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Ágrip 

Það getur verið snúið verkefni fyrir kennara að finna leiðir til að styðja 

nemendur, sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, við að auka hæfni sína 

í stærðfræði. Nemendur, sem ítrekað hafa upplifað ósigur í námi, telja sér oft 

trú um að stærðfræði sé námsgrein sem sumir hafa á valdi sínu og aðrir ekki. 

Þeir álíta að þeir hafi ekki það sem þarf til að verða góðir í stærðfræði og sjá 

ekki tilgang með náminu. Tilgangur rannsóknarinnar, sem hér fer á eftir, er 

að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu kennara af því að vinna með 

nemendum sem eiga erfitt með stærðfræði. Leitað var svara við eftirfarandi 

spurningu: Hver er reynsla kennara af því að vinna með nemendum sem eiga 

erfitt með stærðfræðinám? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin fyrirbærafræðileg aðferð, 

Vancouver-skólinn, sem ætlað er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. 

Átta kennarar voru þátttakendur í rannsókninni og byggðust viðtölin upp á 

opnum spurningum. Fjögur meginþemu komu fram:  

a) Nemendum, sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, er oft kennt í 

annarri stofu en bekkjarstofu, því það þjónar hagsmunum þeirra betur.  

b) Að finna sínar eigin lausnaleiðir hefur jákvæð áhrif, bæði á námsgleði og 

námsárangur nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, einnig í 

hópavinnu nemenda sem búa yfir ólíkri hæfni í stærðfræði. 

c) Ýmsir þættir hafa áhrif á að flestir nemendur vinni með sama námsefni í 

stærðfræði.  

d) Í stærðfræðikennslu nemenda, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, er mikil 

áhersla lögð á vellíðan þeirra, en eitt það erfiðasta sem stærðfræðikennarar 

standa frammi fyrir er uppgjöf nemenda. 

Leiðir til úrbóta og hugmyndir að framtíðarrannsóknum voru reifaðar og 

sú ályktun dregin að fara þyrfti markvisst inn í skólasamfélagið með fræðslu 

um nýjustu rannsóknir sem snúa að stærðfræðinámi. Fræðslan þyrfti að ná til 

nemenda, foreldra, kennara, skólastjórnenda og annarra starfsstétta sem koma 

að stærðfræðinámi nemenda.  

 

Lykilorð: Stærðfræðinám, erfiðleikar með stærðfræðinám, skóli án 

aðgreiningar, að finna eigin lausnaleiðir, vellíðan nemenda. 



 

  



 

Abstract 

Supporting students who face difficulties in learning mathematics and help 

them increase their mathematical competences can be challenging for teachers. 

Students who repeatedly have experienced frustration often believe that 

mathematics is a subject which can only be mastered by some but not by others. 

They think that they do not have what it takes to become good at mathematics 

and that their study of the field is meaningless. The purpose of this thesis is to 

increase the knowledge and understanding of teachers' experience of working 

with students who struggle with mathematics. An attempt is made to answer 

the following research question: How do teachers experience working with 

students who face difficulties in learning mathematics? 

A phenomenological approach, the Vancouver School, was chosen to 

answer this question as such methods are intended to provide an increased 

understanding of human phenomena. Eight teachers participated in the study 

and they were interviewed on the basis of an open questionnaire. Four main 

themes emerged:  

a) Students who find mathematics learning difficult are often taught in a 

separate room as this suits their needs.  

b) Students who find mathematics learning difficult enjoy finding their own 

solution strategies and it supports their learning. This also applies to working 

with students with diverse competence in mathematics. 

c) There are diverse reasons for that most students work with the same 

textbooks.  

d) Teachers who teach students who find mathematics learning difficult 

emphasize well-being but one of the teachers' most daunting tasks is dealing 

with the students' surrender. 

Suggestions for improvement and future research are provided and the 

conclusion is presented that the latest research on mathematics studies need to 

be introduced to the school community. It needs to reach students, parents, 

teachers, headmasters and others, who are linked to the learning of 

mathematics. 

Keywords: Mathematics learning, difficulties with mathematics, inclusive 

schools, own solution strategies, students' well-being. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When we look at mathematics in the world and the mathematics 

used by mathematicians, we see a creative, visual, connected and 

living subject. Yet school students often see mathematics as dead 

subject – hundreds of methods and procedures to memorize that 

they will never use, hundreds of answers to questions that they 

have never asked (Boaler, 2016, bls. 31). 
  



