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Formáli 

Aðdragandinn að þessu verkefni er búinn að vera langur en hugur minn leitaði alltaf að 

því hvernig ég gæti bætt kennslu mína í námsveri. Hugurinn er við læsi nemenda, hvort 

sem það er í þeim skilningi að geta „lesið“ tæknilega séð eða að geta „lesið“ sér til 

skilnings. Þegar ég ræddi við leiðbeinanda minn, Hafþór Guðjónsson, leiddust umræður 

okkar út á brautir læsis, almennt læsi í þjóðfélaginu og læsi í einstökum námsgreinum. 

Hann aðstoðaði mig síðan við að fanga viðfangsefnið. Vil ég þakka Hafþóri fyrir að leiða 

mig inn á þessa braut sem þessi starfendarannsókn varð þar sem styrkleiki og áhugi minn 

liggja á sviði stærðfræðinnar og stór hluti vinnu minnar fer í að sinna nemendum í 

stærðfræði. Ég varð hugfangin af viðfangsefninu og í framhaldinu skráði ég mig á 

námskeið sem heitir „Stærðfræði fyrir alla“ í leit að þekkingu fyrir komandi verkefni. 

Þeim heiðurskonum Auði Guðmundsdóttur og Bryndísi Eiríksdóttur við ég þakka fyrir 

yfirlestur. Eiginmanni mínum Magnúsi Steinarssyni og sonum vil ég þakka fyrir einstaka 

þolinmæði á meðan námi mínu við Háskóla Íslands stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá slóðina http://www.hi.is/sites/default/files/ 

admin/meginmal/skjol/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf) Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. 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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 1. maí 2017 

Helga Bogadóttir 
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Ágrip  

Markmiðið með þessari starfendarannsókn er að finna hvernig ég geti betur komið til 

móts við nemendur á miðstigi sem sækja kennslu í stærðfræði í námsver. Ég upplifði 

vankunnáttu við að bregðast við vanda þeirra og fannst viðleitni mín á liðnum árum ekki 

bera þann árangur sem ég hafði væntingar til. Fór því að skoða hvernig ég gæti metið 

stöðu þeirra í stærðfræði og komst að þeirri niðurstöðu að nemendur mínir virtust hafa 

misst þráðinn í stærðfræði í 3. bekk. Út frá þeirri niðurstöðu fannst mér rökrétt næsta 

skref að finna þeim námsefni við hæfi. Eftir mikla umhugsun og skoðun á námsefni tók ég 

þá ákvörðun að færa nemendur aftur í Sprota 2b og Sprota 3a æfingahefti, sem er 

námsefni 2. og 3.bekkjar, með það að markmiði að nemendur myndu byrja þar sem 

skilningur þeirra var þ.e. að námsefnið væri það létt að þeir myndu öðlast sjálfstraust til 

sjálfstæðra vinnubragða. Útgefið námsefni er af skornum skammti og nemendur verða 

leiðir á að vinna eingöngu með ljósrituð hefti. Ákvarðanir um breytt námsefni þarf samt að 

taka í samstarfi við umsjónarkennara og nemendur ásamt því að vera í samstarfi við 

foreldra þeirra.  

Í niðurstöðum greini ég frá viðbrögðum nemenda minna við námsefninu, hverju það 

breytti fyrir þá og hvaða áhrif þessi breyting hafði á framvindu námsins hjá þeim og 

viðhorfsbreytingum þeirra til stærðfræðinnar. Þessi litla rannsókn sýnir hversu mikilvægt 

er að nemendur vinni verkefni við hæfi og að ekki sé vaðið yfir námsefnið án þess að þeir 

nái að skilja grunnatriði þess. Hversu mikilvægt er að nemendur eigi umræður við kennara 

um stærðfræði þar sem þeir útskýra hugsun sína og að þeim sé leiðbeint við að sjá 

munstrið í stærðfræðitölunum. Þrátt fyrir að nemendur séu hikandi að byrja aftur á 

námsefni 3. bekkjar þá breytist það fljótt. Þeir verða áhugasamir um stærðfræði sem 

kemur fram í aukinni vinnugleði. Þeir hætta að spá í að námsefnið sé fyrir yngri nemendur 

og sækjast eftir því að vinna Sprotabækurnar aftur.  

 

Lykilhugtök: Hugtök, læsi, námsefni, stærðfræði, talnaskilningur, togstreita, vinnugleði. 
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Abstract 

„How can you eat nine chocolate raisins if you only have five in the bowl?“ 

The aim of this action research is to find out how I can better approach middle school 

students studying mathematics in special education. I experienced inadequacy in 

responding to their problems and felt my efforts in recent years was not delivering the 

results I had expected. Therefore I started to examine how I could assess their math 

proficiency and discovered that my students seemed to lose their footing in mathematics 

around the 3rd grade. Based on this conclusion, I found the next logical step was to find 

appropriate study materials. After a lot of thought and examination of the available 

material, I decided to bring students back to Sproti 2b and Sproti 3a exercise books, which 

is 2nd and 3rd grade material. The aim was to start the students at a manageable level with 

a good understanding of the subject matter that would be relatively easy where they 

would gain confidence in their own work. Available study material is limited and students 

become uninterested working only with photocopied material. Any decision on changing 

the study materials nevertheless has to be done in collaboration with the supervisory 

teacher and the student, as well as being in cooperation with their parents. 

In the results section, I outline my students' reactions to the changed subject material, 

how it affected the students and what effect this change had on their study development 

and their general attitude towards mathematics. This small study demonstrates how 

important it is for students to tackle appropriate assignments and not to carry the subject 

too far without the basic understanding. It shows how important it is that students can 

discuss mathematics with their teachers, explaining their way of thought and be guided 

through the intricacies of mathematics. Even though students are hesitant to return the 

3rd grade material then that changes quickly. The students become more interested in 

mathematics that is reflected in increased enthusiasm. They stop wondering whether the 

subject is for younger students and seek to repeat the Sproti exercise books. 
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1 Inngangur  

Ég var ekki há í loftinu þegar ég ætlaði að verða kennari en skólaganga mín í litla sveita-

skólanum var ekki dans á rósum og dagdraumar mínir tóku breytingum eftir því sem árin 

liðu. Í ævintýraþrá réði ég mig til kennslu strax eftir stúdentspróf og kenndi stærðfræði á 

mið- og unglingastigi ásamt myndmennt í einu af sjávarþorpum landsins. Fannst það 

gaman og ögrandi verkefni að glíma við kennsluna og eftir tvö ár í kennslu lá leið mín í 

Kennaraháskóla Íslands. Valgreinar mínar voru stærðfræði og landafræði og lauk þaðan 

B.ed prófi 1986. Þaðan lá leið mín í lítinn sveitaskóla með um rúmlega þrjátíu nemendur 

frá 1. til 7. bekkjar og var kennt í tveimur bekkjadeildum þ.e. sex til níu ára saman í yngri 

deild og tíu til tólf ára í eldri deild. Ég sá um stærðfræði, eðlisfræði og samfélagsfræði 

ásamt mynd- og textílmennt. Þar var góður tími til að sinna hverjum einstaklingi fyrir sig 

og koma til móts við þarfir hvers og eins ásamt því að setja upp leiksýningar tvisvar á ári 

þar sem allir nemendur skólans tóku þátt. Að vori var sett upp sýning með myndum og 

handverki nemenda ásamt úrvali af verkefna- og námsbókum þeirra. Eftir fjögur góð ár í 

sveitinni lá leið mín til Reykjavíkur og í hlé frá kennslu vegna barneigna. Ég hafði ekki 

hugsað mér að fara að kenna hér í höfuðborginni en fyrir tilviljun var ég fengin í kennslu 

vegna forfalla og var umsjónarkennari á yngsta- og miðstigi allt til ársins 2011 en þá tók ég 

við umsjón námsvers á miðstigi. Fékk námsleyfi skólaárið 2013 - 2014 til að stunda nám 

við Háskóla Íslands á Menntavísindasviði með áherslu á sérkennslu. 

Starf mitt í námsverinu gengur út á það að mestu leyti að aðstoða nemendur í stærð-

fræði. Hluti af nemendum mínum eiga í erfiðleikum með stærðfræðina en aðrir koma 

vegna þess að þeir ná ekki að læra og einbeita sér í fjölmennum bekk. Flestir nemendur 

eru í sama námsefni og fást við sömu námsþætti og samnemendur þeirra eru að fást við 

inni í bekk og fylgja því áætlun bekkjarins þrátt fyrir að geta þeirra samræmist því ekki í 

öllum tilfellum. Ég velti því oft fyrir mér hvernig ég geti aðstoðað nemendur mína sem 

best. Umsjónarkennarar hafa mikil áhrif á starf mitt þar sem taka verður tillit til markmiða 

og námsmats sem þeir vinna út frá, ásamt því að vera í samvinnu við foreldra og virða 

skoðanir þeirra.  

Mótuð af reynslu minni í æsku hef ég alla tíð lagt mikið upp úr því að nemendum 

mínum líði vel í skóla en jafnframt geri ég kröfur á þá að þeir geri eins vel og þeir geti í 

náminu. Ég hef alla tíð verið gagnrýnin á starf mitt og reynt að leita lausna fyrir nemendur 
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mína hvort sem ég hef verið umsjónarkennari eða kennari í námsveri. Ég velti fyrir mér af 

hverju nemendur nái ekki tökum á námi sínu. Af hverju þeir eru áhugalausir um framgang 

námsins og hvernig þeir breiða yfir vankunnáttu sína ýmist með því að sitja aðgerðalausir 

heilu tímana eða fara yfir í það að vekja á sér athygli með því að valda ónæði í kennslu-

stundum. Trú mín er sú að allir nemendur geti lært og eigi að fá tækifæri til þess á sínum 

forsendum í hinum almenna skóla og öðlast þannig viðunandi undirbúning fyrir lífið.  

Í þessari rannsókn eru meginmarkmiðin að skilja betur og efla starf mitt í námsveri sem 

tekur á móti nemendum úr 5.-7. bekk. Læra að takast á við þær hindranir sem ég upplifi í 

tilraunum mínum til að bæta kennsluhætti mína og að auka færni nemenda minna og 

vinnugleði þeirra í námsverinu.  

1.1  Aðdragandi verkefnisins 

Það er búinn að vera langur aðdragandi að þessu verkefni. Hugur minn leitaði alltaf í það 

hvernig ég gæti bætt kennslu mína í námsveri. Hugurinn var við læsi nemenda, hvort sem 

það er í þeim skilningi að geta „lesið“ tæknilega séð eða að geta „lesið“ sér til skilnings. 

Þegar ég ræddi við leiðbeinanda minn leiddust umræður okkar út á brautir læsis, almennt 

læsi í þjóðfélaginu og læsi í einstökum námsgreinum. 

Styrkleikar mínir liggja á sviði stærðfræðinnar og stór hluti vinnu minnar fer í að sinna 

nemendum í stærðfræði. Þar sit ég með fimm til átta nemendur í einu og flestir þeirra eru 

með námsbækur sínar og eru að keppast við að klára fyrirliggjandi námsáætlanir fyrir 

ákveðinn dag. Ég fer yfir með hverjum nemanda í upphafi tímans hvað hann treystir sér til 

að taka fyrir í tímanum, við veljum dæmi og sleppum öðrum, allt eftir hæfni hvers og eins 

til þess að hann nái að klára námsáætlun vikunnar og geti fengið nýja áætlun hjá umsjón-

arkennara sínum. Aðrir nemendur eru með aðlagað námsefni sem hæfir getu þeirra til 

náms sem er misgott og misáhugavert. 

Til hvers er ætlast af mér í vinnu minni með nemendum í námsveri? Hvað með nem-

endur sem hafa ekki náð markmiðum og færni árgangsins í stærðfræði? Í dagbókarskrifum 

mínum um starf mitt koma fram ýmsar vangaveltur um kennsluna og getu nemendanna 

sem valda mér hugarangri.  

Hver er tilgangurinn með þessum „æðibunugangi“ ef nemendur ná ekki að skilja  

viðfangsefnið? (Rannsóknardagbók, 15. febrúar 2016) 

Þeir hafa jafnvel ekki grunnþekkingu á einföldustu dæmum í samlagningu, frádrætti, 

margföldun eða deilingu. Geta ekki lagt saman 3+6 án þess að telja á fingrum sér….. 

Fæstir þessara nemenda hafa einfaldan hugarreikning á valdi sínu…... 
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Þeir hanga alltaf á „ísbrúninni“ og ná aldrei upp á ísinn þ.e. upplifa sig alltaf sem lélega 

námsmenn. (Rannsóknardagbók, 16. mars 2016) 

Skilja ekkert hvað þeir eru að gera og sitja hjálparvana og bíða bara eftir aðstoðinni. 

(Rannsóknardagbók, 1. júní 2016) 

Þetta eru glefsur úr dagbók minni sem ég byrjaði á veturinn 2015-2016 í tengslum við 

lokaverkefnið mitt. Þessi dagbók verður svo grunnur að þeirri rannsókn sem hér er fjallað 

um. Í hana skráði ég vangaveltur mínar um stöðu mína sem kennara og einnig um stöðu 

nemenda minna og þau verkefni sem mér eru falin. Í leit minni að lausnum fyrir nemendur 

er margt sem þarf að skoða og taka tillit til. Nemendur sem koma í námsver eru margir 

hverjir áhugalausir um nám sitt og framvindu þess. Lítið úrval er af námsefni sem hæfir 

hverju aldursbili þar sem einungis er gefin út „ein bók“ fyrir hvert aldursstigi. Auk hennar 

er verið að notast við ýmiss konar „misgóð“ verkefni sem eru ljósrituð til kennslunnar. 

Afstaða kennarans og foreldra til námsins skiptir miklu máli í leit að lausnum fyrir 

nemandann ásamt því hvað hann er sjálfur tilbúinn að takast á við. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Í hverri rannsókn er nauðsynlegt að setja sér markmið. Í þessari rannsókn beini ég sjónum 

mínum að stærðfræðilæsi nemenda. Læsi nemendanna birtist ekki eingöngu í lestri heldur 

í öllum öðrum fögum þar á meðal stærðfræði. Þar þurfa nemendur að geta lesið sér til 

gagns bæði tölur, bókstafi og stærðfræðitákn, ásamt því að geta lesið textann sér til skiln-

ings. Þeir þurfa að meðtaka upplýsingar og raða þeim saman, setja inn tákn ( +; −; ∙; /; : ) 

eftir fyrirmælum textans og finna út lausnina. 

Tilgangurinn með rannsókn minni er að skoða kennsluhætti mína og hvernig ég geti 

komið betur til móts við þarfir nemenda minna og þá sérstaklega hvernig ég geti eflt 

stærðfræðilæsi þeirra. Markmið rannsóknar minnar er að öðlast skilning á þáttum sem 

hafa áhrif á líðan og námsgetu nemenda minna sem koma til mín í námsver skólans á mið-

stigi. Til að ná þessum markmiðum skoða ég kennslu mína, viðbrögð nemenda minna við 

nýju námsefni og athuga hvort ég geti greint framfarir hjá þeim. Það er afar mikilvægt fyrir 

mig sem kennara í námsveri að öðlast skilning á líðan nemenda minna og hvernig sé hægt 

að mæta betur þörfum þeirra sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðina. Í starfendarann-

sókn minni mun ég leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurn-

ingum hennar: 

Hvernig get ég liðsinnt nemendum sem leita til mín í námsver og eiga í erfiðleikum 

með stærðfræði?  
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Undirspurningar eru: 

Hvers konar erfiðleika eru þeir að glíma við? 

Hvers konar stuðning þurfa þeir? 
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2 Fræðin 

Í starfi mínu hef ég ávallt leitast við að sýna barni virðingu og áhuga með því að hlusta á 

það og vera hvetjandi í viðleitni minni við að efla sjálfsvirðingu þess. Draga fram góða 

hæfileika hvers einstaklings ásamt því að örva og vera með jákvæða hvatningu inn í fram-

tíðina. Ef barn er stöðugt minnt á vangetu sína leiðir það oft til óttablandinnar virðingar 

sem er ekki góð leið til að auka þroska einstaklings til lýðræðislegrar virkni (Ólafur Páll 

Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). „Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að 

stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og 

eins“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013a, bls. 41). 

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) kemur m.a. fram að í skóla án að-

greiningar eigi að ríkja fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Okkur kennurum 

ber að velja árangursríkar leiðir til að ná sem bestum árangri þar sem tekið er tillit til 

aldurs, þroska og getu nemenda. Kennsla er þó aldrei svo einföld að hægt sé að vinna bara 

á einn veg og stundum þarf að nýta sér kosti bæði einsleitra og getublandaðra hópa. Gæta 

þarf þess að markmið í skólastarfi séu raunhæf, þannig að allir njóti jafnréttis óháð fötlun, 

litarhætti, trú eða stöðu innan samfélagsins. Mikilvægt er að kennarar þekki helstu 

kennsluaðferðir og kunni að beita þeim með markvissum hætti. Kennslu í getublönduðum 

hóp þarf að skipuleggja vel svo tryggt sé að einstaklingar í hópnum geti unnið vel saman. 

Til eru margar kennsluaðferðir og afbrigði af þeim geta verið fjöldamörg (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999; Nieto, 2010). 

 

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Engir tveir einstaklingar eru eins. Að vera eitthvað öðruvísi og alltaf settur til hliðar getur 

brotið sjálfsmynd einstaklings. Á Íslandi var það með þeim hætti fram undir síðustu alda-

mót að börn með fatlanir og/eða þroskaskerðingu voru höfð í sérskólum. Foreldrar þeirra 

börðust fyrir því að þau fengju að ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Þetta 

gerðu þau í kjölfar fjölþjóðlegrar ráðstefnu UNESCO árið 1994. Þar var samþykkt ramma-

áætlun sem nefnist Salamanca-yfirlýsing en hún fjallar um kennslu barna með sérþarfir. 

Þar er athyglinni beint að lýðræði og hugmyndinni um margbreytileika og byggt á þeirri 

forsendu að margbreytileiki mannsins sé eðlilegt fyrirbæri. Ganga þarf út frá því að 
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nemendur hafi ekki allir sömu færni eða þörf til að vinna að sömu markmiðum á sama 

hátt. Það er því ekki alltaf hægt að kenna út frá námskrá eða tilbúnu námsefni og mikil-

vægt er að aðlaga námsefni að nemendum þegar með þarf (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

Skóli án aðgreiningar (e.inclusion) byggir á menntastefnu sem tekur mið af mannrétt-

indum einstaklinga án tillits til atgervis þeirra eða stöðu og hugmyndum um manngildi, 

lýðræði og félagslegt réttlæti. „Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við 

sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013a, bls. 43). Hæfileikarnir eru mismunandi og geta til 

náms eða vinnu eru mismikil milli nemenda og enginn getur allt en allir geta eitthvað. Í 

skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á að nemendur læri að umgangast hver annan af 

virðingu og að skólinn skapi þannig aðstæður að öll börn upplifi sig sem jafningja meðal 

jafningja (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Það hefur síðan þróast í gegnum árin með 

tilliti til breyttrar samsetningar í samfélaginu að skólasamfélagið taki mið af einstakl-

ingnum og jafni stöðu nemenda með það að markmiði að hver nemandi nái góðum 

árangri bæði náms–og félagslega (Hrund Logadóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Steinunn 

Ármannsdóttir, 2012). Sapon-Shevin (2007) bendir á að í skóla án aðgreiningar eigi að ná 

til allra nemenda skólakerfisins burt séð frá kyni, uppruna, tungumáli, atgervi eða 

trúarbrögðum hvers og eins.  

Í reglugerð nr. 585/2010, segir að sveitarfélögum sé skylt að sjá til þess að öll skóla-

skyld börn, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, fái kennslu og stuðning við hæfi sem eru í 

samræmi við metnar sérþarfir nemenda og að komið sé til móts við náms- og félagslegar 

þarfir þeirra (skrá allt heiti reglugerðar hér og ártal). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

er það skylda grunnskóla að veita öllum nemendum viðhlítandi menntun (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013a). Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 í 13. gr. segir að 

„allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í 

viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla er mikil áhersla lögð á að koma eigi til 

móts við alla nemendur í skólastarfi (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013a). 

Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. Námskráin á 

að vera merkingarbær fyrir alla nemendur og námsumhverfið á einnig að einkennast af 

margbreytileika. Allir nemendur eiga að njóta virðingar og þess að ná besta mögulega 

árangri. Skólastarf án aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun, allt skólastarfið er heildstætt og 

samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum hvers og eins (Hrund Logadóttir, Steinunn 

Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012, bls.3). 
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Sérhvert barn kemur inn í skólann með ákveðna sjálfsmynd. Áhrif skólagöngunnar eru 

mikil, þar sem sjálfsmynd barna mótast og þróast og er því hætt við að neikvæð upplifun 

barnanna í skólanum eigi eftir að fylgja þeim inn í framtíðina (Sapon-Shevin, 2007, bls.Xiv). 

Líta má á að skóli án aðgreiningar sé jafnréttisbarátta einstaklinga og foreldra þeirra 

sem byggir á þeirra trú að allir nemendur ættu að fá tækifæri í hinum almenna skóla og þá 

um leið viðunandi undirbúning fyrir lífið. Að lifa án aðgreiningar frá öðrum er mikilvægur 

hlekkur til þess að hver einstaklingur vaxi og dafni til að verða virkur þjóðfélagsþegn. Skóli 

án aðgreiningar stuðlar að því í gegnum námið sem fer þar fram að einstaklingur verði 

hluti af samfélaginu og fjölbreytileika þess. Nemendahópurinn verður fjölbreyttari þar 

sem öll börn eiga rétt á að sækja sinn heimaskóla án tillits til námslegrar hæfni eða hreyfi-

færni og því þarf skólasamfélagið að koma til móts við mismunandi þarfir einstaklinga. Öll 

börn án tillits til færni eða fötlunar hafa þörf fyrir félagsleg samskipti og félagslega teng-

ingu sem byggir á eðlilegum samskiptum innan hópsins. Með því að hafa skóla án aðgrein-

ingar er hægt að afstýra því að nemendur upplifi aðskilnað og einangrun frá jafnöldrum 

sínum (Sapon-Shevin, 2007). 

Dóra S. Bjarnason (2007) segir að markmið stefnunnar um skóla án aðgreiningar sé að 

afhjúpa og fjarlægja hindranir. Efla þarf þætti sem stuðla að því að byggja brýr milli ólíkra 

nemenda, kennara og annars starfsfólks. Slíkt stuðlar að bættu námi og virkri þátttöku 

allra og glæðir umburðarlyndi og skilning á milli einstaklinga og hópa. Dianne Ferguson og 

samstarfsfélagar hennar (2012) taka í sama streng og segja að hægt sé að sameina hina 

almennu bekkjarkennslu og sérkennslu í eitt ferli. Hverfa eigi frá því að taka nemendur út 

úr bekk til sérkennslu. Það þarf því að endurskoða kennsluhætti með því að þróa almenna 

bekkjarkennslu. Jafnframt því að skoða og aðlaga þá sérkennslu sem á sér stað í skólastarfi 

þannig að hún fari fram innan bekkjarstofunnar og stuðli þannig að því að allir nemendur 

verði virkir þátttakendur í skólasamfélaginu. Gæta þarf þess að fjölbreytni í kennslu sé 

höfð að leiðarljósi þannig að kennslan verði skilvirk og virki sem stuðningur við hvern og 

einn (Ferguson, Ralph, Meyer, Lester, Droege, Hafdís Guðjóndsóttir, Sampson, og Willams, 

2012) 

Skoða þarf þetta út frá menntunarlegu tilliti þ.e. að normið sem gengið er út frá sé 

þannig að hver einstaklingur sé einstakur og margbreytileikinn hið hefðbundna viðmið en 

ekki að áherslan sé á eitthvert eitt fast skilgreint viðmið sem hver og einn nemandi eigi að 

falla undir. Þetta sjónarmið á að vera helsti drifkrafturinn í skóla án aðgreiningar (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). 
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Sapon-Shevin (2007) bendir á mikilvægi þess að þegar byrjað er að vinna í anda skóla 

án aðgreiningar þurfi allir í skólasamfélaginu, stjórnendur, kennarar, annað starfsfólk skól-

anna, foreldrar og einnig nemendur að vera búnir undir þær breytingar sem verða á starfi 

skólanna. Oft verða mistök í framkvæmd skólastefna eða kennsluhátta vegna ónógs 

undirbúnings. Án viðunandi fræðslu á breyttum kennsluháttum eða breytingum á námskrá 

verður undirstaðan léleg og viðbúið að nýir kennsluhættir verði illa útfærðir og dæmdir til 

að mistakast (Sapon-Shevin, 2007). Ef jarðvegurinn er ekki nægjanlega vel unninn í upp-

hafi með því t.d. að kynna nýju skólastefnuna fyrir þeim sem eiga að starfa innan hennar, 

er hætta á að brotalöm verði við framkvæmd hennar. Mikilvægt er að skoða hvort þetta 

sé ástæðan fyrir því að illa hefur tekist til í sumum skólum á meðan öðrum hefur gengið 

betur að innleiða breytta kennsluhætti, nýjar stefnur eða nýja kennsluhætti. Þegar verið 

er að innleiða nýjar stefnu í skólum er mikilvægt að fá sérfræðinga til að halda námskeið til 

þess að kynna ný hugtök fyrir starfsfólkinu svo að það sé meðvitað um stefnuna og allir 

hafi sama skilning (Þóroddur Helgason, 2010). 

 

2.1.1 Áherslur í kennslu 

Fyrir nemendur sem glíma við námserfiðleika í stærðfræði skiptir verulegu máli hvernig 

kennsla og kennsluhættir eru. Þekking á kennslu þarf að vera það mikil að hægt sé að 

koma betur til móts við nemendur með fjölbreyttum kennsluháttum þegar kennarinn 

verður þess áskynja að þeir eru ekki að ná tökum á stærðfræðinni. 

Tony Attwood (2016) gagnrýnir hvernig aðstoð við nemendur sem eiga í erfiðleikum 

með stærðfræðina er háttað. Að það sé verið að kenna nemendum sem eiga í erfiðleikum 

með stærðfræðina sama efnið aftur og aftur og á sama hátt og inn í bekk, þó hægar og 

sleppt úr dæmum. Hann bendir á að þessi leið sé ekki vænleg til árangurs þar sem nem-

andinn hafi ekki skilning á því sem hann er að vinna að, þó að það geti verið undantekn-

ingar þar á.  

Jo Boaler (2016) er sama sinnis og bendir á það hversu alvarlegur og útbreiddur 

misskilningur það sé hjá kennurum, nemendum og foreldrum að stærðfræðin sé náms-

grein sem eingöngu inniheldur reglur og aðferðir. Jo Boaler (2016) og Tony Attwood 

(2016) benda á að ef árangur á að nást verði að kenna stærðfræðina á fjölbreyttan hátt. 

Fjölbreytni þarf að liggja í kennsluaðferðum sem koma með aðrar nálganir á námsefnið. 

Mikilvægar leiðir í kennslunni er að leyfa nemendum að nota sínar eigin aðferðir við að 

finna lausn dæmanna. Allir læra eitthvað við að leysa þau en það læra ekki endilega allir 

það sama. Áherslan er á hvernig nemandinn leysti dæmið og ef þarf, að leiða hann áfram 
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að réttu svari. Mikilvægt er að fá nemendur til að útskýra aðferðir sínar og færa rök fyrir 

máli sínum ásamt því að setja fram og sannreyna tilgátur (Boaler, 2016). Samhliða þessu 

þarf að ýta undir samskipti milli nemenda og að þeir tjái skoðanir sínar um verkefnin sem 

er verið að vinna að ásamt því að stærðfræðikennarinn taki virkan þátt í umræðum með 

nemendum sínum. Þetta leiðir til þess að nemendur þróa með sér jákvæðara hugarfar til 

stærðfræðinnar og eykur þroska þeirra og sjálfstraust. Með því að vinna á slíkan hátt er 

unnið markvisst að því að útrýma því að orðið stærðfræði hljómi neikvætt í hugum þeirra 

sem ekki hafa náð tökum á henni. Kennari gegnir lykilhlutverki í því að styðja nemendur í 

þessari vegferð (Attwood, 2016; Boaler, 2016; Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 

2013a). Stærðfræðibækur hafa tekið breytingum í gegnum árin. Þó svo að bækur hafi 

breyst þá fylgja breytingar á kennsluháttum ekki alltaf með. Oft er það svo að börn sitja og 

reikna og reikna, bók eftir bók til að svara dæmum og spurningum til að fylgja félögum 

sínum. Því hættir kennurum og foreldrum til að einblína fyrst og fremst á útreikninga og 

horfa á rétt svör sem stærðfræðilega staðreynd en horfa ekki á leiðir nemandans að lausn 

dæma sinna. (Boaler, 2016; Fuson, Karen, o.fl., 2005). 

 

2.1.2 Hlutverk kennarans 

Sérstakur stuðningur við einstaka nemendur sé hluti af almennu skólastarfi og sé 

markmið hans að styðja við nemandann í skóla án aðgreiningar, tryggja honum 

jákvæðar námsaðstæður, besta mögulega námsárangur og líðan (Hrund Logadóttir, 

Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012, bls. 5). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta kemur m.a. fram að í skóla án aðgreiningar eigi 

að ríkja fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Kennurum ber að velja 

árangursríkar leiðir til að ná sem bestum árangri þar sem tekið er tillit til aldurs, þroska og 

getu nemenda. Kennsluaðferðir og vinnubrögð verða að stuðla að því að efla siðferði og 

félagsfærni nemenda þeirra á markvissan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013a). Því þarf að passa upp á að skóli án aðgreiningar verði ekki bara hugmynd um 

starfshætti innan skólanna heldur sé verið að koma fram hugmyndum um lýðræðislegt 

samfélag þar sem borin er virðing fyrir margvíslegri menningu, ólíkum hæfileikum og 

markmiðum (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Það er hlutverk kennarans að draga fram hæfi-

leika hvers einstaklings og hvetja hann til góðra verka. „Í grunnskóla eiga allir nemendur 

rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum 

hvers og eins“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 43). 
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Ein mesta áskorun hvers kennara er að koma til móts við þarfir í fjölbreyttum nem-

endahóp. Hver kennari þarf að ganga út frá því að allir nemendur fái tækifæri til náms og 

að þau séu jöfn eða jafngild. Samkvæmt Lögum um grunnskóla nr. 91/2008. í 13. grein 

segir að hvert barn eigi að hafa umsjónarkennara sem fylgist náið með námi og framvindu 

nemenda sinna ásamt þroska, líðan og almennri velferð. Umsjónarkennari á einnig að 

vaka yfir almennri velferð nemenda sinna og leiðbeina þeim í námi og starfi ásamt því að 

vera þeim til aðstoðar og ráðlegginga og skapa gott samstarf milli heimilis og skóla (Nanna 

Kristín Cristiansen, 2010).  

Ganga þarf út frá því að nemendur hafi ekki allir sömu færni til að vinna að sömu mark-

miðum á sama hátt innan nemendahópsins. Það er því ekki alltaf hægt að kenna út frá 

námskrá eða tilbúnu námsefni og mikilvægt er að aðlaga námsefni að nemendum þegar 

með þarf (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Nemandinn eyðir bernskuárum sínum í skólanum og á hann að upplifa hann sem 

griðastað. Finna þar til öryggis í leik og starfi og fá þannig tækifæri til að þroska og nýta 

hæfileika sína í námi sem hæfir hverju og einu barni (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2013a, bls. 44). 

 

2.1.3 Hlutverk stærðfræðikennarans 

Í aldanna rás hefur stærðfræðin verið mikilvægur hluti menningarinnar. Hugtök og tákn-

mál um stærðir, rúm og reglur þróast í stöðugri viðleitni mannsins við að ná betri stjórn á 

aðstæðum sínum og auka færni sína til aðgerða. Til dæmis notum við tölur og reikniað-

gerðir við að skipuleggja, eiga í samskiptum og draga ályktanir. Eðli talna, reikniaðgerða, 

forma og breytinga eru meðal annars rannsökuð í stærðfræði (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013a). 

Jo Boaler (2016) segir að „mikilvægasta auðlind nemenda eru kennararnir“ (Boaler, 

2016, bls. 57). Kennarar skapi spennandi umhverfi í stærðfræði um leið og þeir gefi nem-

endum jákvæð skilaboð sem þeir þurfa til að vekja hjá þeim forvitni og áhuga á stærð-

fræðiverkefnum. Kennarinn gegnir því mikilvægu hlutverki í viðhorfi nemandans til 

námsins. Hlutverk kennarans er að miðla og velja námefni handa nemendum. Kennarinn 

þarf að vanda verkefnaval og samskipti sín við nemandann. Þyngd verkefna hefur áhrif á 

líðan nemandans sem endurspeglar framgöngu hans í náminu ásamt því að samskipti um 

verkefnin hafa mikil áhrif á nemandann. Verkefni sem er þungt og veldur nemandanum 

erfiðleikum getur skapað óbeit hjá honum á viðfangsefninu (Ejersbo og Steffensen, 2013). 

Verkefnaval þarf því að vera vel ígrundað og hæfa nemandanum. Kennarar verða að gæta 
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þess hvernig þeir orða spurningar sínar fyrir nemendur en einnig því hvernig þeir bregðast 

við spurningum þeirra. Ef nemandinn er að vinna að verkefnum sem eru honum ofviða 

dag eftir dag er hætta á að hann gefist upp. Þegar nemandi hefur fengið óbeit á verk-

efnum og vinnu tengdu viðkomandi fagi þá leiðir það oft til neikvæðra samskipta milli 

nemandans og kennarans. Nemandi sem hefur neikvæða reynslu af verkefnum tengdum 

viðkomandi fagi og upplifir sig vanmáttugan er líklegur til að missa áhugann á að standa 

sig. Um leið skapast sú hætta að samskipti milli nemanda og kennara verði neikvæð. 

Neikvæð samskipti um verkefni geta haft mikil áhrif á nemendann þar sem hann er í 

miklum samskiptum við kennarann um verkefni sín. Því er mikilvægt að verkefni hæfi 

nemandanum og að hann hafi góða upplifun af verkefnum ásamt samskiptum sínum við 

kennarann. Þessi samskipti eru nemandanum mikilvæg og geta haft afgerandi áhrif á hvað 

nemendur telja mikilvægt að læra. Kennarinn hefur því mikil áhrif á hvernig nemandinn 

upplifir hlutverk sitt sem þátttakandi í skólastarfinu (Boaler, 2016; Carpenter, Franke og 

Levi, 2003). 

Kennari þarf því að velja viðfangsefni af kostgæfni með það í huga að nemendur geti 

notað þá þekkingu sem þeir búa yfir til að þróa aðferðir við að leysa verkefnin. Hlutverk 

stærðfræðikennarans er meðal annars fólgið í því að greina hvaða hæfni nemandinn hefur 

tileinkað sér og um leið að túlka hvernig hann meðtekur námið. Nemandi sem ekki nær að 

fylgja náminu eftir þarf að fá verkefni sem efla hann til áframhaldandi náms. Nemandi sem 

skarar fram úr þarf að fá verkefni við hæfi þannig að ekki dragi úr áhuga hans. Kennari þarf 

að hafa hæfni til að sjá hvernig skilningur og efnistök þróast hjá hverjum nemanda við 

ýmsar athafnir og vera fær um að skilja og túlka þekkingarlegan bakgrunn þeirra (Kristín 

Bjarnadóttir, 2003). Kennari þarf að einbeita hugsun sinni að hverjum og einum nemanda 

sem hann hefur í skólastofunni og gefa öllum nemendum tækifæri til náms með því að 

skapa gott námsumhverfi. Hann þarf að haga kennslunni þannig að nemendur öðlist 

áhuga á stærðfræðináminu, vera hvetjandi og viðhalda þeim áhuga hjá þeim. Að 

nemendur öðlist tiltrú á færni sína í stærðfræði til að geta notað hana við margvíslegar 

aðstæður við að leysa fjölbreytt viðfangsefni (Boaler, 2016; Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013a).  

Jo Boaler (2016) bendir á að margt þurfi að breytast í stærðfræðikennslunni víða um 

heim, þar sem ofuráhersla sé lögð á hugmyndina um hraða í stærðfræðinni sem er á 

kostnað skilnings. Árangur felst ekki í hversu hratt þú getur reiknað eða kunnir staðreyndir 

utanbókar. Heldur verður skilningur til með því að útskýra munnlega dæmi sem verið er 

að vinna með, vinna saman og prófa sig áfram. Þannig verður til þekking og um leið 

grunnur fyrir áframhaldandi nám.  
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Ekki ná öll börn tökum á stærðfræði í skóla og oft er hún þeim erfið og illskiljanleg. Það 

er á ábyrgð skólans að styðja þessi börn í að efla skilning sinn og veita þeim tækifæri til að 

geta notað stærðfræði í daglegu lífi. Ef skólinn bregst ekki rétt við er viðbúið að þessi börn 

verði svift tækifæri til að þroska með sér stærðfræði á eðlilegan hátt (Jónína Vala 

Kristinsdóttir, Dóróþea Reimarsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2016, bls. 76). 

2.2 Læsi  

Vitundarvakning virðist vera á meðal almennings að læsi sé einn af grundvallarþáttum í 

allri menntun barna og þar af leiðandi einn af mikilvægustu færniþáttum barna í því flókna 

samfélagi sem við lifum og hrærumst í. 

Hugtakið læsi felur m.a. í sér færni einstaklings að nota lestur, lesskilning og ritun í 

daglegu lífi. Í læsi felst það þegar einstaklingur hefur yfir að ráða lestrarfærni sem gerir 

honum kleift að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af öryggi svo hann geti lesið án 

fyrirhafnar úr bókstafstáknum ritmáls. En einstaklingurinn þarf líka að hafa skilning á því 

sem hann er að lesa, lesskilning sem byggir á m.a. orðaforða og málskilningi. Þannig á 

lesandinn að geta skilið ólíkan texta í mismunandi samhengi.  

