinna hentar, nám inn í kennslustofu eða utan hennar og hvort nemandinn sé hluti af 

nemendahópnum eða utan hans. Þegar kemur að því að skoða stærðfræðileg viðfangsefni 

er hægt að velta ýmsu fyrir sér líkt og stórum hugmyndum og viðfangsefnum og hvort 

fengist sé við opin eða lokuð verkefni. Áttavitalíkanið er þannig tæki sem nýtist vel við að 

skoða alla þætti í ákveðnu samhengi og finna þannig leiðir til þess að koma betur til móts 

við nemandann.   
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4 Viðtöl við nemendur 

4.1 Rannsókn og rannsóknaraðferð 

Höfundur þessa verkefnis ákvað að gera rannsókn til að leitast eftir því að svara 

spurningunni „Hvernig er hægt að koma til móts við nemendur sem eiga erfitt með 

stærðfræði?“ Unnið var út frá sjónarhorni nemanda. Rannsóknin er eigindleg en slíkar 

rannsóknir taka mið af persónulegri reynslu þátttakenda og upplifun þeirra (McMillan, 

2012). Tekin voru hálfopin viðtöl við þrjá nemendur á aldrinum 15-17 ára sem allir eiga 

það sameiginlegt að hafa átt erfitt með stærðfræði í námi sínu. Stuðst var við viðtals-

ramma (sjá Viðauka 1: Viðtalsrammi) sem rannsakandi hafði útbúið með það í huga að ná 

fram þeim upplýsingum sem leitast var eftir. Rannsakandi studdist við verkefnalýsingu 

viðtalsverkefnis úr kennara-náminu við gerð viðtalsrammans. Leitast var eftir því að ná 

fram viðhorfi nemendanna til greinarinnar en fyrst og fremst hvers konar kennsluaðferðir 

og aðstæður í skólanum nemendur telja að henti þeim best til þess að ná árangri í 

greininni.   

4.2 Viðmælendur 

Hentugleikaval var notað við val á viðmælendum og var leitað eftir viðmælendum sem 

höfðu átt í erfiðleikum með stærðfræðinám. Vel gekk að finna þátttakendur í rannsóknina 

en leitað var til þriggja einstaklinga sem allir voru mjög jákvæðir og höfðu áhuga á að taka 

þátt. Leitað var til nánustu fjölskyldu og fannst einn viðmælandi á þann hátt en sá 

einstaklingur stundar nám á fyrsta ári í framhaldsskóla. Síðan var leitað til grunnskóla á 

landsbyggðinni og komu hinir tveir viðmælendurnir úr þeim skóla. Nöfnum á 

viðmælendum hefur verið breytt svo ekki sé hægt að rekja svör til þeirra. 

Fyrsti viðmælandinn var Erla en hún er nemi á fyrsta ári í framhaldsskóla. Erla glímir 

ekki við sértæka námsörðugleika en stærðfræðinám hefur ætíð reynst henni erfitt og þá 

sérstaklega eftir að hún komst upp á unglingastig. Rannsakandi þekkir vel til þessa 

viðmælenda og hefur oft aðstoðað hann við stærðfræðinám. Hinir tveir viðmælendurnir, 

Breki og Laufey eru nemendur í 9. bekk og stunda nám við sama grunnskóla á lands-

byggðinni. Bæði hafa þau alla sína skólagöngu glímt við námsörðugleika sem birst hafa í 

öllu þeirra bóknámi. Í skimun með Talnalykli (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 1998) skoruðu þau bæði vel undir meðaltali í öllum námsþáttum 

stærðfræðinnar sem þar eru prófaðir, tölum, mælingum, stærðfræðiheitum, tölfræði, 

reikning og aðgerðum, algebru og jöfnum og rúmmáli og flatarmáli. Þau hafa haft 

einstaklingsnámskrá í stærðfræði frá því að þau komu upp á miðstig. Þessa viðmælendur 

þekkti rannsakandi ekki. 
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4.3 Framkvæmd 