 

 



 

Formáli 

Rannsóknarverkefnið, sem hér um ræðir, er 60 eininga lokaverkefni 

meistaranáms í menntavísindum við Háskólann á Akureyri á kjörsviðinu Nám 

og margbreytileiki – sérkennslufræði. Vinna við verkefnið hófst í október 2016 

og lauk í nóvember ári síðar. Rannsóknargagna var aflað á vorönn 2017 og 

unnið úr þeim jafnóðum en vinnan við úrvinnslu gagna teygðist fram á sumar.  

Jónína Vala Kristinsdóttir, doktor í menntunarfræði og dósent í 

stærðfræðimenntun á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, var leiðbeinandi 

minn og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir faglega og vandaða leiðsögn. 

Sérfræðileg ráðgjöf var í höndum Þóru Rósu Geirsdóttur, M.Ed. í 

menntunarfræði og sérfræðings við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri, og við lokafrágang ritgerðarinnar las Þórir Jónsson hana yfir og 

leiðbeindi um málfar, stafsetningu og frágang. Þeim eru færðar þakkir fyrir 

góðar ábendingar og ráðgjöf. Kennurunum, sem tóku þátt í rannsókninni, 

þakka ég kærlega fyrir þeirra framlag sem er ómetanlegt. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn meðan 

verkefnið var unnið – dætrum mínum, Bjarneyju, Freyju og Kötu, einkum fyrir 

þolinmæði, eiginmanni mínum, Vigni Sigurðssyni, og móður minni, Katrínu 

Ragnarsdóttur, fyrir aðstoð í vinnuferlinu. 
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1. Inngangur 

Sumir grunnskólanemendur lenda í erfiðleikum með stærðfræðinám sitt. 

Þegar þeir vinna sömu stærðfræðiverkefni og bekkjarfélagarnir upplifa þeir 

oft ósigur því þeir ráða illa við verkefnin. Ef þeir vinna að annars konar 

verkefnum en bekkjarfélagar fá þeir oft á tilfinninguna að þeir tilheyri ekki 

námshópnum. Í báðum tilfellum er hætt við að nemendur, sem standa höllum 

fæti í stærðfræðinámi, telji sér trú um að stærðfræði sé námsgrein sem sumir 

hafa góð tök á en aðrir ekki. Þeir álíta að þeir hafi ekki það sem til þarf til að 

vera góðir í stærðfræði og sjá ekki tilgang með náminu. Það getur því verið 

snúið verkefni fyrir kennara að finna leiðir til að styðja slíka nemendur við að 

auka hæfni sína í stærðfræði. 

Kveikjur rannsóknarinnar, sem um ræðir, eru tvenns konar. Í fyrsta lagi 

störf mín sem kennari í 18 ár þar sem ég hef meðal annars unnið með 

nemendum sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám. Þessir nemendur hafa 

margir lítinn áhuga og lítið sjálfstraust gagnvart stærðfræði. Þeir eru oft á tíðum 

mjög neikvæðir í garð stærðfræðináms og sjá ekki tilganginn með því. Ég hef 

því verið í því hlutverki sem kennari að finna leiðir til að efla áhuga og 

jákvæðni nemenda samhliða því að aðstoða þá við að byggja upp stærðfræði-

hæfni sína.  

Í öðru lagi má rekja áhuga minn á þessu rannsóknarefni til lesturs tveggja 

bóka eftir Jo Boaler sem er prófessor í stærðfræðikennslu við Stanford háskóla 

í Bandaríkjunum. Bækurnar sem um ræðir eru: The elephant in the classroom 

(2015) og Mathematical mindsets (2016). Boaler vill hrekja þá goðsögn að 

bara sumir séu góðir í stærðfræði og aðrir ekki. Rauði þráðurinn í þessum 

bókum er að allir nemendur ættu að fá tækifæri til að vera virkir í þekkingarleit 

sinni og fá á þann hátt tækifæri til að spyrja spurninga, vinna með öðrum, fram-

kvæma og finna sjálfir lausn á stærðfræðiverkefnum. Boaler leggur áherslu á 

að stærðfræði sé í raun lifandi og skapandi námsgrein, en snúist ekki um 

fyrirfram ákveðnar leiðir og reglur sem þegar er búið að ákveða og aðeins þarf 

að læra utanbókar. 