Skilgreiningar á læsi eru nokkrar og dregur Rósa Eggertsdóttir þessa fram eftir 

Gudschinsky sem segir að einstaklingur telst vera læs 

.......þegar hann getur, út frá því tungumáli sem hann talar, lesið og skilið allt sem hann 

myndi skilja ef honum hefði verið sagt það og skrifað allt sem hann vildi segja þannig að 

það megi lesa (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 35). 

 

2.2.1 Læsi í stærðfræði 

Ekkert barn er fætt með þekkingu á stærðfræði og enginn er fæddur án hæfileika til að 

læra stærðfræði (Boaler, 2016, bls 6).  

Í samfélagi nútímans er stærðfræðikunnátta öllum nauðsynleg. Það yrði mikill ávinningur 

fyrir samfélagið að þessu væri gefinn betri gaumur því tölur og stærðfræði er allt í kringum 

okkur. Rannsóknir hafa sýnt að kennsla og hvernig námsefnið er nálgast skiptir miklu máli 

fyrir nemendur og geta stærðfræðiörðugleikar átt rætur sínar að rekja til lélegrar kennslu 

(Boaler, 2016, Lunde, 2002a). 

PISA-rannsóknin sem gerð er á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og 

beinist að almennum lesskilningi, læsi á stærðfræðitexta og náttúrufræðitexta hefur 

staðið yfir frá árinu 2000. Hún beinist að læsi nemenda við lok grunnskóla og hafa íslenskir 
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nemendur komið þar fremur illa út í samanburði við nemendur í öðrum á löndunum, t.d. 

Finnlandi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). 

PISA-könnun í stærðfræði leitast við að mæla getu nemenda til að setja stærðfræði 

skipulega fram og geta notað hana og túlkað í tengslum við ýmsa hluti. Nemendur verða 

að geta dregið ályktanir í tengslum við stærðfræði ásamt því að nota stærðfræðihugtök og 

auk þess að geta beitt ólíkum aðferðum, notað staðreyndir og önnur verkfæri til þess að 

lýsa og útskýra ýmis atriði innan stærðfræðinnar. Nemendur verða þá að geta beitt kunn-

áttu sinni á stærðfræðihugtökum og aðferðum sem kennd hafa verið í skóla. Með þessu 

leitast PISA við að mæla hversu vel nemendur geti dregið ályktanir út frá þekkingu sinni 

ásamt því að nota stærðfræðikunnáttu sína bæði í þekktum og nýjum aðstæðum. Í stærð-

fræðihluta PISA-könnunar, sem byggir í flestum tilfellum á skírskotum í daglegt líf, er geta 

nemenda í stærðfræði forsenda þess að þeir geti leyst verkefnin með notkun ýmissa 

hjálpartækja s.s. reiknivélar og reglustiku (Freyja Hreinsdóttir, e.d.). 

Í PISA rannsókninni árið 2012 var í annað sinn lögð áhersla á stærðfræðilæsi nemenda. 

Samanburðarárið var 2003 og benda niðurstöður til þess að frammistöðu íslenskra 

nemenda hafi hrakað á þessu tímabili. Þar kemur líka fram að piltum hafi farið meira aftur 

í lesskilningi og stærðfræðilæsi en stúlkum. Ísland er ásamt Svíþjóð með lökustu frammi-

stöðuna á Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b).  

Árið 2015 var þriðja PISA rannsóknin lögð fyrir með áherslu á stærðfræðilæsi 

nemenda. Við lok grunnskóla er stærðfræðilæsi lakara á Íslandi en í meirihluta OECD ríkja 

og erum við lægst af öllum Norðurlöndunum. Samkvæmt bráðabirgðaskýrslu Mennta-

málastofnunar (e.d.) kemur fram að ekki varð marktæk lækkun milli áranna 2012 og 2015 

á stærðfræðilæsi. Þar segir einnig: „Kynjamunur er nú lítill sem enginn hér á landi sem 

rekja má til þess að stúlkur sýna nú lakari árangur en áður, fremur en að piltar hafi bætt 

sig“(Menntamálastofnun, e.d., bls.3)  

 

2.2.2 Stærðfræðitexti  

Hæfni í stærðfræði felst í að hafa ljósan skilning á stærðfræði, geta spurt og svarað með 

henni og notað tungumál og verkfæri hennar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013a, bls. 209). 

Hvert sem við lítum eru tákn og textar af ýmsu tagi alltaf að verða meira áberandi og 

ætlast er til kunnáttu til að lesa úr þeim. Samkvæmt niðurstöðum PISA hefur orðaforða og 
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lesskilningi nemenda hnignað í stærðfræðilæsi á liðnum árum og hefur það valdið 

mörgum áhyggjum (Freyja Birgisdóttir, 2016; Mennta- og menningaráðuneyti, 2014).  

Fyrir flesta nemendur er stærðfræðin sem „nýtt“ tungumál sem þau eru að hefja nám í 

og reynist mörgum það erfitt ferli að hefja nám í stærðfræði í grunnskóla. Tungumál sem 

þau læra nánast eingöngu í skólanum og er ekki talað heima. Þegar börn byrja í stærð-

fræði í skóla opnast heill heimur af nýjum orðum, orðatiltækjum og hugtökum. Þar eru 

notuð sérstök orð, hugtök og sérstök tákn og merki til að vinna eftir og verður þá stærð-

fræðitungumálið sem er í námsbókunum nýtt og ókunnugt fyrir þeim. Þar af leiðandi 

dálítið framandi enda töluvert frábrugðið daglegu máli. Því er viðbúið að nemendum 

reynist erfitt að tileinka sér hugtök og tákn sem skólinn færir þeim. Að lesa stærðfræði 

felur einnig í sér að kunna að túlka ýmiskonar merki og tákn sem vísa til ákveðinna reikni-

aðgerða sem nemandinn þarf að hafa þekkingu á og geta tengt saman (Ejersbo og 

Steffensen, 2013; Kenney, 2005).  

Joan M. Kenney (2005) bendir á að stærðfræðitextar séu frábrugðnir öðrum textum 

sem nemendur glíma við. Textarnir eru oft á tíðum skrifaðir í mjög knöppum stíl sem inni-

heldur bæði mörg stærðfræðileg hugtök og mikið af upplýsingum sem hafa töluleg gildi. 

Framsetningin er einnig þannig að augað verður að ferðast til og frá í textanum til að lesa 

upplýsingarnar og síðan þarf að raða þeim saman í rökrétta röð og vinna síðan út frá þeim 

upplýsingum sem standa í textanum. Þetta er krefjandi ferli sem reynir á skilning nemand-

ans og getur reynst mörgum erfitt og flókið mál að leysa verkefni sín út frá textanum. 

Lestur í stærðfræði felur í sér að nemandinn þarf að skilja textann og þær aðferðir 

(tákn, tölur og hugtök) sem birtast honum og hafa getuna til að fylgja þeim eftir hverri á 

fætur annarri. Með því byggir hann upp lesferil sem leiðir til skilnings á textanum í heild. 

Hann þarf að geta raðað upplýsingunum sem textinn felur í sér í rökrétt samhengi til að 

geta fundið út ferlið sem þarf til að framkvæma stærðfærðina og þá flóknu útreikninga 

sem leiða til lausna á verkefninu (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 54). 

Ef við skoðum orð sem notuð eru í textum í stærðfræðibókum sem ungir nemendur 

eru að vinna með sjáum við fjöldann allan af orðum sem þeir þurfa að skilja. Þessi hugtök 

eru tengd ákveðnum vísbendingum sem barnið þarf að lesa úr og má nefna: 

 Staðsetning: undir, yfir, fyrir ofan, fyrir framan, fyrir aftan, við hliðina á, næst á eftir, 

ystur, næstur, í miðju, til vinstri frá miðju o.s.frv.  

 Vísbendingar um áttir: fram og til baka, til hægri, til vinstri, að miðju, upp, niður 

o.s.frv.  

 Stærðarhugtök: margir, fáir, lítið, mikið, mest, flest, minnst, allir, nokkrir, næstum, 

tvöfalt fleiri, helmingi minni o.s.frv 
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 Lýsandi hugtök: eins, mismunandi, dýrast, ódýrast, eldri, yngri, boginn, áætlun, 

harður, mjúkur o.s.frv.  

 Tímahugtök: nú, þegar, fyrir, oft, oftast, í stutta stund, eitt augnablik, hægt, hratt, 

daginn eftir, í gær, á morgun, kvöld, seinna, nýlega o.s.frv. 

 Rökrétt samtenging: Hvers vegna, af hverju, ekki, vegna þess, og, eða, þegar, þannig 

að, allt, bæði…. og (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 91-92).  

Þegar þessi orð eru lesin yfir sést að þetta eru orð sem einnig eru notuð í daglegu máli 

fólks. Það er hægt að halda áfram því hér er um að ræða lítið brot af þeim orðum sem 

notuð eru og orð eins og „jafn margir“, „samtals“, „námundaðu að“ eru í stærðfræði-

textum nemenda. Þessi orð geta verðið sumum nemendum framandi og þeir lenda í erfið-

leikum með að skilja þau sérstaklega þegar þau eru komin í annað samhengi eins og í 

stærðfræðitexta og geta því reynst nemendum erfið þegar þau standa við hlið talna eða 

tákna (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 92). 

Ekki er allur stærðfræðitexti einfaldur aflestrar. Það getur verið saga í stærðfræði-

textanum sem í raun kemur málinu ekkert við og þar þarf lesandinn að finna út hvaða 

upplýsingar skipta máli í textanum til að leysa verkefnið. Lesandinn þarf að finna hvaða 

upplýsingar gagnast honum og um leið að geta fundið út hvaða reiknisaðgerðir eigi að 

nota. Til að lesa stærðfræðitexta þarf lesandinn að geta tileinkað sér og hafa vald á 

eftirfarandi: 

1. Kunna að flokka niður þetta sérstaka merkjamál sem stærðfræðikennsluefnið er 

ritað á. 

2. Geta fundið út þær upplýsingar sem á að nota til að leita lausna á hinum ýmsu 

vandamálum sem eru skrifuð í textanum. 

3. Vita hvaða reikniaðgerð á að nota og vera fær um að nota hana til að framkvæma 

lausnina (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 82). 

Nemendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um að stærðfræðilesdæmi fela í sér mjög 

breytilega texta með hinum ýmsu mismunandi útreikningum. Notuð eru mörg orð úr dag-

legu tali sem eru færð yfir í stærðfræði sem eru kannski ekki svo augljós fyrir nemandann 

að skilja þegar þau eru komin í annað samhengi en þeir eru vanir úr sínu daglega málum-

hverfi. Ef nemandinn kann ekki skil á þessum hugtökum er hætt við að skilningurinn við 

lestur á stærðfræði verði takmarkaður og erfitt geti reynst að leysa verkefnið. 

Ef við hugsum okkur þríhyrning þarf nemandinn að geta dregið út aðalatriðin þ.e. efni 

textans, kunna skil á hugtökum og tengt það við reikniaðgerð. Þegar nemandinn hefur náð 

færni í að raða saman þeim upplýsingum sem hann hefur í dæminu á hann að geta leyst 

það og fundið út lausn þess. Í meðfylgjandi dæmi þarf nemandinn að skipta tómatsneiðum 
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og pepperóní sneiðum jafnt niður á pitsu sem annarsvegar hefur verið skorin í sjö sneiðar 

og hinsvegar niður í sex sneiðar. Ef við setjum upplýsingar inn í þríhyrningsferlið þá lítur 

það þannig út: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 56) 

Í hverjum stærðfræðitexta er samspil þessara þriggja þátta sem vinna saman sem ein 

heild. Nemandinn verður að geta umskráð efni textans þannig að hann hafi getað safnað 

saman upplýsingum í eina heild og þannig fundið út á hvaða hátt á að reikna dæmið. Ef 

nemandinn getur ekki tengt saman hugmyndir sínar í dæminu þá reynist honum torvelt að 

leysa það þar sem skilningur liggur þá ekki fyrir. Þannig verður nemandinn að sjá tengslin 

milli merkja/tákna, hugtaka og efnis til að geta unnið úr upplýsingum. Ef nemandinn gerir 

sér ekki grein fyrir tengslum á milli efnis, hugtaka og merkja/tákna veitir textinn nemand-

anum ekki þær upplýsingar sem hann þarf til að geta unnið úr textanum. Hann á þá í erfið-

leikum með að sjá þetta huglægt fyrir sér og nær ekki þeirri tengingu til að geta fundið út 

hvað hann á að framkvæma hverju sinni. Það er alveg sama hvar við berum niður í 

„þekkingarþríhyrningnum“ ef nemandinn nær ekki einum efnisþætti þá strandar hann og 

missir þráðinn við að leysa viðkomandi dæmi.  

Þeir sem hafa slaka lestrarfærni ásamt slökum lesskilningi eiga oft í miklum erfiðleikum 

með að ná þessari tengingu milli þessara þriggja þátta og lesa þá saman sem eina heild. Ef 

nemandinn á að geta túlkað textann þarf hann, í gegnum lesturinn, að skilja uppbyggingu 

textans. Þessi skilningur hans á stærðfræðitextanum byggist þar með á lesskilningi og ef 

textinn er of erfiður þá nær hann því ekki að dæmið gengur út á deilingu. 

Ef nemandinn á ekki að gefast upp í lestri sem tengist stærðfræði er grundvallarfor-

senda að skoða uppbyggingu textans og finna hvar skilningur og þekking nemandans 

Efni 
A) Skipta 

tómatsneiðum 

niður á hverja 

sneið á pitsu. 

B) Skipta 

pepperóní á hverja 

sneið á pitsu. 

Merki/tákn  

A) 21:7 

B) 18:6 

Hugtakaskilningur 
Deiling með heilum tölum 
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stöðvast. Eru það hugtökin eða tákn/merki eða efni? Mikilvægt er að skoða hvar vandinn 

liggur og hvers vegna nemendur eru ekki að ná samhengi í stærðfræðitextum (Ejersbo og 

Steffensen, 2013). 

Nemendur verða því að læra að stærðfræðitexti er uppbyggður á annan hátt en aðrir 

textar. Þar eru merki og tákn sem þeir þurfa til að tengja þessi orð sem síðan þarf að 

tengja við stærðfræðilegt hugtak þess sem það tilheyrir innan stærðfræðinnar til að ná 

samhengi textans. Ef nemandinn tengir ekki merki eða tákn við rétt hugtak þá reynist 

honum erfitt að vinna dæmin rétt þar sem ekki liggur fyrir skilningur á viðfangsefninu. Það 

er ljóst að nemendur þurfa að hafa góða færni bæði í lestri og hugtakaskilningi og færni í 

reikniaðgerðum til að geta leyst stærðfræði sem byggja á lesdæmum (Ejersbo og 

Steffensen, 2013; Hafþór Guðjónsson, 2008b; Kenney, 2005).  

 

2.2.3 Stærðfræðitákn  

Stærðfræði inniheldur texta sem er ólíkur þeim texta sem nemendur eru að lesa í les-

bókum sínum. Stærðfræðitextar samanstanda af stærðfræðitáknum, merkjum og texta 

með faglegum stærðfræðiheitum og textum sem innihalda stærðfræðilegar skýringar. Þar 

standa saman ýmis tákn, merki og orð sem eru notuð til að segja til um þá reikniaðgerð 

sem nemandinn á að framkvæma hverju sinni. Því þarf nemandinn að læra hvað þessi 

tákn, merki og texti standa fyrir, skilja hugtökin og koma þeim yfir í orð. Stærðfræðin í 

þessu samhengi spannar yfir mjög stórt þekkingarsvið þ.e. allt frá getu barnsins í að geta 

lesið tölur yfir í að nemandinn hafi getu til að skilja textann og rökstyða svör sín stærð-

fræði (Ejersbo og Steffensen, 2013). 

Lestur á tölustöfum fer eingöngu fram sjónrænt því þar hefur nemandinn engin hljóð 

til að styðjast við, aðeins sjónrænt útlit tölustafsins. Ekki er hægt að tengja saman staf og 

hljóð á sama hátt og við lestur á bókstöfum. Nemandinn þarf að geta borið kennsl á 

táknið, tölustafinn og vita hvað stendur á bak við þetta tákn. Ef við skoðum töluna „8“ sem 

er tölustafur sem þýðir ákveðinn fjölda en í talmáli segir „átta“ og það er ekkert samhengi 

á milli sjónræna táknsins „8“ og hljóðsins „átta“. Þegar tölustöfunum fjölgar sem standa 

saman t.d. 44709 getur verið snúið að lesa rétt tölurnar sem standa saman og fer það eftir 

fjölda talna í talnarunu og samsetningu þeirra hvernig á að lesa úr táknunum (Ejersbo og 

Steffensen, 2013). 

Í íslensku lúta töluorð beygingarreglum og getur það reynst slökum nemendum erfitt 

að koma með rétta beygingarmynd sem þeir lesa af texta og færa yfir í talað mál s.s ef við 

skoðum t.d. töluna 1999 þá er spurning hvort við erum að lesa t.d. verð eða ártal. Þarna 
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þarf nemandinn að gera sér grein fyrir í hvaða samhengi tölurnar standa til að geta lesið 

rétt úr viðkomandi tölutáknum. Við táknum raðtölur með punkti á eftir tölunni t.d. 8. er 

lesið „áttundi“ en segjum ekki „átta punktur“. Langar talnarunur reynast slökum nemend-

um oft erfiðar því lestur á löngum orðum er þeim erfður og skiptir þá ekki máli hvort um 

er að ræða stafi eða tölustafi. Núll er hluti af tölutáknunum og ef það stendur eitt þá 

táknar það „ekkert“ í hugum nemenda. Inn í talnarunu verður núllið hluti af stærð töl-

unnar en nemendum sem eiga erfitt með talnaskilning reynist oft erfitt að lesa úr talna-

runu sem er með „0“ (Dóróþea Reimarsdóttir, 2015). Lestur talna og úrvinnsla á þeim 

reynist nemendum með slakt vinnsluminni erfiður því þeim gengur erfiðlega að muna 

talnarunur (Ejersbo og Steffensen, 2013; Dóróþea Reimarsdóttir, 2015). 

Til eru orð sem í mörgum tilfellum eru eingöngu notuð í stærðfræðitexta. Nemandinn 

þarf að tengja þessi stærðfræðiorð við ákveðin hugtök. Þessi hugtök þarf nemandinn að 

læra að þekkja og skilja. Þegar hugtak hefur fengið merkingu í huga nemandans og náð 

tengingu við ákveðið tákn eða merki þarf nemandinn að tengja við reikniaðgerð sem er 

verið að vinna með hverju sinni. Nemandinn þarf því að geta tengt hvert tákn/merki eða 

reikniaðgerð við viðeigandi hugtak. Þegar hugtök, tákn/merki og reikniaðgerð eru ný fyrir 

nemandanum þarf hann tíma til að tileinka sér þau til að geta tengt þau saman og nýtt sér 

til úrvinnslu í stærðfræðinni í samræmi við þau fyrirmæli sem beðið er um (Ejersbo og 

Steffensen, 2013). 

Í stærðfræðitextum eru notaðar margar gerðir af táknum. Fleiri en eitt tákn eða merki 

getur síðan staðið fyrir sömu reikniaðgerð og einnig mismunandi orð í stærðfræðitextum 

sem öll í raun þýða það sama og kalla á sömu reikniaðgerðina. Til að börn geti lesið og 

skilið stærðfræðitexta er grundvallaratriði að geta umskráð lesturinn í bókstafi og orð til 

að geta skilið hvað textinn gengur út á (Ejersbo og Steffensen, 2013). 

Í stærðfræði eru einnig notaðir bókstafir (sem tákn) til að lýsa ákveðnum hugtökum. 

Fyrir náttúrulegar tölur er bókstafurinn N táknið og bókstafurinn Z er táknið fyrir heilar 

tölur. Enn fremur koma síðan inn táknin Q fyrir ræðar tölur og R stendur fyrir rauntölur. 

Nemandinn nær ekki samhengi í textanum ef hann þekkir ekki bókstafstáknin og hugtökin 

sem tengjast þeim og getur sett í samhengi við stærðfræði (Ejersbo og Steffensen, 2013) 

Innan stærðfræðinnar er líka mismunandi framsetning á sömu tölunni og getur skrifast 

t.d. sem almennt brot (¼ ) eða sem tugabrot (0,25) og einnig sem prósenta (25%). Allar 

tölurnar lýsa sama stærðarhlutfalli og mikilvægt að nemendur geti tengt þarna á milli 

hvort um er að ræða almennt brot, tugabrot eða prósentu. Ekki er nóg að nemendur vinni 

við að fylla út töflur með mismunandi útfærslum á hverri talnaeiningu til að öðlast skilning 

á stærðum. Nemandinn þarf að ná tengingu á milli hugtakanna því annars nær hann ekki 
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skilningi á hvað liggur á bak við almennt brot, tugabrot eða prósentu (Ejersbo og 

Steffensen, 2013, bls. 48).  

Það skiptir máli að geta lesið rétt úr merkjum og táknum í stærðfræði. Þessi merki og 

tákn eru sett á milli talna og reynir því á að nemandinn geti lesið rétt úr merkinu sem 

stendur á milli talnanna og í framhaldi af því notað þekkingu sína á tákninu eða merkinu. 

Það hefur kosti og galla að nota myndlíkingar. Taka má dæmi um táknin „minna en“ (<) og 

„meira en“ (>) sem eru notuð til að nemandinn geti flokkað tölur niður eftir stærð. Táknin 

(< eða >) fela í sér orðin „minna en“ eða „meira en“ eftir því hvernig táknin snúa miðað við 

tölurnar sem standa fyrir framan eða aftan táknið. Hvernig lesa á úr tákninu þ.e. að velja 

rétt hugtak við rétt tákn eftir því hvernig það snýr veldur oft ruglingi hjá nemendum. Það 

verður því mjög oft flókið fyrir nemendur að lesa þessi tákn og koma þeim í orð. Til að 

auðvelda nemendum að muna hvernig á að lesa úr tákninu er oft gripið til þess ráðs að 

nota myndlíkingu og teikna t.d krókódílamunn eða fuglsgogg (fuglsnef). Ef börn æfa ein-

göngu myndlíkinguna veldur það því að hún tekur yfir skilninginn og veldur því að 

nemandinn nær ekki merkingu textans. Þetta á við þegar á að segja 3 < 4 < 5 er það ekki 

sjálfgefið að lesa 3 „er minna en“ 4 og 4 „er minna en“ 5. Þá er hætt við að nemendum 

finnist auðveldara að lesa 3 „goggur“ 4 og 4 „goggur“ 5 (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls 

68). 

Einnig eru til nokkur tákn sem eingöngu eru notuð í stærðfræði og eru þessi tákn úr 

gríska stafrófinu, pi (Л) og sigma (Σ) og táknið (√) fyrir kvaðratrót. Þegar texti er lesinn með 

þessum táknum nær lesandinn ekki samhenginu í stærðfræðitextanum nema hann þekki 

stærðfræðilega merkingu þeirra og heiti til að geta framkvæmt þá reikniaðgerð sem 

táknið kallar fram að gerð sé (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 22).  

 

2.2.4 Reikniaðgerðirnar fjórar 

Strax í upphafi skólagöngu barna er lagt upp úr því að kenna þeim grunnaðferðirnar fjórar 

í reikningi, samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Í lok 4. bekkjar er ætlast til að 

nemendur kunni skil á og hafi þróað með sér eigin skilning við að nota reikniaðgerðinar 

fjórar þ.e. samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013a, bls. 214). Ef skoðuð eru uppsett dæmi og texti í lesdæmum nemenda 

kennir ýmissa grasa og er verið að nota nokkur hugtök og merki/tákn yfir sömu aðgerðina. 

Þar af leiðandi getur verið auðvelt fyrir unga nemendur að ruglast og ná ekki að tengja 

saman reikniaðgerð við hugtök, orð og tákn (Ejersbo og Steffensen, 2013; Kenney, 2005).  
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Fyrst er að nefna samlagningu sem börn læra strax í upphafi skólagöngu sinnar og læra 

að nota táknið „+“. Samlagningin notast eingöngu við táknið „+“ sem er lesið plús (5 plús 

4) en þegar kemur að lestexta þar sem nemendur eiga að framkvæma reikniaðgerðina 

sem felur í sér samlagningu má sjá þar orð eins og; summa, leggja saman, til samans, sam-

tals, samanlagt, alls, bæta við o.s.frv. Þarna er ætlast til að skilningur á þessum orðum liggi 

fyrir og að nemendur geti tengt þau við táknið „+“ og framkvæmt útreikninga samkvæmt 

því. 

Í frádrætti er einnig notað eitt tákn „-“ sem í talmáli og texta hefur mörg orð. Séu 

textar skoðaðir koma fyrir orð eins og mismunur, draga frá, hverju munar, hversu styttri, 

afgangur, eiga eftir, fá til baka, langt síðan, fleiri en, minna en, hvað vantar o.s.frv. Þetta 

eru mörg orð um tiltekna reikniaðgerð og stundum er erfitt fyrir unga lesendur að tengja 

öll þessi orð við hugtakið „frádrátt“ og táknið „-“. 

Margföldun notar tvö tákn „×“ og „·“ og oftast lesið sem „sinnum“. Þessi tákn eru 

ýmist notuð og þarf nemandinn að læra að lesa það sama út úr þeim á sama hátt. Í talmáli 

er orðið sinnum („4 sinnum 5“) notað, þegar við lesum uppsett dæmi og eigum við marg-

földun. Í textum sem nemendur lesa þar sem unnið er með margföldun koma fyrir orðin: 

að margfalda, sinnum, fjölgar, hve oft, hve marga o.s.frv. Þá þurfa nemendur að gera sér 

grein fyrir að hér er um margföldun eða „sinnum“ að ræða. Ef táknin eru skoðuð nánar 

getur verið auðvelt fyrir unga lesendur að lesa „ex“ og „punktur“ en ekki sinnum (Ejersbo 

og Steffensen, 2013).  

Deiling hefur sérstöðu meðal fyrirskipana í stærðfræði. Þar er notast við mörg ólík tákn 

í uppgefnum stærðfræðidæmum: „:“ , „ “, „ “, „ “, „ /“. Þegar kemur að lesdæmum 

þurfa nemendur að skilja orð á borð við, „deila“, „skipta“, „skipta á milli“, skiptu jafnt á 

milli, hvað fær hver; hve mikið fær hver. Á fyrstu árum grunnskólans eru táknin „:“ eða 

„ “ eða „ /“ og síðar bætist við táknið „ “og lokst enn eitt táknið á reiknivélum „ “. 

Þetta tákn er almennt ekki notað í námsbókum nemenda heldur er það eingöngu á reikni-

vélum. Þetta veldur nemendum oft erfiðleikum þegar grípa á til vasareiknis að þau hafa 

ekki tengingu við táknið og eiga oft í erfiðleikum með að finna réttan takka á vasareiknum. 

Þessi ólíku tákn fyrir sömu reikniaðgerð eru oft að valda nemendum erfiðleikum við að 

lesa stærðfræðitexta og skilja merkingu hans og tengja síðan við deilingu (Kenney, 2005). 

Stundum eru tákn ekki gerð sýnileg og þetta veldur nemendum oft erfiðleikum. Í 

almennum brotum má nefna t.d. ósýnileg plúsmerki (+) milli 3 og ½ í 3½ (sem merkir 3+½). 

Í dæmi 3(4+3·2) en þar er ósýnilegt margföldunarmerki (·) fyrir framan svigann sem í þessu 
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samhengi þýðir að talan 3 er margfölduð í hvert skipti inn í svigann sem má skrifa: (3·4 + 

3·3·2) (Ejersbo og Steffensen, 2013, bls. 47). 

 

2.2.5 Jafnaðarmerkið 

Jafnaðarmerkið („=“) er mikið notað í stærðfræði og er eitt af fyrstu táknunum sem 

nemendur læra. Börn læra að eitthvað sé „sama sem“ ; „alls“ og „jafnt og“ sem í þeirra 

augum táknar að dæminu er lokið þegar útkoman þ.e. talan kemur fyrir aftan jafnaðar-

merkið. Margir nemendur skilja ekki að jafnaðarmerkið táknar tengsl milli tveggja jafnra 

talna. Þeir túlka táknið frekar í þá veru að það eigi einungis að sýna útkomuna. Það virðist 

sem nemendur meðtaki ekki að sama stærð eigi að vera beggja vegna jafnaðarmerkisins 

„=“ þ.e. að 4+6 = 5+5 sé ekki rétt svar en mörg þeirra eru föst í að rétta svarið sé 4+6=10. 

Þessi misskilningur getur takmarkað getu nemenda til að læra undirstöðuhugmyndir talna 

þar sem þeir ná ekki að tengsl séu á milli tveggja jafnra talna þar sem þeir einskorða sig við 

eitt lokasvar á eftir jafnaðarmerki (Carpenter o.fl., 2003).  

Þegar nemendur sjá ekki fyrir sér sveigjanleika í notkun talna veldur það þeim erfið-

leikum með að átta sig á notkun jafnaðarmerkis. Þegar skilningur á að jafnaðarmerkið er 

notað til að tákna tengsl milli tveggja jafnstórra stærða liggur ekki fyrir getur það skapað 

alvarleg vandamál þegar nemendur byrja að læra algebru (Carpenter o.fl., 2003).  

Tengslahugsun (e. thinking relationally) auðveldar nemendum að læra tölur (e. 

arithmetic) og leggur grunn að því að læra algebru. Þegar þeir hafa uppgötvað að sama 

stærðarhlutfall eigi að vera beggja vegna við jafnaðarmerkið, eiga nemendur að vera 

komnir með þann grunn í stærðfræðilegri hugsun að geta fært tölur til yfir jafnaðarmerkið 

og jafnað út í algebru (Carpenter o.fl., 2003). Það gætir því oft misskilnings hjá nemendum 

þegar þeir fá dæmi t.d. 4 + 10 = _+ 9. Þá skrifa ungir nemendur oft töluna 14 eða 23 á 

strikið. Þarna kemur fram þekkingarleysi þeirra í notkun á táknmáli stærðfræðinnar þ.e. 

fyrir hvað stendur hugtakið jafnaðarmerki, fremur en að þau skilji ekki samhengi milli 

stærðanna (Carpenter o.fl., 2003).  

Carpenter, Franke og Levi (2003) hafa sett fram viðmið um hvernig barn þróar með sér 

skilning á jafnaðarmerkinu. Ferlinum er skipt upp í fjögur viðmiðunarstig sem hafa verið 

nefndar vörðurnar fjórar á íslensku: 

 Börn telja að svarið komi alltaf á eftir jafnaðarmerkinu (8+4=__+5) og setja því 

svarið 12 á eftir jafnaðarmerkinu (8+4=12+5) eða að þeim finnst að þau þurfi að 

nota allar tölurnar í dæminu og 8+4+5 og setja 17 á eftir jafnaðarmerkinu 

(8+4=17+5).  
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 Að börn geri sér grein fyrir að dæmi geti verið á öðru formi en a+b=c. Sem geta 

verið á þessa leið: 8=5+3, 8=8, 3+5=8+0 eða 3+5=3+5. 

 Að börn geri sér grein fyrir að jafnaðarmerkið er notað til að tákna tengsl milli 

tveggja jafnra talna. Geti borið saman stærðir beggja vegna jafnaðarmerkisins með 

því að reikna út stærðirnar sitt hvoru megin við jafnaðarmerkið. 

 Þegar börn geta borið saman stærðirnar beggja vegna jafnaðarmerkisins án þess að 

reikna (Carpenter o.fl., 2003, bls, 19). 

Á fyrsta stigi þarf að fá börnin til að vera nákvæm og hugsa hvað merkið þýðir. Fá 

börnin til að breyta hugmyndum sínum með því að fá þau til að bera saman mismunandi 

hugmyndir sínar í áðurnefndum dæmum til að þau fái dæmið til að ganga upp. Öðru stigi 

er náð þegar nemendur hafa samþykkt að fleiri en einn möguleiki er á svari og að svör eru 

ekki eingöngu fyrir aftan jafnaðarmerkið. Þegar nemendur hafa tileinkað sér að jafnaðar-

merkið táknar tengsl milli tveggja jafnra talna með því að bera saman tölur beggja megin 

jafnaðarmerkisins er þriðja viðmiðunarstiginu náð. Þegar börn hafa náð fjórða stigi geta 

þau séð fyrir sér stærðir án þess að reikna beggja megin við jafnaðarmerkið. Þessi fjögur 

viðmiðunarstig eru einungis til leiðbeiningar. Ekki eru öll börn að ná þessum stigum á 

sama tíma eða fylgja nákvæmlega röðun stiganna eftir (Carpenter o.fl., 2003).  

 

2.2.6 Talnaskilningur  

Börn hafa meðfæddan hæfileika að skynja fjölda. Þessi meðfædda hæfni er grunnurinn að 

flóknari stærðfræði síðar á lífsleiðinni sem hver einstaklingur á eftir að tileinka sér í skóla 

(Boaler, 2016; Ejersbo og Steffensen, 2013). Strax á unga aldri eru börn farin að telja á 

fingrum sér og tala um það hvað við séum gömul og með því eru þau að nota tölur. Þetta 

tal ungra barna er undanfari skilnings þeirra á tölum sem síðar á lífsleiðinni verður grunnur 

þeirra að talnaskilningi sem annað stærðfræðinám byggir á. Fræðimenn eru þó ekki á einu 

máli um skilgreiningu á talnaskilningi þó svo að þeir séu sammála um að talnaskilningur sé 

undirstaða þess að nemendur geti lært stærðfræði (Boaler, 2016; Nanna Dóra Ragnars-

dóttir, 2002; Clements og Sarama, 2014). 

Nanna Dóra Ragnarsdóttir (2002) skrifaði meistararitgerð sína um talnaskilning barna 

við upphaf skólagöngu. Hún bendir á að það sé auðvelt að þekkja talnaskilning en það sé 

erfitt að skilgreina hann. Börn sem hafa góðan talnaskilning skilji samband talna hverrar 

við aðra og eigi auðvelt með að setja sömu töluna fram með mismunandi hætti eftir efni 

og tilgangi framsetninginnar. Þau eigi auðvelt með að sjá fyrir sér villu í útreikningum 

ásamt því að geta auðveldlega tengt töluna við raunveruleikann. Nanna Dóra Ragnars-

dóttir (2002) setti saman skilgreiningu á talnaskilningi sem hún skipti upp í fimm flokka. 
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 Skilningur á merkingu talna. 

 Skilningur á tengslum milli talna og leiðum til að tákna þær. 

 Skilningur á samhengi reikniaðgerða og áhrifum þeirra á tölur. 

 Skilningur á stærð talna. 

 Geta til að nota tölur sem viðmið við mælingar á raunverulegum fyrirbærum.                 

                                                                            (Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002, bls. 19) 

Það er því mikilvægt að nemendur getið talið auðveldlega og séð tengsl talna við fjölda 

hluta. Hilde Howden (1989) kemur inn á hvað talnaskilningur er og nefnir hún m.a. að 

börn með góðan talnaskilning skilji vel að það stendur eitthvað á bak við fjölda, hafi þróað 

tengsl á milli talna, þekki umfang talna og áhrif þess að vinna með tölur. Þegar þessum 

áfanga er náð er hægt að bæta við hann eins og t.d. með því að bæta tölum við, draga 

tölur frá og leika sér með samsetningar talna á fjölbreyttan hátt. Það kallast aðgerðar-

skilningur. 

Í meistararitgerð Dóróþeu G. Reimarsdóttur (2011) kemur fram að talnaskilningur 

nemenda hefur afgerandi áhrif á það hvernig þeim vegnar í stærðfræðinámi. Vandinn sem 

kom í ljós hjá sex og sjö ára börnum sem hún fylgdist með var óöryggi við talningu, þau 

lásu rangt úr tölum og áttu í erfiðleikum með að skrifa tölur rétt. Skilningur þeirra á hug-

tökunum „talan á undan“ og „talan á eftir“ gat valdið misskilningi og jafnvel hugtakið 

„meira en“ gat verið illskiljanlegt þegar bera átti saman fjölda.  

Fram kemur í bók Clements og Sarama (2014) að aðal orsökin fyrir vandamálum 

tengdum samsetningum talna er að ekki séu næg tækifæri fyrir börn til að þróa með sér 

talnaskilning á leikskólaárunum og fyrstu árum grunnskólans. Þau börn sem ekki ná að 

þróa með sér eðlilegan talnaskilning á leikskólaárunum er hættar við að eiga í erfiðleikum 

með stærðfræðina síðar á skólagöngu sinni. Til að byggja upp talnaskilning þurfi að nota 

margar aðferðir þar sem börn fái að vinna með áþreifanlega hluti og handleika þá, flokka 

og telja. Ekki er nóg að vinna talnaskilningsverkefni sem skriflegar æfingar á blaði. Í stærð-

fræði ungra barna er mikilvægt að halda áfram með að auka nákvæma og sveigjanlega 

þekkingu þeirra á samsetningu samlagningar- og frádráttardæma (Clements og Sarama, 

2014). Börn eiga þá auðveldara með að sjá munstur í tölum og geta notað þau til að 

auðvelda sér úrlausnir dæma. Ef þetta er skoðað út frá samlagningu má hugsa sér dæmi 

9+4. Þá á nemandinn auðvelt með að færa tölurnar til taka einn af fjórum og þá verður 

9+1 =10 og sjá dæmið fyrir sér að það verði 10+3. Og í reikningi á frádráttardæmum t.d. 

21 - 6 að barn geti fært til tölur og leyst dæmið á þann hátt að færa 21 niður um einn eða 

20 - 5 sem er auðveldara í reikningi heldur en 21- 6 (Bolaer, 2016 Clements og Sarama, 

2014). 
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Nemendur þurfa nægan tíma til að tileinka sér grundvallarhugtök stærðfræðinnar 

vegna þess að þau eru ein forsenda þess að vald náist á dæmigerðri stærðfræði. Nanna 

Dóra Ragnarsdóttir (2002) segir að þeir einstaklingar sem hafi náð góðum talnaskilningi 

hafi náð þeirri leikni og þeim skilningi til að geta valið eða fundið upp ýmsar leiðir við 

úrlausnir á dæmum sínum. Nemendur hafi náð að skilja samband talna hverrar við aðra og 

geti sett sömu töluna fram með mismunandi hætti. (Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002, bls. 