Þar sem viðmælendur eru allir undir 18 ára aldri þurfti ekki einungis að fá leyfi þeirra fyrir 

notkun upplýsinga, heldur einnig foreldra og í tilfelli Breka og Laufeyjar var einnig fengið 

leyfi frá umsjónarkennara og skólastjóra. Þeir sem samþykkja þurftu notkun upplýsing-

anna skrifuðu undir bréf (sjá Viðauka 2: Leyfi fyrir notkun upplýsinga) þar sem fram komu 

skilyrði um trúnað. Erlu tók rannsakandi á móti heima hjá sér og var viðtalið tekið þar í ró 

og næði þar sem einungis voru viðmælandi og rannsakandi viðstaddir. Viðtölin við Breka 

og Laufeyju voru hvort um sig tekið í skólanum þeirra í litlu fundarherbergi þar sem var 

alveg ró og næði og einungis viðmælandi og rannsakandi viðstaddur. 

Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda og var fengið leyfi viðmælenda til 

upptöku og þeim gerð grein fyrir því að upptökurnar væru einungis fyrir rannsakanda og 

að þeim yrði eytt eftir að vinnu verkefnisins lyki. Eftir að viðtölunum lauk skrifaði 

rannsakandi þau orðrétt upp í tölvu og hafði því greiðan aðgang að upplýsingum við 

greiningu á viðtölunum. Við greiningu viðtalanna komu fram ákveðin þemu sem byggjast 

annars vegar á líkum og hins vegar ólíkum svörum viðmælenda. Höfundur nýtti sér kafla 

um gagnagreiningu í Educational research: Fundamentals for the Consumer (McMillan, 

2012) við greininguna. Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðum viðtalanna.   
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Hér verður greint frá helstu atriðum sem fram komu í viðtölum við viðmælendur. Í 

upphafi viðtals voru viðmælendur spurðir hvað væri það fyrsta sem þeim dytti í hug þegar 

þeir heyrðu orðið stærðfræði. Erla nefndi „einn plús einn“ og sagði að líklegast væri það 

vegna þess að það væri það fyrsta sem maður lærir í stærðfræði. Breki taldi upp nokkrar 

aðgerðir stærðfræðinnar „plús og mínus og sinnum og svoleiðis“ en Laufey nefndi tölur 

vegna þess að í stærðfræði notar maður tölustafi „1 og eitthvað“. 

5.1 Almennt gengi viðmælenda 

Þegar viðmælendur eru beðnir um að ræða almennt gengi sitt í stærðfræðinámi koma 

nokkuð mismunandi svör fram. Erla talar um að henni hafi „ekkert gengið mjög vel“ að 

læra stærðfræði í gegnum tíðina og að það sé oftast þannig. Minningar hennar úr stærð-

fræðinámi eru ekki góðar svo langt sem hún man en hún segist þó ekki muna eftir upphafi 

skólagöngu sinnar. Breki segir að sér gangi bara mjög vel að læra þá stærðfræði sem hann 

fæst við í skólanum og að það hafi bara gengið ágætlega alla hans skólagöngu. Laufey 

segir að henni hafi gengið „allt í lagi“ en tekur fram að hún sé í „öðruvísi hóp“ en hinir og 

að hún sé ekki í sama efni og hinir heldur sé í „auðveldari dæmum“. Hún segist hafa verið í 

slíkum hóp alla sína skólagöngu en gangi vel að læra stærðfræði í þeim hóp. 

Þegar Erla á að rifja upp eitthvert atriði þar sem hún man eftir að henni hafi gengið vel 

í stærðfræði hugsar hún sig um í dálítinn tíma en segir síðan frá:  

Þegar ég var í 7. bekk þá komst ég upp í hæsta hópinn í stærðfræði en mér 

gekk samt ekkert mjög vel í honum því mér fannst það svo erfitt, það var farið 

svo hratt í allt og ég skildi ekkert. 

Erla hafði komist upp í hópinn vegna þess að henni hafði gengið vel á einu prófi en hún 

man þó ekki hvert viðfangsefni prófsins var. Erla hugsar sig lengi um þegar hún á að nefna 

dæmi um eitthvað sem henni finnst létt í stærðfræði og segist síðan ekki vita hvort henni 

þyki eitthvað létt í stærðfræði. Eftir dágóða stund segir hún síðan „kannski rúmmál og 

svona, flatarmál og ummál og allt það“. Rannsakandi spurði þá hvort þetta ætti við um 

alla rúmfræði eða þessa einstaka þætti innan greinarinnar. Hún segir þá að hornafræði sé 

eitthvað sem sé líka „allt í góðu“ og að hún haldi að hún skilji rúmfræði betur en aðra 

stærðfræði. 