 Tilgangur rannsóknarinnar 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningu í rannsókninni: Hver er reynsla 

kennara af því að vinna með nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám? Hafa ber í huga að tilgangur rannsóknarinnar er hvorki að 
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meta né dæma kennarana sem tóku þátt í rannsókninni. Markmiðið er að auka 

þekkingu og dýpka skilning á reynslu kennara af því að vinna með 

nemendunum og auka áhuga og umræðu um stærðfræðinám. Ekki er fjallað 

um hvernig nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, eru skilgreindir sem 

slíkir þar sem umfang þessa verkefnis rúmar ekki slíka umfjöllun. Sjónum er 

eingöngu beint að reynslu kennara af vinnu með þessum nemendum.  

 Uppbygging rannsóknarinnar 

Verkefnið skiptist í sex kafla auk formála og útdráttar. Í fyrsta kafla er sagt frá 

tilgangi og uppbyggingu verkefnisins. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar en þar er fjallað um námskenningar, stefnuna um skóla án 

aðgreiningar og hæfniviðmið aðalnámskrár í stærðfræði. Einnig er sagt frá 

nýjum erlendum rannsóknum um stærðfræðinám og rannsóknum um 

stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum. Síðasti hluti fræðilega hluta 

verkefnisins fjallar um það hvaða þættir hafa áhrif á líðan nemenda í 

stærðfræðinámi. Í þriðja kafla er greint frá rannsóknaraðferðinni sem notuð var 

við rannsóknina. Fjórði kafli snýst um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

yfirþema, meginþemu og undirþemu eru kynnt. Fimmti kafli fer í umræður 

sem kviknuðu út frá niðurstöðunum, þær settar í fræðilegt samhengi og reynt 

að svara rannsóknarspurningunni. Í lokakaflanum má finna samantekt á niður-

stöðum en þar eru jafnframt leiðir til úrbóta og hugmyndir að framtíðar-

rannsóknum reifaðar.   
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2. Straumar og stefnur í stærðfræðinámi 

Í tilraun til að auka skilning á kennslufræðilegum ákvörðunum kennara hefst 

þessi fræðilegi kafli á umfjöllun um námskenningar í kafla 2.1. Síðan er fjallað 

um stefnuna skóla án aðgreiningar og hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla í 

kafla 2.2 í þeim tilgangi að skerpa sýn á stefnumörkun stjórnvalda í 

stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum. Í kafla 2.3 eru skoðaðar nýjar 

rannsóknir á því hvaða námsleiðir gefa góða raun við að efla hæfni nemenda í 

stærðfræði og í kafla 2.4 kynntar rannsóknir á því hvernig stærðfræðikennslu 

er háttað í íslenskum grunnskólum. Þetta er gert til að fá mynd af því hvort 

starfið í  íslenskum grunnskólum sé í takti við þær náms- og kennsluaðferðir 

sem nýjar rannsóknaniðurstöður benda til að séu árangursríkar til að stuðla að 

stærðfræðihæfni nemenda. Að lokum er í kafla 2.5 stutt umfjöllun um líðan 

nemenda í námi með það að markmiði að auka skilning á því hvaða þættir hafa 

áhrif á vellíðan nemenda í stærðfræðinámi.   

 Námskenningar 

Hugmyndir kennara um nám endurspeglast í hvers konar námsumhverfi þeir 

skapa nemendum sínum. Við skipulagningu kennslu byggja þeir á 

námskenningum. Þær þurfa að styðja þá við að átta sig á hlutverki sínu og 

nemendanna í skólastofunni út frá því hvernig þekking byggist upp. Í framhaldi 

af því eru kennsluaðferðir, námsgögn og námsaðstæður valdar. Með því að 

kynna sér mismunandi námskenningar fá kennarar skýra sýn á eigið starf og 

einnig góðan skilning á kennsluaðferðum annarra kennara. Sú vinna ætti einnig 

að auðvelda rannsakendum að ígrunda fyrirframgerðar hugmyndir um nám og 

kennslu til að setja þær meðvitað til hliðar eins og gera þarf í þessu 

rannsóknarverkefni áður en sjálf rannsóknin hefst.  