18). 

Erfiðleikar með stærðfræði koma fram hjá sex og sjö ára börnum ef þau eru óörugg á 

talningu og eiga í erfiðleikum með að skrifa tölur rétt á blað og spegla tölur. Og þegar 

kemur að því að lesa úr tölum er þeim hættar við að lesa rangt úr tölum og má nefna 71 

getur orðið að 17 eða öfugt (Dóróþea G. Reimarsdóttir, 2011). Mikilvægt er að nemendur 

vinni með tölurnar frá einum upp í tíu og þegar það er komið að vinna með tölurnar tíu til 

tuttugu. Dóróþea G. Reimarsdóttir (2015) bendir á að tölurnar frá tíu til tuttugu reynist 

nemendum oft mjög erfiðar og því mikilvægt að vinna vel með þær áður en haldið er 

áfram að vinna með hærri tölur. Fyrir nemendur geta tölur virkað sem flókið og marg-

slungið fyrirbæri þannig að góður skilningur á tölum felur í sér víðtæka þekkingu en það 

felur í sér að nemendur sjá fyrir sér stærðir og þekkja stærðir á bak við tölur. Góður skiln-

ingur á tölum felur einnig í sér að þróa með sér leikni í meðferð talna og sjá fyrir sér út-

komur með tilfærslu talna til að einfalda sér leið að svari. Það að nemendur sitji og skrifi 

niður tölur eða þylja upp talnarunur dugar ekki eitt og sér til að nemendur skilji hvað 

liggur á bak við tölurnar. Nemandi verður að skilja hvað liggur á bak við hverja tölu og fyrir 

hvað hún stendur. Því er mikilvægt að nemendur fái tækifæri að „handleika tölur“ og 

flokka þær á ólíkan hátt með ýmsum mismunandi hjálpargögnum að stærð og lögun.  

Það er ekki nóg að nemendur leiki sér að kubbum einir eða með öðrum nemendum til 

að efla talnaskilning. Ef nemandi á að dýpka talnaskilning sinn þarf kennari að eiga samtal 

við hann. Þetta samtal er nemendum nauðsynlegt þar sem kennari getur farið fram á að 

þeir útskýri og rökstyðja mál sitt ásamt því að kennarinn getur skapað tækifæri til frekari 

umræðna og fylgt þeim eftir (Boaler, 2016). Talnaskilningur endurspeglar skilning þeirra á 

stærðfræði og hafa rannsóknir sýnt að hann er undirstaða þess að geta lært og byggt upp 

flóknari stærðfræði síðar á skólagöngu þeirra (Boaler, 2016; Dóróþea G. Reimarsdóttir, 

2015; Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002). 
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2.2.7 Einkenni stærðfræðierfiðleika 

Stærðfræði reynist hluta nemenda erfið og geta vandamál þeirra verið sprottin af ýmsum 

ástæðum. Ekki eru til nákvæmar tölur um greiningar í stærðfræði en það kemur til, að 

hluta til, vegna þess að fræðimenn hafa ekki komið sér saman um orsakir erfiðleikanna, 

matstæki (verkfæri) til að meta þá eða komið sér saman um fræðileg hugtök. Þá ber að 

gæta að því að aðstæður nemenda og kennsluhættir eru mismunandi milli landa. Því getur 

verið flókið að gera einn ákveðinn matslista sem gildir fyrir alla og síðan eru aðstæður í 

stærðfræðináminu breytilegar milli landa (Dalvang, 2008). Nám í stærðfræði byggist upp á 

því að læra marga litla hluti og ná að skilja. Síðan verða nemendur að geta raðað þessari 

kunnáttu sinni saman í eina heild (Hafdís Einarsdóttir, 2016). 

Einn af mikilvægustu þáttum í upphafi skólagöngu nemenda er kennslan og hvernig 

kennarinn nálgast viðfangsefnið. Nemendum er mikilvægt að fá nægan tíma til að tileinka 

sér námsefnið og upplifa umræður við kennarann. Fái að telja, flokka og þreifa á viðfangs-

efnum innan stærðfræðinnar og byggja á þeirri þekkingu sem þeir þegar búa yfir. Til að 

nemandinn geti lært stærðfræði þarf hann að hafa til staðar ýmsar forsendur svo að hann 

meðtaki námið. Hann þarf að hafa talnaskilning, skilning á jafnaðarmerkinu, tengsla-

hugsun þ.e. getu til að fara eftir röð fyrirmæla ásamt því að geta yfirfært reglur við mis-

mundandi aðstæður hverju sinni (Carpenter o.fl., 2003).  

Fræðimenn eru á einu máli um að erfiðleika nemenda megi oft rekja til slakrar kennslu 

í upphafi skólagöngu (Boaler, 2016, Lunde, 2002c). Lunde (2002c) telur að hátt í 90% til-

fella þar sem nemendur eiga við erfiðleika að stríða í stærðfræði megi rekja til lélegrar 

kennslu. Hann segir einnig að um 10 - 12% nemenda eigi við verulega erfiðleika að stríða í 

stærðfræði og allt að 15% nemenda eigi í augljósum erfiðleikum við að leysa samsett verk-

efni í stærðfræði. Hann bendir á að þegar eldri nemendur séu kortlagðir með tilliti til hvar 

erfiðleikar þeirra hafi byrjað megi rekja það til 3. - 4. bekkjar. Eftir það er eins og nám í 

stærðfræði „stöðvist“ á einhvern hátt og nemendur nái ekki að tileinka sér viðfangsefnið í 

faginu (Lunde, 2002c). 

Hægt er að sjá ýmis einkenni hjá nemendum með því að fylgjast með hversu óvirk þau 

eru í stærðfræði og virka getulítil. Þeir hafa upplifað slæma reynslu af stærðfræði og þeir 

verða hræddir við að svara stærðfræðidæmum rangt. Það sem einkennir þá með vaxandi 

aldri er minnkandi vilji þeirra til að vinna, þeir missa sjálfstraust gagnvart stærðfræði og 

einbeiting þeirra verður lítil sem engin (Lunde 2002a). 

Fræðimenn eru á einu máli um að helsti vandi nemenda sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræði er hversu lítinn talnaskilning þeir hafa. Þeir eru stirðir í að telja og það vefst 
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fyrir þeim að telja aftur á bak sérstaklega yfir tug. Þeir telja mikið á fingrum sér þar sem 

þeir eiga í erfiðleikum með hugarreikning, eiga erfitt með að átta sig á tölunni „á undan“ 

og „á eftir“. Nemendur sjá ekki fyrir sér samhengi í tölum né sveigjanleika t.d. með að 

færa tölur til svo að auðveldara sé að leggja saman eða draga frá. Talnaleikni þeirra er 

mjög slök og þeir eiga erfitt með að sjá tengsl á milli talan og með að átta sig á stærð 

þeirra (Attwood, 2016; Boaler, 2016; Carpenter o.f., 2003; Clements og Sarama, 2014; 

Dóróþea Reimarsdóttir, 2011; Howden, 1989; Hafdís Einarsdóttir, 2016; 2015). 

Ejersbo og Steffensen (2013) benda á að til að geta lesið stærðfræði er ekki eingöngu 

nóg að geta lesið tölur á borð við 1, 2, 3, 4, heldur verður nemandinn að þekkja fjöldann á 

bak við hverja tölu. Síðan hefur nemandinn heldur engin hljóð til að styðja sig við tölu-

táknið eins og með bókstafina heldur verður hann að muna að 1 segir hljóðið „einn“ 

o.sv.frv. Til að geta lesið texta þarf nemandi að geta umskráð bókstafi í orð sem er leið til 

að ná lesskilningi.  

Nemendur geta lent í erfiðleikum við að tileinka sér tungumál stærðfræðinnar. Í töluðu 

máli geta orð í stærðfræði verið í eðlilegu samhengi fyrir nemandann í viðfangsefninu. 

Þegar aftur á móti kemur að því að hann lesi sjálfur geta þessi orð í textanum verið með 

mismunandi merkingu eftir efni textans og hvernig samhengi orðsins er í tungumáli 

stærðfræðinnar. Þá verður lesandinn að nota bakgrunnsþekkingu sína til að ná skilningi á 

merkingu textans. Ef við skoðum orðið dýr þá hefur það tvennskonar merkingu. Kötturinn 

er dýr þ.e. tegund dýra. Bíllinn er dýr þ.e. kostar mikið. Þegar lesin orð hafa ekki merkingu 

fyrir lesandann þá leiðir það af sjálfu sér að hann skilur ekki innihald textans. 

Stærðfræðitextar samanstanda oft af miklum upplýsingum og þarf nemandinn að geta 

lesið út úr þeim hvað skiptir máli fyrir hann. Ekki eru þessar upplýsingar alltaf í þeirri röð 

sem lesið er þ.e. frá vinstri til hægri í textanum. Því þarf nemandinn að geta lesið úr 

fyrirmælum og raðað upp í rétta framkvæmdaröð til að finna lausn á viðkomandi verkefni 

(Ejersbo og Steffensen, 2013; Kenney, 2005) 

Skriftarerfiðleikar einkenna marga sem glíma við erfiðleika í stærðfræði. Skriftarfærni 

þeirra er slök og þau spegla tölustafi (Hafdís Einarsdóttir, 2016; Lunde, 2002a). Þau eiga 

erfitt með skriftartæknina og því erfitt með að koma hugsunum sínum niður á blað í gegn-

um blýantinn. Þessir nemendur hafa þá þróað með sér aðra styrkleika en það er í gegnum 

talmálið. Það hefur sýnt sig að nemendur sem glíma við erfiðleika í stærðfræði virðast eiga 

auðveldara með að tjá sig munnlega í stærðfræði (Clements og Sarama, 2014). 

Það virðist vera sterk fylgni milli lestrarörðugleika og stærðfræðiörðugleika nemenda. 

Helstu einkenni þessara nemenda eru nokkur og geta meðal annars lýst sér í að þeir hafa 

slakt vinnslu-, skammtíma- og langtímaminni. Skammtímaminni er hluti af vinnsluminni og 
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er geta einstaklings til að muna fáa hluti í stuttan tíma. Skammtímaminni er einn mikil-

vægasti hlekkurinn í náminu og er sú starfsemi heilans sem geymir upplýsingar tíma-

bundið á meðan úrvinnsla t.d. talna á sér stað. Í stærðfræði þarf nemandinn að geyma 

upplýsingar á meðan hann t.d. leggur saman fleiri en tvær tölur og finnur aðra lausn. Þetta 

lýsir sér til dæmis í því að þeir sem eru lengi að vinna og eiga í erfiðleikum með að muna 

tölur glata upplýsingum sem þeir eru að vinna með og ná því ekki að tengja við þær upp-

lýsingar við nýjar tölur. Skammtímaminni skerðist verulega þegar athyglin dreifist en lélegt 

skammtímaminni getur valdið erfiðleikum með að skilja verkefni sem hafa flókna upp-

byggingu (Hafdís Einarsdóttir, 2016; Høien, 2008). 

Nemendur sem hafa slakan hugtakaskilning lenda oft í erfiðleikum með að skilja fyrir-

mæli og orðadæmi. Hugtakaskilningur er mikilvæg forsenda þess að skilja texta og ef 

meira en 20% orða í lesnum texta eru ókunn á nemandinn erfitt með að skilja innihaldið. 

Vandamál þeirra sem hafa slakan hugtakaskilning felast oft í því að þeir forðast að lesa og 

auka því ekki við skilning á orðaforða sínum (Høien, 2008).  

Nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám glíma við að sjá ekki fyrir sér eða geta ekki 

lesið sér til um uppröðun fyrirmæla í verkefnum. Námsvitund nemenda vísar til getu hans 

til að vera meðvitaður um eigið hugarferli, hafa sjálfstjórn og meðvitaðrar stýringar á eigin 

hugarferli. Nemandinn verður að geta fylgt eftir og haft stjórn á eigin námi, greint hvenær 

hann skilur eða skilur ekki og valið viðeigandi aðferðir til að leysa úr vandamálum. Þeir 

sem hafa slaka námsvitund: 

…ná ekki yfirsýn yfir efnið, lesa sjaldan aftur yfir, gera ekki áætlanir, skrifa ekki hjá sér, 

strika ekki undir, reyna ekki að lýsa innihaldi textans með eigin orðum og draga ekki 

innihaldið sama. Þeir greina ekki á milli aðalatriða og aukaatriða, draga engar meðvit-

aðar ályktanir, breyta ekki leshraðanum meðvitað og átta sig ekki á að þeir skilja ekki. 

(Høien, 2008, bls 28) 

Nemendur sem upplifa erfiðleika við nám t.d. í stærðfræði hafa oft lítinn áhuga á að 

leggja eitthvað á sig til að læra hana og þeir reyna að sleppa við hana. Þeir sem hafa slaka 

færni í stærðfræði þurfa lengri tíma til að tileinka sér viðfangsefnið (Hafdís Einarsdóttir, 

2016). Þeim finnst stærðfræði erfið og leiðinleg. Ef nemendur verða fyrir því snemma á 

námsferli sínum að finnast að sér hafa mistekist getur það haft alvarleg áhrif á sýn þeirra á 

sjálfa sig sem námsmenn. Því er hætta á að nemendurnir gefist upp og missi móðinn 

ásamt því að glata öllu frumkvæði til námsins sem gerir námið erfitt. Allir nemendur þurfa 

að sjá árangur. (Høien, 2008, Lunde, 2002a, Lunde, 2002b, Lunde, 2002c). 

 



 

35 

 

2.3 Samantekt 

Lestur stærðfræðitexta og frásagnir nemenda, bæði munnlegar og skriflegar,eru 

verkfæri þeirra til að skerpa skilning sinn og öðlast hæfni í að nýta stærðfræði 

sem tæki til lausna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 218). 

Eins og hér hefur komið fram á undan er margt sem nemendur þurfa að tileinka sér til að 

ná tökum á stærðfræði. Nemendur þurfa að ná tökum á talnaskilningi til að geta byggt 

upp þekkingu sína á tölum og tengt saman við fjölda og stærðir. Þegar kemur að því að 

læra reikniaðgerðir þurfa nemendur að læra ýmis merki eða tákn er þarf síðan að tengja 

við hugtök sem þeir þurfa að kunna skil á til að geta notað þekkingu sína í úrlausnum 

dæma. Hugtök þurfa nemendur að skilja sem rituð eru í stærðfræðitextum og geta tengt 

við þekkingu sína, kunna að lesa úr þeim merkjum eða táknum sem standa í textanum 

ásamt því að kunna deili á þeirri reikniaðgerð sem ætlast er til hverju sinni (Ejersbo og 

Steffensen, 2013).  

Að læra stærðfræði til skilnings krefst þess að börnin spyrji hvers vegna hlutir gangi 

upp eins og þeir gera. Skilningur nemenda á stærðfræðilegum hugtökum og aðferðum 

styrkist við það að tjá sig, lesa og skiptast á skoðunum við aðra og sannreyna dæmin með 

því að setja þau upp sjálfir (Boaler, 2016; Carpenter o.fl. 2003; Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013a). 

Jo Boaler (2016) bendir á að það sé munur á nemendum eftir því hvernig þeim gengur í 

stærðfræði. Þeim börnum sem gengur vel í stærðfræði notfæri sér þekkingu sína á talna-

skilningi til að leysa viðfangsefni sín og vinna með tölur og hugtök á sveigjanlegan hátt. 

Þau geta fært til tölur og hagrætt þeim til að auðvelda sér útreikninga t.d. 15 + 7= 10+12 

(10 + (5+7=12)). Nemendur sem eiga í basli í stærðfræði noti lengri og flóknari útskýringar 

sem gerir það að verkum að stærðfræðin verður þeim erfiðari og flóknari fyrir vikið og sjá 

ekki fyrir sér að geta hagrætt tölum eða einfaldað leiðir að lausnum. 

Nemendur geta lært ýmsa tækni til að fleyta sér áfram við útreikninga og margir fara 

út í það að herma eftir sýnidæmum án þess að þeir skilji til hlítar þá reikniaðgerð sem þeir 

eru að vinna með hverju sinni. Þó svo að nemendur hafi árum saman verið að herma eftir 

reikniaðgerðum með jafnaðarmerkið þá er ljóst að þeir geta ekki notfært sér þá þekkingu 

þar sem þeir skilja hana ekki (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004).  

Í stærðfræðinámi er mikilvægt að nemandinn fái góðan tíma til að efla hæfni sína og 

takast á við námið á sínum forsendum, ásamt því að námsumhverfi hans sé þannig að það 
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sé unnið með viðeigandi námsgögn (Boaler, 2016; Hafdís Einarsdóttir, 2015). Nemendur 

þurfa að fá tíma til að þróa með sér skilning á helstu undirstöðuatriðum stærðfræðinnar 

og má þar nefna s.s. talnaskilning, tengslahugsun, skilning á jafnaðarmerkinu ásamt 

öðrum táknum í stærðfræðinni, geta útskýrt með orðum hugsanir sínar ásamt því að geta 

ályktað og hafa hæfni til að rökstyðja mál sitt (Boaler, 2016; Hafdís Einarsdóttir, 2015; 

Carpenter o.f., 2003). 

Það eru ekki ný sannindi að einstaka nemendur eigi erfitt með nám í stærðfræði. John 

Holt (1964) bendir á að þeir erfiðleikar sem þessir nemendur glíma við snúi að þeim 

þáttum að leggja á minnið fjöldann allan af staðreyndum sem í þeirra augum hafa hvorki 

mynstur né merkingu. Einnig að stærðfræðin veki engan áhuga hjá þessum nemendum og 

þeim finnist kennarar of uppteknir af allskonar reglum sem þeir upplifa að séu notaðar 

sem trúarbrögð í leit að lausnum þar sem kennarinn kennir eingöngu reglur í stærðfræði 

og ætlast til að nemandinn læri utanbókar. Hættan er þá að nemandinn hafi ekki náð að 

tileinka sér hvernig reglan er tilkomin og nái þá ekki að skilja hvernig reglan virkar í raun 

en kunni að fylla inn í regluna og fá rétta útkomu án skilnings á viðkomandi formúlu 

(Boaler, 2016).  

Engin ein leið dugar til að aðstoða nemendur sem glíma við stærðfræðinámið en rann-

sóknir hafa sýnt að fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mjög gagnlegar og skila hvað mestum 

árangri. Gæta verður þess að nemanda sé gefinn nægur tími til að skilja námsefnið með 

því að prófa sig áfram með hjálpargögnum ásamt því að þurfa að útskýra og rökstyðja mál 

sitt í stærðfræði sé vænlegast til árangurs (Boaler, 2016).  

Skóli án aðgreiningar er ætlaður til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. 

Einnig nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði. Gæta verður þess að þeir séu 

ekki sviptir tækifærum til að læra stærðfræði á þann hátt sem er þroskandi fyrir þá. Það er 

ábyrgð skólans að styðja við þessa nemendur og hjálpa þeim í að þróa skilning sinn og 

skapa þeim aðstöðu til að nota stærðfræði síðar á lífsleiðinni (Jónína Vala Kristinsdóttir, 

Dóróþea Reimarsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2016). 
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3 Rannsókn 

Í upphafi rannsóknar þarf að velja ákveðið snið fyrir hana og gæta þess að vanda vel allan 

undirbúning. Ég ákvað að gera starfendarannsókn til að tengja saman starf mitt og rann-

sóknir með það að markmiði að bæta við mig þekkingu og dýpka skilning minn á eigin 

starfsháttum til að mæta betur þörfum nemenda minna. Í þessum kafla segi ég frá rann-

sóknaraðferðinni og hver tilgangur með þessari starfendarannsókn er ásamt því að kynna 

þátttakendur og hvaða leiðir voru notaðar við gagnaöflun. Ég segi frá hvernig ég greindi 

gögnin og úrvinnslu þeirra ásamt því að fara yfir siðferðileg atriði í þessari rannsókn. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir er ákveðin aðferð til að rannsaka starf sitt með það að leiðarljósi að 

skilja betur og þróa starf sitt til betri vegar. Í starfendarannsókn er rannsakandinn og það 

sem rannsakað er einn og sami hluturinn. Rannsakandinn er því í báðum hlutverkum, sá 

sem skoðar og jafnframt það sem skoðað er, þ.e. hann er rannsakandinn og rannsóknar-

efnið (Hafþór Guðjónsson, 2008b; Ívar Rafn Jónsson, 2008).  

Ígrundun er eitt af lykilhugtökum í starfendarannsóknum og beinist inn á við, þ.e. að 

kennarinn skoðar og ígrundar sitt eigið starf. Í starfendarannsóknum beina kennarar ekki 

einungs sjónum sínum að eigin starfsháttum heldur einnig áhrifum þeirra á nemendur. Því 

er mikilvægt að kennarinn fái tækifæri til að ígrunda starf sitt, þ.e. að hugsa um starf sitt 

og orða hugmyndir sínar t.d. með umræðum eða dagbókarskrifum. Þar af leiðandi verður 

oft til ný þekking þar sem þessi gerð rannsókna felur í sér ígrundun og nám sem á sér stað 

með athugun á vettvangi (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að kennarar þurfi stöðugt að vera að stunda 

sjálfsskoðun til að þroskast og eflast í starfi. Einnig að vera sífellt með í huga hvað betur 

má fara til hagsbóta fyrir nemendur. Ef Aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð þá er það í 

samræmi við þær áherslur um að kennarar ígrundi reglulega starf sitt og fagmennsku sína, 

ásamt því að leita nýrra leiða og þekkingar í kennslu. „Þetta gerir starfsfólk með því að 

ígrunda starfið reglulega, leita nýrra leiða, afla sér nýrrar þekkingar og sýna þannig 

stöðuga viðleitni til að læra og gera betur“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a, 

bls. 70). Það er því mikil hvatning og aðhald að fá að gera starfendarannsókn. 
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Ég hef ávallt verið gagnrýnin á starf mitt og sá leið til þess að fjalla um það á slíkan hátt 

með því að vinna rannsóknina sem starfendarannsókn. Sniðið hentar mér vel til þess að 

fanga viðfangsefni mitt um nám nemenda í stærðfræði þar sem því er ætlað að vinna með 

fólki á starfsvettvangi. Starfendarannsóknir eru ein leið til að skoða starf sitt með það í 

huga að eflast í starfi og finna leiðir til að bæta starfshætti sína (Hafþór Guðjónsson, 

2008b; McNiff, 2010). Að vinna að starfendarannsókn fær mig sem kennara til að ígrunda 

starfið á annan hátt, staldra við og íhuga mín eigin viðhorf ásamt því að skoða eigin 

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

3.2 Þátttakendur 

Rannsóknin fór fram í einum grunnskóla hér í höfuðborginni þar sem ég hef unnið hátt í 

tvo áratugi. Þar starfa ég í námsveri og aðstoða nemendur í 5. til 7. bekk sem einhverra 

hluta vegna geta ekki eða biðjast undan því að vera inni í bekk og sækja í námsver þar sem 

rólegheit eru í hávegum höfð og áhersla lögð á að mæta nemandanum á hans forsendum.  

Ég fylgist með nemendahópunum sem koma í námsver en nemendur mínir sem byrj-

uðu á námsefninu Sprota 2a æfingarhefti nefni ég Ara og Bóa. Þeir fimm nemendur í 5. 

bekk sem fengu 3. bekkjar námsefnið gaf ég ekki gælunöfn heldur skrifa ég „nemandi“. 

Þetta geri ég til þess að ekki sé hægt að rekja neitt til nemenda minna þar sem stúlkur eru 

fáar í námsveri. Önnur nöfn sem nefnd eru hér í þessu verkefni eru gælunöfn. 

Þó að ég sé rannsakandinn og sú sem rannsökuð er, þá eru það nemendur mínir sem 

eiga að njóta góðs af því þar sem ég mun leitast við breyta kennsluháttum mínum til að 

finna leiðir til að auka vellíðan og læsi þeirra í stærðfræði ásamt því að meta framfarir hjá 

þeim.  

3.3 Gagnaöflun 

Í rannsókninni beini ég athyglinni að eigin starfsháttum, hvernig ég beiti kennsluaðferðum 

og hvernig ég nálgast nemendur mína. Skráningin er alltaf lykilatriðið um þá hluti sem 

rannsóknin beinist að og því er mikilvægt að rannsakandinn afli gagna með skráningu um 

það sem gerist (Hafþór Guðjónsson, 2011). Dagbókin mín er nauðsynlegt tæki til 

gagnaöflunar og verður mikilvægasta verkfærið í rannsókninni (McNiff, 2010). Það er 

mikilvægt að dagbókin sé nákvæm og reglulega skrifað í hana (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011).  

Dagbókarskrif mín hófust í nóvember 2015 hálfu ári áður en ég ákvað efni þessarar rit-

gerðar. Þessi skrif mín urðu til þess að ég fór að sjá erfiðleika nemenda minna frá öðru 
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sjónarhorni og með þá vitneskju í farteskinu átti ég auðveldara með að afmarka viðfangs-

efnið. Dagbókarskrif mín fóru fram í tölvutæku formi þar sem ég útbjó skjal inn á „Google“ 

fyrir rannsóknardagbók til þess að geta sett inn hugsanir og upplifun mína, óháð stað eða 

stund hvar sem ég var í tölvutæku formi. Samhliða rannsóknardagbókinni bjó ég til lestrar-

dagbók þar sem ég skráði markverðar greinar, netföng og aðrar vísbendingar sem gætu 

nýst mér í ritgerðinni. 

Á meðan á rannsókninni stóð þá fylgdist ég með framförum tveggja nemenda í 6. bekk 

en sú eftirfylgni hófst í apríl 2016 (þegar þeir voru í 5. bekk) og til fimm nemenda í 5. bekk 

strax á haustdögum 2016. Hugleiðingar mínar og dagleg viðfangsefni skráði ég 

samviskusamlega niður í dagbók ásamt því að fylgjast grannt með viðbrögðum nemenda 

sem komu í námsverið og framförum þeirra. Samtöl eða orðaskipti voru skráð eftir minni. 

 

3.4 Gagnagreining 

Rannsóknardagbókin var lykilgagn rannsóknarinnar. Í hana rataði flest sem á daga mína 

dreif svo sem viðbrögð nemenda við námsefni og viðbrögð þeirra í umræðu um stærð-

fræði og framgang nemenda minna. Hugleiðingar mínar um starfið og þær ákvarðanir um 

námsefni við hæfi sem kennari stendur frammi fyrir. Engin samtöl voru hljóðrituð en þau 

samtöl sem eru í verkefni mínu eru skrifuð niður eftir minni.  

Við lestur rannsóknardagbókar hóf ég að vinna gögnin og stuðst var við þá aðferð 

Lichtman (2013) að greina niður í lykla (e. codes) sem síðan voru tengdir í flokka (e. 

categories). Að því loknu fann ég sameiginleg þemu (e. concept) sem ég greini frá í 4. 

kafla. 

 

3.5 Siðferðileg atriði 

Í allri rannsóknarvinnu er mjög mikilvægt að huga að siðferðislegum atriðum. Gæta skal 

þess að fyllsta trúnaðar sé gætt og lögð áhersla á að rannsóknin valdi ekki skaða (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Til grundvallar í siðfræði rannsókna liggja fyrir fjórar höfuðreglur. Það eru sjálfræðis-

reglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Reglurnar fjórar sameina 

viðmið, skyldur og afleiðingar. Í þeim felst að borin sé virðing fyrir manneskjunni og sjálf-

ræði hennar. Að þátttakendur skilji að það sé í þeirra höndum hvort þeir taki þátt eða ekki 

eða að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er í rannsókninni. Að rannsóknin snúist um að 
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bæta hag þeirra sem rannsakaðir eru á þeirri forsendu að það verði þeim til framdráttar. 

Áhersla er lögð á að rannsóknin valdi ekki skaða, að gagn verði að henni og að sanngirni sé 

viðhöfð í framkvæmd hennar og borin sé umhyggja fyrir þeim sem hafa veika stöðu í sam-

félaginu fyrir allri áhættu í skrifum mínum (Sigurður Kristinsson, 2003). Séu þessi atriði 

höfð að leiðarljósi verða gögnin ekki persónugreinanleg.  

Þegar ég var komin með hugmynd að rannsóknarverkefni mínu á vordögum 2016 fór 

ég á fund skólastjóra og fékk hjá honum munnlegt samþykki fyrir rannsókninni. Í framhaldi 

af því ræddi ég í síma við forelda bræðranna Ara og Bóa sem þá voru í 5. bekk sem getið er 

í rannsókninni til að fá samþykki þeirra. Einnig bar ég undir viðkomandi foreldra hvort ég 

mætti setja inn í rannsóknina ákveðið atvik í fjölskyldunni sem hafði áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar sem tilgetin eru í 4. kafla. Á haustdögum þegar ákveðið var að nemendur 

í 5. bekk byrjuðu aftur í námsefni 3. bekkjar hafði ég samband við foreldra og ræddi um 

breytingar á námsefni og fékk munnlegt leyfi til að fylgja eftir framvindu námsins hjá 

börnum þeirra og nota í rannsóknarvinnu mína.  
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknar minnar. Ég segi frá líðan minni á 

meðan á rannsókninni stóð, hvernig ég upplifi vanda minn við að finna námsefni við þeirra 

hæfi. Hvernig ég upplifi vanda sem nemendur mínir glíma við í stærðfræðinni og reyni að 

koma til móts við hann. Að lokum segi ég frá tveimur nemendum í 6. bekk sem fengu í lok 

5. bekkjar stærðfræðibækur 2. bekkjar á vorönn og fylgdu þeir námsefni 3. bekkjar á 

haustönn. Að síðustu segi ég frá ákvörðun minni að færa fimm nemendur í upphafi 5. 

bekkjar niður í 3. bekkjar námsefni. 

Þegar rannsóknardagbókin er skrifuð er margt sem ratar þar inn og ýmis gullkorn sem 

heyrst hafa frá nemendum leynast meðal dagbókarskrifanna. Þegar rannsóknardagbókin 

er skoðuð eru það nokkur atriði sem koma oftar fyrir en önnur í vangaveltum mínum varð-

andi skóla án aðgreiningar um líðan mína ásamt því hvernig ég geti komið til móts við 

nemendur mína og þá um leið bætt kennsluna og aukið færni nemenda minna í 

stærðfræði.  

4.1 Vinnan mín í skóla án aðgreiningar 

Málefnin eru mörg í starfi mínu og að mörgu er að huga frá degi til dags. Samskipti við 

nemendur, samkennara, stjórnendur og foreldra eru stór hluti af vinnunni. Síðan þarf að 

huga að námsefni fyrir nemendur sem og líðan þeirra. Ákvarðanatökur um hvort þessi bók 

eða þetta ljósrit henti betur en annað eða hvort nemandinn eigi að fylgja jafnöldrum 

sínum í námsefni eða ekki. Alla daga er ég að glíma við að finna leiðir handa nemendum 

mínum í von um að þeir nái að tileinka sér námsefnið, líði vel í skólanum og jafnframt um 

leið að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um nám barna. 

Það er mikið ábyrgðarstarf að vinna með nemendur og ekki alltaf auðvelt að finna 

rétta farveginn. Spurningar hrannast upp í kollinum um hvort ég sé að gera rétt í vinnu 

minni í allri ákvarðanatöku varðandi nemendur. Þessar ákvarðanir þarf að taka með sam-

starfsfólki, nemendum og foreldrum þeirra og oftast hafa allir einhverjar skoðanir á mál-

efninu. Ávallt skal hafa í huga að allar ákvarðanatökur eru gerðar með velferð barnsins að 

leiðarljósi. Við erum ekki bara að taka ákvörðun fyrir daginn í dag. Allt nám sem á sér stað 

upp allan grunnskólann veltur á þessum ákvarðanatökum sem og framtíð og möguleikar 

nemandans eftir að grunnskóla lýkur. 
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Daglega koma hópar úr þremur árgöngum í námsver í stærðfræði og eru þetta um 7 til 

8 nemendur sem hafa af einhverjum ástæðum ekki náð að fylgja námsmarkmiðum ár-

gangsins. Mörg hafa einshverskonar greiningar en síðan kemur eitt og eitt sem virðist ekki 

geta verið í stórum hópi. 

Stundum velti ég því fyrir mér hvaða gagn ég geri hér í námsveri. Oft skánar ekki 

námsstaða þeirra. Þau eru sein og þau basla áfram. Rembast eins og „RJÚPAN VIÐ 

STAURINN“ til að halda í við hin. Svo eru þau sem vilja ekki vera öðru vísi og mega ekki 

heyra á það minnst að fara í léttara eða annað námsefni. 

Svo eru það kennarar sem ekki vilja að þau fari í annað námsefni - fækka bara dæmum. 

Svo skilja þessi börn ekkert í hverju þau eru að basla og hanga alltaf á ísbrúninni. 

(Rannsóknardagbók, 20. janúar 2016) 

Flestir bekkirnir eru stórir með 25 til 28 nemendur. Nemendahópurinn er breiður, allt 

frá nemendum sem eru með mjög lága greind samkvæmt niðurstöðum greiningar til yfir-

burða nemenda. Hegðun er líka stór partur af lífi nemenda í fjölmennum bekk. Í mörgum 

þessara bekkja eru nemendur sem eru fyrirferðamiklir og mjög truflandi en einnig 

nemendur sem halda bekknum í „herkví“ vegna athafna og gjörða sinna. Á meðan aðrir 

nemendur láta sig algjörlega hverfa inn í nemendahópinn og biðja aldrei um aðstoð eða 

vekja athygli á sér. Ef við skoðum tímann sem kennari hefur fyrir hvern einstakling í svona 

stórum nemendahóp eru það ekki margar mínútur á hvern nemenda. Oft á tíðum eru ein-

staklingar sem láta mikið á sér bera frekir á tíma kennarans og um leið minnkar tíminn 

sem hann hefur fyrir þá hæglátari. Stuðningur við bekki er lítill og úrræðin fá þegar á að 

taka á málefnum og viðkvæðið er yfirleitt að ekki sé til fjármagn.  

Nemendafjöldi hér í námsverinu eru þetta frá fimm til níu nemendur. Oftast í kringum 

sex til sjö og því vil ég ekki kalla þetta sérkennslu heldur námsaðstoð. Ég legg ríka áherslu 

á að hér sé gagnkvæm virðing, talað með „innirödd“ ásamt því að hver og einn hugsi bara 

um sín verkefni, borðið er þeirra vinnusvæði - ekki hvað hinn sé að gera nema þegar er 

verið í hópvinnu. Í flestum tilfellum vilja nemendur koma í námsver og í sumum bekkjum 

er slegist um aukasætið. Svo eru líka einstaka nemendur sem ekki vilja koma og liggja þá 

ýmsar ástæður þar að baki.  

Ég er enn að velta mér upp úr stöðu minni hvaða gagn ég geri í vinnunni………. Jú mörg 

vilja koma hingað í minna úrræði því þau segja að það séu svo mikil „læti“ niðri í bekk. 

Svo eru önnur sem vilja ekki koma. Fyrir því eru margar ástæður. Finnst þau missa af 

fjörinu…. eða uppábroti… Finnst of miklar kröfur gerðar á þau í hér í námsverinu…. Og 



 

43 

öðrum finnst ég bara leiðinleg (en ég velti því stundum fyrir mér hvort það er ég eða 

námsefnið). (Rannsóknardagbók,1. febrúar 2016) 

Eitt af því sem veldur mér erfiðleikum eru námsbækurnar. Það er gefin út ein námsbók 

fyrir hvern árgang í stærðfræði. Það er bara gefin út ein stærðfræðibók fyrir hvern árgang 

á yngra- og miðstigi sem á að kenna. Ef gefnar eru út nýjar bækur þá er hætt að prenta 

eldri bækurnar. Það er auðvelt að ljósrita og framleiða verkefni með tilheyrandi vinnu en 

nemendur verða oft mjög þreyttir á ljósrituðum heftum og hætta að vanda vinnu sína í 

slíkar bækur. Sum vilja ekki ljósrit, þau vilja fá „bók“ sérstaklega börn sem eru slök og hafa 

mikið unnið í ljósritum. Ljósrituð blöð vilja gjarnan týnast og ef þau rata ekki í möppu (sem 

flest þessara barna eiga í erfiðleikum með þ.e. skipulag) lenda þau í boxum og skúffum, 

krumpast og rifna og við það enda þau í ruslinu. 

Það er eitt sem ég er að velta fyrir mér en það er ef nemendum gengur illa að læra að 

lesa þá fá þeir lestrarbók við hæfi til að æfa tæknina. Það er til fullt af þannig 

lestrarbókum sniðnum fyrir börn. Í stærðfræði er bara ein bók sem er ætluð árganginum 

og svo er það í höndum hvers kennara að búa til og/eða ljósrita hefti.  

Það eru ekki gefin út nein aukahefti fyrir kennara sem þeir geta valið úr. Þau börn sem 

ekki ná námsefninu eru oftar en ekki látin vera samferða hinum börnunum og klára 

bókina. Þó svo að stöðuprófin í bókunum sjálfum sýni að þau hafi ekki náð tilskyldum 

árangri. Erum við að æfa nóg grunnatriðin í stærðfræði á yngsta stigi? Við þurfum að 

æfa lesturinn til að ná sjálfvirkninni en af hverju þurfum við ekki að æfa sjálfvirkni í 

tölum og talnameðferð. (Rannsóknardagbók, 15.febrúar 2016)  

Námsbækur gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í stærðfræðinni og við kennarar 

virðumst vera mjög bókarmiðuð. Þar sem einungis ein bók er gefin út fyrir allt landið og er 

eina bókin sem kennd er á öllum stigum á yngra- og miðstigi. Í skóla án aðgreiningar er 

nemendaflóran margbreytileg allt frá nemendum sem eiga mjög erfitt með allt nám til 

bráðgerra nemenda. Það er í höndum kennarans að finna lausnir fyrir nemendur sína hvar 

sem þeir eru staddir á þroskaskalanum með eina bók í höndunum. Bakgrunnur kennara er 

misjafn til að kenna stærðfræði. Það virðist vera sem kennarar leggi allt kapp á að klára 

bækurnar, taka stöðupróf og síðan er haldið áfram í næsta kafla í kapp við tímann. 