Breki er frekar fáorður um gengi sitt og nefnir námsþátt sem gengur vel hjá sér en 

ekki ákveðið atriði. Hann segir að honum finnist prósentur ganga mjög vel hjá sér. Þegar 

Laufey á að nefna dæmi þar sem henni hefur gengið vel í stærðfræði nefnir hún í raun 
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ekkert ákveðið atriði heldur nefnir þætti innan stærðfræðinnar sem hún á auðveldara 

með heldur en annað líkt og Breki, „það er ábyggilega plús og mínus, það gengur best þar“ 

og segir hún það vera vegna þess að hún skilji það mjög vel. Hún talar einnig um að henni 

finnist „deiling allt í lagi“ en að margföldun sé mjög erfið, „ég hata sinnum“. 

5.2 Þættir sem hafa áhrif á námsárangur 

Erla er hvorki greind með sértæka námsörðugleika né ADHD eða neitt slíkt en aðrir þættir 

ráða því að hún á í erfiðleikum með stærðfræði. „Ég verð að hafa mjög mikið fyrir því að 

læra og einbeita mér mikið því að ég hef mjög mikinn skort á svona athygli held ég“. 

Breki hefur alla sína tíð glímt við námsörðugleika sem einkennast meðal annars af 

litlum hugtakaskilning og lestrarörðugleikum. Hann er ekki greindur með sértæka 

stærðfræðiörðugleika en á niðurstöðum Talnalykils kemur fram að hann er vel undir 

meðallagi í öllum námsþáttum stærðfræðinnar. Breki talar þó um að það sé ekkert eitt 

ákveðið sem geri námið erfiðara fyrir hann heldur en aðra. 

Laufey hefur líkt og Breki glímt við námsörðugleika frá upphafi skólagöngu og er 

einnig vel undir meðallagi í öllum námsþáttum stærðfræðinnar samkvæmt Talnalykli. 

Þegar Laufey er spurð hvort það sé eitthvað sem geri námið erfiðara fyrir hana en aðra 

nefnir hún að læti trufli hana við einbeitingu. Hún segir hávaða stundum skapast vegna 

þess að þau vinna á opnu svæði. Hún talar um að henni þyki mun betra að vinna þar sem 

er ró og næði.  

5.3 Lærdómsumhverfi 

Erla talar um að henni þyki hún læra mest þegar hún er í rólegu umhverfi og hún fær að 

sitja ein og vera með einhvern yfir sér til að aðstoða sig. Hún tekur sérstaklega fram að 

það þurfi að vera einhver sem hún skilur mjög vel. En segir síðan „...annars þarf ég bara að 

vera í stuði fyrir stærðfræði til þess að geta hana“. Henni þykir mun betra að vinna 

einstaklingslega og talar um að ef hún þarf að vinna í hóp að hún láti þá bara hina um að 

gera allt. 

Breki talar um sama rólega umhverfið og einnig að honum þyki gott að vinna í hóp. 

Hann er vanur að læra í litlum hóp og þykir gott að kennarinn sé til staðar þegar hópurinn 

þarf á hjálp að halda en að kennarinn sé að öðru leyti ekki að skipta sér af vinnu hópsins.  

Eins og áður segir þykir Laufeyju gott að læra í umhverfi þar sem er ró og næði. Hún 

talar um að henni þyki betra að vinna í hóp „þegar það eru til dæmis fjórir eða eitthvað“ 

heldur en að vinna einstaklingslega og tekur fram að henni þyki gott þegar hópurinn 

hjálpast að og ræðir saman. Laufey tekur fram að hún sé mjög ánægð að vera í hópnum 
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sem hún er í, í stærðfræði og segir að ef að hún færi í hinn hópinn að þá myndi henni 

örugglega ekki ganga eins vel í stærðfræði.  