Settar hafa verið fram fjölmargar kenningar um nám og verða einungis 

fimm þeirra gerð skil í þessum kafla en þær eru: atferlishyggja, hugræn 

hugsmíði, róttæk hugsmíði, félags-menningarlegt sjónarhorn á nám og 

félagsleg hugsmíðihyggja. Fjallað verður í stuttu máli um hverja náms-

kenningu fyrir sig og í framhaldi af því hvernig túlka má hlutverk kennarans 

og nemandans út frá sjónarhorni þeirra. 
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Atferlishyggja 

Upphafsmaður atferlishyggjunnar, bandaríski sálfræðingurinn John B. Watson 

(1878-1958),  kom fyrst fram með kenningu sína árið 1913. Hann hélt því fram 

að sálfræðin ætti heima innan raunvísindanna en ekki sem sjálfstæð vísinda-

grein (Moore, 2011, bls. 450-451). Watson taldi að einblína ætti á hegðun 

mannsins þar sem umhverfið ákvarðaði hegðun hans en ekki erfðir, eðlishvöt 

eða guðleg forsjá (Eiríkur Örn Arnarson, 1993, bls. 611). Þegar Watson kom 

fram með atferlishyggjuna var erfðahyggjan ríkjandi þar sem talið var að flestir 

eiginleikar mannsins væru meðfæddir. Hugmyndir Watson höfðu því mikil 

áhrif á þróun námskenninga í gegnum rannsóknir og frekari skilning á því 

hvernig hægt er að hafa áhrif á hugsun og hegðun mannsins (Eiríkur Örn 

Arnarson, 1993, bls. 611). Í kringum 1930 kom í ljós að atferlishyggja Watson 

gekk ekki upp á allan hátt  (Moore, 2011, bls. 451). Þá fóru margir 

rannsakendur að skoða hana frá öðru sjónarhorni.   

Bandaríkjamaðurinn og sálfræðingurinn B.F. Skinner (1904-1990) var einn 

af þeim sem hélt áfram að þróa hugmyndir Watson. Hugmyndafræðin á bak 

við kenningar hans kallast róttæk atferlishyggja (Moore, 2011, bls. 456). 

Samkvæmt róttækri atferlishyggju geta börn strax við fæðingu greint á milli 

áreita, brugðist við þeim og alhæft út frá þeim en þau fæðast ekki með neina 

þekkingu eða hugarmynstur (Strauss, 1993, bls. 193). Þar sem ekki er reiknað 

með að börn fæðist með neitt slíkt er ekki talið að það sé nokkurn tíma til staðar 

þar sem erfitt er að rökstyðja að það myndist allt í einu (Strauss, 1993, bls. 

193). Því verður aldrei nein þróun heldur aðeins nám sem verður til vegna 

utanaðkomandi styrkinga.  

Almenna skilgreiningin á róttækri atferlishyggju er sú að líta á hana sem 

nálgun sem útskýrir hegðun án þess að vísa til andlegs eða vitsmunalegs þroska  

(Moore, 2011, bls. 449). Nám fer fram með því að taka eftir því sem fer fram 

í umhverfinu. Líklegra er að einstaklingurinn öðlist þekkingu því oftar sem 

hann fær styrkingu og einnig skiptir máli hversu nálægt styrkingin er í tíma og 

rúmi (Strauss, 1993, bls. 193). Nemandinn byggir því ekki upp vitneskju sína 

innan frá heldur vegna utanaðkomandi styrkinga. Reiknað er með að til sé 

þekking sem er hinn eini sanni sannleikur sem hægt er að miðla á milli manna. 

Skinner setti fram hugmyndir um virka skilyrðingu þar sem hann taldi að  

hegðun mannsins stjórnaðist af þeim afleiðingum sem hún hefur fyrir hann 

(Eiríkur Örn Arnarson, 1993, bls. 614). Hann ályktaði að hegðun, sem hefur 

jákvæðar afleiðingar, aukist og verði  tíðari og dragi úr hegðun sem hefur 

neikvæðar afleiðingar þangað til hún fjarar út. Samkvæmt Aubrey og Riley 

(2016, bls. 63) var Skinner talsmaður þess að nota jákvæðar styrkingar frekar 

en neikvæðar til að kalla fram æskilega hegðun.   

Kenningar atferlishyggjunnar voru ríkjandi í námi og kennslu fram á 

áttunda áratug síðustu aldar (Woodward og Montague, 2002, bls. 90). 

Samkvæmt atferlishyggjunni ætti bein kennsla að gagnast nemendum best. 
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Bein kennsla (e. direct instruction) er kennsluaðferð sem notuð er við að miðla 

upplýsingum en í slíkri kennslu kynnir kennarinn og  útskýrir námsefni, sýnir 

dæmi, spyr spurninga og þjálfar nemendur í því sem þeir hafa lært (Kaplan 

1990, bls. 375). Kennarinn er þá í hlutverki fræðarans sem veit meira en 

nemandinn og færir þekkingu sína til hans. Hlutverk nemandans er að hlusta á 

kennarann, lesa sér til og æfa sig. Lögð er áhersla á utanbókarlærdóm og 

þjálfunarverkefni og að nemandinn gefi rétt svar, jafnvel þó að skilningur liggi 

ekki þar að baki. Umbunarkerfi og hrós gætu þjónað hlutverki virkrar 

skilyrðingar. 