Ég hef velt því fyrir mér með alla þessa flóru nemenda sem eiga að fara í gegnum sömu 

námsbókina. Hvers vegna í ósköpunum eru ekki til fleiri bækur sem hægt er að nota. 

Ekki alltaf þessi ljósrit og blöð sem þeim finnst svo leiðinlegt að fara í gegnum. Það á að 

vera einstaklingsnámskrá fyrir börn. Af hverju er þá ekki gefið út efni við hæfi sem 

kennarar geta valið úr? Bækur sem styðja við efnið í einfaldari útgáfu. Bæði fyrir læsa, 

ólæsa og yfirburðanemendur.  
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Þessi börn eru alltaf að basla og hanga á ísbrúninni - ná aldrei upp á ísjakann og svo er 

bara spurningin hvenær þau gefast upp. Sum seiglast áfram á meðan önnur finna sér 

leið til að koma sér undan efninu. (Rannsóknardagbók 16. mars 2016) 

 

Ég er hugsi yfir námsbókunum sem að mínu mati eru góðar bækur. Af hverju er bara til 

ein ríkisbók sem allir eiga að reikna. Og alltaf er verið að keppast við að klára, óháð því 

hvort nemendur skilji hvern einstakan efnisþátt fyrir sig eða ekki? 

Nemendur eru mismunandi. Til dæmis af hverju eru ekki gefin út lítil hefti sem saman 

standa af einum efnisþætti hvert fyrir sig? Þannig geta kennarar betur valið hvað hver er 

að vinna. Ef einhver er ekki að ná einhverju ákveðnu af hverju þá ekki að taka þann 

efnisþátt aftur? 

Námskrá verður þá þannig að nemendur eigi að klára eftirfarandi efnisþætti en ekki 

„bók“. 

Erum við ekki að grauta í of mörgum hugtökum og efnisflokkum í stærðfræði? Þetta er 

nýtt fyrir börnin og nýtt tungumál sem þau eru að læra. Erum við ekki að fara of hratt af 

stað í námsefninu? (Rannsóknardagbók 5. apríl 2016) 

Eitt af því sem mikið kemur inn á borð til mín er að hjálpa nemendum að „klára“. Þeir 

eru að fara í lokapróf í bókinni og eiga eftir dæmi sem eru á kennsluskrárlistanum. 

Stundum er eins og allt gangi út á að komast yfir námsefnið án þess að nemandinn hafi 

náð tökum á því. Markmiðið er bara að klára. Foreldrar verða einnig uppveðraðir af því að 

barnið þeirra er ekki búið með bókina. Það er eins og enginn sé að spá í hvort nemandinn 

hafi náð viðunandi skilningi á efninu. Allt kapp er lagt á að klára bókina. 

Hver er tilgangurinn með þessum „æðibunugangi“ ef nemendur hafa ekki náð skilningi á 

námsefninu?......Klára þennan efnisþátt og síðan að taka næsta kafla þrátt fyrir að hann 

hafi fengið 3.0 út úr prófinu (sem hann æfði samt heima). Hver er tilgangurinn? 

(Rannsóknardagbók, 1. júní 2015) 

Börn sem eru slök í lestri eru duglegri að lesa stuttar bækur. Gildir ekki sama um 

stærðfræði? Ég held að það mundi leysa einhvern vanda þeirra sem slakir eru að stærð-

fræðibækur væru ekki áætlaðar yfir heila önn heldur væru gefnar út styttri bækur. Þá 

þyrftu ekki allir að fara í gegnum allar bækurnar heldur yrðu þær valdar eftir efnisþætti. 

Hægt væri að velja úr fyrir þá sem fara hægar yfir. Alla vega væri þá oftar verið að keppast 

við að ljúka bókinni. Reynslan hefur sýnt það einnig að eftir því sem bókin er styttri þá vex 

hún þeim ekki eins í augum sem slakir eru. 

Stundum dettur mér í hug að hver efnisþáttur ætti að vera til í sjálfstæðri bók. Þ.e. að 

það væri til bók sem snérist bara um samlagningu. Önnur bara um frádrátt o,s,frv. Að 

nemandi yrði t.d. að fá 8 til að halda áfram í bókinni og ef ekki þá færi það niður á bls. 
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aftur. t.d. ef þú færð 6 ferðu á bls. 10 en ef þú færð 7 ferðu á bls. 15…. 

(Rannsóknardagbók 1. júní 2016)  

Á haustdögum er oft mikil umhugsun um námsefni nemenda og hvað hentar hverju 

sinni. En það er margt sem þarf að skoða þegar teknar eru ákvarðanir um námsefni. Ef 

nemendur eru færðir til í námsefni þá hefur það víðtæk áhrif. Hvernig tekur nemandinn 

því? Síðan þarf að fylgja breytingunum eftir upp eftir skólakerfinu. Einnig er mikilvægt að 

byrja jákvætt og byggja upp vinnusemi. Upplifun mín þessa haustdaga af nemendum 

mínum var mikið vonleysi og eru dagbókarskrif mín mótuð af þeim hugsunum.  

Þessi ótti minn við að taka nemendur úr námsefni og setja í annað efni veldur því að mér 

finnst það mjög erfið ákvörðun. Hvort ég sé að gera rétt og síðan hvað kennarar eru 

fastir í því að nemendur fylgi námsefni bekkjarins og klári bók. Ég er líka föst í því að 

þessir nemendur séu að vinna sömu viðfangsefni og er verið að vinna með í bekknum 

svo að þeir geti tekið sama próf eða próf í sömu efnisþáttum. (Rannsóknardagbók 25. 

ágúst 2016)  

Ég er enn í þessari togstreitu með námsefnið. Nú eru að koma inn nemendur sem hafa 

engan grundvöll til að fylgja námsefni bekkjarins og þarf að aðlaga námsefnið að þeim. 

Ég upplifi mig vanmáttuga – bæði hvað hentar og hvort ég gleymi þá einhverju sem þeir 

þurfa örugglega að læra. Sem sagt ennþá mjög föst í bókinni. En ég verð að taka mig taki 

og byrja. Upplifi það svolítið erfitt þar sem stofan mín er svo lítil og flest þessara barna 

þurfa mikið næði ef 2-3 eru í umræðum. (Þarna verð ég að byrja að vinna með sjálfan 

mig og skapa umræður í stærðfræðinni. 30. ágúst 2016). 

 

Öll spjót beinast að því hvernig eða hvort nemendur nái að klára námsefnið. Pressan frá 

kennurum er að þeir fylgi námsáætlun og verði samstíga jafnöldrum sínum þrátt fyrir að 

þeir séu skrefinu á eftir. Þeir hanga því alltaf á ísbrúninni og komast aldrei upp á hana. 

Unglingadeildarkennarar sögðu í viðtali að þeir vildu frekar að nemendur fylgdu náms-

efninu þó svo að þau væri alltaf á ísbrúninni. Það væri hægara að taka við þeim.  

Ég á í mikilli baráttu við sjálfan mig þessa daga. Nemendur koma algjörleg áhugalaus upp 

til mín og horfa sínum fallegu augum út í bláinn. Þeir eru að koma úr mjög stórum 

bekkjum þar sem þeir eru ekki að fóta sig , eiga erfitt með einbeitingu, biðja ekki um 

aðstoð og hafa fundið lausn með því að sitja aðgerðarlaus tímunum saman og fá svo 

blóðugar skammir fyrir að nota ekki tímann og verða síðan að taka með sér námsefnið 

heim til að klára. Margir þessara nemenda hafa enga forsendur til að klára námsefnið 

heima og eiga heldur ekki foreldra sem geta hjálpað þeim og/eða vilja ekki neina 

heimavinnu. (Rannsóknardagbók, 5. september 2016) 

Bekkjunum var fækkað í sparnaðarskyni og nemendum fjölgað í bekkjunum og nú eru 

4 af 6 bekkjum með 25 nemendur eða fleiri. Það eru stuðningsfulltrúar til aðstoðar inn í 
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bekkjunum en það eru ekki margir tímar sem hver bekkur fær og ég starfa í námsverinu. 

Ég er of dýr starfskraftur til þess að ég geti verið niðri í bekk því þá sinni ég eingöngu 

einum bekk á meðan. Ef ég er í námsveri þá er hægt að taka á móti slökustu nemendunum 

úr tveimur til þremur bekkjum og þá um leið að fækka nemendum í viðkomandi bekkjum. 

Stuðningur er af skornum skammti við nemendur í skóla án aðgreiningar. 

Þessi sparnaður í fjármálum er að kollvarpa lífi og framtíð margra þessara barna. Þau 

sitja eftir í skólakerfinu, ná ekki grunnþáttum menntunarinnar og missa allan áhuga á 

lærdómi. Allt er miðað við bóknám, niðurskurður í verklegri kennslu (heimilisfræði, 

myndmennt, smíði, textílmennt, sundi). Upplifa niðurbrot alla daga og sjálfsmynd þeirra 

er algjörlega í molum. Hvað erum við að gera þessum börnum. Fleiri og fleiri koma ólæs 

eða hafa ekki náð grunnþáttum í stærðfræði upp á miðstig. Bæði foreldrar og skóli hafa 

brugðist þeim. Foreldrar hafa ekki tíma til að láta börnin lesa eða aðstoða þau við 

heimanám eða hafa jafnvel ekki þá kunnáttu sem þarf til þess. Þar af leiðandi eiga þau 

oft á tíðum litla sem enga möguleika á frekari menntun eftir grunnskóla nema með 

mikilli vinnu þegar komið er á framhaldsskólastig. Þá eru þau kannski búin að missa 

trúna á að geta lært.  

Skólinn hefur ekki mannskap og fjármuni til að koma til móts við þarfir þessara barna. 

Einn kennari með 25 til 30 nemendur (fær kannski stuðning í 3-5 tíma á viku) á að koma 

til móts við þarfir allra nemenda sinna hvort sem þau eru með lesblindu, ADHD, ADD , 

óþekk eða vanvirk í skóla án aðgreiningar. Hann er jafnvel kominn með 5 - 10 nemendur 

með greiningar um einhverskonar vanda sem þarf að koma til móts við. Í fjölmennum 

bekk verður oft mikil truflun sem eyðileggur fyrir öðrum sem geta lært en fá ekki næði 

eða næga athygli til þess komast áfram eða bara gleymast af því að þau eru ekki óþekk. 

Af hverju koma þessi börn upp á miðstig og hafa ekki læsi á valdi sínu. Þau eru ekki læs á 

umhverfið eða mannleg samskipti, né heldur á bækur. 

Mörg þessara barna eiga ekki að þurfa að koma í námsver.  

Þau eru haldin kvíða….. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Þurfa rólegra umhverfi…. .. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Þau láta truflast auðveldlega…. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Geta ekki unnið í svona stórum hóp…. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Þurfa mikið utanumhald…. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Vinna ekkert í tímum……. og þurfa næði…og minna úrræði… 

Eru ekki læs...... og þurfa aðstoð og næði ….og minna úrræði. 

Þetta fylgir með þeim inn í námsverið frá greiningaaðila eins og sálfræðingi/ 

kennsluráðgjafa. 

Erum við ekki að fjárfesta í framtíðinni með að fjárfesta í börnunum okkar? 
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Ég er algerlega háð því að nemendur vilji koma til mín, að þeim líði vel og að ég geri 

sanngjarnar kröfur til þeirra í leik og vinnu. Ég geri stundum rangt, fer oft yfir strikið og 

ætlast til of mikils af þeim en eitt sem ég hef tamið mér er að hrósa þeim fyrir það sem 

vel er gert hvort sem það sé í litlu vinnuframlagi en rétt gert, eða þó svo að þau geri villu 

hrósa ég þeim fyrir að vinna vel en við þurfum að laga þetta. Sum eru svo ósjálfstæð að 

ég þarf helst að halda í höndina á þeim og horfa á þau reikna til að þau þori að reikna… 

hrædd við að gera rangt. (Rannsóknardagbók 6. september 2016). 

Eitt af því sem er í starfi grunnskóla eru samræmdu prófin. Þar sitja allir nemendur við 

sama verkefni óháð getu. Þeir sem hafa tilteknar greiningar eiga möguleika á að fá hluta af 

prófunum lesin fyrir sig en annan stuðning má í raun ekki veita nema nærveru. Vinnan í 

kringum prófin og síðan að styðja nemendur sem taka prófin í námsveri tekur gríðarlega 

mikið á. Horfa á þessa nemendur gera hverja vitleysuna á fætur annarri og síðan þá sem 

brotna niður og gefast upp. 

Ég velti fyrir mér stöðu þessara slöku barna í samræmdu prófunum…... Steitan sem þau 

upplifa við að vera í námsefni sem er langt fyrir ofan þeirra skilning þrátt fyrir að lesinn 

sé fyrir þau texti og spurningar. Hvað erum við að gera hér í grunnskólanum?? Ég er alla 

daga að reyna að vera með námsefni sem hæfir einstaklingnum. (Rannsóknardagbók 22, 

september 2016) 

Stærðfræðin í dag. Hvernig mun þeim ganga sem rétt ráða við námsefni og 

námsmarkmið 4. bekkjar? Því eru þau að glíma við uppsetningu og framsetningu 7. 

bekkjar? 

Mér er illt í hjartanu. Hún var í fyrsta dæminu og reiknaði það. Síðan kom að dæmi með 

aukastöfum. Hún horfði á dæmið og svo á mig og sagði „ég get þetta ekki“ ÞÖGN „ég er 

bara í námsefni fyrir 3. bekk“ og svo reyndi hún samt og hafði engar forsendur fyrir að 

geta þetta.  

Hann hafði líka gefist upp á fyrsta dæmi, hakaði við einn af fjórum möguleikum. 

Orðadæmin - jú hlustað svo hakað við einn af möguleikunum. Fjórðungslíkur að hitta á 

rétt svar. Hann var 20 mínútur að leysa allt samræmda prófið í stærðfræði.  

Til hvers er þetta niðurbrot - hvar er skóli án aðgreiningar - hver er tilgangurinn með 

þessum prófum? 

 Ég hrósa mínu fólki fyrir að hafa gert eins vel og þau gátu. Þau vita alveg að þeim gekk 

ekki vel en segja ekkert. Það verður þungur næsti tími þar sem sjálfsbjargarviðleitni 

þeirra verður í algjöru lágmarki þó svo að þau séu með verkefni sem þau ráða við. Þau 

þurfa athygli og trúin á að þau geti gert dæmin hefur fokið út í veður og vind. Síðan 

koma niðurstöðurnar - bara niðurbrot - þú kannt ekkert - raðast eins og svo og svo 

margir af hundraðshlutum - NEÐANFRÁ. Togstreitan innan í mér er mikil - ég er sár og 

leið fyrir hönd þessara barna (Rannsóknardagbók, 23. september 2016). 
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Svo fer að hellast yfir mig reiðin. 30 lesdæmi og orðalag snúið. Hvað er verið að mæla? 

stærðfræðilega hugsun eða lesskilning? - 10 dæmi með reikniaðgerðum en 30 dæmi 

sem eru bara erfið. Dæmi sem þau eru ekki vön að vinna að dagsdaglega. Hvar eru 

dæmin úr bókunum þeirra? Svo eru nokkur gildrudæmi þ.e. þau þurfa að lesa dæmin frá 

síðasta orði til byrjunarreits (aftur á bak) til að geta leyst þau.  

Ein ung stúlka segir: Þetta er alltof þungt fyrir mig. Ég veit bara ekki hvað ég á að gera. 

Hún er í orðadæmunum. Ég reyni að veita henni stuðning. 

„Ég bara skil þetta ekki, þetta er alltof þungt fyrir mig“.  

Ég segi við hana: „Hakaðu þá við það sem þú heldur að geti passað“. Hún hakaði við rétt 

svar - en það var bara slembilukka. Hvað eru þessi próf að mæla? (Rannsóknardagbók 

30. september 2016) 

Þegar ég fór að skoða þekkingu mína á að taka á námsvanda nemenda minna sem þeir 

glíma við í stærðfræði fann ég að hún var af skornum skammti. Þekking mín var byggð á 

reynslu minni ásamt því að byggja á gömlum reynslusögum sem ég hef aflað mér í gegnum 

tíðina. Ég upplifði mig komna í öngstræti í kennslunni, vantað eitthvað verkfæri í hendur-

nar til að hjálpa nemendum. Í framhaldi af því sótti ég námskeið í Háskóla Íslands sem 

heitir „Stærðfræði fyrir alla“. Á þessu námskeiði var komið víða við og var ég ekki búin að 

sitja marga tíma þegar tvær grímur fóru að renna á mig.  

Mér líður eins og sakamanni eftir að hafa setið tvö námskeið í stærðfræði fyrir alla. 

Upplifunin er eins og maður sé alltaf að gera rangt - hafa lagt fyrir verkefni eftir verkefni 

til að æfa slaka færni nemenda. Stundum hefur maður séð árangur og stundum gerist 

ekkert hjá nemendum. Það er alveg ótrúlegt að upplifa þennan vanmátt í skólastarfinu, 

þrýsting frá kennurum og að það sé eins og börnin séu ekkert að læra ef þau eru ekki að 

fylgja áætlun þ.e. vikuskammtur af dæmum sem á að reikna í bók. Eins og það sé eina 

námið sem fari fram. (Rannsóknardagbók 16. september 2016) 

Ég sat agndofa fyrstu tímana og hlustaði á þessar konur tala. Leið eins og sakamanni sem 

hefði „bara“ gert rangt í kennslunni. 

Notaði leifturspjöld sem verðlaun fyrir vel unnin tíma. Spjöld með samlagningu og 

frádrætti. Allir höfðu hlutverk, tímaverðir , dómarar og reiknieftirlitið (þ.e. hvort væri 

rétt reiknað) en sá samt engan árangur þ.e. að þau yrðu eitthvað fljótari í hugarreikningi. 

Alltaf sömu tölurnar sem þau strönduðu á. Svo stóð í námsbóknum að það gæti valdið 

mörgum börnum kvíða að æfa dæmi í keppni og engin árangur væri af þessum spjöldum 

(sem krökkunum fannst gaman og sum báðu um en önnur virtust stressast upp).  

- Ég hafði útbúið dæmi til að æfa sömu aðgerðina aftur og aftur 

- Ég hafði látið börnin herma eftir því sem stendur í bókunum  

- Ég hafði láti þau herma eftir því sem ég var að gera. (Rannsóknardagbók 3. október 

2016) 
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Að sitja námskeið er mikið haldreipi og það er mikill stuðningur að vera með fagfólk við 

hlið sér. Ég hlustaði á fræðin og bar saman við hvað er að gerast hjá mér í kennslunni og 

fór að prófa ýmis verkefni. Fór að skoða sjálfa mig út frá öðrum sjónarhornum og einnig 

nemendur mína. Fór að sjá vanda þeirra í öðru ljósi og námskeiðið veitti mér verkfæri til 

að prófa nemendur í hinum ýmsu þáttum innan stærðfræðinnar. Það væri mikill styrkur að 

geta sótt svona námskeið samhliða kennslu í stærðfræði. Það yrði til þess að efla stærð-

fræðikennslu og skilning kennara á námi nemenda og á hvað á að leggja áherslu.  

Ég hef einnig orðið öruggari með mig og tekið nemendur úr bókunum sem þau eru að 

basla við og fundið léttari bækur þar sem þeir ráða við námsefnið. Námskeiðið hefur 

hjálpað mér við að taka ákvarðanir. Hef alltaf haft þá trú í kennslunni að allir geti lært, 

lært og skilið á sínum hraða. Æðubunugangur í kennslunni skilar engum árangri þar sem 

strangri námskrá er fylgt eftir, dæmi eftir dæmi og kafla eftir kafla þar sem fylgt er eftir 

fyrirfram ákveðinni uppskrift sem á að reikna þennan eða hinn daginn. 

Við verðum að horfast í augu við að kennslan skiptir miklu máli og hvernig efnið er sett 

fram í fyrstu skrefum kennslunnar. Fyrir utan að framkoma og álit kennarans á hverjum 

nemenda hefur áhrif á nám og námsárangur viðkomandi. Jú ég er með börn sem hafa af 

einhverjum ástæðum ekki náð að fylgja eftir öðrum nemendum í stærðfræðináminu. En 

af hverju er mér mjög hugleikið. (Rannsóknardagbók, 3. október 2016) 

Vinnan er mér hugleikin einkum vegna þess að við erum ekki að leggja inn fyrir daginn í 

dag heldur framtíðina. Við erum að undirbúa framtíð nemenda okkar. Þeir eiga allt undir 

okkur komið, kennurunum, hvernig þau upplifa skólann. Ég upplifi mig oft lítils megnuga 

við að aðstoða nemendur. Fáir tímar og oft margir nemendur í námsverinu. Samt eru 

miklu fleiri nemendur sem þyrftu smá aðstoð - smá hvatningu. Þeir eiga samt ekki rétt á 

neinu. Nemendur með fjármagn með sér inn í skólakerfið ganga fyrir. Svo koma hin. Það 

þarf einnig að athuga að það tekur langan tíma að fá greiningu. Langur tími sem getur 

skipt sköpum fyrir litlar sálir námslega og einnig er sjálfmynd þeirra í hættu. Þau upplifa 

sig alltaf í basli og vita ekki af hverju. 

Ég velti fyrir mér orðinu skóli án aðgreiningar. Það er svolítið mín upplifun að í stórum 

bekkjum verði meiri aðgreining. Kennarar vinna saman - flokka nemendur í árgöngum í 

hópa í stærðfræðinni eftir getu og vinnuhraða sér til hægðarauka.  

Átti skóli án aðgreiningar ekki einmitt að koma í veg fyrir flokkun nemenda? Ég velti líka 

fyrir mér að þegar stjórnvöld ákváðu skólastefnuna skóli án aðgreiningar hvort þeir 

gerðu sér grein fyrir að það þyrfti meiri mannskap. Skólarnir eru í dag reknir á lágmarks 

fjármagni og lágmarks fjölda af starfsfólki. Það þarf svo mikið til að börn fái með sér 

fjármagn að það verður alltof mikið álag á starfandi kennara. Börn með ADHD á háu stigi 

sem gengur illa í námi halda jafnvel bekkjum í herkví því þau passa hvergi inn í þau 
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bókarmiðuðu form kennaranna, það er ekkert fjármagn með þeim. Litla aðstoð er að fá 

inn í bekkinn. Hvar er réttur barnanna sem vilja læra, fara eftir reglum og fyrirmælum 

kennarans? Það er alltaf verið að ræða um rétt barna sem falla ekki inn í hópinn. Af 

hverju mega þessi börn ár, eftir ár, skemma heilu bekkina og skemma framtíð annarra 

barna með hegðun sinni. Alltaf verið að leggja fleiri og fleiri nemendur á herðar kennara 

- þeir brenna út í starfi og gefast upp - nenna ekki að vanda sig - festast í bókunum. 

Þannig ná þeir helst að halda utan um bekkina. Ég finn það á mínum vettvangi að það er 

meira kallað eftir því að ég taki nemendur upp til mín. Kennarar eru að kikna undan álagi 

við að reyna að halda haus í starfinu fastir í bókinni – kennslan er tilbreytingarlaus dag 

eftir dag. Reyna að halda uppi aga og æða áfram til að klára kafla á tímaáætlun, engar 

umræður, engin tilbreyting, engin verkleg kennsla í stærðfræðinni, gott ef þau fá að 

nota hjálpargögn í bekknum (helst ekki til að skapa ekki óróa). Börn taka próf með 

misjafnri útkomu og svo er haldið áfram í næsta kafla. 

Ég finn það á sjálfri mér að ég er alltof mikið bókarmiðuð. Óttinn við að ég sé ekki að 

kenna rétt eða gleymi að kenna þetta eða hitt. (Rannsóknardagbók, 7. október 2016)  

 

……….að tala um skóla án aðgreiningar. Ætli það hafi verið gert ráð fyrir því í upphafi að 

það væri allur þessi fjöldi af nemendum í bekk? Af allri þeirri breiddargráðu sem er til af 

nemendum. Og enga aðstoð væri að hafa við uppbrot eða hópavinnu. Það er kannski 

ekkert skrýtið að kennsluhættir breytist of lítið. Og við megum ekki gleyma því að mörg 

barna okkar hafa ýmsa hegðunar- og röskunarerfiðleika - jafnvel þó svo að þau hafi 

verkefni við hæfi. Við verðum líka að passa upp á börnin sem vilja læra og eru til 

fyrirmyndar. Við megum ekki alltaf láta allt snúast um erfiðu börnin eins og oft er gert. 

Orka kennaranna fer í að halda uppi aga og virðingu. Kennslan gleymist og nýir 

kennsluhættir ná ekki á gólfið. 

Ég vildi bara sjá ráðamenn í Reykjavíkurborg vera við kennslu. Stefnan er falleg á pappír 

og einnig er margt gott þar á ferðinni og ef framkvæmdin á henni væri ekki í fjársvelti 

gengi þetta líklega. Á hverjum bitnar fjársveltið fyrst og fremst? Á börnunum okkar og 

verst er að ef við sinnum þeim ekki strax í upphafi þá erum við jafnvel að eyðileggja 

framtíðar væntingar þessara barna og námið þeirra. Námið sem þau hefðu kannski átt 

að geta farið í að loknum grunnskóla og þangað sem hugur þeirra stefndi í að læra. 

Margra ára basl í grunnskóla með tilheyrandi vanlíðan og sjálfsmynd sem komin er í 

þúsund mola, verður til þess að þau þora ekki, nenna ekki eða jafnvel hafa engar 

forsendur til þess að læra. Af hverju? Af því að kerfið brást þeim, skóli án aðgreiningar, 

þar sem engar lausnir eða úrræði voru til að leysa þeirra mál. Bíða og sjá til hvort þetta 

lagast ekki, hefur heyrst þegar kennarar leita eftir aðstoð fyrir nemendur sína. Árs bið 

eftir greiningu og svo kemur greiningin og þá á taka á málum og setja upp kerfi fyrir 
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barnið. Enginn auka stuðningur, ekkert fjármagn. Kennarinn á bara að bæta þessu á sig 

og það jafnvel við allar hinar greiningarnar. Hvað eru mörg börn í bekknum? 24 - 28 börn 

og öll eiga þau að fá einstaklingsmiðaða kennslu. Ég vildi að ég væri þessi yfirnáttúrulegi 

kennari.  

Börnin okkar er auðlind okkar og framtíð þessa lands. Við megum ekki skrifa þetta allt á 

„væl“ hjá starfsfólki skólanna eins og einn ráðamaður sagði í skólanum mínum. Það er 

takmörk fyrir því hvað einn kennari kemst yfir, hversu duglegur sem hann er. 

(Rannsóknardagbók, 28 október 2016) 

Mikið af tíma mínum fer í allskonar fundi bæði með samstarfskennurum í árgöngum, 

fundi með foreldrum, umsjónarkennurum og deildarstjóra sérkennslu þar sem málefni 

nemenda eru tekin fyrir. Oftast vilja foreldar vel og mæta til samstarfs en ná svo ekki að 

halda utan um heimaverkefnið með barni sínu. Þessum nemendum er hættara við að sitja 

eftir og ná ekki leikni í lestri eða grunnatriðum stærðfræðinnar. 

Ég er eiginlega dofin eftir teymisfund í dag. Hvað á að gera þegar foreldrar sinna ekki 

skyldum sínum gagnvart barni sínu og skólakerfið hefur i raun engin úrræði til að 

aðstoða nemandann. Þetta elskulega barn er ekki með hegðunarvanda og hverfur því 

inn í bekkinn. Ólæs og óreiknandi!  

Engu heimanámi er sinnt (jú nokkra daga eftir svona fundi). 

Kann varla skammlaust að telja upp að 100.  

Hvar eru úrræðin?  

Hvar er stuðningurinn?  

Hvar er skóli án aðgreiningar? 

Hvar eru skyldur foreldra? 

Hver er ábyrgð skólans? 

Er ábyrgðin mín? (Rannsóknardagbók, 30. nóvember 2016) 

Ég hef starfað lengi innan grunnskólans og finnst sorglegast að horfa á úrræðaleysi 

innan skólakerfisins. Heilu bekkirnir sem eru erfiðir á yngsta stigi eru oftast einnig erfiðir 

upp allt skólakerfið. Málunum er velt á undan sér, bíða og sjá til. Þetta gildir einnig um 

einstaka nemendur að vandamál þeirra byrja strax í upphafi skólagöngunnar og fylgja 

þeim upp allt skólakerfið. Engar lausnir í sjónmáli. Og þó svo að boðið sé upp á náms-

aðstoð eða námsver er hún af svo skornum skammti. Og síðan mega þessi börn bíða. Árs 

bið eða lengri eftir greiningu eða sálfræðilegri aðstoð þ.e. ef hún er þá í boði. Það gerist 

mikið á einu ári. Hvaða úrræði eru svo til staðar þegar greiningin liggur fyrir? Hvar er öll 

fagþekkingin sem við búum yfir? Hvar eru öll úrræðin sem við eigum? Jú, það kostar víst 

peninga að leysa mál þessara barna.  
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4.2 Hver er vandinn sem nemendur glíma við 

Í þessum hluta skrái ég niður þann vanda sem ég sé og upplifi hjá nemendum mínum. Það 

eru mörg atriði innan stærðfræðinnar sem nemendur þurfa að kunna skil á og læra til að 

geta skilið stærðfræðina.  

Spjall við nemendur mína er oft stór hluti af tíma mínum með þeim. Stundum er eins 

og þá vanti einhvern sem vill tala við þau og hlustar á þau. Margt skemmtilegt veltur upp 

úr þeim og oft finnst mér ég vera of fljót að stöðva þessar umræðum til þess að þau byrji 

að vinna. Það er oft að ef þeir fá smá tíma til að spjalla um lífið og tilveruna er eins og þeir 

verði oft vinnusamri á eftir. Það hefur reynst mér illa þegar kennslustund er hálfnuð að 

brjóta hana upp með spjalli. Þá er eins og þeir eigi erfiðara með að byrja aftur að vinna og 

einbeita sér að viðfangsefninu. Betra er að byrja eða enda tímana á spjalli eða á öðrum 

viðfangsefnum. Ein af fyrstu dagbókarfærslum mínum hljóðar svona: 

„Af hverju er alltaf svona hlýtt inni hjá þér Helga“ sagði einn nemandinn við mig í dag. 

„Ég er kuldaskræfa“ svaraði ég. „Nei ég meina það ekki - það er bara hlýtt inni hjá þér“. 

Ég horfði á bera veggina þar sem ég var nýbúin að flytja og veggirnir auðir og lítið til 

skrauts. Hvað var barnið að meina. - rólegheitin! Jú, hér eru kröfur um sem minnsta 

truflun því flestir sem koma hér eru með einhverja „bresti“ og truflast auðveldlega niðri í 

bekk. Já þessi litla písl var kannski bara að meina það að komast út úr skarkala bekkjarins 

og fá meiri einstaklings aðstoð og henni var mætt á sinni forsendu. Á sínum hraða. 

(Rannsóknardagbók, 15.nóvember 2015). 

 

4.2.1 Hvar nemendur stranda 

Ég finn að núna vantar mig meiri þekkingu á hvernig ég geti komið til móts við nemendur 

mína. Það er eitthvað sem þarf að skoða í kennslu á yngsta stigi og það er einhverju ábóta-

vant í kennslunni hjá mér. Það er til umhugsunar af hverju svona margir nemendur hafa 

slakan talnaskilning. Þeir eiga einnig erfitt með að skilja textana sem þau eru að lesa í 

stærðfræði. 

Af hverju eru þeir að stranda, hvar eru þeir að stranda á leiðinni og alltaf er bara haldið 

áfram? 

Hvaða leiðir/aðferðir eru vænlegastar til að efla talnaskilning og tengslahugsun nemenda í 

stærðfræðinni til að námsaðstoðin við þau beri árangur. (Rannsóknardagbók, 4. maí 2016).  

Út frá þessu fer ég að skoða hvar nemendur eru staddir í stærðfræðinni samkvæmt 

Talnalykli, sem eru greinandi próf fyrir nemendur og eru lögð fyrir 3. og 6. bekk ár hvert. 



 

53 

Þessi próf eiga að greina hvort þeir eigi í einhverjum vanda með stærðfræðina og hvar 

vandi þeirra liggur. Með þetta í huga fór ég að skoða hvar nemendur fóru að gera villur í 

prófinu. Nemendur sem eiga við mestu erfiðleikana að etja í stærðfræði virðast byrja að 

gera villur í 3. bekk samkvæmt niðurstöðum Talnalykils og síðan bætast við nemendur í 4. 

bekk.  

Af hverju stranda börn í 3. til 4. bekk í stærðfræðinni. Erum við ekki að grauta í allt of 

mörgum verkefnum með þau lítil. Eiga þau ekki bara að reikna. Eigum við ekki að bíða 

aðeins með lesdæmin og vera búin að byggja upp talnaskilning hjá þeim? 

(Rannsóknardagbókin, 1. júní 2016)  

Í rannsóknarvinnu minni fór ég að skoða námsbækurnar. Að mörgu leyti eru þetta 

góðar bækur og auðvelt að láta nemendur vinna í þeim, það auðvelt að kennarar gleymi 

sér. Láti nemendur vinna og vinna eina og sér án þess að nokkar umræður eigi sér stað. 

Svo er annað sem er vert að hafa í huga. Er þekking og bakgrunnur kennara yngri barna í 

stærðfræði og stærðfræðikennslu nægur? Mjög fáir kennarar á yngra stigi hafa valið 

stærðfræði í námi sínu og enginn þar sem ég starfa. Hvað er það sem veldur því að svona 

margir nemendur sitja eftir og ná ekki tökum á stærðfræði? Vinnan einkennist af því að 

kennarar setja upp fastmótaðar áætlanir dag fyrir dag og allt kapp lagt á að klára bók og 

allt sem er tekið fyrir í henni á viðkomandi önn. Stundum upplifi ég að kennarar noti 

stærðfræðitíma sem „rólega vinnutíma“ þar sem nemendur eiga að sitja og vinna og hafa 

hljóð. 

Ég fór að velta fyrir mér námsefninu, stærðfræðibókunum Sprota og Stiku. Sjálfri finnst 

mér þær góðar og bjóða upp á marga möguleika. Kennarar gera mjög fastmótaðar 

kennsluáætlanir úr þeim. Hvaða dæmi á að reikna og hvaða dæmum á að sleppa og 

helst hvaða dag þú átt að reikna viðkomandi dæmi eða allavega hvaða dæmi þú átt að 

reikna í t.d. viku 4 og tilgreind dagsetning. Allt í föstum skorðum hér á miðstigi og enginn 

sveigjanleiki til staðar. En þær eru allar fullar af prófum. Allir kaflar enda með prófi og 

svo bókin með stóru lokaprófi. Eru þessi próf að skila árangri ef þau fá síðan að halda 

áfram hver svo sem útkoman er og til hvers eru öll þessi próf? (Rannsóknardagbók 25. 

október 2016) 

Við höfum einungis eina námsbók sem er ætlað að kenna í öllum grunnskólum 

landsins. Það er svolítið merkilegt að árið 2017 sé einungis ein stærðfræðibók fyrir alla 

nemendur og annað námsefni sé ekki gefið út. Ljósrit og aftur ljósrit er ekki góður kostur 

með misvel útfærðum verkefnum. Sérstaklega fyrir nemendur sem alltaf eru með ljósrit 

þar sem þeir fylgja ekki sínum aldursviðmiðum. Það eru til stærðfræðibækur eins og 

Merkúríus, Venus en þær þyngjast of fljótt og síðan bækurnar Viltu reyna? og Gulur, 
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rauður, grænn og svartur en nemendur fá fljótt leið á þeim og mörg verkefni reynast 

þessum nemendum sem standa höllum fæti erfið. Það væri mikill vinnusparnaður að hafa 

fleiri bækur til að geta notað fyrir nemendur. Það eru ekki allir sem ná að fara á sama 

hraða í gegnum bækurnar. Hraðinn verður oft á kostnað skilningsins.  

 

4.2.2 Talnaskilningur 

Með dagbókarskrifum mínum tókst mér betur að kortleggja hver vandi nemenda minna 

er. Þeir telja mikið á fingrum sér og fá mikið að nota hjálpargögn sér til stuðnings ásamt 

því að margföldunartaflan á sitt sæti á borðinu ef á þarf að halda. Ég finn að talnaleikni 

nemenda minna er almennt mjög slök. Sjá ekki fyrir sér stærðir eða það er þeim framandi 

heimur að geta giskað á rétt svar. Börn sem glíma við slakan talnaskilning eru alltaf að 

stauta sig í gegnum tölur og virðast ekki geta tengt þær saman á réttan hátt. Ég fór að gera 

tilraunir með að nota leifturspjöld til efla þá í hugarreikningi. Á fundi mínum með leiðbein-

enda mínum hafði ég frá mörgu að segja: 

... Ég talaði um það t.d að nemendur mínir hefðu ekki náð tökum á einföldum 

hugarreikningi. Þeir telja allt upp á fingrum sínum. 4+5 = 9 þeir sjá ekki fyrir sér 

útkomuna. Byrja að telja 1,2,3,4 og halda síðan áfram 5,6,7,8... Það er engin sjálfvirkni í 

talnalestrinum. Í lestri er lagt svo mikið upp úr sjálfvirkni í lestri því skildi það ekki eiga 

við í stærðfræðinni líka. Þetta á þá einnig við um lestur merkja + og - sem þau ruglast 

endalaust á eða x eða / . Deilingin er sínu verst. Þar eru svo mörg merki sem þau eru að 

glíma við ( / -- , húsið ) og það er eins og þau tengi ekki öll þessi merki og tákn saman.  

Þeir nemendur sem koma til mín eiga það sennileg flestir sameiginlegt að vera fastir í að 

telja á puttunum eða á talnagrind. Þeir hafa enga sjálfvirkni í talnalestri. Sjá ekki fyrir sér 

útkomur í raun hversu einfalt sem dæmið er. 