...segjum að ég myndi fara í hópinn sem allir hinir eru í þá væri það kannski 

svolítið erfitt því kennararnir geta ekki hjálpað öllum og þú veist það eru svo 

margir og ég er náttúrulega ekki í því sama og hinir ... það eru mjög margir 

nemendur og síðan eru kannski bara eitthvað þrír kennarar eða eitthvað. 

Í hópnum sem hún vinnur alltaf í sem Breki er einnig hluti af,  eru innan við tíu nemendur 

og hafa þau tvo stærðfræðikennara til þess að hjálpa sér. Þau vinna saman á borði sem er 

staðsett á miðju svæði hjá þeim og er kallað Eyjan. Þau eru því að vinna í nánd við alla 

aðra nemendur og eru ekki tekin afsíðis. 

5.4 Góður stærðfræðikennari 

Þegar viðmælendur eiga að lýsa góðum stærðfræðikennara talar Erla um að henni finnist 

að stærðfræðikennarar eigi að reyna að útskýra betur ef maður skilur ekki það sem hann 

útskýrir fyrst og reyna að aðstoða mann sem best. Hún talar um að henni þyki mun 

auðveldara að skilja kennarann þegar hann útskýrir fyrir henni einstaklingslega heldur en 

þegar hann stendur upp við töfluna og útskýrir fyrir öllum nemendahópnum. 

Laufey talar meðal annars um að kennarinn þurfi að þekkja nemendur sína og vera til 

staðar, hún segir að góður stærðfræðikennari sé „sá sem þú veist hjálpar nemandanum, 

talar við þá þú veist reynir að þekkja þau en er þú veist ekki alveg alltaf ofan í þeim, þarftu 

hjálp? Þarftu hjálp?“. Breki tekur í sama streng og talar um að góður stærðfræðikennari 

hjálpi nemendum og sé til staðar fyrir þá þegar þeir þurfa á hjálp að halda.  

5.5 Líðan  

Viðmælendurnir tala allir um það að þeim líði almennt nokkuð vel í skólanum. Erla talar 

þó um það að henni hafi liðið betur í grunnskóla heldur en í framhaldsskóla og finnst það 

vera vegna þess að henni fannst hún mun öruggari í grunnskólanum þar sem hún þekkti 

alla. Hún segir að sér líði ekki vel í stærðfræðitímum vegna þess að henni þyki erfitt að 

skilja stærðfræðikennarann sinn og finnst hann ekki gera nóg til þess að gera sig 

skiljanlegan.  

Breki talar um að honum líði mjög vel í skólanum vegna þess að í skólanum eigi hann 

mjög góða vini og að í skólanum sé gott fólk. Hann segir einnig að sér líði mjög vel í 

stærðfræðitímum. Laufey er á sama máli og segir að sér líði ágætlega í skólanum. Þegar 

hún er spurð hvernig henni líði í stærðfræðitímum svarar hún: „mér líður best þar út af 

mér finnst stærðfræði skemmtilegust af öllu hérna“. 
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5.6 Framtíðin 

Þegar Erla er spurð að því hvernig hún sjái fyrir sér framtíð sína í stærðfræðinámi segist 

hún ekki sjá fyrir sér að læra meira af stærðfræði í framtíðinni, „ég bara er ekkert 

svakalega góð í því, þannig að mér leiðist það, þannig að mig langar það bara ekki“. Hún er 

á félagsfræðibraut og segist ekki vera nógu góður námsmaður til þess að fara á náttúru-

fræðibraut. 

Breki segist alveg geta séð fyrir sér að læra stærðfræði í framtíðinni en hefur ekki 

alveg ákveðið hvað hann vill gera að grunnskólanámi loknu. Laufey stefnir á að fara í 

listnám eftir grunnskóla og sér alveg eins fyrir sér að hún geti lært meiri stærðfræði í 

framtíðinni. 