Hugræn hugsmíði 

Á fjórða tug tuttugustu aldar, setti svissneski líffræðingurinn Jean Piaget 

(1896-1980) fram þá kenningu að nám ætti sér stað þegar einstaklingurinn 

skilur hvernig hlutirnir tengjast saman (Boaler, 2016, bls. 18). Þessar hug-

myndir komu fram þegar atferlishyggjan var allsráðandi í námi og kennslu. 

Piaget taldi að börn hugsuðu ekki eins og fullorðið fólk og í vitrænum þroska 

megi greina skýrt afmörkuð stig (Charles, 1982, bls. 1). Börnin færist stig af 

stigi í þroskaferlinu í ákveðinni röð en það færi eftir einstaklingnum hvenær 

hann færist af hverju stigi. Persónulegur áhugi barnsins verði til þess að það 

færist upp um stig og börn eru misáhugasöm. Hvert stig er grunnur fyrir það 

næsta þannig að ekki er mögulegt að sleppa stigi eða fara í gegnum það að 

hluta til (Aubrey og Riley, 2016, bls. 37). Piaget kom með þá kenningu að 

þekking nemandans byggðist upp smám saman með því að tengja ytra áreiti 

frá umheiminum við fyrri vitneskju (Bruner, 1997, bls. 65-66). Hann lýsir því 

hvernig tvö mismunandi ferli verða til þess að nemandinn öðlast nýja 

þekkingu. Í fyrsta lagi er það samlögun (e. assimilation) sem verður til þegar 

nemandinn mátar nýja vitneskju við þá fyrri til að læra og skilja og í öðru lagi 

aðlögun (e. acommodation) sem verður til þegar nemandinn lærir þegar fyrri 

þekkingu er breytt til að laga sig að nýrri kunnáttu. (Bruner, 1997, bls. 66; 

Schunk, 2008, bls. 337-338). Hvorug leiðin ein og sér verði til þess að 

nemandinn læri heldur er samspil þessara tveggja þátta nauðsynlegt til að 

einstaklingurinn byggi upp þekkingu sína og myndi þannig jafnvægi (e. 

equilibration). Það er því afar mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að prófa 

sig áfram og máta við fyrri þekkingu.  

Piaget var einn af þeim fyrstu sem rannsakaði hvernig börn hugsa. Þó hann 

hafi ekki beint sjónum sínum að námskenningum sem slíkum þá hafa 

hugmyndir hans haft mikil áhrif á þróun kenninga um nám. Kenning Piaget um 

þroskastigin sýnir fram á að börn þroskast mismunandi hratt og að kennarar 

ættu að hafa það í huga til að auðvelda börnum nám (Aubrey og Riley, 2016, 

bls. 41). Mikilvægt er því fyrir kennara samkvæmt Piaget að þekkja hvar 

nemendur eru staddir þar sem fyrri þekking hefur áhrif á það hvernig vitneskja 

byggist upp. Bíða á með að kenna nemendum þangað til þeir hafa þroska til að 
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takast á við viðfangsefnin. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að rannsaka og 

uppgötvunarnám í gegnum leik er mjög mikilvægt til að þeir geti mátað nýja 

reynslu við fyrri þekkingu (Aubrey og Riley, 2016, bls. 42-43). 

Róttækar námskenningar um hugsmíði 

Námskenningar um róttæka hugsmíði eru yfirleitt kenndar við austuríska 

sálfræðinginn Ernst von Glasersfeld (1917-2010). Hann var einn af þeim sem 

varð fyrir miklum áhrifum af hinum svissneska Piaget. Glasersfeld kom fyrst 

fram með róttæka kenningu um hugsmíði árið 1974 og  byggði hana  á 

kenningum Piaget (Glasersfeld, 1995, bls. 14). Glasersfeld hefur með 

kenningunni haft mikil áhrif á þróun stærðfræði- og raungreinanáms síðustu 

áratugi (Cardellini, 2008, bls. 131).   