Ég hef verið að nota að undanförnu leifturspjöld í samlagningu og frádrætti. Það er 

þrælerfitt fyrir þau að svara hratt og rétt. En þeim finnst þetta spennandi og vert að 

halda þessu áfram. (Rannsóknardagbók, 4.mars 2016) 

Ég þarf að fá nemendur til að halda athyglinni við vinnu sína. Verðlaunin í lok tímans 

virka mjög vel á nemendur. Eitt af því sem ég tók upp á að nota síðustu mínúturnar í lok 

hvers tíma voru leifturspjöld með léttum plús- og mínusdæmum í leit minni að efla þau í 

talnaleikni. Flestum nemendum fannst þetta gaman og mörg lögðu mikið á sig til þess að 

ég tæki fram leifturspjöldin. 

Nú er ég búin að nota leifturspjöld í svolítinn tíma. Ég hef parað nemendur mína saman 

sem eru svipaðir í hraða. Þeir hafa mjög gaman af þessu og þetta brýtur upp tímann hjá 
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okkur og öllum virðist finnast þetta skemmtilegt og biðja um þetta. Þeim finnst keppnin 

skemmtileg og ein mínúta er fljót að líða. Tímavörður og dómarar þurfa að fylgjast með 

og þegar þeir eru ekki í keppni þá er eins og þeir skilji ekki hvað hin eru seinir til svars. 

Nú er ég búin að æfa leifturspjöldin síðan í mars á síðasta skólaári og það sem af er 

þessu skólaári. (Rannsóknardagbók,30. ágúst 2016) 

Ég notaði spjöldin nær eingöngu við samlagningu og frádrátt. Einstöku sinnum tók ég 

upp margföldun en deilingin fékk engan hljómgrunn. Þau vildu ekki einu sinni reyna við 

deilinguna. Það var mikilvægt að para saman þá sem voru álíka hraðir annars leið hinum 

eins og þau gætu ekkert. Stundum tók ég þau einslega á tíma og þá oftast á einni mínútu.  

Samt undrast ég hvað þau bæta sig ekki í hugarreikningnum. Hika á sömu tölunum í 

samlagningu og frádrætti. Einn þessara nemenda fraus alltaf ef hann var á móti 

einhverjum en romsar svo upp úr sér hellingi af svörum þegar hann fær eina mínútu. 

(Rannsóknardagbók, 30. ágúst 2016) 

Ég fór að fylgjast með hvernig þeir reiknuðu þegar við tókum leifturspjöldin. Ef þeir 

kunnu ekki svarið höfðu þeir puttana sína sem hjálpartæki. Það sem vakti mesta undrun 

mína var að það voru yfirleitt alltaf sömu dæmin sem þeir strönduðu á. Jafnvel þó svo að 

hópurinn á undan hefði verið með sömu töluna. Ég velti vöngum yfir hvað veldur því að 

þeir meðtaka ekki tölurnar í þessum leik. Myndast eitthvert stress í þeim eða hafa þeir 

bara ekki neina tilfinningu fyrir talnastærð? 

Það er alveg sama hvar ég ber niður við að skoða þessi skjólstæðinga mína þá hafa fæst 

þeirra eitthvert læsi á tölur. Þegar ég nota leifturspjöldin þá sjá þau stundum ekki fyrir 

sér 4+4 = 8 þau verða að telja á fingum sér til að finna svarið. Og engan veginn ef tala fer 

yfir 10. 9 + 6 = 15 getur verið bara stórmál. (Rannsóknardagbók 29. mars 2016) 

Ég gat ekki merkt neinar framfarir hjá nemendum. Reyndar upplifði ég það hjá sumum 

að þeir urðu stressaðir á meðan aðrir tóku því illa að geta færri dæmi en keppinauturinn. 

Þetta voru yfirleitt alltaf sömu dæmin sem þeir strönduðu á. Þeim gekk vel með dæmi þar 

sem svörin voru undir tíu; 6+3; 5+4. Dæmi sem voru t.d. 7+8; 9+6; 12+9 eða 11+13 vöfðust 

fyrir þeim. Flestum nemendunum fannst þetta skemmtilegt uppbrot þó ekki öllum og 

vinsælasta hlutverkið var að vera tímavörður. 

Ég hef ekki tekið leifturspjöldin lengi. Dró þau fram í dag og þau drógu spil og skrifuðu 

svarið niður í bók. Er eitthvað hikandi við þau - finnst þau engu bæta við 

hugarreikninginn í þessu kappi. Jafnföst í því að telja á fingrum sér. (Rannsóknardagbók, 

19. september 2016) 
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Af þessu sýnist mér að leifturspjöld æfi ekki leikni nemenda með tölur. Þó svo að hluti 

nemenda hafi gaman af leifturspjöldunum þá er einnig hluti nemenda sem fannst þau 

stressandi. 

Í leit minni í að efla talnaskilning nemanda minna fór ég að kanna hvernig þeim gengi 

að telja, fara með talnarunur og tölur á undan og á eftir. Það varð mér mikið áhyggjuefni 

hve slakir nemendur eru í að telja og fara með talnarunur. 

Ég tók mig til og fékk hann til að telja 10,20,..... og aftur á bak 100 , 90 ….. . 2.4.5..20. vel 

áfram en mjög óöruggur afturá bak. Spurði hvaða tala væri á undan og á eftir. T.d. 110. 

Hann sagði að 111 væri á undan og 109 á eftir. Tók fleiri dæmi og að síðustu fór hann að 

átta sig hvað er „á undan“ og „á eftir“. Þessi nemandi virðist ekki hafa hugtakið „á 

undan“ og „á eftir“ né talnaskilning á valdi sínu. (Rannsóknardagbók, 7. október 2016) 

Það var í raun sama hvar ég bar niður með þessa nemendur sem eru að koma í náms-

ver að leikni þeirra í talningu er ekki góð. Allt í lagi undir 100 en þegar er komið yfir 100 þá 

getur málið farið að vandast. Að telja aftur á bak er mörgum erfitt og hvað þá yfir tug. Eins 

var að telja frá 20 og niður í 10 ekki alltaf reiprennandi en svo frá 10 og niður gekk yfir leitt 

mjög vel. 

Ég er enn hugsi yfir talnaskilningi nemenda sem koma upp til mín. Að börn í 5. bekk skuli 

ekki kunna að telja 107-108-109…..200. Og þau eru ekki ein um það. Hvað klikkar? 

(Rannsóknardagbók, 22. nóvember 2016) 

Ég greini betur frá talnaskilningi nemenda hér á eftir þar sem ég tek sérstaklega fyrir 

nokkra nemendur úr 5. bekk í kafla 4.4, þ.e. nemendur 5. bekkjar sem voru að byrja í 

námsveri. 

 

4.2.3 Jafnaðarmerkið og tengslahugsun 

Á námskeiðinu Stærðfræði fyrir alla gerði ég verkefni þar sem ég athugaði skilning 

nemenda á jafnaðarmerkinu og hvort þau hefðu á valdi sínu skilning á að beggja vegna 

jafnaðarmerkisins ætti að vera jafnstórar stærðir. Þetta eru nemendur úr 6. bekk sem 

koma til mín í námsver. 

Siggi leysti dæmin þannig að hann lagði saman allar tölur sem gefnar voru upp beggja 

vegna við jafnaðarmerkið þ.e. dæmið: 17 + 3 = _ + 7 . Hann skrifaði á línuna 27 (17 + 3 = 

27 + 7). Hans skýring á útkomunni var „af því að 17 + 3 + 7 eru 27“. Honum var bent á 

jafnaðarmerkið og spurður hvað það þýddi. Þá gat hann sagt að þetta væri samasem 

(jafnaðarmerkið). Þetta gerði hann við öll dæmin og var alveg viss í sinni sök. Hann gafst 

upp þegar kom að frádráttardæmunum þó svo að kennarinn hafi reynt að tala hann til. 
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Bói gerði eins og Siggi, hann lagði allar tölurnar saman og setti útkomur á línurnar og 

hann útskýrði á sama hátt að þetta væri samasem merkið og útkoman ætti að koma fyrir 

aftan það. Hann var ekki jafn öruggur og Siggi með að hann væri að gera rétt. Í 

frádráttardæmunum vann hann fyrsta dæmið og bað síðan um aðstoð kennara sem 

hann fékk. Fyrsta dæmið var rangt reiknað hjá honum. Dæmið var 13 - 4 = _ - 3 en hann 

skrifaði töluna 6 á línuna. Þá reiknaði hann hin frádráttardæmin með kennarann sér við 

hlið. 

Ari fór sína leið í að reikna dæmin. Hann lagði saman fyrstu tvær tölurnar og skrifaði 

útkomu þeirra á línuna á eftir jafnaðarmerkinu og bætti svo við tölunni sem eftir stóð og 

teiknaði jafnaðarmerkið þar fyrir aftan og skrifaði útkomuna: 17 + 3 = 20 + 7 = 27. Í raun 

hélt hann áfram að reikna línuna til enda og rúmlega það. Þetta gerði hann í öllum 

dæmunum og útskýrði með eigin orðum: „Ég var að plúsa tölurnar og svo kom samasem 

og þá á að koma útkoma og svo kom annar plús og tala og þá þurfti ég að reikna það 

líka. Það kemur tala hér (17 + 3) og svo samasem (=) og hér (20 + 7) og þá kemur ein stór 

tala (27)“. Þegar Ari fór að leysa frádráttardæmin gafst hann upp strax í byrjun og 

hugurinn var kominn annað. 

Óli leysti öll dæmin fjögur á sinn hátt en þegar kennarinn spurði Óla hvað 

jafnaðarmerkið táknaði þá sá hann að hann hafði byrjað á fyrsta dæminu með því að 

skrifa 17 + 3 = 10 + 7. Þá horfði hann í smá stund á dæmin og sá að hann hafði ekki gert 

rétt í fyrsta dæminu og strokaði 10 út og breytti í 13 (17 + 3 = 13 + 7). Hann virtist hafa 

uppgötvað að hin dæmin væru rétt og útskýrði jafnaðarmerkið þannig að sama útkoma 

ætti að vera báðu megin við jafnaðarmerkið. Eftir smá stund í samræðum við kennarann 

gat hann séð mynstur í tölunum. Óli var snöggur að átta sig á að það ætti að vera jafnt 

báðum megin við jafnaðarmerkið. Óli fékk að loknum samlagningardæmunum blaðið 

með frádráttardæmunum og var fljótur að yfirfæra þekkingu sína þar og sá mynstrið í 

tölunum. Í dæminu 13 - 4 = _ - 3 sagði hann að 3 af 13 væru 10 og þá vantaði 4 „inn“ og 

skrifaði 12 á línuna. Hann útskýrði það ekkert frekar. (Úr verkefni 1 í Stærðfræði fyrir 

alla; Rannsóknardagbók 15. september 2016) 

Reynsla mín af að fá nemendur í 5. – 7. bekk til að átta sig á tölum og munstrum í þeim 

er að byrja með nógu léttar tölur, annars er hætta á uppgjöf og áhugaleysi í hópnum. Ég 

gerði mér ekki grein fyrir því í upphafi að ég þurfti að byrja á tölum á bilinu 0 til 20 og 

þegar þeir voru búnir að ná þeirri færni þá var að fikra sig upp talnaskalann. Reynsla mín 

er sú að þau eru mjög föst í því að útkoma eigi að koma á eftir jafnaðarmerkinu og hefur 

tekið töluverðan tíma að fá þau til að átta sig á hvernig jafnaðarmerkið virkar. 

Ég fór að prófa mig áfram og byrjaði á að búa til einföld dæmi eins og 18 + 4 = ___ + 5. 

Fyrst var ég að velja of þungar tölur, það gengur betur ef tölurnar eru léttar og láta 

nemendur prófa sig áfram og láta þau útskýra. Það er auðheyrt að þau eru ekki vön að 
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tjá sig. Eiga erfitt með að útskýra og eru oft lengi að sjá munstur í tölunum. 

(Rannsóknardagbók, 3. október 2016)  

Fékk nemanda inn til mín sem er í 3. bekk og ákvað að prófa á honum tengslahugsun. 

Þessi nemandi á þegar við mikinn vanda að stríða og kemur til mín einn tíma í viku. Á erfitt 

með að útskýra og mjög feiminn. Af fyrri reynslu ákvað ég að byrja með mjög einfaldar 

tölur og útkoman varð þessi: 

………… Setti upp algebrudæmi 4+3= __+2. Nemandinn horfði á þetta og velti vöngum. Ég 

reyndi að fá hann til að gera eitthvað en það var til lítils. Jú það ætti að setja 7 á línuna 

en nei kom svo það passar ekki. Ég fór og sótti sentikubba. Lagði 4 á borðið, setti plús 

merki á milli og síðan 3. Setti svo jafnaðarmerki og bjó til bil og setti plús merki og síðan 

2 kubba. Ég fékk litla svörun. Hvað eiga að koma margir kubbar til viðbótar svo að það 

verði jafnt? Hann sá ekki neina lausn á þessu. Ég setti skæri á milli til að undirstrika að 

það ætti að vera jafnt báðum megin. Loksins kom svarið. Nemandinn setti fimm kubba. 

Ég breytti dæminu 5+2= ___+1, hélt að hann myndi rúlla þessu upp. Nei það fór fram 

sama umræðan og áður og kubbar notaðir. Hann var ekki eins lengi og áður en það tók 

sinn tíma áður en rétt svar kom. (Rannsóknardagbók. 7. október 2016) 

 

ÉG tók dæmi úr Sprota 4a nemenda- og æfingabókum. 15 +15 = ____+ 20, reyndar færði 

ég 20 til (15+15=20+___). Einn var enn fastur í að svarið væri 30. Einn kom með góða 

útskýringu að 15 +15 væri 30 og þá vantaði 10 upp á að jafnt væri……..  

Ég lék vog með höndunum og sagði að höfuðið á mér væri jafnaðarmerkið. Svo hallaði 

ég mér til hliðar með tilheyrandi látbragði. Sá sem hafði komið fyrstur með svarið dró 

sitt svar til baka og sá að þetta var 10.  

………… hefur verið afskapleg seinn til í stærðfræðinni en er farinn að sjá munstur í 

algebrudæmum. Hann er hættur að reikna heldur spáir í tölurnar út frá stærð og 

samhengi. Hann var að vinna með dæmi 33+49 = __+ 50 og 72 + 27 = 70 + ___ og fleiri 

álíka þessum. Hann sá þegar svarið var rangt eða þegar hlutirnir gátu ekki passað en sá 

ekki lausn á einu dæminu svo við tókum tal saman. Hvað gerðist ef hann færði 2 til? Þá 

sá hann strax lausnina án þess að sýna útreikninga. Hann er afskaplega montinn með 

sjálfan sig og má það alveg. (Rannsóknardagbók, 7. nóvember 2016) 

Ég veit að þessi nemandi gat ekki lagt saman þessar tölur í huganum. Það er því mikill 

sigur að hann sér þetta munstur í tölunum. Þessum nemanda hefur farið mikið fram í 

stærðfræðináminu eftir að hann fór að sjá munstur í tölum. Hef tekið hluta úr tíma u.þ.b. 

einu sinni í viku með hverjum bekk. Ég er farin að sjá árangur og tölurnar eru farnar að 

hækka hjá mér. Ég er að byrja með frádráttardæmi og byrja með létt dæmi. Ég sjálf hef 
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þjálfast upp en stundum vantar mig handbók þar sem ég gæti haft stuðning af sýni-

dæmum þannig að ég hefði það í höndum mér að ég væri á réttri leið og hver þróunin á að 

vera.  

 

4.2.4 Frádráttur 

Alla daga er ég að útskýra eitthvað fyrir nemendum. Stundum virka útskýringar mínar eins 

og latína fyrir nemendum á meðan aðrar virka þannig að það heyrist t.d. „Ó er það bara 

svona“. Margir skjólstæðingar mínir eiga í miklum erfiðleikum með að taka til láns þegar 

þeir koma upp á miðstig. Oft er gott að nota eitthvað úr nærumhverfi til að líkja við í 

útskýringum. Það sem hægt er að borða og nemendur þekkja vel nær oft mjög vel til 

þeirra. Af einhverri ástæðu byrjaði ég fyrir nokkrum árum að tala um „súkkulaðirúsínur“ 

þegar nemendur eiga erfitt með að taka til láns og hef komið mér upp „frasa“ í þessum 

tilvikum þegar nemendur mínir gleyma því að taka til láns. Þegar nemandi snýr við 

tölunum 124 - 36 = 112, þ.e. þau víxla tölu og finnst ekki skipta máli hvort talan er fyrir 

ofan þannig að dæmið er 136 – 24=112 í þeirra augum. 

K:  Hvernig getur þú étið sex súkkulaðirúsínur ef þú átt bara fjórar í skálinni? Þú verður 

að gefa mér svoleiðis skál? 

N:  Ha.. Nei ég get það ekki. 

K:  Hvað þarftu þá að gera? 

N:  Taka til láns? 

K:  Já við skulum fara inn í eldhús og ná í fleiri súkkulaðirúsínur. Hvað getur þú sótt 

margar súkkulaðirúsínur? 

N:  Eh… jú ef ég set strik hér þá - þá set ég tíu hér og þá er ég komin með fjórtán. 

K:  OK flott hjá þér. En hvað gerir þú næst. 

N:  Taka til láns? 

K:  Já nú þurfum við að hlaupa út í búð og ná í fleiri súkkulaðirúsínur. 

 (Rannsóknardagbók 18. nóvember 2015) 

Eitthvað álíka umræður á ég oft við nemendur mína um súkkulaðirúsínur og þegar þeir 

eru að taka til láns. Ég nota það að hlaupa fram í eldhús þegar er verið að vinna með tug 

en þegar við færumst í hundraðið þá verðum við að fara út í búð. Hef ekki þurft að fara út í 

umræður í þúsundasæti. Það er eins og þeir þurfi stundum að geta tengt vissar reikniað-

gerðir við eitthvað ákveðið. Umræður um súkkulaðirúsínur hafa reynst mér vel. Sumum 

nemendum finnst þetta skemmtileg útskýring og aðrir tengja þessa útskýringu við dæmi 

þar sem á að taka til láns. 
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„Helga! Er þetta súkkulaðirúsínudæmi?“(Rannsóknardagbók, 3.febrúar 2016) 

„Æi þegar þú nefnir súkkulaðirúsínur þá veit ég að ég hef tekið vitlaust til láns“. Ég spurði hann 

hvort hann vildi að ég notaði eitthvað annað sem útskýrði dæmin. „Nei, nei ég man þetta 

svona“. (Rannsóknardagbók, 9. mars 2016) 

Ég tók aríu á súkkulaðirúsínudæminu í dag í frádrætti: 

K:  Getur þú borðað 8 súkkulaðirúsínur ef þú átt bara 2 í skálinni.  

N: Nei.  

K: Hvert þarftu að hlaupa til að ná í fleiri?  

N: Hingað  

K: Já fram í eldhús (tugasætið) og út í búð (hundraðasæti) og ná í hvað margar. (Hann 

var alveg villtur í frádrættinum). (Rannsóknardagbók, 14. október 2016) 

Annar var að reikna dæmi og búinn að setja það upp og eitthvað ryðgaður í 

frádrættinum.  

Ég byrjaði:  Hvernig getur þú …. 

Nemandi:  …Æ þú meinar súkkulaðirúsínudæmi. 

Hann byrjaði að vinna með súkkulaðirúsínufrádráttardæmið og tók til láns. Allt rétt gert. 

Í þessum töluðu orðum þá heyrðist fyrir aftan mig.  

„Ég borða ekki súkkulaðirúsínur Helga svo að þú verður að nota annað fyrir mig“. 

(Rannsóknardagbók. 19.október 2016) 

 

4.2.5 Margföldun 

Margföldunartaflan er mörgum nemenda minna erfið og stundum virðast þeir ekki sjá 

samhengi í töflunni. Leiðbeinendur mínir bentu mér á að setja marföldunartöfluna upp á 

eitt blað í 100 sinnum formi. Í byrjun skólaársins lagði ég vinnu í og setti saman margföld-

unartöflu á einu blaði. Mér fannst hún renna öll saman sem ein heild þ.e. allar tölurnar 

voru bara þarna í einni heild og ekkert sem dró augað að einhverju föstu.  

Eftir miklar pælingar fór ég að bæta litum inn á blaðið. Mikill tími fór í að velja liti og 

hvernig væri best að raða þeim niður en á endanum valdi ég sömu liti og eru á númicon-

kubbum sem nemendur mínir hafa aðgang að og nota jöfnum höndum við önnur hjálpar-

gögn. Þannig að ég endaði á að setja liti yfir ystu tölurnar ásamt því að setja sama litinn 

þar sem 2x2; 3x3; 4x4 o.s.frv. mætast á töflunni (sjá viðauka). 

….. var með nýju margföldunartöfluna. Ég ákvað að fylgjast með hvernig hann væri að 

nota hana og spurði hvernig honum líkaði nýja formið. 

Miklu betur svaraði hann: „það eru allar tölurnar saman á einu blaði“.  
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Ég skildi ekki alveg hvernig hann notaði hana - jú hann fann 3x töfluna lóðrétt og taldi 

svo þrjá niður og fann að 3x3 = 9. Ef ég tel niður fer ég á 6. Kannski hafði ég gert rangt að 

hafa 0 sinnum töfluna? En hann gerði öll dæmin rétt með þessari aðferð sinni. Allavega 

er ég sátt við að hafa sett liti inn á töfluna. Það er eins og þeir rammi tölurnar betur inn. 

(Rannsóknardagbók, 19. október 2016) 

Ég setti margföldunartöfluna einnig upp með núll sinnum töflunni. Ég var búin að prófa 

að sleppa núll sinnum töflunni en margir minna skjólstæðinga eiga í erfiðleikum einnig 

með núll sinnum töfluna og reikna hana eins og einu sinni töfluna svo ég ákvað að hafa 

núllið inni á töflunni.  

Þau eru ánægð með nýja formið á margföldunartöflunni. Finnst hún aðgengilegri og hafa 

betri yfirsýn yfir hana alla. Sá sem er nýr í hópnum finnst gott að hafa litina í töflunni. 

Hún rammast betur inn og auðveldara er að lesa út úr henni og þau væru svo fljót að sjá 

hvað 4*4 væru eða 3*3 og lesa sig svo út frá þessu. (Rannsóknardagbók, 4. nóvember 

2016) 

Þó svo að ég hafi gert nýja margföldunartöflu þá gerði ég 2 spjöld með upp í tólf-

sinnum töfluna. Þeim finnst gaman að skoða hana og spá mikið í ellefu og tólf sinnum 

töflurnar og nota ég þá tækifærið og bendi á einfaldleikann að í flestum tilvikum kunni 

þeir ellefu sinnum töfluna og jafnvel tólf sinnum líka. Stundum spyrja þeir um margföld-

unartöflu upp í fimmtán sinnum - af hverju ég hafi ekki gert lengra. Það var með ráðum 

gert að ég tók ekki eldri útgáfuna af margföldunartöflunni burt úr stærðfræðivagninum. 

Það var til þess að nemendur hafi val um hvora útgáfuna af margföldunartöflunni þeir noti 

: 

Ég er með margföldunartöflurnar hina nýju og þá gömlu hlið við hlið í 

stærðfræðivagninum. Nær undantekningarlaust velja börnin nýju töfluna. Nemandi kom 

aftur inn í námsverið í síðustu viku (var í námsveri síðastliðið skólaár). Hann tók nýju 

töfluna í dag og ég spurði hann af hverju hann veldi þessa frekar en hina: 

N: Jú hún er skýrari. 

K: Af hverju finnst þér hún skýrari?  

N: Hún er í lit og svo eru allar tölurnar saman.  

K: Bíddu en finnst þér það ekki ruglandi að hafa allar tölurnar saman? 

N: Nei það er svo miklu hægara að lesa úr töflunni og svo er ég svo fljótur að finna 

 tölur sem ég er að leita að. 

Þegar hér var komið sögu þá voru fleiri komin í umræðuna en það eru nemendur sem 

hafa notað hana að undanförnu. Þau studdu frásögn hans. (Rannsóknardagbók, 

14.nóvermber 2016) 
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Það velur enginn nemandi eldri útgáfuna af margföldunartöflunni eftir að þeir hafa 

kynnst nýju útgáfunni. Þeir spyrja um hana ef ekki eru til fleiri eintök í stærðfræðivagn-

inum og nemendur sem hafa komið tímabundið í námsver koma aftur til mín og spyrja 

hvort þeir megi ekki fá „þessa“ margföldunartöflu með sér niður í bekk. Nú hafa umsjónar-

kennarar fengið eintök niður í bekk og segja sömu sögu að nemendur velji nýju útgáfuna 

ef þeir þurfa stuðning í margföldun. 

 

4.2.6 Deiling 

Eitt af því sem veldur flestum nemendum mínum miklum erfiðleikum er deiling og þeir 

eiga í miklum erfiðleikum með að læra hana. Í deilingu eru notaðar nokkrar gerðir af 

táknum í námsbókunum og síðan bætist eitt enn við á vasareikninum. Þeir eru oft á tíðum 

óöruggir og rugla saman öllum þessum merkjum sem eru notuð til að tákna reikniað-

gerðina deilingu. Erfiðleikar þeirra með að læra marföldunartöfluna hjálpa þeim ekki þar 

sem þeir sjá ekki fyrir sér samhengið í margföldunartöflunni að deiling sé öfug margföldun 

eða endurtekinn frádráttur.  

Þetta á þá einnig við um lestur merkja + og - sem þau ruglast endalaust á eða x eða / . 

Deilingin er sínu verst. Þar eru svo mörg merki sem þau eru að glíma við. ( / -- , húsið ) 

og það er eins og þau tengi ekki þessi tákn öll saman við eina reiknisaðgerð. 

(Rannsóknardagbók, 4. mars 2016) 

Í útskýringum mínum leitast ég við að segja ekki svarið. Margir nemendur vilja bara fá 

svarið svo þeir þurfi ekkert að hafa fyrir því. Í gegnum tíðina hef ég alla tíð verið dugleg við 

að koma mér upp allskonar úrskýringadæmum upp í kolli mínum. Það af leiðandi hættir 

mér við að vera of dugleg í útskýringunum. Nemendur sem glíma við erfiðleika í stærð-

fræði eiga erfitt með að útskýra hvað þeir eru að gera. Þegar ég spyr þá hvernig þeir gerðu 

þetta dæmi eða hvað þeir voru að hugsa í viðkomandi dæmi kemur oft löng þögn. Ég hef 

verið að þjálfa mig í því að spyrja nemendur hvað þeir eru að gera eða hvernig þeir hugsa 

þetta dæmi og þá hafa oft komið langar þagnir eða skemmtilegar útskýringar. Segja mér 

hvað þeir eru að gera hverju sinni og hvernig þeir fengu þessa eða hina útkomuna óháð 

því hvort svarið sé rétt. 

Ég horfði yfir nemendahópinn sem kom í námsver. Ég ákvað að taka slaginn við einn sem 

var eitthvað ryðgaður í deilingunni. Hann var að rifja upp að deila í hús. Ég tók mig til og 

spurði hann hvað hann væri að gera og hvað þessi tala þýddi og af hverju hann gerði 

þessa færslu „ÉG skil ekki“ svaraði hann. Ákvað að gefast ekki upp því þegar ég færði 

blýantinn minn til og frá, skráði hann réttar tölur á réttan stað. Hann virtist hafa 
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stuðning af nærveru minni. Alltaf spurði ég hvað hann væri að gera á blaðinu og af 

hverju hann gerði þetta og hitt. Hvernig fékkstu þessa útkomu? Alltaf var svarið „ÉG skil 

ekki“. Ég var komin á eintal við sjálfan mig, útskýrði og reyndi að krefja svara. Minn 

maður var orðin pirraður en svaraði alltaf „Ég skil ekki“ við hverja spurningu. Að lokum 

sprakk hann og sagði: GETUR EKKI SKILIÐ HELGA AÐ ÉG SKIL ÞETTA EKKI. Bjallan 

hringdi.(Rannsóknardagbók. 27. september 2016) 

Heilt yfir eiga nemendur mínir mjög erfitt með að koma orðum að því sem þeir eru að 

vinna með hverju sinni. Þeir hafa ekki vanist því að þurfa að koma orðum að hugsunum 

sínum. Það getur tekið langan tíma að fá þá til að byrja að koma hugsunum sínum í orð en 

það hefur samt skilað sér að bíða eftir svari. Algengasta svarið sem ég fæ er „bara“ eða 

„skil ekki“. En á þessum tíma sem rannsóknin hefur staðið hafa orðið allnokkrar framfarir í 

frásagnarlistinni og í upphafi fer mikill tími í að fá þau til að orða útskýringar sínar en 

helsta vandamálið hefur kannski legið hjá mér í að ég er alltof fljót að grípa fram í og fara 

sjálf að „útskýra“ fyrir þau. 

 

4.2.7 Hugtök 

Texti í bókum nemenda er skrifaður í stuttum stíl og miklar upplýsingar í fáum orðum. 

Mörg hugtök koma fyrir í lestextanum og nemandinn þarf að geta lesið út úr hugtökunum 

hvað er verið að biðja um í hverju dæmi fyrir sig. Þetta reynist mörgum nemendum mjög 

erfitt. Sérstaklega nemendum sem eiga við einhverja lestrarerfiðleika að etja. Það eru 

notuð mörg mismunandi orð til að biðja þá að framkvæma sömu reikniaðgerðina. Það er 

eins og orðalag í frádráttardæmum reynist nemendum einna erfiðast og eru spurningar 

nemenda oftast á þá leið hvað þeir eigi að gera í þessu dæmi. Það er alveg ótrúlegur fjöldi 

orða sem er notaður í tengslum við frádrátt þegar farið er að rýna í textana.  

Af hverju þurfum við að demba öllum þessum orðum yfir þau strax fyrstu árin þar sem 

þau þekkja ekki þessi orð eða tákn. Þetta er sem nýtt tungumál fyrir þau. Svo koma þau 

upp í 5. bekk og kunna ekki enn þessi orð. Skilja ekki hvað á að gera. 

(Rannsóknardagbók, 1. júní 2016) 

 

…… Þeir rétta upp hönd hvað eftir annað og „Ég skil ekki“. Oft þegar ég kem og les bara 

dæmi. Þá heyrist: „Oh ég skil“ eða „bara svona“ eða „nú er það svona einfalt“. Ég bara 

les - engar útskýringar. (Rannsóknardagbók, 29. ágúst 2016) 

 

Auðvitað eiga börn að kunna íslensku, læra ný orð og hugtök. En öll þessi hugtök sem 

eru notuð í lesdæmum til að tákna frádrátt. Það er eins og þau hafi enga tengingu við 
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þessi hugtök. Afgangur, mismunur, hvað á hann eftir, hve miklu munar…….. Þau skilja 

ekkert hvað á að gera?  

Og ef ég spyr hvað þau haldi að þau eigi að gera - segja þau „Ég veit ekki“ – „Ég skil ekki“ 

– „á ég að leggja saman“ – „á ég að draga frá“ – „á ég að margfalda“ – „ á ég að deila“? 

(Rannsóknardagbók, 27. september 2016) 

Nemendur eru oft fljótir að segjast ekki skilja og er oft erfitt að fá þá til að reyna sjálfa 

að komast fram úr dæmunum. Sérstaklega á þetta við ef um lesdæmi er að ræða. Þá er 

eins og textinn verði eins og „latína“ í þeirra augum. Mörg ný orð eru í textanum og þeir 

þekkja ekki orðin.  

Það er svo skrítið að stundum er nóg að lesa upp dæmin. „Oh“ er það bara svona og svo fara 

þau að reikna. Þau virðast ekki skilja textann ef þau lesa hann sjálf en nóg að lesa hann 

upphátt fyrir þau - þá er textinn engin fyrirstaða. (Rannsóknardagbók, 12. apríl 2016) 

Einn var að taka stöðupróf úr öðrum kafla. Hann las allt sjálfur. Ég hefði átt að fylgjast 

betur með. Kannski gott að sjá þetta. Hann ruglaðist á stærðarhugtökum minna en og 

stærra en og virtist ekki alveg vera með „fyrir framan og fyrir aftan“ á hreinu og svo 

orðin „líklegast“ og „ólíklegast“. (Rannsóknardagbók 14. október 2016)  

Ég teikna mikið til að útskýra fyrir nemendum mínum. Sérstaklega brot og þrívíddar 

myndir. Mér gengur illa að fá þá til að teikna sjálfa. Eitt sem einkennir marga nemendur 

hjá mér er léleg skriftarfærni. Um 80% nemenda sem koma í námsver halda rangt á 

blýantinum. Þar af leiðandi eiga þeir í erfiðleikum með allar fínhreyfingar og skriftin verður 

ónákvæm og oft á tíðum ólæsileg og erfitt að fá þá til að setja dæmi reglulega upp og 

skrifa í rúður í reikningsbókum. Teiknikunnátta þeirra er slök og margir eiga erfitt með t.d. 

að strika línu með reglustiku. Þeir eru nánast ófáanlegir til að breyta um grip á blýanti og 

bera fyrir sig að kennarinn leyfi þeim að halda svona. Þetta leiðir til þess að þeir tileinka 

sér ekki að vera nákvæmir og leggja sig ekki fram við að vanda sig. 

Ótrúlegt hvað það er erfitt að fá þau til að teikna upp fyrir sig myndrænt. 

Ég er alltof dugleg sjálf að teikna upp fyrir þau. Þau þurfa að gera það sjálf. Ég þarf að 

vanda mig betur í hvernig ég geri. Ég sjálf tala of mikið - útskýri sjálf - í stað þess að láta 

þau gera það. Ég er sjálf svo fljót að rissa upp mynd í stað þess að láta þau gera það, en 

þau ná oft ekki að teikna mynd sem er skiljanleg. (Rannsóknardagbók, 14. október 2016) 

Einnig hef ég reynt að nota liti til að útskýra texta og myndir í stærðfræði. Litir geta 

hjálpað nemendum að átta sig á stærðum, hlutföllum og táknum sem þeir rugla saman. 

Litir virðast afmarka viðfangsefnið og eins og nemendur geti betur áttað sig á viðfangs-

efninu. Gott að lita t.d. mínus með rauðum lit þá ruglast þeir síður. Plús nota ég bláan. 
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Einnig reynist vel að lita horn sem nemendur eru að mæla á meðan þeir eru ekki klárir á 

að lesa af gráðuboganum. 

Í dag var verið að læra að mæla horn og nota gráðuboga. Oft ruglast nemendur í að lesa 

af gráðuboganum og er 20° horn orðið allt í einu orðið 160° horn þrátt fyrir umræður 

um rétt horn , hvasst horn og gleitt horn. Í dag voru nokkur sem virtust ekki hafa alveg á 

hreinu hvernig á að fanga tölurnar á gráðuboganum. Ég tók lit og gekk um og litaði 

hornin sem átti að mæla. Þetta mæltist ágætlega fyrir hjá flestum og þau áttu 

auðveldara með að lesa frá núllinu og að hinni línunni.  

En ein stúlkan varð mjög pirruð vegna þessa gjörnings míns. Ég varð svolítið hlessa 

vegna þess að hún er flink að teikna og litaglöð. Þá hafði ég verið með of dökkan lit að 

hennar mati og það angraði hana.  

Enn og aftur er ég alltof fljót að gera hlutina sjálf - ég átti að láta þau lita hornið sjálf. 

(Rannsóknardagbók, 28. nóvember 2016) 

Ég lendi stundum í því að nemendur sitja bara og bíða. Þeir reyna ekki að stauta sig í 

gegnum dæmin og/eða pæla í dæmunum. Það er eins og þeir sjái engar lausnir í 

dæmunum þannig að þeir geri tilraunir til að prófa sig áfram með verkefnið eða það er 

eins og þeir séu hræddir við að gera eitthvað rangt.  

Stundum kemur það fyrir að mörg bíða í einu eftir aðstoð og þá segi ég við þau að lesa 

aftur og „hugsa með blýantinum“. Sum reyna en önnur ekki og glápa bara út í loftið 

enda hægara að fá allt matreitt ofan í sig. En stundum kemur þó fyrir að þau sem reyna 

segja: „ÉG er búin að fatta“ og hafa þá leyst dæmið rétt og án allrar aðstoðar. Ég þarf að 

passa að vera ekki of fljót að reikna með þeim - láta þau klóra sig svolítið áfram. 

(Rannsóknardagbók, 28. nóvember 2016) 

 

4.2.8 Klukkur 

Flestir sem koma í námsver eiga í erfiðleikum með klukkuna. Hvort það er stóri vísirinn 

eða litli vísirinn og hvað eru sekúndur eða mínútur eða klukkutímar. Og ekki bætir úr skák 

að muna að klukkan sé „korter yfir“ eða „vanti í“. Það virðist vera sterkt samhengi á milli 

þess að eiga í erfiðleikum með að læra á klukku og að eiga í lestrarörðugleikum og vera 

einnig í erfiðleikum með stærðfræðina. 

Það er bæði verið að kenna á tölvuúr og venjulega klukku. Tengja tíma þessara ólíku 

klukkugerða saman. Einstaka barn kann að lesa af tölvuúri á meðan önnur geta lesið af 

skífuúri. Að lesa á milli þessara tímasetninga virðist vera þeim mjög erfitt. 
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………. var að glíma við klukkuna. Finnst hann ekki skilja hana eða þetta rugl með vísana. 

Ég sagði honum að horfa á litla vísinn sem skjaldböku og stóra vísinn sem héra. Hvor 

hann kannaðist við þá sögu? Nei það gerði hann ekki.  

Hann fór að gráta því honum leiðast svo klukkur ….. og finnst þær erfiðar. 

(Rannsóknardagbók, 13. september 2016) 

Þau í 5. bekk voru að glíma við klukkuna.Það er nánast samhengi á milli klukkunnar og 

lestrarfærni. Slakur í lestri = slakur á klukku. Mig vantar einhverja töfralausn með klukk-

una. Ég spái stundum í það hvort sé verið að grauta í of mörgum útfærslum á klukkunni. 