 

5.7 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

endurspegla það sem fram kom í þremur viðtölum sem tekin voru við nemendur sem 

glímt hafa við stærðfræðiörðugleika. Rætt hefur verið um almennt gengi þeirra í stærð-

fræði, þá þætti sem hafa áhrif á námsárangur, lærdómsumhverfi, einkenni góðs stærð-

fræðikennara, líðan nemenda og framtíðarsýn þeirra. Í næsta kafla verður fjallað enn 

frekar um niðurstöðurnar og þær bornar saman við fræðilega hluta ritgerðarinnar. 
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6 Umræður 

Það var margt sem kom rannsakanda á óvart þegar hann tók viðtölin og gerir rannsakandi 

sér fulla grein fyrir því að hann þarfnast meiri þjálfunar í að taka viðtöl til þess að ná fram 

því sem leitast er eftir, þá sérstaklega ef viðmælendur svara ekki eins og búist var við. 

McMillan (2012) talar um að tæknin við það að fá viðmælendur til þess að svara öðru en 

„já“ eða „nei“ krefjist mikillar þjálfunar. Fyrsta viðtalið heppnaðist best og má ætla að það 

að rannsakandi þekkti viðmælanda vel hafi verið stór þáttur í því hversu vel til tókst. Þó 

svo að stuðst hafi verið við sama viðtalsramman í viðtölunum þremur þá voru viðtölin 

mjög ólík og var mismunandi hversu miklar upplýsingar rannsakandi náði að kalla fram hjá 

viðmælendum. Það getur verið að aldur viðmælenda hafi haft áhrif á hversu mikið kom 

fram í viðtölunum. Það var þó margt áhugavert sem kom fram í viðtölunum sem verðugt 

er að skoða nánar.  

Svör viðmælenda við því fyrsta sem þeim datt í hug þegar þeir heyrðu stærðfræði 

komu rannsakanda á óvart. Rannsakandi bjóst við að svör viðmælenda myndu tengjast 

viðfangsefnum sem þeir eru að fást við þá stundina í stærðfræði en öll voru svörin frekar 

almenn og lýsandi fyrir stærðfræði og þá sérstaklega svar Laufeyjar sem nefndi „tölur“. 

Hin svörin fólu í sér hluta af grunnaðgerðunum fjórum, samlagningu, frádrátt, margföldun 

og deilingu. Það má því segja að viðmælendum hafi fyrst komið í hug þættir sem tengjast 

grunni stærðfræðinnar. 

Jákvæðni Breka og Laufeyjar kom rannsakanda skemmtilega á óvart og setti hann 

aðeins út af laginu þegar hann tók viðtalið við Breka. Þegar rannsakandi spurði Breka um 

gengi hans í stærðfræði sagði hann að honum hefði alltaf gengið bara mjög vel. Þessu 

svari bjóst rannsakandi alls ekki við og var ekki alveg viss hvernig skyldi halda áfram. 

Rannsakanda fannst skína í gegnum viðtölin við Breka og Laufeyju að upplifun þeirra á 

stærðfræðinámi þeirra er mjög jákvæð þrátt fyrir að þau glími við stærðfræðiörðugleika. 

Þetta samræmist ekki því sem fram kemur í grein Hafdísar Einarsdóttur (2015) en niður-

stöður hennar sýna að nemendur sem glíma við stærðfræðiörðugleika hafi neikvæða 

upplifun á stærðfræðinámi sínu. Það verður þó að taka með í reikninginn þá staðreynd að 

nemendurnir sem Hafdís talaði við voru í framhaldsskóla en Breki og Laufey eru í grunn-

skóla þar sem er mjög vel hlúð að þeim. Breki og Laufey eru bæði með einstaklings-

námskrá og virðist það hafa góð áhrif á þessa nemendur að fá annað efni en bekkjar-

félagar þeirra og að fá að vinna í litlum hóp í stærðfræði. Það vekur forvitni rannsakanda 

hversu gott viðhorf þeirra til greinarinnar er þrátt fyrir að þau glími við námsörðugleika.  

Breki og Laufey tala bæði um að sér hafi gengið ágætlega að læra stærðfræði en það 

má velta fyrir sér við hvað þau miða þegar þau tala um það. Það er þeirra túlkun að þeim 
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gangi vel en möguleiki er á að þau hafi ekki áttað sig á því að þau hafa ekki náð sömu 

markmiðum og aðrir. Forvitnilegt væri að vita hvort áhersla hefur verið lögð á vensla-

skilning eða vélrænan skilning (Skemp, 1976) í þeirra námi. Ef raunin er sú að skilningur 

þeirra sé vélrænn má velta fyrir sér hvort þeim gengi eins vel í stærðfræði ef áhersla væri 

lögð á venslaskilning.  