Róttækar námskenningar um hugsmíði snúast um að raunveruleg þekking 

verði til innra með manneskjunni. Glasersfeld (1995, bls. 18) hélt því fram að 

einstaklingur öðlist bara þekkingu með reynslu sem hann byggði ofan á fyrri 

vitneskju. Glasersfeld taldi að þó að tveir einstaklingar yrðu fyrir sömu reynslu 

þá lærðu þeir ekki það sama því þeir hefðu ekki sömu fyrri reynslu. Nám er 

því persónubundið þroskaferli sem er samspil innri og ytri þátta eins og hjá 

Piaget. Samkvæmt Glasersfeld (2001, bls. 36) er þekkingin alltaf huglæg og 

nemendur geta alls ekki komist að því hver hinn raunverulegi heimur er því 

fyrri reynsla myndi alltaf lita nýfengna reynslu. Algjört hlutleysi í 

þekkingaröflun nemenda væri því blekking. Glasersfeld (1995, bls. 50) lagði 

áherslu á mikilvægi tungumálsins í þekkingaröfluninni en þar sem hver 

málnotandi væri litaður af eigin reynslu og þekkingu þá gæti skilningurinn 

aldrei verið annað en einstaklingsbundinn. Nemendur gætu því aldrei verið 

hlutlausir í frásögn. Með þessari sýn Glasersfeld á málnotkun þarf hlustandinn 

ávallt að taka tillit til þess hver bakgrunnsþekking þess er sem talar. Samkvæmt 

róttækri hugsmíði er tungumálið samt mjög mikilvægt til að tjá óskir, 

vitneskju, áform og annað sem nemendur vilja miðla til annarra (Skott, Jess og 

Hansen, 2007, bls. 159).   

Þegar Glasersfeld setti fram þessa námskenningu á fyrri hluta áttunda 

áratugarins var atferlishyggjan allsráðandi innan skólakerfisins. Með 

kenningunni hafnaði Glasersfeld þeirri rótgrónu og almennu skoðun að 

þekking væri eitthvað sem væri til utan skynreynslu mannsins og að við gætum 

miðlað henni óbrenglaðri á milli manna (Meyvant Þórólfsson, 2003, efnisgr. 

15). Áherslan er aftur á móti á að einstaklingurinn hafi skilning á því sem verið 

er að gera og að það sé aldrei aðeins ein leið rétt til að gera hlutina (Glasersfeld, 

1995, bls. 194).  

Þegar skoðuð eru hlutverk kennarans og nemandans út frá kenningum 

Glasersfeld er hlutverk kennarans ekki að svara öllum spurningum nemenda 

heldur finna með þeim lausnir og skapa þeim aðstæður til að rannsaka og 

uppgötva. Auk þess þarf hann að hafa í huga að börn skynja sömu aðstæður á 



7 

mismunandi hátt þar sem fyrri reynsla þeirra er misjöfn. Börnin ættu því ekki 

að læra bara eina leið til að gera hlutina heldur ætti að gefa þeim tækifæri til 

að kynnast fleiri lausnaleiðum og koma með sínar eigin. Nemendur þurfa að fá 

tækifæri til að nota tungumálið við lausn verkefna en hafa ber samt í huga að 

frásögn fer eftir reynslu þess sem segir frá. Samkvæmt Glasersfeld (1995, bls. 

187) tekur kennarinn sér tíma til að kynnast nemendum áður en hann myndar 

sér skoðun á því hverjar þarfir þeirra eru. Glasersfeld (1995, bls. 178) lagði 

áherslu á skilning í öllu námi og taldi að umbun og styrking í anda 

atferlishyggju væru barnalegar og villandi. 

Félags-menningarlegt sjónarhorn á nám 

Kenning Rússans Lev Vygotsky (1896-1934) um félags-menningarlegt 

sjónarhorn á nám mótaðist á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar en hún varð 

ekki almennt útbreidd á Vesturlöndum fyrr en á níunda áratugnum (Aubrey og 

Riley, 2016, bls. 48). Hugmyndir Vygotsky snérust um að félags- og 

menningarlegur bakgrunnur barnsins mótaði vitsmunaþroska þess og gerði það 

að verkum að barnið þroskaðist og lærði (Aubrey og Riley, 2016, bls. 48). 

Kenningin byggir á tvíþættu ferli, líffræðilegu og menningarlegu (Strauss, 

1993, bls.197). Náttúrulega ferlið fylgir slóð þroska og hlutverk einstaklings-

bundinna, líffræðilegra stoða gegnir mikilvægu hlutverki. Umhverfið veitir 

síðan stoðunum upplýsingar til að þær geti dafnað. Þetta ferli er ekki huglægt 

heldur verður aðeins til með beinni styrkingu frá umhverfinu. 