Einn í dag gat sagt mér eftir mynd að klukkan væri hálf tíu en gat ekki skrifað 09:30 heldur 

skrifaði 10:30.  

Hvað þá að tengja á milli texta „korter í fjögur“ - mynd (af klukku sem var korter í fjögur) 

– „15:45“. Annar gat sat mér hvað klukkan var eftir tölvuúri en alls ekki eftir mynd. Af 

hverju þurfum við þá að rugla þau alveg í ríminu með öllum þessum klukkum. Er ekki 

betra að þau nái læsi á eina? Táknmál stærðfræðinnar getur verið mjög flókið. 

Ég finn að ég útskýri of mikið - vantar að ég láti þau segja mér meira hvað þau eru að 

gera. (Rannsóknardagbók, 19. október 2016) 

Klukkan gefur miklar vísbendingar um getu nemenda til náms. Þeir sem eiga í erfið-

leikum með klukkuna eiga í flestum tilfellum í erfiðleikum með lestur og stærðfræði. Þeir 

hafa slakt tímaskyn. Ég hef reynt ýmsar leiðir við klukkuna og ekki fundið út neina eina leið 

til að aðstoða þau. 

 

4.3 Að velja námsefni við hæfi 

Á tímabilinu fylgdist ég með tveimur drengjum sem þá voru í 5. bekk. Þeir sátu aðgerða-

lausir í tímum og létu tímann líða við dagdrauma sína. Þeir unnu ekkert nema að fullorðinn 

einstaklingur leiddi þá áfram og það átti einnig við uppi í námsveri. Þeir virtust ekki hafa 

áhuga né skilning á þeim verkefnum eða námsbókum í stærðfræði sem lögð voru fyrir þá. 

Ég hef gefið þeim nöfnin Ari og Bói hér í verkefninu. Þeir hafa átt í erfiðleikum með 

nám í stærðfræði. Þeir eru tvíburar og eru gjörólíkir að utan sem innan. Ari er einhverfur, 

talar mjög hægt og er hæg læs. Hann á afskaplega erfitt með skrift og er mjög lengi að 

vinna. Bói er með athyglisbrest og er ágætlega læs en skilningur hans á lesnum texta er 

slakur. Hann leyfir sér oft að sitja í draumalandi sínu en þegar hann tekur sig til og vinnur 

gerir hann það vel. Þeir hafa verið í námsefni bekkjarins og látnir vinna sömu stærðfræði-

bækur en fækkað dæmum miðað við jafnaldra þrátt fyrir mikla erfiðleika við að fylgja eftir 
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þeirri vinnu. Þegar þeir komu fyrst í námsver, þá í samráði við kennara þeirra, voru þeir 

settir í ljósritað hefti sem var unnið upp úr gömlu kennslubókunum 4A því þeir höfðu enga 

forsendu til að fara í Stiku 1a nemendabók. Ástæða fyrir þessu vali var að lítið var um 

lesdæmi og hægt að skrifa beint inn í námsbókina. Þrátt fyrir þessi léttari verkefni í aldurs-

svarandi námsefni varð lítið um vinnu og gerðist ekkert nema þegar ég sat yfir þeim. Alltaf 

fannst mér þetta að vera að koma en var varla búin enda setninguna þegar allt varð strand 

aftur.  

Hvað á ég að gera. Það gerist ekki neitt og búið að vera svona í vetur að þeir gera ekkert 

nema ég sitji og hvetji þá áfram. Þeir eru í aðlöguðu námsefni fyrir sinn aldursflokk. Ég sé 

engan tilgang í að þrauka lengur í þessu með þá. Ég lagðist í smá vinnu í dag og reyndi að 

finna út hvar þeir væru staddir í aldursvarandi námsefni og fara svo stig niður fyrir það. 

Ég ákvað eftir að hafa flett Sprotabókunum að fara niður í 2. b æfingahefti. Að Sproti 2. a 

æfingahefti væri of létt og barnalegt. (Rannsóknardagbók, 11. mars 2016) 

Ég var búin að taka nokkra daga í að fletta námsbókum á yngra stigi. Það var ekki hægt 

að sitja lengur með hendur í skauti og horfa á drengina. Það varð að gera eitthvað. Ég ráð-

færði mig við deildarstjóra sérkennslu og var hún sammála mér í því að fara það langt 

niður að þeir gætu unnið sjálfstætt án þess að hafa einhvern yfir sér. Ég sagði umsjónar-

kennaranum frá umræðu minni og deildarstjóra sérkennslu og við ræddum þetta fram og 

til baka.  

Tók kennarann tali og hún er svo sem sammála mér að þetta gangi ekki. Viðraði þá 

hugmynd að færa þá niður í efni og það niður í 2. bekkjar efni og láta þá reikna 

æfingabækurnar í Sprotaheftunum. „Finnst þér það ekki full langt gengið“ sagði hún við 

mig: „Hvað heldur þú að krakkarnir segi og hvað heldur þú að þeir segi og foreldrar 

þeirra“. Við flettum Sprotabókunum fram og til baka. (Rannsóknardagbók, 16.mars 

2016) 

Ég þurfti verulega að beita öllum mínum sannfæringarkrafti bæði við sjálfan mig og líka 

við að sannfæra umsjónarkennarann að færa þá svona langt niður í námsefninu. Hún var 

hrædd við viðbrögð bæði móður og einnig samnemenda þeirra. Fannst nánast að væri 

verið að lítillækka þá.  

Ég benti henni á að með því að færa þá það langt niður fengju þeir vinnugleðina aftur og 

gætu reiknað án allra afskipta. Fengju sjálfvirknina aftur og mundu því öðlast 

sjálfsöryggi.  

….. en hún var hrædd við þetta. Óttaðist að þeim myndi finnast þeir niðurlægðir….. 

 Ég spáði mikið í hvort ég ætti að klippa bókina niður og gorma hana svo að þeir þekktu 

ekki framhliðina og raða efnisþáttum upp á nýtt. Eftir langa umhugsun ákvað ég að gera 
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það ekki því þeir eru alltaf með ljósrituð hefti til að vinna í því þeir þurfa aðlagað 

námsefni og fylgja ekki bekknum - þeir fara á sínum hraða. (Rannsóknardagbók, 16.mars 

2016) 

 

Ég fann það á sjálfri mér að þetta að færa nemendur svona niður í námsefninu tók á 

sálartetrið mitt. Ég fór í marga hringi og ekki bætti úr skák hvað umsjónarkennari þeirra 

var hrædd við þessa ákvörðun. Þó var hún sammála því að eitthvað þyrfti að gera. Það 

væri ekki hægt að horfa upp á þá sitja í grunnskóla horfa út í loftið og láta tímann líða og 

ekkert nám færi fram. 

Kennarinn þeirra kom aftur að máli við mig og tjáði mér hræðslu sína með þessa 

ákvörðun. Hún upplifði þetta sem niðurlægingu fyrir þá. Enn byrjaði ég á umræðunni um 

að þeir þyrftu að efla sjálfsöryggi og vinna í námsefni sem þeir réðu við og síðast en ekki 

síst að byggja upp grunninn. Þeir hefðu í raun enga tækni til að byggja á. 

Við ákváðum að þetta byrjaði ekki fyrr en eftir páska og í samráði við móður þeirra þar 

sem teymisfundur var bókaður fyrsta vinnudag eftir páskafrí. 

(Rannsóknardagbók, 18. mars 2016) 

Ég var með kvíðahnút í maganum. Ég hef ekki á mínum kennsluferli tekið þá ákvörðun 

að færa nemendur niður um þrjú ár í námsefni. Oft útbúið hefti með léttari dæmum en 

ekki alfarið að færa nemendur niður um námsefni. Ég undirbjó mig vel undir teymisfund-

inn og var með Sprotabækur til að skoða. Við nánari athugun þá virtust þeir ekki hafa farið 

í gegnum Sprota æfingabækurnar svo ég horfði svolítið til þeirra. 

Teymisfundurinn var í dag og tók móðir þeirra vel í að færa þá niður í námsefni eftir að 

hún hlustaði á röksemdafærslu mína um að þeir færu í námsefni sem þeir ættu að geta 

unnið sjálfir og öðlast öryggi þannig að sjálfsmynd þeirra mundi eflast. 

Hún sagðist vera í vandræðum heima því þeir væru algjörlega áhugalausir og ekkert 

gerðist nema að hún sæti yfir þeim. Hún var að upplifa það sama heima og við hérna í 

skólanum. Hún var ekki hrædd við að fara svona langt niður.  

Vá hvað mér létti við þessi svör. 

Hún var samþykk þeim rökum til að fá þá til að vinna án þess að setið væri yfir þeim. Það 

væri allt til þess vinnandi að gera þá sjálfstæðari í vinnubrögðum……. 

Einnig var rætt um…………………...(Rannsóknardagbók, 30.mars 2016) 

Ég undirbjó vel tímann fyrir morgundaginn. Móðir þeirra hafði ætlað að tala við þá 

heima og kennarinn hafði ætlað að tala við bekkinn. Hún var mjög hrædd við viðbrögð 

bekkjarins. Ég var líka stressuð. Hvort þetta væri það rétta og hvort þeir færu að vinna 

sjálfstætt. Einnig hvort það væri áframhaldandi hvatning - ekki bara fyrir daginn í dag að 

geta reiknað.  
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Þeir fengu bækurnar í dag. Ég hafði límt stóran límmiða og skreytt hann með 

gullbrosköllum. Þeir veltu bókunum fyrir sér og spáðu í efnið. Síðan ræddi ég við þá og 

sagði að þessi bók ætti að vera létt og þeir ættu að reikna hana eins hratt og þeir gætu 

og fengju svo nýja bók. Þeir virtust ekki spá í að þetta væri námsefni fyrir 2. bekk. ÉG var 

hlessa hvað þeir tóku þessu vel og hve glaðir þeir voru þegar þeir gátu unnið svona 

sjálfstætt. Ari hnippti í mig og sagði: „Sjáðu ég er búinn með blaðsíðuna“. Bói sem ekki 

hafði sýnt mikla tilburði til að reikna í vetur tók sig á og þeyttist niður blaðsíðuna og 

sagði: „Ég er líka búinn“. 

Ég hafði aldrei séð þá vinna jafn mikið í einum tíma án þess að fá aðstoð. Enda þegar 

þeir fengu fimm stjörnu heimateiknaðan broskarl og hrós fyrir dugnað og vinnusemi 

ljómuðu þeir eins og sólin.  

Aðeins fengu þeir athugasemdir frá bekkjarfélögum sínum. Ég var bara svo heppin hvað 

þeir voru ánægðir að geta unnið og unnið að þeir heyrðu það ekki eða létu það sem um 

vind um eyru þjóta. Ég að sjálfsögðu útskýrði fyrir hinum að allir ættu að fá námsefni við 

hæfi. Kennarinn tók þessa umræðu líka niður í bekk.(Rannsóknardagbók, 31.mars 2016) 

Ég er ekki prófaglöð en próf eru líka gagnleg til að meta nemandann. Próf er orðin svo 

stór þáttur í stærðfræði og stundum upplifi ég að þau stjórni allri kennslu og nemendur 

eru alltof oft að taka próf. Bæði fer mikill tími í þetta og veldur mörgum kvíða. Félagar 

mínir tveir fóru í tilbúið próf sem fylgir Sprota 2b og er inn á vefnum hjá Mennta-

málastofnun. Ákvað að láta þá taka það próf þó svo að þeir ættu örfáar blaðsíður eftir. 

Þeir voru langt komnir með bækurnar sínar á þessum tíma síðan 31. mars þó svo að þær 

væru eingöngu notaðar í námsveri 5 til 6 tíma á viku.  

Það er mikið búið að brjótast í kollinum á mér núna í öllum þessum prófum. Hæst 

standa nemendur í 5. bekk sem ég færði niður í Sprota 2b. Þeir vinna sjálfstætt og una 

sælir og glaðir við sitt. Bói sem hefur ekki sýnt neinn vilja til að reikna í vetur fyrr en 

hann fékk þessa bók lauk prófverkefninu á 70 mín án þess að stoppa og horfa út í loftið. 

Ari fékk að nota númikonkubba sér til aðstoðar. Þeir fengu 9,2 og 9,3. Gleðin í andliti 

þeirra leyndi sér ekki. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu aldrei upplifað. 

(Rannsóknardagbók, 31.maí 2016).  

 

Ari og Bói eru nú komnir í 6. bekk og eru að klára Sprota 2b og finnst gaman í 

stærðfræði. Þeir eru alveg að klára bókina og hlakka til að fá nýja segja þeir mér. Ég átti 

umræður við hópinn og þeim félögum mínum þykir stærðfræði skemmtilegasta fagið í 

skólanum sögðu þeir mér. Eftir að þeir fóru í léttara efni og þeir ráða við vinnuna í 

stærðfræði þá vinna þeir eins og herforingjar. (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 2016) 
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Þeir komu glaðir í dag og unnu eins og herforingjar. Ég lagði þraut fyrir bekkinn og 

fylgdist með þeim vinna með öðrum. Það vantar að nemendur mínir geti útskýrt hvað 

þeir eru að gera. Það mynduðust ekki uppbyggilegar samræður á milli þeirra. Það vantar 

að þeir þori að prófa og prófa þó svo að útkoma verði röng. Ari náði að leysa sína þraut 

með sínum sessunaut og var býsna hróðugur með sig. Ari fékk einnig að geyma 

klukkudæmin af því að það er föstudagur. Bói er að verða búinn með bókina 3a sem 

hann fékk í lok skólaárs og var búinn ca. með einn fjórða er skólinn byrjaði í haust.  

Ég ætla líka að láta þá fá smáþrautir með námsefninu sínu. Það verður fróðlegt að vita 

hvort þeir fást þá til að spá í hvernig þeir útskýra dæmin sem þeir eru að leysa. 

(Rannsóknardagbók, 9. september 2016) 

Enn var ég með hugann við hvort við hefðum verið að gera rétt með bækurnar. Ég hef 

ekki svo margar bækur að velja um. Það er hætt að gefa út eldri bækurnar þegar nýjar 

koma út. Því er okkur vandi á höndum. Nemendur verða mjög þreyttir á ljósritum. Ég átti 

langt og gott samtal við móður þeirra. Við ræddum um námsefnið og hvernig þeir byrjuðu 

skólaárið. 

... Ég sagði henni frá því að kennaranum þeirra fannst ég vera full gróf í að færa þá svona 

langt niður í námsefninu. 

„Það þurfti að gera það“ svaraði hún að bragði og talaði um að þeir hefðu orðið 

jákvæðari og vinnusamari heima líka. Það passaði við upplifun mína hér í skólanum.  

Bói var duglegur og vann vel í dag. Hann er að eflast í vinnu og hlakkar til að taka prófið. 

Ég þarf að fara að fikra mig áfram í því að láta hann hafa þrautalausnir. 

(Rannsóknardagbók, 13. september, 2016)  

Þeir félagar sitja oft á tíðum verklitlir niðri í bekknum sínum. Fallegir og prúðir drengir 

sem lítið fer fyrir. Í stórum hóp er auðvelt að týnast og mikið reynir á kennarann að stýra 

svona stórum hóp ásamt því að finna verkefni við hæfi og fá alla til vinnu á einn eða annan 

hátt. Oft fer mikil tími í agamál eða að koma nemendum að verki og hver mínúta er 

dýrmæt í tímum í námsveri þar sem þó einhver vinna fer oftast fram en þó má ekki gleyma 

að dagsformið hefur mikið að segja. 

Bói kom reiður upp til mín. Hann var pirraður á kennaranum sínum. „Hún er alltaf að 

segja mér að flýta mér og ég var að flýta mér upp til þín en gerði það ekki nógu hratt“. 

Tíminn var nánast ónýtur fyrir hann. Hugurinn var fastur í leiðindunum. Reyndi aðeins að 

ræða við hann og dreifa huga hans frá ergelsinu. Svo sömdum við um að hann kláraði 

myndina. EN ÞAÐ GERÐIST LÍTIÐ.  

Af þessu sést að það skiptir miklu máli hvernig komið er fram við þessa nemendur. Hann 

virðist upplifa að kennarinn sé pirraður út í hann fyrir seinagang og fer í mótþróa. Af 

hverju þarf ég svo að semja við börnin þegar þau koma upp til mín eftir að þau upplifa 



 

71 

það að vera inn í bekk og þá geti þau ekkert eða séu tossar!!!!! Eins og ég vildi geta verið 

meira inn í bekkjunum, en bekkirnir eru svo stórir að þessir einstaklingar vilja eða þurfa 

að komast frá hópnum þó svo að ég keyri þau áfram í vinnu í námsverinu, jafnvel vinnu 

sem þeim er í raun ofviða. Þeim finnst það skárra en vera í stóra hópnum sínum. Þau 

hverfa og læra að láta fara lítið fyrir sér í fjöldanum. Upplifa svo skammir og reiði 

kennarans þegar ekkert hefur verið gert. Samskipti er mikilvægur partur af kennslunni 

og gagnkvæm virðing. Kannski er það stór þáttur hjá honum að hann finnur vanmátt 

sinn og við það kemur uppgjöf. Ég vona að hann yfirfæri það ekki inn í námsverið. 

(Rannsóknardagbók, 15. september 2016) 

Þó svo að nemandi sé slakur í talnaskilningi og eigi erfitt með að sjá munstur í tölum, 

stærðir og hvort dæmi séu rétt eða röng þá virðist ekki vera samhengi á milli þess og að 

vera góður í rökhugsun. Ég lagði þetta þrautalausnadæmi upp ásamt vinnufélaga mínum 

og við urðum nokkuð undrandi á hver leysti dæmið. Það var allavega ekki það barn sem 

líklegast var til að leysa það miðað við hvernig gekk í dæmunum á undan. Við vorum að 

dreifa blöðunum og ætluðum að fara að lesa það upp fyrir þá þegar Ari kom með svarið. 

Nemandinn sem er mjög hæglæs. Hann virðist hafa farið að lesa dæmið en ekki farið að 

skoða myndina á blaðinu eins og hinir fóru að gera. 

En svo vorum við með eitt rökhugsunardæmi: Maður og tveir synir hans þurftu að 

komast yfir á en báturinn tók aðeins 100 kg. Maðurinn var 100 kg en synirnir 50 kg. hvor. 

Hvernig komast þeir allir yfir ána í þessum bát?  

Ari var ekki lengi að leysa þessa þraut.  

Ari: Fyrst fóru synirnir yfir síðan annar til baka þá maðurinn og hinn bróðirinn fór og 

sótti bróður sinn og báðir yfir. 

Síðan teiknaði hann þetta samviskusamlega upp með örvum. Hann sagði að áin væri 5 

metra breið og fór aftur að útskýra flutninginn yfir. 

Bói fann ekki leið fyrir þá, þó svo að hann hlustaði á útskýringar Ara. 

(Rannsóknardagbók, 20, september 2016) 

Það var alveg ótrúlegt að fylgjast með Ara útskýra dæmið. Hann fékk líka tækifæri að 

útskýra fyrir hinum en þeir fygldu honum ekki eftir í útskýringu sinni. Ég sá hvað hann var 

stoltur. Hann hvikaði ekki frá útskýringu sinni og hélt alltaf ró sinni þó svo að hinir 

nemendurnir væru ekki með á nótunum. Ari hefur slakan talnaskilning en þegar kemur að 

þrautum ýmiskonar er hann oft mjög fljótur. Hann var glaður með sig og mátti vera það. 

Ég er svo heppin að Ari og Bói virðast vera mjög glaðir að koma í námsver þó svo að 

vinnusemi sé krafist af þeim. Það er samt einhver keppni í þeim núna við að klára 

stærðfræðibókina. Stundum velti ég því fyrir mér hvort bækur séu ekki of langar sem eiga 

að endast heila önn.  
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Gaman að upplifa gleði Bóa í dag. Hann var að skoða reikningsbókina sína og sá að hann 

átti örfáar blaðsíður eftir. Gleði hans var fölskvalaus. „Helga ég er að verða búinn“ og 

byrjaði að vinna án þess að honum væri sagt að byrja.  

Ari var að telja kubba á mynd og ég vildi að hann næði sér í sentikubba. Hann sat svo 

glaður með kubbana og bjó til bygginguna eftir myndinni og taldi kubbana. Þá varð 

svarið rétt. Við ræddum hvað hefði blekkt okkur á myndinni. Það voru ekki mörg dæmi 

sem hann gerði í tímanum en hugurinn var við dæmin og myndirnar og ekkert virtist 

trufla hann. (Rannsóknardagbók, 19. september 2016) 

Einnig hef ég oft horft á stærðfræðibækurnar. Þær spanna allar yfir heila önn. Ég er á 

því, sérstaklega fyrir nemendur sem eru í svolitlum vandræðum með námið, að þá skipti 

máli að þeir sjái fyrir endann á bókinni alveg eins og í lestrinum og lestrarkennslunni. Það 

kemur oft kapp í nemendur sem eru að klára bækurnar sínar. Drífa sig áfram með bókina 

og klára. Það virðist alltaf vera jafngaman að fá nýja bækur í hendurnar. 

Bói mætti glaður inn í námsver og tilkynnti mér að hann væri alveg að klára bókina. Ég 

spurði hann hvort ég ætti að fara að prenta út prófið og þá hló hann og svaraði: Ætli það 

ekki en var ekkert spenntur yfir orðinu próf. Hér hefði ég átt frekar að segja við hann 

„könnun“. (Rannsóknardagbók, 20.september 2016) 

Gormarnir mínir tveir unnu ekki vel í dag Þeir þurftu mikið að tala og það var langt síðan 

að þeir hafa komið. Samt byrjuðu þeir á að inna mig eftir því hvort ég væri búin að 

prenta út prófið? Bói ætlaði að fá aftur níu eins og síðast. Hann náði í kennslupeninga til 

að deila niður upphæðinni sem átti að skiptast jafnt milli þriggja. (Rannsóknardagbók, 

27. september 2016) 

Það eru kaflapróf í nemendabókum í Sprota bókunum. Þegar hinir nemendurnir taka 

kaflapróf hef ég ljósritað viðkomandi prófablaðsíðu fyrir þá úr Sprotabókunum. Hef lagt 

mikið upp úr því að þetta sé verkefni en ekki próf og verið að reyna að koma í veg fyrir 

kvíðann gagnvart prófi með þessu. Þeir hafa staðið sig vel á þessum blöðum enda fá dæmi 

sem þarf að leysa. Lokaprófin í Sprotabókunum eru löng og taka oftast um þrjár til fjórar 

kennslustundir fyrir meðal nemendur. Prófið samanstendur af flestum námsþáttum úr 

bókinni. Þau eru vel upp sett, gott bil á milli dæma ásamt stóru letri og plássi til að reikna 

á. Aukablöð með rúðum fylgja með en eru sjaldnast notuð. Ef börn eru lengi að vinna geta 

þeim fallist hendur yfir svona löngu prófi. Oft læt ég nemendur hafa eitt eða tvö blöð í 

einu. En í þetta skipti lagði ég bunkann allan fyrir Bóa.  

Bói kláraði prófið úr Sprota 3a í dag. Hann var frekar lengi að klára það eða u.þ.b. 5 

kennslustundir. Veit ekki hvort hann var svona lengi af því honum fannst prófið langt 

eða að hann sé að bíða eftir bróður sínum sem var rétt að klára sína bók. Bói fékk 
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tækifæri til að leiðrétta tvö dæmi. Ég fór yfir prófið jafnóðum - áður en hann kláraði og 

þá sá hann hvað hann hafði gert rangt. Hann fékk leyfi til að leiðrétta en ég hjálpaði 

honum ekki og hann fékk að sækja sér hjálpargögn. Hann var nokkuð lengi að leiðrétta 

og mikið hugsi. Hann fékk með þessu 9,4 út úr prófinu í stað 8,5. Ekki lítið glaður með 

sjálfan sig. Ótrúlegt hvað einkunn getur gefið mikið „pepp“. Ég er ekki á því að vera með 

svona háar tölur en ef árgangurinn er þessi og ef það gefur þeim betri sjálfsmynd er um 

að gera að nota það. Hann sótti sér nýja bók þ.e. Sprota 3b æfingahefti og byrjaði að 

vinna óumbeðinn. (Rannsóknardagbók, 7. október 2016) 

Það er gleðilegt þegar hægt er að auka áhuga á náminu með tölum. Ég upplýsi þá jafn-

óðum hvernig gengur og hverju það breytti að fara yfir og laga. Það er eitt vandamálið 

sem ég glími almennt við hjá nemendum en það er að þeir kunna eða nenna ekki að fara 

yfir. Ég sit með þeim og bendi á dæmi og þeir segjast vera búnir að fara yfir. Oft bið ég 

nemendur að reikna dæmið aftur og sjá hvort þeir hafi gert rétt. Stundum virkar það en 

oftar gera þau eins og þau gerðu það áður. Þó svo að ég telji að þau hafi verið búin að ná 

viðkomandi aðferð. Markmiðið er að klára Sprota 3b fyrir jól. Einnig er alltaf gaman þegar 

umræður þróast út frá námsefninu. Það gerist ekki oft hjá þessum hóp mínum en 

stundum koma upp gullkorn: 

Ari kom mér að óvart í dag. Deilingin var eitthvað að angra hann og hann bað um 

margföldunartöfluna. Hann náði í töfluna sem ég setti upp í haust í 100 töfluformi. 

Hjálpaði honum af stað og fór að sinna öðrum. Helga það eru fjörutíuogníu 0 á blaðinu. 

„Ha“ segi ég er það virkilega. Við settumst niður og ég sá í fljótheitum að þau væru 

allavega 50. Svo að við fórum að telja í sameiningu - jú þau voru 12 +12 + 9 + 9 + 10 = 52. 

Hér hefði ég átt að láta hann meira einan um að reikna þetta en sennilega varð ég 

jafnspennt og hann ef ekki spenntari og hrósaði honum í hástert. Honum fannst þetta 

merkilegt hvað þetta voru mörg 0… Það fór allur tíminn í að spá í núllin…… 

Bói kom og spurði aftur hvað hann hefði fengið á prófinu. Hann var ánægður með 9,4 og 

fór svo í sætið að vinna. Hann er samt eitthvað meira sveimhuga núna en oft 

undanfarið. (Rannsóknardagbók, 10. október 2016) 

Það varð umræða um próf í hópnum mínum í dag. Sumir sögðu að þeim væri alveg sama 

en fleiri lýstu vanlíðan á einn eða annan hátt. Kvíði var algengasta orðið sem bar á góma. 

Ari og Bói tóku lítinn þátt í umræðunum en virtust fylgjast með af áhuga og svo fór Bói 

að lýsa því og „sagðist bara gleyma öllu þegar hann færi í próf. Hann kæmi bara ekki 

orðum að því sem hann ætlaði að segja“. (Rannsóknardagbók, 8. nóvember 2016)  

Það er kannski besta lýsingin á kvíðanum sem þau glíma við. Vanmeta kunnáttu sína og 

síðan bætist kvíðinn við og þá er eins og „rúllugardínan“ sé dregin niður.  
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Áföll á heimilum koma oftar en ekki fram í vanvirkni nemenda. Ég vissi af því að móður 

þeirra leið ekki vel, var upplýst um málið. Var að vonast eftir því að þeir færu að tala um 

slysið aftur eins og þeir gerðu þegar þeir sögðu mér frá því. Það var erfitt að horfa á þá 

fjarlægjast námið sitt sem hafði verið á uppleið. Það var bara eins og það hefði verið 

„slökkt“ á þeim Ara og Bóa. Stundum vantar að finna rofann sem stendur á „kveikja“ og 

„slökkva“. 

Ari sat í dag og ekkert gerðist. Ég ákvað að ganga aðeins á hann og vita hvort hann 

opnaði sig. Ég spurði hann af hverju hann veldi það að vinna ekki. „BARA“ var svarað. Ég 

gekk hart að honum að svara. Hann varð pirraður og svaraði: „BARA“. Ég sagði honum 

að bara væri ekkert svar. Hvort velur þú „vinna eða gera ekkert “ sagði ég við hann. 

„Vinna“ svaraði hann (sem betur fer valdi hann það því ég á ekki að bjóða svona ef ég 

hef ekkert annað). Ég veit ekki hvað hann reiknaði mörg dæmi á örfáum mínútum og var 

ekki tilbúinn að hætta þegar tímanum lauk. Ég hrósaði honum. 

Ég var farin að óttast að efnið væri of þungt en það hangir annað á spýtunni. Hann hefur 

ekki verið með sjálfum sér síðan að móðir hans lenti í slysinu. Það er því ljóst að áhrif að 

heiman eru mikil og ef foreldrar eru ekki í andlegu jafnvægi þá nær það einnig til 

barnanna. 

Ég þarf að passa að gleðjast yfir litlu ósýnilegu skrefunum. Bara það að börn fari að vinna 

hér inni er sigur - þegar þau eru búin að sitja í bekknum sínum og lítið nám hefur farið 

fram. Ég þarf að passa mig á því að gera ekki of miklar kröfur, þó svo að ég geri kröfur, 

og passa hvernig ég tala við þau. (Rannsóknardagbók, 18. nóvember 2016) 

Þegar þeir félagar voru hjá mér ásamt fleiri nemendum tók ég til við að fara í talna-

æfingar. Vinna í bók var ekki að ganga sem best þessa dagana og þeir sem voru í námsveri 

voru einnig slakir í talnaskilningi. Ég var með auðveldar æfingar og við ræddum um tölur 

fram og til baka. Ég finn að tölur undir hundrað eru ekki mjög erfiðar en yfir hundrað þá 

fer allt að verða þyngra í vöfum. 

Ég fékk tækifæri með þá félaga Ara og Bóa og fór í talnaæfingar ásamt einum í 7. bekk. 

Lét þá telja. á 5 10 15 ...og aftur á bak frá 100. 

Lét þá telja á 2 4 6 … og aftur á bak frá 20. 

Lét þá telja á 10 20 40 og á aftur á bak.  

Lét þá telja á 50 100 ….. 1600 og aftur á bak en það gátu þeir allir 3 ekki. 

En það var eins og þeim gengi betur að telja ef þeir voru að hlusta og fá að skjóta inn í 

tölu sem vantar hjá hinum. 

Helmingi meira en 5 10 20 30 60 ---- 70 60 og 70 vafðist fyrir þeim.  

Helmingi minna en 10 20 40 30 50 70 en 70 vafðist fyrir þeim. (Rannsóknardagbók, 24. 

nóvember 2016) 
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Desember er oft langur og erfiður mánuður. Allir að bíða eftir jólunum og nemendur 

verða „andlega fjarverandi“. Ekki hjálpaði það til hjá skjólstæðingum mínum að móðir 

þeirra er enn í losti. Þeir virtust vera allir að vilja gerðir að vinna en það var eins og þeir 

gætu ekki ráðið við hugsanir sínar og hurfu á braut með huga sínum.  

Það er desember og það er eins og það sé búið að „slökkva“ á skjólstæðingum mínum. 

Hugur þeirra er ekki við námsefnið. Ari og Bói eru ekkert að lifna við. Sérstaklega ekki 

Bói. Hann situr og gerir ekkert þó svo að ég hafi sagt við hann, þú gerir þessi fimm og svo 

yfir á skemmtilegu blaðsíðuna. Svo fór hann allt í einu í gang í dag kláraði blaðsíðuna og 

hélt áfram á næstu. Ég benti honum á að fara á skemmtilegu blaðsíðuna.  

„Nei ég ætla að klára“........(Rannsóknardagbók, 6. desember 2016) 

 

Vonandi er móðir þeirra farin að jafna sig eftir áfallið sem hún lenti í. Þeir voru og eru 

líka í áfalli. Þeir voru algjörlega út úr heiminum fyrst á eftir. Heill mánuður sem þeir sátu 

bara og reyndu ekki einu sinni. Ég var að reyna að fá þá til að vinna. Sagði við þá að það 

þyrfti að stinga þeim í samband. Ari stóð þá upp og þóttist stinga í samband en það 

dugði ekki.  

„Ég er bara rafmagnslaus“ sagði hann. 

Það voru orð að sönnu. Bói hló bara byrjaði en datt strax út. Einbeitingin var algjörlega 

út á túni. Þeir áttu líka erfitt með að einbeita sér í þrautalausnatímunum. Gott að það er 

að koma jólafrí. (Rannsóknardagbók, 13. desember 2016) 

Félagar mínir virtust koma vel undan jólafríi. Þeir mættu glaðir og kátir og sögðust hafa 

hlaupið á ganginum. Heyrði hlátur sem ég hef ekki heyrt lengi í þeim og Ari kom með sín 

hægu en skemmtilegu gullkorn. Mér létti við að sjá þá svona glaða. Vonandi verður áfram-

hald á því og fylgi þeim inn í verkefnavinnuna.  

Ari og Bói hafa unnið vel núna eftir áramótin. Þeir eru að keppast við fyrir prófið. Það var 

þeirra ákvörðun - ég hef ekki minnst á próf við þá. Þeir sýna ekki neinn kvíða fyrir prófið 

á fimmtudaginn. Ég ætla að láta þá taka prófið fyrir Sprota 3b þó svo að þeir eigi fáeinar 

blaðsíður eftir. Ari fékk að gera hálfa blaðsíðu af plús dæmum og svo hálfa af 

„skemmtilegum dæmum“ aðeins aftar í bókinni. Þetta virkaði vel.  

Bói getur unnið vel þegar hann heldur sig við efnið og er aðeins á undan Ara. Ari vinnur 

hægar en sniglast áfram á sínum hæga hraða. Það er allt svo hægt í kringum hann. Ég er 

svolítið spennt að sjá hvernig þeim kemur til með að ganga í prófinu þar sem önnin var 

svolítið erfið fyrir þá. (Rannsóknardagbók, 9. janúar 2017) 

Ég hef þá trú að við hér í skólanum höfum gert rétt með að færa þá niður um náms-

efni. Þeir eru vinnuglaðari, með bækur en ekki ljósrit og sýna stærðfræðináminu meiri 

áhuga. Ég hef ekki sett á þá pressu að gera svo og svo mikið í hverri viku eða kennsluskrá. 
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Reyndar var það markmiðið að þeir kláruðu Sprota 3a og 3b fyrir jól en þeir eiga nokkrar 

blaðsíður eftir í Sprota 3b æfingahefti. Sennilega hefði markmiðið náðst ef heimilið hefði 

ekki upplifað þetta áfall. Það er svo margt sem spilar inn í líf þessara barna. Aðstæður sem 

þau ráða ekkert við.  

 

4.4 Nemendur 5. bekkjar að byrja í námsveri 

Þar sem ég starfa nánast eingöngu á miðstigi þá hafa nemendur í 5. bekk ekki komið til 

mín áður. Þá þurfum við að kynnast, ég nemendum og nemendur mér og mínum vinnu-

brögðum. Þetta er all stór hópur úr 5. bekk sem sótt var um fyrir í námsveri og alltof 

margir að mínu mati sem voru slakir í stærðfræði. Sumir voru í forgangshóp en ekki var 

hægt að taka við öllum sem sótt var um fyrir. Öll byrjuðu þau að koma upp með Stiku 1a 

nemendabók sem úthlutað hafði verið í bekknum nema eitt barn.  

Undanfarin ár hef ég látið þessi börn basla í gegnum bókin að kröfu kennara og valið 

dæmi og blaðsíður til að þau fylgdu námsskrá árgangsins. Mér hefur fundist lítið nám fara 

fram og þessir nemendur bæta lítið við þekkingu sína. Eiga þar af leiðandi alltaf í basli með 

stærðfræðina og þurfa mikla aðstoð við námið ásamt því að vera algjörlega áhugalaus um 

vinnu sína en hafa samt alltaf komið í námsver. 

Ég er enn í þessari togstreitu með námsefni. Nú eru að koma nemendur inn sem hafa 

engan grundvöll til að fylgja námsefni bekkjarins og það þarf að aðlaga námsefnið að 

þeim. Ég upplifi mig vanmáttuga - hvað hentar og hvort ég gleymi einhverju sem þeir 

þurfa örugglega að læra. Sem sagt ennþá mjög föst í bókinni. En ég verð að taka mig taki 

og byrja. Upplifi það svolítið erfitt þar sem stofan mín er svo lítil og flest þessara barna 

þurfa mikið næði að ef 2-3 eru í umræðum er eins og hinir missi einbeitingu. Þarna verð 

ég að byrja að vinna með sjálfa mig og skapa umræður í stærðfræðinni. 

(Rannsóknardagbók, 20. ágúst 2016)  

Eftir að hafa farið að lesa mér til um talnaskilning og leiðir til að fá þau til að sjá munst-

ur í verkefnum fór ég að nota þekkingu mína á nemendum í 5. bekk til að athuga hvar þeir 

væru í raun og veru staddir í stærðfræðináminu. Eftir tilraunir og athuganir fann ég út að 

þeir voru ekki með á valdi sínu mjög einfalda stærðfræði og talnaskilningur ásamt hug-

takaskilningi var mjög slakur. 

 Ég gerði að leik mínum við einn sem var orðinn þreyttur að ég skrifaði upp talnadæmi. 

10 -1 =__ ; 11-2 =__; 12-3=__; 13-4=__ og svo framvegis. Hann fann það út í þriðju 

útreikningum á fingrum sér að þetta væri allt sama svarið 9. 
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Reyndi þetta við annan og hann fann það út í fjórðu útreikningum sínum að svarið væri 

9. (Rannsóknardagbók, 1. september 2016) 

Eftir að hafa horft á þessi börn basla í stærðfræðinámsefninu og kunnátta og áhugi 

nánast enginn ákvað ég að leggja fyrir þau próf úr Sprota 3a. Þau komu illa út úr því prófi 

með einkunnir á bilinu 6 til 6,8. Börn í 5. bekk að taka próf sem þau tóku í 3. bekk. Eftir 

þessa útkomu tók ég af skarið, hér mætti ekki sitja lengur með hendur í skauti og horfa á 

börnin algjörlega áhugalaus um námið sitt.  

Var í rökræðum við bekkjarkennarana um nemendur í 5. bekk. Þeir eru mjög illa staddir í 

náminu….. 