Viðhorf Erlu til greinarinnar virðist þó ekki vera jafn gott og viðhorf Laufeyjar og 

Breka. Erla tekur strax fram í upphafi viðtals að henni hafi ekki gengið mjög vel að læra 

stærðfræði í gegnum tíðina. Hún á líka erfitt með að hugsa um eitthvað sem henni þykir 

vera létt í stærðfræði og tekur sér dágóðan tíma í að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað. 

Þetta þykir rannsakanda benda til þess að sjálfstraust Erlu sé ekki gott þegar kemur að 

stærðfræði og virðist námsárangur hennar í greininni einnig hafa áhrif á val hennar á 

námsbraut í framhaldsskóla en hún segist ekki vera nógu góður námsmaður til þess að 

fara á náttúrufræðibraut. Samkvæmt niðurstöðum Eccles (1983) verða nemendur svart-

sýnni og neikvæðari í garð stærðfræði með aldrinum. Það er því forvitnilegt að velta fyrir 

sér hvort viðhorf Erlu til stærðfræði hafi verið annað þegar hún var á sama aldri og Breki 

og Laufey.  

Það að viðmælendur geta nefnt dæmi um þætti innan stærðfræðinnar sem þeim 

gengur vel í sem og þætti sem þeim gengur ekki eins vel í styður það sem Geary (2004) 

segir um að nemendur eigi oft mjög erfitt með ákveðna þætti innan stærðfræðinnar en 

standi sig betur í öðrum þáttum innan greinarinnar.  

Í tilfelli Breka og Laufeyjar hefur snemmtækri íhlutun verið beitt en Dowker (2005) 

talar um mikilvægi þess að grípa snemma inn í. Á yngsta stigi gengust Breki og Laufey 

undir Talnalykla próf sem er staðal- og markbundið próf sem notað er til þess að kanna 

stöðu nemenda í stærðfræði miðað við jafnaldra þeirra (Einar Guðmundsson og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). Eftir niðurstöður þess prófs fengu þau einstaklings-

námskrá og virðist það hafa hentað mjög vel fyrir þessa nemendur ef litið er til viðhorfs 

þeirra og sjálfsmyndar gagnvart stærðfræði.  

Orðræðan kom einnig á óvart en tveir viðmælendanna nefna „plús“, „mínus“ og 

„sinnum“ þegar þeir tala um aðgerðirnar samlagningu, frádrátt og margföldun. Það má 

velta því fyrir sér hvort þetta séu þau hugtök sem kennarar nota í kennslu sinni eða hvort 

þetta sé orðræða sem nemendur hafa tileinkað sér þegar þeir ræða stærðfræði sín á milli. 

Mikilvægt er að kennarar séu góðar fyrirmyndir fyrir nemendur þegar kemur að notkun á 

tungumáli stærðfræðinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í aðalnámskrá 

grunnskóla kemur einnig fram að stærðfræðikennsla í grunnskóla skuli stuðla að því að 

nemendur „öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl þeirra“ (Mennta- 
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og menningarmálaráðuneyti, 2013). Sfard (2006) talar um það að stærðfræðinám snúist 

um það að geta gert stærðfræðilega orðræðu að sinni eigin. Það er því mikilvægt að 

stærðfræðikennarar temji sér að nota þau hugtök sem þykja hæfa góðri orðræðu í 

stærðfræði með það að markmiði að nemendur tileinki sér þá orðræðu. 