Vygotsky (1978, bls. 85)  taldi að  það sem börnin geta gert með aðstoð frá 

öðrum gæfi að vissu leyti betri upplýsingar um vitsmunaþroska þeirra heldur 

en hvað þau geta ein og óstudd. Vygotsky  (1978, bls. 86; 1986, bls. 187) kom 

fram með kenningu um þroskasvæðið (e. the zone of proximal development) 

sem vísar til fjarlægðinnar á milli raunverulegs þroska barnsins og mögulegs 

þroska sem hægt væri að öðlast í samvinnu við fullorðinn eða þroskaðri 

jafnaldra. Þroskasvæðið væri því bilið á milli þekkingarinnar sem barnið hefur 

nú þegar öðlast og þekkingarinnar sem barnið gæti tileinkað sér með aðstoð 

frá öðrum.  

Vygotsky (1978, bls. 102) lagði áherslu á sjálfstæða hugsun nemenda og 

mikilvægi leiks í námi barnsins. Hann taldi að barnið teygði sig út fyrir daglega 

hegðun í leik sem yrði til þess að ýta undir nám og þroska barnsins. 

Þar sem félagsleg samskipti og tungumál eru samtvinnuð þá skiptir 

tungumálið miklu máli í námi og þroska einstaklingsins. Vygotsky (1978, bls. 

25-27; 1986, bls. 29-31) hélt því fram að það að tala við sjálfan sig væri 

mikilvægt fyrir barnið til að leysa verkefni upp á eigin spýtur.  Börnin töluðu 

ekki bara um það sem þau væru að gera heldur beindist talið að því að leysa 

vandamálið sem þau standa frammi fyrir. Því erfiðara sem verkefnið væri því 

nauðsynlegra væri fyrir þau að tala um það. Stundum gæti því komið upp sú 
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staða að börn gætu ekki leyst vandamál ef þau fengju ekki leyfi til að nota 

tungumál. 

Ef börnin fá tækifæri til að nota tal ná þau að komast í gegnum ýmsar 

hindranir sem mæta þeim í lífinu því þau ná að skipuleggja sig og hafa stjórn 

á eigin hegðun og annarra með tali (John-Steiner og Souberman, 1978, bls. 

126). Barn byrjar á því að læra almennt, félagslegt tal. Á vissum aldri skiptist 

talið í að tala við sjálfan sig annars vegar og tal í samskiptum við aðra hins 

vegar.  Að tala við sjálfan sig þróast síðan smám saman í innra tal með auknum 

þroska barnsins (Kozulin, 1986, bls. xxxv). Samkvæmt Vygotsky er hugsun 

því innra tal og hugsun og tungumál þroskast saman. 

Hlutverk kennara samkvæmt félags-menningarlegu sjónarhorni er að 

skipuleggja námsumhverfi þar sem lögð er áhersla á félagsleg samskipti og 

virkni nemenda. Nám barnsins byggist upp á samskiptum á milli kennara og 

nemenda annars vegar og á milli nemenda hins vegar. Kennarinn leiðir barnið 

inn í menningu námsgreinarinnar sem um ræðir. Hann þarf að gera sér grein 

fyrir því hvar barnið er statt í þroska til að átta sig á því hvaða verkefni henta 

því. Ekki ætti að bíða með að kenna barninu þangað til það er talið tilbúið 

heldur ýta á eftir þroskanum með aðstoð frá kennara eða færari jafnaldra. 

Notkun leikja og allt tal (að tala við félaga, sjálfstal og innra tal) skiptir miklu 

máli við lausn verkefna og ætti að vera hluti af skólastarfinu. Áhersla er á 

sjálfstæði nemenda og að börnin skilji frekar en leggi staðreyndir á minnið.  

Félagslegar námskenningar um hugsmíði 

Samkvæmt Skott, Jess og Hansen (2007, bls. 133) myndast kenningarnar um 

félagslega hugsmíði við að sameina námskenningarnar róttæka hugsmíði-

hyggju og félags-menningarlegt sjónarhorn á nám. Kenningarnar ganga báðar 

út frá því að nám sé þroskaferli og að einstaklingsbundnir og félagslegir þættir 

séu báðir nauðsynlegir í námi. Auk þess gera þær ráð fyrir virkri þátttöku 

nemenda í námsferlinu og leggja áherslu á sambandið á milli tungumálsins og 

hugsunar  (Skott, Jess og Hansen, 2007, bls. 131). Helsti munurinn á þessum 

tveimur námskenningum er áherslan á félagslega og einstaklingsbundna þætti. 