Ég hafði lagt fyrir þá staðlað könnunarpróf úr Sprota 3a og þeir fengu allir rúmlega 6 út 

úr þessari könnun. Á ég að taka af skarið og fara í þessa umræðu aftur? Þurfum við ekki 

að fara aftur á bak og vinna upp gleðina að geta reiknað? Ég þarf svo að bæta inn í 

rökræðum og öðrum verkefnum. 

Talaði við kennara þessara bekkja. Annarri fannst þetta heillaráð en hafði mestar 

áhyggjur af stöðu barnsins innan bekkjarins þar sem hann vilji vera aðaltöffarinn í 

hópnum. Hinni fannst að það væri nóg að fara niður um eitt ár. Við skoðuðum bækurnar 

og ég sýndi þeim prófið sem þeir höfðu tekið úr þessu námsefni.  

Markmiðið er: 

Að finna vinnugleðina aftur.  

Að efla talnaskilning.  

Að byggja upp grunnþætti í stærðfræði: samlagningu, frádrátt,margföldun og deilingu. 

Að ná hinum á einhverjum tímapunkti. 

Næst er að setja sig í sambandi við foreldrahópinn. (Rannsóknardagbók, 21. september 

2016) 

Það var rætt við foreldra viðkomandi barna og þeim skýrt frá stöðu þeirra. Aðeins eitt 

foreldri var ekki sammála um stöðu barnsins síns og taldi að barnið væri ekki svona illa 

statt. Það var farin sú leið að niðri í bekk ynni viðkomandi í tvo tíma á viku þar sem nem-

andinn reiknaði Stiku. Aðrir foreldrar virtust vera fegnir að börnin þeirra fengju verkefni 

við hæfi og vonuðust til að vinnugleði og viðhorf til stærðfræðinnar mundi breytast. 

Tók af skarið og lét fimm nemendur í 5. bekk fá 3. bekkjar námsefni (æfingabókina). Einn 

maldaði í móinn og sagðist vera búin með þessa bók. Ég benti honum á að þá yrði hann 

bara fljótur með hana og mætti fara á kappaksturhraða yfir hana. Svo byrjaði hann.  

Þau voru öll glöð og unnu eins og herforingjar. Töluðu saman á lágu nótunum og það var 

glaðværð í röddinni. Ég hafði nóg að gera við að lesa og svara spurningum. Þau þurfa 

mikið hrós. (Rannsóknardagbók, 27. september 2016) 
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Það var mikill munur að sjá vinnu þeirra og viðmót eftir að þau fengu nýju bækurnar. 

Þau voru fljótari á leið sinni í námsverið og sóttu bækurnar sínar í hilluna án þess að vera 

beðin um það. Sárafáir tímar hafa farið í aðgerðaleysi. Uppbrot í miðjum tíma var ekki 

vinsælt því þau voru að vinna og fannst mér ég bara að vera að trufla þau. Annað sem þau 

fóru að gera var að þau fóru að aðstoða hvort annað án þess ég bæði um það eða að þau 

fóru að bera saman bækur sínar varðandi svör sín.  

Ég stóð samt og nagaði mig sundur og saman hvort þetta væri rétt að færa þau svona 

langt niður. Það er auðséð að það hefur mikil áhrif á námið hvernig viðfangsefni þau eru 

að glíma við í skólanum. Þau vinna eins og herforingjar og svo eru samskipti þeirra líka 

að breytast. Þau fóru að skiptast á skoðunum í dag og hjálpa hvort öðru. Þetta hef ég 

ekki séð áður hjá þeim. Þau möluðu ánægjulega um hvað þau væru að gera og það var 

eins og talið truflaði þau ekki. (Rannsóknardagbók, 5. október 2016)  

Foreldraviðtölin voru í dag og sat ég með umsjónarkennurum 5. bekkjar þau viðtöl sem 

áttu börn í 3. bekkjar námsefninu. Nemendur voru ánægðir með bækurnar sínar en 

sumum fannst dálítið óþægilegt að vera með þær niðri í bekk á meðan öðrum var alveg 

sama. Öll börnin virtust vera áhugasamari og vinnuglaðari og það yfirfærðist einnig yfir á 

heimadæmin sem eru að mestu reikniaðgerðirnar fjórar. Einni móðurinni fannst verið að 

vanmeta barnið sitt og eyddi nær öllum tímanum í að reyna að sannfæra okkur um að 

barnið kynni meira. 

Þeir nemendur sem fengu aftur Sprota bækurnar voru öll ánægð með vinnu sína þar. 

Þau sögðu öll að þeim þætti gaman að geta unnið og gert sjálfstætt - það var auðvitað 

markmiðið - foreldrarnir voru líka sáttir að barnið væri ekki að basla í stærðfræðinni. Ég 

fór yfir markmiðið með að þau færu svo í aldurssvarandi námsefni. 

Mér leið betur eftir að hafa hitt foreldrana. Efinn í brjósti mínu hefur minnkað. Nú þarf 

ég að vera dugleg að fá þau til að gera ýmsar æfingar hjá mér. Telja runur aftur á bak og 

áfram. Gera létt algebrudæmi og þrautir til að brjóta upp tímana - komast aðeins út úr 

bókinni. (Rannsóknardagbók, 11. október 2016) 

Þegar skoðaðar eru dagbókarfærslur hér á eftir eru þær nánast allar eins eða þannig að 

5. bekkur kom upp og nemendur sóttu bækur sínar og unnu eins og engin væri morgun-

dagurinn. Þau virtust þurfa á nærveru minni að halda og hvort þau væru að gera rétt en 

vinnubrögð þeirra voru gjörólík því sem hafði verið.  

5. bekkur kom í tíma. Þau náðu í bækurnar sínar og byrjuðu að vinna. Þau óðu áfram. 

Einn var á klukkudæmunum og þurfti góðan stuðning og annar vildi vita svona jafnóðum 

hvort allt væri rétt. Hin þrjú voru í metrakerfinu. Enginn var stopp þurfti bara að vita 

hvort þetta eða hitt væri rétt hjá sér, enginn þurfti hvatningu til að vinna, þau vildu bara 
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nærveru og hrós. Ég rankaði við mér að liðnar voru 60 mín. síðan þau byrjuðu að vinna 

svo að ég vildi uppbrot og spjall við þau. Þau héldu ekki - einn sagði: „Ég er búin með sjö 

blaðsíður“ og þá byrjuðu hin að telja og öll voru þau með sömu niðurstöður, fimm til sjö 

blaðsíður. Ég var á eintali við sjálfan mig. Þau ætluðu að nota síðustu mínúturnar til að 

gera eina blaðsíðu í viðbót. Ég geri mér alveg grein fyrir því að magn er ekki sama og 

gæði en í þessu tilviki ætla ég að leyfa mér að gleðjast. Þetta eru allt börn sem voru búin 

að missa vinnugleðina og það gerðist ekkert í bókunum þeirra í tímum. Vonandi hef ég 

verið að gera rétt. 

Hin þrjú sem voru uppi og með stuðningsfulltrúa voru í námsefni árgangsins, börn sem 

gera ekkert niðri í stofu. Þar fór ekkert fram nema að þeim væri haldið við efnið. Hvað er 

það við námsefnið eða framsetningu þess sem gerir börn svona vanvirk? 

(Rannsóknardagbók, 13. október 2016) 

En þó svo að nemendum gangi almennt betur í nýja námsefninu geta komið slæmir 

dagar og eins og öll kunnátta sé fokin út í veður og vind. Ég veit að þessi ungi maður hefur 

reiknað mörg mínusdæmi en hvort þau hafi verið rétt hingað til veit ég ekki. En stundum 

bregðast krosstré sem önnur tré og súkkulaðiútskýringin mín virkað bara engan veginn. 

Var nýbúin að kynna mér stærðfræði PALS og hugkvæmdist að setja sjálfa mig í stól þjálf-

ara. 

Hann er í 5. bekk. Hann var alveg týndur í frádrætti - ég skrifaði upp dæmin fyrir hann og 

notaði súkkulaðirúsínudæmið mér til hjálpar en ekkert gerðist. - Jú hann fór svo af stað 

en hvað þá - hann lagði þau öll saman. Ég tók mig til og byrjaði og notaði 

leiðbeiningarnar úr Stærðfræði PALS: Skoðaðu merkið. Hvers konar dæmi er þetta ? 

Hvar byrjar þú? Hvað mínus hvað? Þarftu að taka til láns? Skrifaðu svarið. Hvað gerir þú 

næst? 

Þá fór þetta að ganga. Þetta vorur mjög einföld frádráttardæmi og hann hafði enga 

færni í 9 - 7. Hann vildi ekki nota fingur sína en svo kom það. Hann segir svo allt í einu? 

„Ó, það þarf bara að bæta við 7 og þá fæ ég tvo“. Flott hjá þér.  

En svo í næsta dæmi er þetta allt gleymt. Hann speglar tölustafi - hefur enga færni í 

talnaskilningi - samt er hann í námsefni fyrir 3. bekk. 

...Þegar ég er að fylgjast með kennslunni þá virðast engar umræður fara fram eða 

uppbrot - bara að reikna. 

Ég er kannski ekkert betri sjálf. Minn veikleiki er hvað ég er fljót að detta í að útskýra allt 

í þaula. Helst vantar mig að láta þau tala og útskýra hvað þau eru að gera. Hef samt 

tekið framförum en gera má betur. (Rannsóknardagbók, 25. október 2016) 

Nú er liðinn mánuður síðan þau fengu Sprota 3a æfingabækurnar og eftir þann tíma 

eru þau á lokametrunum að klára bækurnar sínar. Vinnugleði og ánægja hefur einkennt 

hópinn. Enginn virðist spá í það lengur að þau séu ekki í aldurssvarandi námsefni. Þau una 
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sæl við sitt. Þau vinna þessar bækur eingöngu uppi í námsveri. Ég er búin að gera Sprota 

3b æfingabækur með límmiða og brosköllum á forsíðunni tilbúnar til afhendingar.  

Einn af mínum í 5. bekk kláraði Sprota 3a og var montinn með sig og ég útbjó kort með 

mynd af hjarta sem ég klippti úr ferköntuðu lituðu blaði og speglaði helmingnum og 

skrifaði: Til hamingju með hvað þú ert duglegur að vinna. Síðan fékk hann fékk Sprota 

3b. æfingabók. Hann fletti bókinni og þá sagði hann: „Vá, ég man hvað mér þótti þessi 

bók þung“. Ég ræddi við hann og sagði: „En nú á hún að vera létt og þú átt að ná að klára 

hana fyrir jól“. Hann byrjaði að vinna en samt var eins og hann væri búinn að ákveða að 

hún væri þung… (Rannsóknardagbók, 26. október 2016) 

Ég notaði aftur aðferðina við frádráttinn: Hvaða merki er þetta - hvernig dæmi er þetta 

- hv…… og svo framvegis. En hann vissi ekki að + dæmi héti samlagning. Þetta virðist vera 

að hjálpa þessum unga manni, hann var allavega áhugasamur að gera rétt og vann vel og 

gaman að heyra hann tauta „Hvaða merki er þetta“. Síðan þegar við vorum að tala okkur í 

gegnum dæmin segir sessunautur hans. Þetta dæmi er vitlaust hjá mér. Og það var rétt og 

við reiknuðum það. Ég ætla líka að prófa þetta á honum. Hann gleymir svo oft að lesa 

merkin leggur saman frádráttardæmi og dregur frá í samlagningardæmum. Það er gott að 

æfa sig í að lesa merkin og lita plús blá og mínus rauð um leið. Það er eins og það skerpi 

athyglina á merkjunum. 

Ég finn að þeir eru stirðir í að telja. Nota fingurna í talningu og hafa enga sjálfvirkni í 

talningu. Ég bað hann um að telja aftur á bak í dag og það gekk betur en síðast. Hann 

þarf að hugsa sig mikið um hvað kemur næst en ruglaðist ekki. Ég ætla að tala við 

foreldra hans og Arnar líka.(Rannsóknardagbók, 27. október 2016) 

Hef verið að fikra mig áfram í talnaskilningsverkefnum. Er að læra það að byrja nógu 

létt. Einungis undir 10 og færa mig svo upp eftir talnaröðinni. Nemendur eru aðeins farnir 

að liðkast en ekki nóg enda ég kannski ekki með þetta nógu markvisst hjá mér heldur nota 

þetta sem uppbrot á tímum. Reynslan er að kenna mér að byrja nógu létt svo að þau nái 

að sjá mynstrin í stærðfræðinni. Erum búin að vera að telja öðru hvoru í allan vetur og því 

núna kom mér þetta illa á óvart: 

Tók nemendur í 5. bekk og lét þá telja fyrir mig. Ekkert þeirra gat talið aftur á bak án 

þess að ruglast ef það var hærri tala en 10. Barnið í hópnum ( sem móðirin er ekki 

ánægð með að sé ekki í námsefni bekkjarins) strandaði á 109 og svo kom löng þögn 200 

nei…….. 110 og svo rétt áfram. Þau gátu talið 2, 4. 6….. en þegar fór yfir 10 þá var allt 
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strand. Sem sagt grunnþáttur í talnaskilningi að telja er ekki í lagi. (Rannsóknardagbók, 

1. nóvember 2016) 

Stundum fer ég fram úr sjálfri mér og met ekki hæfni nemenda minna á réttan hátt. 

Oftast lendi ég í því að finnast þau kunna meira heldur en þau svo kunna í raun og veru. 

Því þarf að velja verkefni af kostgæfni. Ef námsefnið er við hæfi eru þau vinnusöm en 

þegar reynir á þau er eins og þau gefist strax upp. Þetta er ég búin að prófa aftur og aftur 

þegar ég lendi í því að byrja með of þung dæmi sem ég taldi að þau ættu auðveldlega að 

ráða við. 

Strákarnir mínir voru ekki í vinnustuði í dag. Ég lagði þraut fyrir þá sem þeir gátu ekki 

leyst. Það var samt þraut sem er ætluð 3. bekk. Þeir voru töluverðan tíma að basla og 

alveg hneykslaðir á því er ég sagðist ekki vita svarið. Það var eins og þeir næðu ekki að 

raða tölunum í neinu samhengi inn auða formið eða ímynda sér hvað þeir ættu að gera 

þegar þessar tölur pössuðu ekki saman. 

Þegar ég sá að þeir gátu þetta ekki fór ég og ræddi möguleika á hvað hvert tákn gæti 

táknað og með aðstoð fengum við út réttar tölur. Ég veit ekki hvort ég var að gera rétt. 

Hvort ég hefði átt að taka þetta dæmi aftur á morgun með þeim. Ég er stundum of fljót 

að hjálpa. Má vanda mig betur í að spyrja spurninga. (Rannsóknardagbók, 1. nóvember 

2016) 

Það fylgir því einhver spenningur að klára námsbók. Því velti ég fyrir mér hvort það sé 

rétt að nemendur fái bara eina bók að hausti sem á að klárast um jól? Ég ákvað að vera 

ekki að láta þau taka aftur lokaprófið úr bókinni. Það er nóg af þessum prófum hjá þeim. 

Læt duga lokaprófið og rýni frekar í það hvort framfarir hafi verið hjá þeim. Það virðist ekki 

vera neitt mál lengur að vera í öðru námsefni. Allavega láta þau það ekki uppi og virðast 

bíða spennt eftir að fá seinni bókina. 

Nemendur mínir sem eru í 5. bekk eru í óða önn að byrja á seinni bókinni Sprota 3b 

æfingahefti. Þau virðast almennt ánægð og mikil upphefð í því að vera að klára bók. Þau 

ráða við verkefnið. Það er aðeins eitt barnið sem á í erfiðleikum með viðfangsefnið. 

 Ég talaði við tvo þeirra í dag því þeir voru aðeins lengur. Gaf þeim dæmið 14+3=___+13 

. Annar sagði að þetta væri 14+3=_16__+13 = 29 en hinn 14+3=_16_+13 . Ég lék vog fyrir 

þá og þeir fóru að spá. Ég kom með annað dæmi. 15+4=___+14. Eftir smá umhugsun 

fundu þeir út að það væri 5 og síðan urðu hin dæmin ekki vandamál. Ég bað þá um að 

útbúa dæmi með tveimur tölum þar sem svarið væri 24. Annar var eldsnöggur og sagði 

10+10+4=24 og síðan 5+5+5+5+4 =24. Ég hætti við að endurtaka að minna þá á að ég 

vildi fá tvær tölur. Tíminn var búinn. (Rannsóknardagbók, 16. nóvember 2016) 
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Ég finn það að ég er alltaf að verða öruggari og öruggari með að vera ekki bundin 

námsbókum eða verkefnavinnu. Það virðist gefa nemendum mínum mikið að fara út 

fyrir námsbækurnar og þó svo að svona verkefni reyni á þá, þá virðist það bara gaman. 

Það reynist mörgum rosalega erfitt að útskýra hvað þeir eru að gera. Segja: „bara svona“ 

og „síðan svona“ og „þá kemur svona“. En sum æfast betur en önnur. Þarf að vera 

duglegri að brjóta upp tímann en það er svo skrýtið að sum virðast ekki þola uppbrot í 

miðjum tímanum. Þá er eins og það þurfi svo langan tíma til að komast aftur af stað. Það 

hentar mér betur að vera með uppbrotið þegar 15 mínútur eru eftir af tímanum. 

(Rannsóknardagbók, 16. nóvember 2016) 

 

Nú eru nemendur farnir að bíða eftir þrautalausnatímanum. Hóparnir hafa sýnt fram-

farir í lausnaleit. En það er nú svo skrítið að þeim gengur betur að leysa þrautirnar þegar 

ég skrifa þær upp á töflu jafnóðum (geri það vegna þess að mörg eru svo slök í lestri) en 

þegar ég er búin að skrifa þær upp á töflu og les þrautirnar upp fyrir þá og útskýri þær 

fyrir þeim. Ég lét eina standa á töflunni í eina viku. Þeir voru búnir að leysa hana og var 

gaman að sjá þá segja - Ég man svarið eða ertu búin að leysa þessa við félaga sinn sem 

hafði verið veikur. Þeim var í mun að hann leysti hana. (Rannsóknardagbók, 22. 

nóvember 2016) 

Ég hef verið að taka þau bæði saman í hóp, tvö og tvö saman og síðan eitt og eitt og 

ræða við þau um stærðfræði. Stundum finnst mér ég vera alltof mikið að endurtaka mig 

en ég fékk heldur betur að upplifa að svo var ekki. 

Það er svo skrítið að sum börn virðast ekki alltaf tengja við það sem er verið að æfa. Ég 

varð heldur betur hissa þegar einn nemandi minn sem ég taldi vera komin með 

talninguna á hreint ruglaðist. Ég var í þessum orðum fullviss um að ég hefði fylgt eftir 

athugun minni og gert rétt að færa nemandann niður - ekki að hlusta á rök móður. 

Barnið er 10 ára og ekki með talningu upp í 200 á valdi sínu.  

Ég er enn hugsi yfir talnaskilningi nemenda sem koma upp til mín. Að börn í 5. bekk skuli 

ekki kunna að telja 107-108-109-200. Og þau eru ekki ein um það. Hvað klikkar í 

kennslunni? Ég sem hef alltaf dáðst að þessum Sprota bókum á vissan hátt er farin að 

efast. Hefur alltaf fundist þær taka svo vel á málum og byggja jafnt og þétt upp 

námsefnið.  

Gleyma kennarar sér og lesa ekki kennsluleiðbeiningarnar? 

Eru kennarar nógu fróðir um framkvæmd stærðfræðikennslu? 

Er stærðfræðikennslan bara orðin bókarmiðuð? 

Nota kennarar tækifærið og láta börnin vinna í friði og ró! (Rannsóknardagbók, 22. 

nóvember 2016) 
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Vinnugleði og kapp hefur einkennt 5. bekkjar nemendur mína sem eru í Sprota 

bókunum. Þeir fara í prófin sem fylgja bókunum sem þeir eru í. Þeir eru alltaf að verða 

öruggari með sig og virðist finnast gaman í stærðfræði.  

Nú eru að dynja yfir janúarpróf hjá nemendum mínum. Ég er að prenta út prófin sem 

fylgja bókunum þeirra þ.e. verkefnaprófin við Sprota 3 og 4. Mörgu leiti góð próf en 

alltof löng en gefa góða vísbendingu um stöðu nemenda. 

5. bekkjanemendurnir þrír af fimm eru að klára seinni Sprota þ.e. 3b æfingaheftið. Þeir 

eru ánægðir með bækurnar og gengur vel. Hinir tveir eru strand. Ég er svolítið strand 

líka. Það kemur upp togstreita hjá mér. Hvað á ég að gera fyrir þá? Á erfitt með að láta 

þau í önnur verkefni þar sem stofan mín er svo þröng að þeir mundu trufla hin ef ég léti 

þau í verkefni til að flokka og æfa hluti í talnaskilningi. Þeir þurfa mikla handleiðslu. Ég 

vildi að mér væri ekki svona þröngur stakkur skorinn að þurfa alltaf að vera með allan 

árganginn í einu. (Rannsóknardagbók, 6. janúar 2017) 

Ég æfist líka upp í að búa til dæmi, dæmi sem eru hæfilega þung í byrjun og það finnst 

þeim skemmtilegt að fara í gegnum. Þegar þeir eru búnir að sjá munstrið í léttari dæmum 

er hægt að fara í þyngri dæmi. Þannig hef ég reynt að byggja upp skilning þeirra á jafnað-

armerkinu og tengslahugsun.  

Þetta var góður tími með 5. bekk. Mér hefur fundist ganga heldur hægt að fá þau til að 

sjá út talnamunstur í dæmum. Ég ákvað að ljúka tímanum með uppbroti upp á töflu með 

þeim öllum saman. Sagði þeim að þau ættu ekki að reikna dæmin heldur að sjá munstur 

út úr tölunum. Notaðist við léttari tölur fyrst og skrifaði 8+5=___+4. Þau fljóthuga 

svöruðu um hæl 13 en annar maldaði í móinn. 9 sagði einn hátt og skýrt. Ég bað hann 

um að útskýra fyrir mér þetta svar. Jú 8+5 væri 13 og 9+5 væri líka 13. Næsta dæmi var 

27+3= __+2. Nú fóru þau að fylgja mér og bað ég þau um að segja mér munstrið í 

tölunum. Nú komu útskýringarnar á færibandi, af því að þessi væri einum lægri þá yrði 

hin talan að vera einum hærri. Næst bjó ég til tölu sem fæst þeirra hafa á valdi sínu. Það 

gekk upp. Þá kom tala sem var með 2 í mismun. Vafðist smá fyrir þeim en þau sáu að þá 

þyrfti hin að vera 2 stærri.  

Nú setti ég upp mínus sem ég hef ekki gert fyrr. 17-8=__-7. Úps.. nú vandaðist málið en 

eftir góðar umræður náðu þau að talan yrði að vera einum minni svo að útkoman yrði 9. 

Þetta er svona fyrsta merki þess að þau eru farin að sjá munstur í tölunum. Ég sá að einn 

nemandinn var ekki að fylgja. (Rannsóknardagbók, 10. janúar 2017) 

Þó svo að ég sé að æfast upp í að þjálfa nemendur mína í talnaskilningi og almennum 

skilningi á jafnaðarmerkinu ásamt því að sjá munstur í tölum er ég svolítið óörugg. Finnst 



 

84 

 

mig vanta handbók til að styðjast við svo að ég geri hlutina nógu markvisst. En æfingin 

skapar meistarann og nemendum finnst þetta gaman og vonandi skilar það árangri. 

Hef verið með talnaskilningsverkefni inn á milli í tímum með einum og/eða tveimur 

nemendum. Finnst þau hafa verið lengi að ná þessu en samt á ég að gleðjast yfir þessum 

örfáu litlu hænuskrefum sem tekin hafa verið. Þau voru búin að missa trúna á sjálfum 

sér og stærðfræði var leiðinleg í þeirra augum. Núna upplifi ég annað, þeim finnst 

gaman og ráða við það sem þau eru að gera. Þau börn sem hafa farið í léttara námsefni 

hafa tekið upp góða vinnusiði og vinna nær undantekningalítið vel. Eru jafnvel farin að 

koma upp til mín til að fá bækurnar sínar niður í bekk. (Rannsóknardagbók, 11. janúar 

2017) 

Það virðist vera í þeirrar augum skemmtilegt þegar ég bý til dæmi í reikningsbókina 

þeirra. Þessi tvö sem fengu þetta verkefni hefur ekki farið eins fram og hinum nemend-

unum sem ég færði niður. Þetta var verkefni dagsins: 

Tók nemendur í 5. Bekk og bjó til fullt af dæmum t.d. 7 + 5 =__ og bað þau um að útbúa 

dæmi sem þannig að þau fengju út 10; 7 + 5 = 10 + 2 eða (7+3 + 5). Þau voru með 

hjálpargögn og það var ótrúlegt hvað þetta var þeim snúið. Ég sem hélt að þau myndu 

rúlla þessu upp og þessi dæmi áttu að vera skemmtileg umbun en það var ekki. Ég hefði 

þurft að byrja á að láta þá vinna með lægri tölur og fá út 10. (Rannsóknardagbók, 25. 

janúar 2017) 

Enn fæ ég sönnur á það að ákvörðun mín var rétt að færa þau niður. Það hefur verið 

athyglisvert að fylgjast með þeim þroskast og eflast í náminu og finnast gaman í stærð-

fræðinni. Þegar nemendur eru farnir að vinna og finnst gaman að skilja og geta unnið 

sjálfstætt en sitja ekki lengur aðgerðalaus í tímum. Þeir eru farnir að skynja sjálfir getu 

sína, finnst gaman og vilja vinna sjálfstætt og fá að ræða málin og um leið að þeir finna 

sjálfir hvað þeir ráða við og geta. 

Það kom einn nemandi úr 5. bekk á harðahlaupum til að skipta um reikningsbók. Hann 

er búinn að vera að vinna í bókinni niðri í bekk og er búinn að klára núna Sprota 3b. 

Hann var búinn að taka lokaverkefnið úr bókinni og hafði gert 88 atriði rétt af 99. 

Hann valdi sér bók út bunkanum Sproti 4a æfingahefti. Skoðaði hana og sagði mér svo 

að hann hefði eiginlega aldrei reiknað þessa bók. „Hann hefði verið svo lélegur í 

stærðfræði“. Ég spurði hann hvernig honum líkað stærðfræði í dag? „Skemmtileg“ og 

svo var hann horfinn með bókina sína niður í bekk. (Rannsóknardagbók, 6.febrúar 2017) 
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„Helga þessi bók er of þung fyrir mig“ sagði hann og rétti mér stærðfræðibókina sína 

Sprota 4a æfingahefti. Ég horfði á barnið og spurði hvort hann vildi ekki aðeins prófa 

betur, hann væri orðin svo duglegur. Hann vildi það ekki, heldur fá bók sem hann gæti 

reiknað í. 

Í samráði við móður hans ákváðum að virða þessa skoðun hans og finna námsefni sem 

hann fyndi að hann gæti reiknað. Ekki að eyðileggja vinnugleðina og þar með 

skemmtilegasta fagið í skólanum „stærðfræði“. (Rannsóknardagbók, 13.febrúar 2017) 

Reynsla mín kennir mér að nemendum líði betur í námsefni fyrir 3. bekk. Þeir eru 

vinnusamari og glaðari ásamt því að vera í verkefnum sem þeir ráða við en þurfa samt 

aðeins að hafa fyrir því. Þegar tekin er ákvörðun á borð við þá að færa nemanda niður um 

námsefni þá er það ekki ákvörðun bara fyrir þetta skólaár. Þessu verður að fylgja eftir. 

Stundum læðist að mér efi að þetta sé rétt. Hvernig verður síðan með framhaldið á 

náminu þegar þeir fara frá mér upp í unglingadeild? Margir foreldrar hafa einnig lýst 

ánægju sinni þar sem barninu þeirra finnst gaman í stærðfræði og það er ekki lengur 

„kvíði“ fyrir að fara í skólann og fara stærðfræðitíma.  

Það er svo skrýtið að þau virðast vera hætt að spá í að þetta er ekki „þeirra“ námsefni. 

Lét tvö fá Sprota 2a æfingabók þar sem er verið að æfa tölur á milli tíu og tuttugu en ég 

fann að þau höfðu þessar tölur ekki á valdi sínu. Þar sem þau eiga að taka tölu t.d. 13 og 

búta niður í 10 +3. Þau voru farin að letjast við Sprota 3b æfingabók. 

(Rannsóknardagbók, 14. Febrúar 2017)  

Nemendur þurfa líka uppbrot og hvatningu. Uppbrotin í tengslum við stærðfræðina 

finnast þeim skemmtileg þegar þeir „ráða“ við verkefnið. Það er ótrúlegt að upplifa það 

hversu fljótir þeir eru að gefast upp. Reyna ekki einu sinni ef dæmin vefjast eitthvað fyrir 

þeim. Einnig eiga margir hverjir erfitt með lesdæmi og þrautir. Þeir virðast ekki finna hvað 

skiptir máli í textanum né geta fundið hvaða reikniaðgerð eigi að beita né fangað þær 

upplýsingar sem skipta máli. Eins er mörgum mjög erfitt að útskýra hvað þeir eru að gera. 

Það er eins og þeim vanti orð eða þeir komi ekki orðum að því sem þeir vilja segja. Þá 

vantar líka oft orð yfir tákn og merki sem eru í textanum og það virðist gera þá óörugga. 

Annað sem veldur miklum ruglingi hjá þeim er hvernig lesa eigi úr táknunum „minna 

en“ og „meira en“. En æfingin skapar meistarann og þó svo að ég hafi aðeins verið að nýta 

10-15 mínúturnar í lok tíma þrisvar í viku hefur margt áunnist. 

Helsti vandi nemenda minna er slakur talnaskilningur. Afleiðingar þess eru síðan að 

nemendur lenda í vandræðum með reikniaðgerðirnar fjórar, samlagningu, frádrátt, marg-

földun og deilingu. Hugtök eru erfið og t.d. stærri en og minni en, á undan og á eftir virð-
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ast svolítið flókin í hugum þeirra. Það hefur verið mikil vinna að fá þá til að vera jákvæða 

og fá trú á sjálfa sig, að stærðfræði sé nú ekki svo slæm og gaman að fá að upplifa gleði 

þeirra þegar þeir upplifa smásigra sína.  
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5 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að þróa og bæta kennslu mína í námsveri á miðstigi með 

það í huga hvernig ég geti komið betur til móts við nemendur mína, greint vanda þeirra og 

fundið leið til að efla stærðfræðilæsi þeirra. Á hvaða hátt er skilningi þeirra á tölum háttað 

ásamt því að auka áhuga og vellíðan nemenda minna í stærðfræði. Markmið rannsóknar-

innar var að skoða kennsluna og á hvaða hátt ég geti komið betur til móts við nemendur 

mína og fundið leiðir til að efla nemendur í stærðfræði í skólasamfélaginu skóli án aðgrein-

ingar. Hér á eftir tengi ég niðurstöður rannsóknarinnar við fræðin og rannsóknarspurningu 

mína: 

Hvernig get ég liðsinnt nemendum sem leita til mín í námsver og eiga í erfiðleikum 

með stærðfræði. 

Undirspurningar voru: 

Hvers konar erfiðleika eru þeir að glíma við? 

Hvers konar stuðning þurfa þeir? 

Það virðist ekki liggja fyrir öllum nemendum að ná tökum á stærðfræði og þegar verið 

er að vinna með nemendur í námsveri, t.d. á miðstigi, vakna upp ýmsar spurningar, t.d. 

hversvegna þeir hafa ekki náð að tileinkað sér undirstöðuatriði í stærðfræði. Að basla í 

stærðfræði ár eftir ár er niðurdrepandi og hefur slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra (Boaler, 

2016) og þegar eitt ár enn bætist við er hætta á að algjör uppgjöf verði. Tími eftir tíma þar 

sem þeir eru í vinnu sem þeir engan veginn ráða við verður þeim um megn og þar af leið-

andi finnst þeim stærðfræðin bæði erfið og leiðinleg. Þegar farið er að skoða og kafa djúpt 

í nám nemenda í stærðfræði þá er það ljóst að fyrstu árin í stærðfræðináminu eru mikil-

vægust og þar er lagður grunnurinn að því sem síðar skal koma (Boaler, 2016; Clements og 

Sarama, 2014; Carpenter o.fl., 2003; Dóróþea Reimarsdóttir, 2011; Hafdís Einarsdóttir, 

Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002). 

 Í leit minni að hvar ég ætti að byrja að staðsetja nemendur með tilliti til þess hvar ég 

ætti að leita fanga í námsefni fyrir þá ákvað ég að skoða Talnalykilspróf með það að 

leiðarljósi að leita eftir hver kunnátta og staða þeirra væri. Eftir að hafa skoðað 

Talnalykilspróf tók ég þá ákvörðun að leggja fyrir nemendur misvetrarpróf úr námsefni 3. 
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bekkjar, Sprota 3a, ásamt því að skoða önnur próf þeirra. Virðist sem að nemendur mínir 

hafi ekki náð að tileinka sér námsefnið í 3. bekk og þekking þeirra stöðvist á því 

aldursskeiði. Það virðist því vera að ef nemandinn nær ekki grunnþáttum stærðfræðinnar 

á fyrstu stigum námsins er eins og hann missi tökin á stærðfræðináminu í 3.til 4. bekk 

(Lunde, 2002c).  

Olav Lunde (2002c) segir að um 90% nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði 

megi rekja til kennslunnar. Það er stórt hlutfall nemenda og áhyggjuefni. Þegar farið er að 

skoða hvað veldur þessum erfiðleikum nemenda með stærðfræðina virðist vandinn oftast 

vera af sama toga. Í fyrsta lagi virðast nemendur ekki hafa náð að tileinka sér grunnþekk-

ingu á uppbyggingu talna, hvað liggur á bak við tölurnar og jafnvel ekki náð leikni í að telja. 

Talnaskilningur þeirra er mjög slakur og einkennist af því að þeir þurfa að nota mikið fing-

urna og önnur hjálpargögn þar sem þeir hafa ekki leikni í talningu. Kennarar þyrftu að þróa 

með sér færni til að nýta betur hjálpargögn eins og t.d. reiknivélar, talnagrindur, tölvufor-

rit, kubba og margs konar smádót til stærðfræðilegrar vinnu og gera sér grein fyrir mögu-

leikum þeirra og takmörkunum (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Einnig er vert að skoða bak-

grunn kennara sem kenna stærðfræði á yngra stigi og í raun hvort þeir hafi nóga þekkingu 

á námi og kennslu í stærðfræði til að þeir geti átt þá faglegu umræðu sem þarf til við nem-

endur til að byggja upp skilning hjá þeim. Grunnþekking kennara á talnaskilningi og 

kennslu á honum virðist ekki vera í samræmi við mikilvægi hans. Þarf ekki að athuga með 

að kennarar fái leiðsögn varðandi talnaskilning og þeim sé skapaður tími til umræðna um 

skipulag á stærðfræðikennslu? Jónína Vala Kristinsdóttir (2010) segir að til þess að fagleg 

umræða geti átt sér stað við undirbúning á kennslu þá þurfi þekkingu á námi og kennslu. 

Og því er vert að huga að hvort kennarar á yngsta stigi hafi næga þekkingu á stærðfræði-

kennslu. 

Dóróþea G. Reimarsdóttir (2011) bendir á að nemendur þurfa nægan tíma til að til-

einka sér grundvallarhugtök stærðfræðinnar vegna þess að þau eru ein forsenda þess að 

vald náist á dæmigerðri stærðfræði. Kennarar virðast ekki gera sér grein fyrir að talna-

skilningur hefur afgerandi áhrif á það hvernig þeim á eftir að vegna í framtíðinni í stærð-

fræðinámi sínu . Að nemendur í 5. bekk hafi ekki á valdi sínu að telja upp í 1000 er mikið 

áhyggjuefni. Þeim reynist erfitt að telja yfir 109 og nota tölur eins og 200 og 1000 sem 

næstu tölu á eftir. Telja yfir tug bæði aftur á bak og áfram óháð því hvaða tala er næst eða 

á undan. Þegar tölurnar frá 10 – 20 eru skoðaðar eiga þau í erfiðleikum með að telja aftur 

á bak frá 20, þessar tölur reynast nemendum oft mjög erfiðar og því mikilvægt að nem-

endur fái góðan tíma til að tileinka sér þær (Dóróþea G. Reimarsdóttir, 2015). Það virðist 
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sem nemendur mínir hafi ekki fengið þá kennslu eða þann tíma sem þarf til að tileinka sér 

færni og skilning á talnakerfinu svo þeir geti nýtt sér það í stærðfræðináminu.  

Annað atriði sem virðist valda nemendum erfiðleikum er skilningur þeirra á jafnaðar-

merkinu. Þau hafa ekki á valdi sínu hvað jafnaðarmerkið táknar og sjá ekki fyrir sér tengsl 

milli talna. Nemendur virðast líta á jafnaðarmerkið eins og á vasareikni og telja að svar 

komi þar beint á eftir. Þeir sjá ekki tengsl milli stærðar beggja vegna jafnaðarmerkisins og 

hafa ekki náð leikni í að sjá munstur út úr dæmum né hafa á valdi sínu að hliðra til tölum í 

samlagningu eða frádrætti. Þegar nemendur hafa ekki næga þekkingu á notkun á jafnaðar-

merkinu þá er hætt við að algebra verði þeim erfið (Carpenter o.fl., 2003).  

Vert er að hafa í huga orðræðu í stærðfræðitextum. Hún er flókin og textar innihalda 

mikið magn af upplýsingum (Kenney, 2005). Nemendur þurfa síðan að hafa hæfni til að 

lesa úr þessum upplýsingum og skilja hugtökin og geta tengt við reikniaðgerð. Ef einn 

þessara þriggja þátta bregst nemendum þá nær hann ekki að leysa verkefnið (Ejersbo og 

Steffensen; 2013). Nemendur eru margir hverjir slakir í lestri og hafa lítinn lesskilning og 

eiga oft erfitt með að tengja hugtök í stærðfræði við sína eigin bakgrunnsþekkingu. 