Þegar kemur að námsumhverfi nefna allir viðmælendur að þeim þyki best að læra þar 

sem er ró og næði. Hugmyndir þeirra um að vinna í hóp eru þó aðeins ólíkar. Erlu þykir 

best að vinna einstaklingslega og finnst hún ekki ná árangri þegar hún vinnur í hóp. Breki 

og Laufey tala þó um hópavinnuna á mjög jákvæðan hátt og taka fram að þeim þyki best 

að læra við slíkar aðstæður og Laufey minnist á það að ræða saman. Það er greinilegt að 

Breka og Laufeyju hefur verið kennt að vinna saman í hóp og þau virðast vera örugg í slíkri 

vinnu. En Wormeli (2003) talar um mikilvægi þess að kenna nemendum hvernig eigi að 

vinna í hóp og hvernig samskipti innan hópsins eiga að vera. Það að Erla tali um að ef hún 

eigi að vinna í hóp að hún láti þá bara hina um að gera allt segir manni að líklega hefur 

Erla ekki fengið eins mikla þjálfun í því að vinna í hóp. Það getur þó hugsast að orð hennar 

hafi litast af nýlegri reynslu þar sem henni fannst hún ekki vera virk í hópavinnu. Í aðal-

námskrá grunnskóla er eitt hæfniviðmiða í stærðfræði við lok 10. bekkjar að nemandi geti 

„unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og smárra stærðfræðiverkefna og gefið 

öðrum viðbrögð...“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er því mikilvægt að 

nemendur þjálfist í því að vinna saman í hóp og greinilegt er að Breki og Laufey hafa 

kynnst kostum hópavinnu. 

Þegar viðmælendur lýsa góðum stærðfræðikennara kemur sterkt fram að þeir vilji að 

kennarinn sé til staðar þegar þeir þurfi á honum að halda og nefnir Laufey að hún vilji 

síður að kennarinn sé stöðugt að spyrja hana hvort hún vilji hjálp. Þetta samræmist því 

sem Hiebert o.fl. (1997) segja um stærðfræðikennarann en hjá þeim kemur fram að 

mikilvægt sé að kennarinn grípi ekki of mikið inn í lausnaferli nemenda og gefi þeim 

tækifæri til þess að þróa eigin hugmyndir.  

Breka og Laufeyju líður að þeirra sögn mjög vel í stærðfræðitímum en Erla segir að sér 

líði ekki vel. Rannsakanda fannst mjög gaman að heyra svar Laufeyjar en hún segir að 

henni líði best í stærðfræði vegna þess að það sé skemmtilegasta fagið í skólanum. Þetta 

segir manni að það sé vel hægt að láta nemendum líða vel og hafa gaman af greininni þátt 

fyrir að þeir glími við námsörðugleika. Það hefur allavega tekist vel til með þessa tvo 

nemendur. Líðan Erlu í stærðfræðitímum endurspeglar niðurstöður Hafdísar Einarsdóttur 

(2015) um lítið sjálfstraust og brotna sjálfsmynd nemenda sem glíma við stærðfræði-

örðugleika. Erla talar um að henni hafi þó liðið betur í grunnskóla heldur en í framhalds-
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skóla og má því velta því upp hvort grunnskólakennarar haldi betur utan um nemendur en 

framhaldsskólakennarar í þessu tilfelli. 
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7 Lokaorð 

Tilgangur þessa verkefnis var að svara því hvað stærðfræðiörðugleikar séu og hvaða 

kennsluaðferðir og námsumhverfi þyki henta nemendum sem glíma við stærðfræði-

örðugleika. Við vinnu verkefnisins komst höfundur að því að ekki er hægt að segja að 

stærðfræðiörðugleikar séu eitthvað eitt ákveðið heldur eru þeir mismunandi og birtast á 

ólíkan hátt hjá nemendum. Fjölbreyttur nemendahópur krefst fjölbreyttrar kennslu þar 

sem þarfir nemenda eru ólíkar.  

Höfundi hefði þótt mjög forvitnilegt að taka viðtal við kennara Breka og Laufeyjar og 

forvitnast meira um hvernig kennslu nemendanna er háttað. Hverjar eru áherslur í 

kennslunni og við hvernig verkefni er fengist? Jákvæðni nemendanna er eitthvað sem 

heillar höfund mikið og sú staðreynd að nemendurnir hafa áhuga á stærðfræði og hafa 

gaman af henni þrátt fyrir námsörðugleika sína. Höfundur hefur áhuga á því að vita hvort 

þetta sé almennt viðhorf nemenda í skólanum sem Breki og Laufey ganga í og þá hvert 

töfraráð kennaranna sé. 