Skilningur þeirra á textum í námsbókum er lítill, misskilja orð og þar af leiðandi textann 

sem þeir eru að fást við og niðurstöður dæma verða eftir því. Í raun þarf einungis að lesa 

dæmin upphátt fyrir marga nemendur til að þeir skilji uppbygginguna í þeim. En að vera í 

vanda með stærðfræði byggir líka á því að þeir hafa ekki á valdi sínu að forgangsraða upp-

lýsingum til að geta nýtt sér þær í útreikningum (Lunde, 2002). Þeir þurfa að heyra orðin til 

að ná skilningi á textanum en við að heyra þessi orð fá þeir merkingu sem þeir þekkja. 

Þegar þeir lesa textann sjálfir verða þessi orð þeim ókunn og þeir ná ekki merkingu þeirra 

og tengja ekki við bakgrunnsþekkingu sína. 

Þegar nemendur byrja að sækja námsver hafa þeir oft á tíðum litla trú á sjálfum sér 

gagnvart stærðfræði því þeir eru búnir að basla í stærðfræði fyrstu árin í grunnskóla. 

Sjálfsmat þeirra og trú á sjálfum sér gagnvart stærðfræði er orðið lítið og því hafa mörg 

komið sér upp iðjuleysi í tímum (Lunde, 2002a). Það er því mikið verk fyrir höndum að 

finna leið til að finna vinnugleðina aftur og sjálfstrú þessara nemenda, allavega í náms-

verinu. Það er augljóst að námsefni þarf að vera við hæfi hvers og eins. Við þurfum að 

huga að því hvernig við kennum stærðfræðina og að nemendum sé gefið tækifæri á að 

handleika þau námsgöng sem til eru ásamt umræðu til að öðlast skilning á viðfangsefninu. 

Vert er að skoða mikilvægi þess að nemendur fái góðan tíma til að byggja upp góðan 

grunn í upphafi náms, öðlist skilning á viðfangsefninu og geti rökstutt og útskýrt með 

sínum eigin orðum (Boaler, 2016; Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002).  
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Eitt af því er að velja námsefni við hæfi þannig að nemandinn geti unnið áfram og 

haldið áfram að byggja á þeirri þekkingu sem fyrir er (Boaler, 2016). Í athugun minni á 

stöðu þekkingar nemenda minna komst ég að þeirri niðurstöðu að þeir hefðu getu í náms-

efni 3. bekkjar. Það er stórt stökk að fara tvö til þrjú ár aftur á bak í námsefni en eftir fyrri 

reynslu mína í að bakka ekki nógu langt með nemendur ákvað ég að taka stóra stökkið og 

fara það langt niður að nemendur gætu öðlast trú á getu sinni og fundið vinnugleðina. Það 

virðist vera þessum nemendum mínum sameiginlegt að þeir höfðu algjörlega misst áhug-

ann á stærðfræði, sátu aðgerðarlausir í tímum og reyndu engan veginn að prófa sig áfram 

með viðfangsefni sín (Lunde, 2002). Eftir að þeir fóru í 3. bekkjar námsefni tók svolítinn 

tíma að koma þeim í gang og eiga við þá umræður um námsefnið. Þeir áttu erfitt með að 

orða hugsanir sínar og voru hræddir við að segja einhverja vitleysu. Þeim tíma sem ég 

varði í umræður og skoða með þeim talnamunstur var þeim mjög mikilvægur (Boaler, 

2016). Einnig lagði ég fyrir hópinn léttar þrautir til að örva þá til frekari umræðna. Þeir 

þurftu mikla hvatningu og oft var löng bið eftir svörum. En ég gaf þeim þann tíma sem 

þurfti til að fá þá til að svara og hrósaði þeim mikið fyrir að svara þó svo svörin væru alla 

vega. Með tímanum fann ég að þeir fóru að trúa því að þeir gætu gert eitthvað sjálfir. Að 

kennarar þurfi að hafa trú á nemendum og jákvæðar væntingar til þeirra svo þeir sýni 

áhuga eru orð að sönnu. Hvatning mín sem kennara er mikilvæg ásamt því að gefa þeim 

tíma til stærðfræðilegrar hugsunar (Boaler, 2016). 

Þó svo að mér hafi fundist framfarir hægar má ég ekki vanmeta gleði þeirra með að 

geta unnið sjálfstætt ásamt því að þeir fóru að gera sér grein fyrir hvar geta og styrkleikar 

þeirra lágu. Umhugsunarvert er þegar einn af nemendum mínum kom til að skipta um bók 

af því að honum fannst hún of þung. Hann vildi bók sem hann gæti unnið í því honum 

fannst stærðfræðin svo skemmtileg. Þessi nemandi var mjög neikvæður í upphafi rann-

sóknar. 

Hinum sem fannst Sproti 3b æfingahefti vera heldur erfitt fengu aftur léttara námsefni. 

Þeir sóttust eftir því sjálfir en á annan hátt en þeir voru að skoða Sprotabækur á kennara-

borðinu og spurðu hvort þau mættu reikna þessa viðkomandi bók, Sproti 2a æfingahefti. 

Þessir tveir nemendur eiga í miklum erfiðleikum með stærðfræðina. Mér til undrunar virð-

ast þau ekkert vera að spá í að bækurnar séu fyrir yngri nemendur, heldur einungis að spá 

að þeir geti reiknað og unnið sjálfstætt. Þeir virðast læra best þegar þeir eru sjálfstæðir í 

vinnu sinni í stærðfræði og geta útskýrt dæmin sín með sínum hugsanagangi og á sínu 

tungumáli (Lunde 2002a). Af þessu má læra að þegar nemendur eru í námsefni við hæfi 

kemur vinnugleðin og sjálfstrúin, að geta gert eitthvað, sem þeir vilja viðhalda og er þeim 

svo mikilvægt (Boaler, 2016; Clements og Sarama, 2014). 
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Clements og Sarama (2014) segja að öll börn eigi að hafa námsefni við hæfi en hér á 

landi er aðeins gefin út ein stærðfræðibók á miðstigi, Stikabækurnar, ein bók á önn og eru 

þær aldursmiðaðar. Eitt af því sem hvílir á mínum herðum er að fá nemendum í hendur 

verkefni og námsbækur sem henta þeim. Námsefni er af skornum skammti og er ætlast til 

að kennarar útbúi námsefni handa nemendum og ljósriti það. Þessi ljósrit eru misgóð að 

gæðum og nemendur verða þreyttir að vinna eingöngu á ljósrituð blöð. Það er ekki lausn 

að vera endalaust með ljósrit. Nemendur í námsveri vilja hafa bók eins og hinir. Það skiptir 

miklu máli hvernig viðfangsefni nemendur takast á við í skólanum því það hefur mikil áhrif 

á líðan þeirra og hvernig þeim gengur í náminu. Samskiptin sem þeir upplifa í gegnum 

verkefni sín við kennara hafa áhrif á framvindu námsins (Carpenter o.fl., 2003).  

Ég er að láta nemendur fara í gegnum námsefni árgangsins með misjöfnum skilningi og 

árangri. Þessir nemendur þurfa mikinn stuðning og mín vinna felst í raun í því að læra með 

þeim. Þeir eru áhugalausir um framvindu námsins og sjálfstraust þeirra er lítið þegar 

kemur að stærðfræði. Það að hafa ekki úrval af námsbókum handa nemendum setur mig 

sem kennara í mikinn vanda. Það er hlutverk kennarans að miðla og velja námsefni handa 

nemendum. Verkefnaval hefur mikil áhrif á nemendur ásamt því að kennarar eru í nánum 

samskiptum við þá um verkefnin. Þessi samskipti eru nemendum mikilvæg og hafa mikil 

áhrif á nám þeirra (Carpenter o.fl., 2003).  

Í skóla án aðgreiningar er markmiðið að koma til móts við alla nemendur á þeirra for-

sendum og lagt upp með einstaklingsmiðað nám. Hér í mínu starfi verðum við mikið vör 

við sparnað sem skapar mikið álag á kennarann, en fyrst og fremst bitnar hann á nemend-

unum. Þeir eru í stórum bekkjum og fá ekki þá þjónustu eða þann stuðning sem þeir eiga 

rétt á nema að takmörkuðu leyti ásamt því að námsefnið er mjög takmarkað. 

Upplifun mín er sú að ég og kennarar hér við skólann erum mjög bókamiðuð og virðist 

kennslan vera í kappi við tímann við að klára kennslubókina á viðkomandi önn. Boaler 

(2016) segir að þegar allt kapp er lagt á að klára bækur komi það niður á skilningi nemand-

ans. Kennslan þurfi að fara meira inn á að dýpka námsefnið ásamt því að kennarinn eigi 

umræður við nemandann og eru þetta orð að sönnu. Nemendum er ekki gefinn nægur 

tími til að skilja námsefnið og hermikennsla mikið notuð þ.e. nemendur horfa á dæmi sem 

sýnir hvernig það er reiknað og eiga síðan að fylgja eftir sömu röð reikniaðgerða í næsta 

dæmi eins og uppsetta dæmið sýnir. Það hefur sýnt sig að nemendur geta ekki tileiknað 

sér stærðfræði með því að herma eftir reikniaðferðum sem þau skilja ekki og sú kennslu-

aðferð skilar ekki árangri (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004). 

Einnig ætlumst við til að nemendur læri alla efnisþætti sem lagt er upp með í náms-

bókunum. Þetta er eitthvað sem ég þarf að skoða betur hjá mér. Það þarf að velja hvað 
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nemandinn á að læra og byggja á grunnatriðum í stærðfræði og ná góðum tökum á því til 

að geta tengt við daglegt líf. Það þurfa ekki allir að læra allt í stærðfræði (Lunde, 2002a).  

Við þurfum að huga sérstaklega að þeim nemendum sem standa höllum fæti í stærð-

fræði og eins og það er orðað að nemandinn gefist ekki upp, þeyti bókinni út á gólf og 

gefist upp á að læra vegna þess að textinn er alltof þungur (Ejersbo og Steffensen, 2013, 

bls. 56). Það sýndi sig að þegar nemendur voru í námsefni sem þeir réðu við þá fylltust 

þeir kappi og unnu vel. Annað sem kom mér að óvart hve fljótir þeir voru að gefast upp, 

hætta að vinna og fóru að horfa út í loftið þegar námsefnið var þeim heldur þungt á með-

an aðrir létu mig vita að þeir vildu fá efni sem þeir gætu unnið sjálfstætt í. Það sést því hve 

mikilvægt er að námsefni sé við hæfi nemenda og því að það er ekki nóg að útskýra enda-

laust tákn og hugtök í stærðfræði. Þeir þurfa að kynnast námsgögnum með því að hafa 

þau við hendina og handleika þau ásamt því að nota í ólíku samhengi (Carpenter o.fl., 

2003).  

Eitt af því sem ég hef tekið upp á meðan á verkefnavinnu stendur er meiri umræða við 

nemendur um verkefnin og láta þau útskýra fyrir mér hugsun sína. Nemendur þurfa að 

eiga umræður um námsefnið og það hefur tekið tíma að æfa þau upp í að útskýra og tjá 

sig um vinnu sína. Þau hafa verið föst í að fá rétt svar og viljað fá að vita hvort svarið sé 

rétt eða ekki. Eins hef ég sett þau í hópa til að ræða málin en þegar ég fylgist með þeim 

ræða málin sín á milli er umræðan yfirborðskennd og ómarkviss. Það skiptir því miklu máli 

fyrir nemendur að kennarinn stýri umræðum, hvetji þá til að tjá sig og gæti þess að allir fái 

tækifæri til að útskýra hugsanir sínar (Boaler, 2016). Það eru alltaf nemendur sem vilja 

sitja og hlusta en það þarf líka að fá þá til að tjá sig. Þegar nemendur fara að fást til að 

útskýra mál sitt er eins og þeir fari að spá meira í hvað þeir eru að framkvæma í stærð-

fræðinni. Ég held að ég hafi vanmetið þann tíma sem ég hef eytt með nemendum að ræða 

um stærðfræðina. Með meiri umræðum áttaði ég mig betur á hvort þeir hafa á valdi sínu 

að telja og hver skilningur þeirra er á tölum á undan og eftir og hver talnaskilningur þeirra 

er. Carpenter o.fl. (2003) segja að það sé mikilvægt að nemendur setji fram tilgátur í 

stærðfræði því það gefur okkur mikilvægar upplýsingar um stöðu þeirra í stærðfræði og 

hver talnaskilningur þeirra er. Í upphafi verkefnisins var ég óörugg með að meta stöðu 

nemenda minna og tók mikinn tíma í að finna út hvar þeir stóðu. Á meðan verkefnavinnu 

stóð hefur færni mín í að eiga stærðfræðilegar umræður við nemendur þróast og eflst. Í 

þessum umræðum við nemendur er hægt að laða fram stærðfræðilega hugsun nemenda 

og fá á tilfinninguna hverskonar svara má vænta frá nemendum. Þá þarf að geta túlkað 

svör þeirra og tengja við námið og um leið upplifa þá færni sem þeir hafa tileinkað sér og 

greina framfarir þeirra út frá þeim upplýsingum (Kristín Bjarnadóttir, 2003). 
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Erfiðlega hefur mér gengið að fá þá til að setja fram tilgátur og kemur það heim og 

saman við að þeir eiga einnig í erfiðleikum með forspá í lestri. Að spá í framhald sögu eða 

svara spurningum þar sem þarf að lesa á milli línanna er þeim erfitt. 

Niðurstöður mína styðja þær rannsóknir sem eru til staðar um nám barna í stærðfræði 

en til þess að nemendur nái tökum á stærðfræði verða þeir fyrst og fremst að ná tökum á 

talnaskilningi. Það þjónar engum tilgangi að ana áfram í námsefninu til þess eins að „klára“ 

bók. Þegar þeir koma upp á miðstig og hafa ekki á valdi sínu talna- og aðgerðarskilning þá 

fer lítið nám fram. Og þessi endalausa kennsla að láta þau herma eftir dæmum er ekki að 

skila sér (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004) og að láta þá læra utanað eitthvað sem þeir hafa 

engan skilning á er síðan gleymt og grafið þegar á þarf að halda. Það verður að leggja meiri 

áherslu á að þeir fái að tjá sig og nota sínar skýringar í stærðfræði og hvaða leið þeir fara 

að dæmunum. Þeir þurfa að skiptast á skoðunum til að efla skilning sinn á orðum og 

hugtökum á fyrstu árum þeirra í grunnskóla og eiga umræður við kennarann um námsefn-

ið. Þetta kapp að klára námsbækur á kostnað skilnings verður að víkja fyrir bættum 

kennsluháttum með því að gera kennsluna fjölbreytta og nálgast viðfangsefnið á marg-

breytilegan hátt, fara hægar yfir og dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu (Boaler, 2016).  

Við verðum að gera okkur grein fyrir að slök kennsla bitnar á nemendum okkar og 

skerðir framtíðarmöguleika þeirra til frekara náms. Við vinnum í skóla án aðgreiningar og 

þar á að vera einstaklingsmiðað nám og því er mikilvægt að skólinn bregðist við þörfum 

hvers nemanda með viðeigandi hætti. Ef það er ekki gert erum við að bregðast þessum 

börnum og svipta þau tækifæri til að þroska með sér stærðfræði á eðlilegan hátt til að 

geta nýtt sér hana í hinu daglega lífi (Jónína Vala Kristinsdóttir, Dóróþea Reimarsdóttir, og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2016). 

Ég hefði viljað sjá meiri árangur hjá nemendum mínum á þessum tíma en það má ekki 

vanmeta hvert hænuskref í rétta átt. Góðir hlutir gerast hægt. Þeir nemendur sem ég setti 

í námsefni fyrir 3. bekk una sælir við sitt, sækja bækur sínar og vinna í sínum verkefnum en 

sitja ekki og láta tímann líða. Annað sem vakti athygli mína er að þeir virðast vera hættir 

að spá í að námsefnið sé 3. bekkjar heldur finna að námsefnið hentar og þeir ráða við það. 

Þeir eru farnir að taka þátt í umræðum um námsefnið og þora að tjá sig og skoða mismun-

andi úrlausnir en það tók langan tíma að fá þá í þora að tala og það heyrist æ sjaldnar að 

þeir bera fyrir sig orðin „ÉG SKIL EKKI“.  

Nemendur þurfa að eiga umræður um námsefnið og það hefur tekið tíma að æfa þá 

upp í að útskýra og tjá sig um vinnuna. Þeir hafa verið fastir í að fá rétt svar og vilja fá mitt 

svar hvort dæmið sé rétt eða rangt. Þeir eiga margir hverjir erfitt með lestur og hugtaka-

skilningur þeirra er mjög slakur. Stundum er nóg að lesa fyrir þá dæmin þá skilja þeir hvað 
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um er beðið. Margir skjólstæðinga minna hafa ekki þá hugsun að geta munað upplýsingar. 

Ég hef reynt að fá þá til að hugsa með „blýantinum“ og skrifa tölur eða upplýsingar á blað. 

Að nota skemmtilega samlíkingu og/eða myndlíkingar hefur hjálpað mér mjög mikið. 

Það er mjög áþreifanlegt að geta ekki borðað níu súkkulaðirúsínur úr skál ef þar eru ein-

ungis fimm. Það vita allir hversu slakir sem þeir eru í stærðfræði. Stundum hef ég sett 

sentikubba í skál eða sætisgildiskubba á borðið til að leggja áherslu á orð mín. En við þurf-

um að gæta þess að myndlíkingin yfirtaki ekki skilning nemenda og á það sérstaklega við 

um merkin „stærra en“ og „minna en“ (Ejersbo og Steffensen, 2013). Nemendur eiga erfitt 

með að ná tökum á táknunum „> og <“. Þá er gott að standa upp og skoða stærð mína á 

móti nemandanum. Oft dugar að fara í þær umræður og láta þau útbúa merkið með hönd-

um. Stundum nota ég það líka að ég „má pota“ í þau af því ég er hærri en þau. Varast skal 

þó að láta þau fara í þann leik sín á milli því „potið“ getur orðið of fast frá næsta félaga.  

Teikningar og liti er mjög gagnlegt að nota. Það skýrir leið þeirra. Ég nota mikið teikn-

ingar og liti en þarf að fá þá sjálfa til að teikna upp og æfa sig að merkja og skýra upp verk-

efni með litum (Boaler, 2016). Sjálfri hættir mér að vera of fljót til að teikna upp sjálf verk-

efnin en flestir nemendur sem koma til mín hafa slaka skriftar- og teiknifærni (Lunde, 

2002c). Teikningar og litir í reikningsbókina hjálpa þeim við að fanga viðfangsefnið og 

hefur reynst mér vel sérstaklega í brotum. Mörg sem eru að reikna + og – gleyma sér og 

leggja allt saman eða draga frá. Mikilvægt er að láta þá sjálfa auðkenna (með t.d. rauðum) 

og + (með t.d. bláum). Liti má nota miklu meira til auðkenningar heldur en gert er. 

Einn hluti af skólastarfinu eru próf. Og í stærðfræði er auðvelt að búa til próf og leggja 

fyrir nemendur. Námsbækur nemenda er byggðar upp á prófum eftir hvern kafla og síðan 

eru lokapróf sem gefin eru út með bókunum sem eru löng en gefa góða lýsingu á kunnáttu 

nemenda. Próf eru nemendum í námsveri mikill kvíðavaldur og flest hafa slæma reynslu af 

prófum. Það hefur tekið langan tíma að byggja upp trú þeirra á prófum og hefur gefist 

best að þau séu mjög stutt og úr afmörkuðu námsefni þannig að hægt sé að nota þau sem 

hvatningu til frekari framfara. Mikilvægt er að passa upp á að lesa fyrir þau fyrirmæli og 

jafnvel umorða spurningar og á meðan þeir eru að taka próf að benda þeim á að skoða 

viðkomandi dæmi betur. Nauðsynlegt er að eiga jákvæðar umræður um prófin og fara í 

gegnum þau með nemendum (Boaler, 2016). Með þessu móti hefur tekist að minnka 

kvíða þeirra gagnvart prófum og alveg ótrúlegt hvað einkunn 8 og yfir gefur mikla gleði og 

aukið vinnuframlag.  

Sjálf hef ég verið of bundin bókum og því setti ég mér það markmið að vera með einn 

tíma í viku í umræður og vinna með þrautir. Þrautalausnir og aðrar rökhugsanir hafa þeim 
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þótt skemmtilegar en á meðan þau er að æfast upp í þessum vinnubrögðum verður að 

gæta þess að verkefni með þrautum eða rökhugsun séu það létt að þau geti leyst þau. Í 

fyrstu hætti mér til að vera með of þung verkefni fyrir nemendur. Úthaldið er lítið hjá 

nemendum og þeir eru fljótir að gefast upp þar sem trú á eigin getu var ekki mikil í upphafi 

en hefur heldur lagast.  

Ég hef lært af þessari rannsókn að æðubunugangur í námsefni og endalaust að sleppa 

dæmum skilar litlum sem engum árangri. Það þarf að finna út hvar nemendur eru staddir 

og velja námsefni út frá kunnáttu þeirra og getu til að einhver árangur náist. Ég er með 

nemendur úr 5.- 7. bekk og þegar kunnátta þeirra er krufin til mergjar þá virðist þurfa að 

fara niður í námsefni 3. bekkjar og byggja upp vinnugleði og þekkingu þeirra. Stemmir það 

við skrif Olav Lunde (2002c) þar sem hann segir að nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræði virðast missa þráðinn í 3. - 4. bekk. 

Þó svo að ég upplifi ekki stórkostlegar framfarir hjá nemendum mínum í talnaskilningi 

þá gerast ekki kraftaverkin á örfáum mánuðum. Þeir nemendur sem koma í námsver og 

eru í námsefni sem þeir ráða við upplifi ég að séu vinnusamari og sjálfstæðari í vinnu-

brögðum en þeir voru ásamt því að þeir eru hættir að spá í að þetta námsefni sé ætlað 

yngri nemendum. Vilja námsefni sem þeir ráða við. Þeir bíða eftir tímunum þar sem ég tek 

fyrir æfingar með talnaskilning og þrautalausnir og eru farnir að eiga stærðfræðilegar um-

ræður sín á milli við lausnaleit sína. 

 Markmiðið er að koma nemendum upp í námsefni árgangsins. Það er gott að upplifa 

að nemendur hafi öðlast smá trú á sjálfum sér í stærðfræði og það eitt er sigur út af fyrir 

sig. Foreldrar eru sáttir því börnin þeirra eru ánægð og ekki skemmir það ánægjuna að vita 

til þess að þeim finnst stærðfræðin orðin skemmtilegasta fagið í skólanum.  

Þessi litla rannsókn segir okkur það að við þurfum að hætta þessum „æðibunugangi“ 

yfir námsefnið, heldur fara meira inn á dýptina og skilning nemenda (Boaler, 2016). Það 

kemur okkur í koll síðar þegar nemendur okkar missa þráðinn og gefast upp við að læra 

stærðfræði. Við þessa upplifun er ég er orðin öruggari með mig að taka ákvarðanir varð-

andi námsefnið og þegar ég þarf get ég vísað í fræðin mér til stuðnings. 
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6 Lokaorð 
Ég veit að þú heldur að þú skiljir það sem þú heldur að ég hafi sagt, en ég er ekki viss um 

að þú gerir þér grein fyrir því að það sem þú skildir er ekki það sem ég átti við. (Aldís 

Yngvadóttir, 2000, bls. 119) 

Þessi orð komu oft upp í huga minn þegar ég sat við að leiðbeina nemendum í stærðfræði 

og upplifi ekki alltaf skilning á orðum mínum. Á meðan á þessari rannsókn stóð komu þessi 

orð æ sjaldnar upp í huga minn þar sem nemendur voru að vinna í verkefnum sem þeir 

réðu við en ekki í námsbókum árgangsins.  

Nú er komið að lokum þessarar rannsóknar en þessi vinna hefur verið einstaklega 

gefandi, skemmtileg og sérlega lærdómsrík vegferð. Þessi rannsókn hefur eflt mig í starfi 

og gefið mér einstakt tækifæri til að prófa mig áfram í leit minni að gera betur í starfi. Ég 

var uppfull af innri togstreitu um verkefnaval nemenda minna þegar ég lagði af stað í 

þessa rannsókn en þegar ég upplifi vinnugleði og sé ljómann á barnsandlitunum þegar þau 

koma í námsverið hefur óöryggi mitt minnkað og trú mín að ég sé að taka réttar ákvarð-

anir fyrir þessi börn aukist. Upplifun mín er sú að ég sé rétt að byrja þessa rannsókn og 

þessi ritgerð er aðeins fyrsti kaflinn í þeirri rannsókn því nú er að fylgja eftir þessum 

nemendum í stærðfræðinámi sínu, efla þá og styrkja enn frekar. Allt stærðfræðinám á að 

vera við hæfi hvers einstaklings og koma til móts við þarfir hvers og eins þar sem áhersla á 

að vera á margskonar nálgun á námsefnið ásamt því að allir hafi aðgang að námsbókum 

við hæfi. Að námsmat verði ekki yfirþyrmandi og valdi ekki barninu kvíða heldur verði 

hvetjandi og leiðbeinandi til áframhaldandi náms en jafnframt að gera réttmætar kröfur til 

þeirra.  

Hvert einasta barn er gullmoli foreldra sinna og í allri vinnu með barni og foreldrum 

skal leitast við að hafa það að leiðarljósi. Öll börn eru gædd hæfileikum sem þarf að hlúa 

að og styrkja svo sjálfsmynd þeirra verði jákvæð þannig að lífið og tilveran verði bærileg. 

Hvert barn hefur rétt á að lifa eins heilbrigðu lífi og hægt er í skólaumhverfinu og upplifa 

sig sem jafningja meðal jafningja. 

Í þessari ófullkomnu veröld sem við lifum í erum við endalaust að leita lausna á því 

hvað við getum betur gert eða hvað má betur fara. Hvað sem við tökum okkur fyrir hendur 

og ætlum að gera vel þá verðum við að undirbúa verkið sómasamlega. Burtséð frá því 

hvaða kennsluháttum eða skólastefnum er beitt hverju sinn þá er það nemandinn sem 
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skiptir alltaf höfuðmáli. Að hver nemandi fái tækifæri til að fræðast á sínum forsendum. 

Mæti jákvæðu viðhorfi og trú kennarans á hæfileikum hans og atgervi þannig að hann 

upplifi skólagöngu sína á jákvæðan hátt, geti þannig bætt sjálfsmynd sína, notað námið sér 

til gagns og geti gengið hnarrreistur út í samfélagið. 

 



 

98 

 

Heimildaskrá 

Aldís Yngvadóttir (ritstjóri). (2000). Að ná tökum á tilverunni – handbók kennarans. (Bogi 

Arnar Finnbogason þýddi) Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson. (2007). Færni og þekking 

nemenda við lok grunnskóla: Helstu niðurstöður PISA 2006 í náttúrufræði, stærðfræði 

og  lesskilningi. Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

Attwood, T. (2016). Does testing for dyscalculia help? SEn Journal for special needs. Sótt af 

https://senmagazine.co.uk/articles/articles/senarticles/does-testing-for-dyscalculia-

help 

Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students´potential through creative 

math, inspiring messages and innovative teaching. San Francisco: Jossey - Bass. 

Carpenter, T. P., Franke, M. L. og Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating 

arihmetic and algebra in elementary school. Portsmouth: Heimemann. 

Clements, D. H. og Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math: The learning 

trajectories approach (2. útgáfa). New York: Routledge, Taylor og Francis Group. 

Dalvang, T. (2008). The compass model – a possible tool for dialogue, reasoning and 

understanding of situations in which learners experience difficulties in their 

mathematical education. 11th International Congress on Mathematical Education, 

Monterrey, Mexíkó. Sótt af http://tsg.icme11.org/document/get/713 

Dóra S. Bjarnason. (2007). Örlagadísirnar spinna, en við sláum vefinn. Í Kristín 

Aðalsteinstóttir (ritstj.Leitin lifandi, líf og störf sextán kvenna (bls. 201-216). 

Háskólaútgáfan. 

Dóróþea G. Reimarsdóttir. (2011). Lengi býr að fyrstu gerð : stærðfræðifærni sex ára 

barna, mat og íhlutun. Óbirt M.Ed. ritgerð: Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/10269 

Dóróþera G. Reimarsdóttir. (2015). Þróun talna-og aðgerðaskilnings og mat við upphaf 

grunnskólagöngu. Glæður: Tímarit um uppeldis- og skólamál, 25(1),25-34. 

Ejersbo L.R. og Steffensen B. (2013). Læsning i Matematik for dansk- og matematiklærere. 

Nordby, Samsø : Forlaget Maatematik. 

Ferguson, D.L., Ralph, G., Meyer, G., Lester, J., Droege, C., Hafdís Guðjóndsóttir, Sampson, 

N.K. og Willams, J. (2012). Nám fyrir alla. (Ásta Björk Björnsdóttir þýddi) Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

https://senmagazine.co.uk/articles/articles/senarticles/does-testing-for-dyscalculia-help
https://senmagazine.co.uk/articles/articles/senarticles/does-testing-for-dyscalculia-help
https://moodle.hi.is/pluginfile.php/119843/mod_page/content/14/Dalvang_Norway_Tool_for_dialoque.pdf
https://moodle.hi.is/pluginfile.php/119843/mod_page/content/14/Dalvang_Norway_Tool_for_dialoque.pdf
https://moodle.hi.is/pluginfile.php/119843/mod_page/content/14/Dalvang_Norway_Tool_for_dialoque.pdf
http://tsg.icme11.org/document/get/713
http://hdl.handle.net/1946/10269
http://hdl.handle.net/1946/10269
http://hdl.handle.net/1946/10269


 

99 

Freyja Birgisdóttir. (2016). Orðaforði og lestrarfærni: Tengsl við gengi nemenda í 

lesskilningshluta PISA. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/wp-content/uploads/2016/09/04_16_serrit.pdf 

Freyja Hreinsdóttir. (e.d.). Stærðfræðilæsi. Í Helstu niðurstöður PISA 2015. 

[bráðabirgðaskýrsla]. Reykjavík: Menntamálastofnun. Sótt af: 

https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf 

Fuson, Karen C., Kalchman, Mindy og Bransford, John D. (2005). Mathematical 

understanding: An introduction. Í M.Suzanne Donovan and John D. Bransford 

(ritstjórar). How students learn mathematics in the classsroom (bls.217-256). 

Washington:National Research Council. 

Hafdís Einarsdóttir. (2015). Líðan nemenda sem eiga við sértæka stærðfræðiörðugleika að 

etja. Glæður, 25(1), 71–82. 

Hafdís Einarsdóttir. (2016) Sértækir stærðfræðiörðugleikar. Flatarmál, 23(1), 18-25 

Hafdís Guðjónsdóttir. (2011). Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna. Ólíkar leiðir við 

gagnaöflun. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/010.pdf 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. (2010). Kennsla í fjölbreyttum nemendahópi. 

Í Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (ritstjórar). Fjölmenning og skólastarf 

(bls. 187- 205). Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum og Háskólaútgáfan. 

Hafþór Guðjónsson. (2008a). PISA, læsi og náttúrufræðimenntun. Netla - Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af 

http://netla.khi.is/greinar/2008/015/index.htm. 

Hafþór Guðjónsson. (2008b). Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund.Netla –

veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm 

Hafþór Guðjónsson. (2011). Kennarinn sem rannsakandi. Netla – veftímarit um uppeldi og 

menntun. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2010/011.pdf 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2010). Kennarinn í skóla án aðgreiningar: Áhrifavaldar á 

hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara. Ráðstefnurit Netlu – 

Menntakvika 2010. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf 

Holt, J. (1964). How children fail. New York: Delta.Howden, H. (1989). Teaching number 

sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6 – 11. 

Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir(ritstjórar). (2012). 

Skóli án aðgreiningar og sérstakur stuðningur við nemendur: Stefna skóla- og 

frístundaráðs Reykjavíkur. Reykjavík: Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Sótt af 

http://netla.hi.is/wp-content/uploads/2016/09/04_16_serrit.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf
https://moodle.hi.is/pluginfile.php/119843/mod_page/content/14/HE_Lidan_%20nemenda.pdf
https://moodle.hi.is/pluginfile.php/119843/mod_page/content/14/HE_Lidan_%20nemenda.pdf
http://netla.hi.is/menntakvika2011/010.pdf
http://netla.khi.is/greinar/2008/015/index.htm
http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm
http://netla.hi.is/menntakvika2010/011.pdf
http://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf
http://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf


 

100 

 

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/Stefna-

skolianadgreiningar1.pdf 

Høien, T. (2008). Handbók fyrir Logos: Greining á Dyslexíu og öðrum lestrarerfiðleikum 

(Bjarnfríður Jónsdóttir, Guðbjörg Ingimundardóttir, Guðlaug Snorradóttir og Gyða M. 

Arnmundardóttir þýddu). Reykjavík: Prentmet. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2006). Strong, independent, able to learn more: inclusion 

and the construction of school students in Iceland as diagnosable subjects. Discourse: 

Studies in the cultural politics of education., 21(1), 103-119. 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 

kennaraefni. Reykjavík: Æskan. 

Ívar Rafn Jónsson. (2008). „Að virkja sjálfstæða hugsun nemenda“. Netla – veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2008/008/index.htm 

Jóhanna Einarsdóttir. (2009). Starfendarannsóknir. Reykjavík: RannUng- Rannsóknarstofa í 

menntunarfræðum ungra barna. Sótt af: 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/rannung/um

starfendarannsoknir.pdf 

Jónína Vala Kristinsdóttir, Dóróþea Reimarsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir. (2016). „There 
is always something new after nine“ Í L. Lindenskov (ritstjóri), Special Needs in 
Mathematics Education.( bls 67-80). Aarhus: Danish School of Education.  

Jónína Vala Kristinsdóttir. (2004). Öll börn geta lært að reikna. Glæður, 4(1), 1-10 

Kenney, J. M. (2005). Mathematics as language. Í Joan M. Kenney, Euthecia Hancewicz, 
Loretta Heuer, Diana Metsisto og Cynthia L. Tuttle (ritstjórar), Literacy strategies for  
improving mathematics instruction. (bls. 1-8) Sótt af 
http://www.ascd.org/publications/books/105137/chapters/Mathematics-as-
Language.aspx 

Kristín Bjarnadóttir. (2003). Menntun stærðfræðikennara, námsmat og stærðfræðileg 
hæfni. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun.Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2003/009/ 

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A user´s guide. London: Saga 

Puplications. 

Lunde, O. (2002a). Rummelighed i matematik: Om elevens vanskeligheder i matematik (M. 

W. Andersen þýddi). Albertslund, Danmörk: Malling Beck.  

Lunde, O. (2002b). Rummelighed i matematik: Vejledning i kortlægning af elevens 

vanskeligheder (M. W. Andersen þýddi). Albertslund, Danmörk: Malling Beck.  

Lunde, O. (2002c). Rummelighed i matematik: Om at støtte eleven (M. W. Andersen 

þýddi). Albertslund, Danmörk: Malling Beck. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/Stefna-skolianadgreiningar1.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/Stefna-skolianadgreiningar1.pdf
http://netla.hi.is/greinar/2008/008/index.htm
http://www.ascd.org/publications/books/105137/chapters/Mathematics-as-Language.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/105137/chapters/Mathematics-as-Language.aspx
http://netla.hi.is/greinar/2003/009/
http://netla.hi.is/greinar/2003/009/


 

101 

McNiff, J. (2010). Action research for professional development. Concise advice for new 

(and experienced) action research. Dorset: September books. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013a). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013b, 3. desember). Niðurstöður úr PISA 
rannsókn fyrir 2012 liggja fyrir. Sótt af 
https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7826  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Hvítbók um umbætur í menntun. Sótt af 
vef www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Hvitbok_baeklingur_v21-
LQ.pdf 

Menntamálastofnun. (e.d.) Samantekt. Í Helstu niðurstöður PISA 2015 

[bráðabirgðrskýrsla]. Reykjavík: Höfundur. Sótt af 

https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf 

Nanna Dóra Ragnarsdóttir. (2002). Talnaskilningur barna við upphaf skólagöngu. 
Flatarmál. 10(1), 18 - 25. 

Nanna Kristín Christiansen. (2010). Skóli og skólaforeldrar, ný sýn á samstarfið um 

     nemandann. Reykjavík. Höfundur. 

Nieto, S. (2010). The light in their eyes. Creating multicultural learning communities 

(2.útg.). New York:Teachers College Press Columbia University. 

O´Connell, S. (2005). Now i get it. Strategies for building confident and competent 
mathematicians, K6. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012) Lýðræði og mannréttindi,  
grunnmenntun á öllum skólastigum. Sótt af 
http://vefir.nams.is/flettibaekur/ritin/lydraedi_og_mannrettindi/lydraedi.html#/
1/ 

Ólafur Páll Jónsson. (2011). Lýðræði, réttlæti og menntun. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. 

Rósa Eggertsdóttir. (2009). Byrjendalæsi. Íslenska í 1. og 2. bekk: Handbók kennara. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Sapon-Shevin, M. (2007). Widening the circle. The power of inclusive classrooms. Boston: 

Becon Press 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: 
Heimskringla − Háskólaforlag Máls og menningar.  

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls 161-179). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7826
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Hvitbok_baeklingur_v21-LQ.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Hvitbok_baeklingur_v21-LQ.pdf
http://vefir.nams.is/flettibaekur/ritin/lydraedi_og_mannrettindi/lydraedi.html#/1/
http://vefir.nams.is/flettibaekur/ritin/lydraedi_og_mannrettindi/lydraedi.html#/1/


 

102 

 

Þóroddur Helgason. (2010). Fjölmenningarlegir grunnskólar í þremur löndum. Í Hanna 
Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (ritstjórar). Fjölmenning og skólastarf 
(bls.71-103). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum og Háskólaútgáfan. 

 

 

 

 



 

103 

Viðauki A: Margföldunartafla 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

11 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 

12 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 
 

 

 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 