Viðtölin sem voru tekin í rannsókn þessari endurspegla þrjú tilfelli nemenda sem 

glíma við námsörðugleika í stærðfræði. Niðurstöður rannsóknarinnar er því ekki hægt að 

alhæfa um en þær gefa ákveðna sýn á viðfangsefnið. Það að tveimur nemendum af 

þremur líði vel og hafi gott viðhorf til greinarinnar vekur áhuga höfundar til þess að gera 

stærri rannsókn á líðan nemenda sem glíma við námsörðugleika í stærðfræði. Fjöldi 

íslenskra rannsókna á líðan nemenda sem glíma við stærðfræðiörðugleika er ekki mikill og 

þykir höfundi þetta viðfangsefni sem vert er að skoða og velta því upp hvað það er sem 

hefur áhrif á líðan nemenda.   

Vinnan við verkefnið hefur verið strembin en þó mjög lærdómsrík. Höfundur hefur 

áttað  sig enn frekar á mikilvægi þess að skoða stöðu nemenda sinna og alltaf að vinna út 

frá því hvert nemendur eru komnir. Einnig hefur höfundur séð að það er að mörgu að 

hyggja þegar kemur að kennslu í fjölbreyttum nemendahópi.  
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

1. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir stærðfræði? 

2. Hvernig gengur þér/hefur þér gengið að læra stærðfræði? 

a. Hefur alltaf gengið illa? 

3. Geturu nefnt dæmi þar sem þér gekk vel í stærðfræði? 

a. Hvernig voru aðstæður þá? 

b. Hvað var öðruvísi en venjulega? 

c. Við hvaða efni var fengist? 

4. Geturu nefnt dæmi um eitthvað sem þér finnst létt í stærðfræði? 

5. Er einhvað sem gerir námið erfiðara fyrir þig en aðra? 

a. Greining? 

b. Hvernig lýsa námserfiðleikarnir sér? 

6. Við hvernig aðstæður finnst þér best að læra stærðfræði? 

a. Umhverfi 

b. Hjálp frá kennara/vin/foreldri? 

c. Kennsluaðferð 

d. Gott að vinna í hóp? Eða einstaklingslega? 

7. Hvað finnst þér að kennari eigi að gera til þess að hjálpa þér að læra stærðfræði? 

a. Útskýra fyrir öllum eða einum 

b. Hvað einkennir góðan stærðfræðikennara? 

8. Hvernig líður þér í skólanum? 

a. Hefur það áhrif á námsárangur 

b. Hvað veldur þeirri líðan? 

9. Sérðu fyrir þér að læra stærðfræði í framtíðinni? 
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Viðauki 2: Leyfi fyrir notkun upplýsinga 

Vegna lokaverkefnis í Háskóla Íslands, Menntavísindasviði 

 

Til skólastjóra, umsjónarkennara, foreldra og nemanda: 
 

Kæri viðtakandi, 

ég undirrituð er nemandi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er að vinna 
lokaverkefni í B. Ed. námi í grunnskólakennslu. Verkefni mitt fjallar um námserfiðleika í 
stærðfræði og kennsluaðferðir til þess að mæta þörfum nemenda.  

Því óska ég eftir að fá leyfi til að ræða við nemandann til að afla upplýsinga um nám hans 
og gengi í stærðfræði og viðhorf hans til greinarinnar. Farið verður með allar upplýsingar 
og gögn sem trúnaðarmál og mun nafn skólans og nemandans ekki koma fram í 
námsverkefninu. 

Mér þætti vænt um að fá samþykki fyrir því að fá að nota upplýsingar úr viðtalinu í 
verkefnið mitt: 

 

Nafn nemanda:  _________________________________________________________ 

Bekkur:  ______________  Skóli:____________________________________ 

 

 

Með fyrirfram þökkum, 

____________________________________  

nemandi á Menntavísindasviði HÍ 
 
 

________________________________________________ 

Undirskrift nemanda 
 

________________________________________________ 

Undirskrift foreldris 
 

________________________________________________ 

Undirskrift umsjónarkennara 
 

________________________________________________ 

Undirskrift skólastjóra  