Þótt þessir þættir falli undir báðar kenningarnar þá leggur sú róttæka meiri 

áherslu á einstaklingsbundna þætti en sú félags-menningarlega á félagslega 

þáttinn. Sýn félagslegslegrar hugsmíðihyggju er að einstaklingsbundnir og 

félagslegir þættir eru báðir mikilvægir í námi (Skott, Jess og Hansen, 2007, 

bls. 130 og 156).  

Bandaríkjamaðurinn Jerome Bruner (1915-2016) var sálfræðingur sem 

þróaði hugmyndir Vygotsky um þroskasvæðið frekar sem kalla mætti stoðir 

(e. scaffolding) (Aubrey og Riley, 2016, bls. 51-52). Bruner (2006, bls. 199) 

hélt því fram að með stoðum gætu börn leyst verkefni eða náð markmiðum 

sem þeim væri annars ómögulegt að ná án aðstoðar en þetta snérist um mun 

meira en bara sýnikennslu eða að herma eftir. Kennarinn hefði stjórn á þeim 
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þáttum verkefnisins sem í byrjun væru mjög krefjandi fyrir barnið og hvetti 

það til að einbeita sér að og klára þann hluta verkefnisins sem það hefði vald 

á. Kennarinn þarf því að vita hvaða verkefni eru hæfilega krefjandi fyrir barnið 

til að hafa þetta á valdi sínu. Til að aðstoða barnið er hægt að hjálpa því að 

byrja á verkefninu, einfalda vandamálið og benda á mistök þannig að barnið 

geti sjálft leyst verkefnið (Aubrey og Riley, 2016, bls. 109). Með þessu móti 

byggir barnið upp þekkingu með samtölum og athöfnum í samvinnu við 

þroskaðri einstakling. Markmiðið, sem að er stefnt í þessari vinnu, er að 

ábyrgðin færist smám saman af þeim sem leiðbeinir yfir á barnið  (Aubrey og 

Riley, 2016, bls. 109). Til að þessi vinna verði farsæl verða kennarar að vita 

hvenær á að hjálpa, hvernig á að hvetja, hvenær á að sleppa takinu og síðast en 

ekki síst þekkja einstaklingsbundnar þarfir barnanna (Aubrey og Riley, 2016, 

bls. 108). 

Samkvæmt félagslegri hugsmíðihyggju er kennarinn ómissandi hlekkur í 

námi nemandans. Hann kynnist nemandanum og þekkir veikar og sterkar 

hliðar hans. Hann hefur það í huga að hver nemandi túlkar áreiti á sinn hátt og 

mismunandi kennsluaðferðir henta nemendum til að þeir geti byggt ofan á fyrri 

reynslu. Hann skapar námsumhverfi sem er við hæfi hvers og eins nemanda.  

Nemendur ráðast í verkefni sem eru hæfilega mikil áskorun fyrir þá til að þeir 

geti bætt við þekkingu sína. Þeir byggja upp vitneskju á meðan þeir rannsaka 

og fá leiðsögn kennara eða færari jafnaldra (Schreiber og Valle, 2013, bls. 397-

398). Kennarinn hvetur til samvinnu nemenda og að nota tal við lausn 

verkefna. Góður kennari leysir ekki vandamál nemenda heldur skapar gott 

námsumhverfi með því að spyrja viðeigandi spurninga og styðja við 

uppgötvanir (Schreiber og Valle, 2013, bls. 397). Hlutverk kennarans væri að 

fylgjast með, leiðbeina, ráðleggja og greiða fyrir námi nemandans samhliða 

því að hvetja nemandann til að bera ábyrgð á eigin námi.  

Til umhugsunar við lok kafla 2.1 

Atferlishyggja var allsráðandi námskenning á síðustu öld. Áhersla er á að 

nemendur byggi upp þekkingu sína með utanaðkomandi styrkingum en ekki 

innan frá. Kennslan gengur þá út á að miðla þekkingu þar sem nemendur eru 

þiggjendur.   

Rætur hugsmíðikenninganna liggja hjá hugrænni hugsmíði þar sem lögð er 

áhersla á mikilvægi þess að tengja fyrri þekkingu við ytra áreiti til að mynda 

nýja þekkingu. Samlögun og aðlögun eru tvö mismunandi ferli í þessu 

sambandi sem vinna saman að myndun þekkingar.  

Samkvæmt róttækri hugsmíði líkt og í hugrænni hugsmíði er talið að 

nemendur byggi upp þekkingu sína með því að tengja fyrri reynslu við nýja. 

Þó getur reynsla nemenda aldrei verið annað en huglæg þar sem þeir skynja 

hver á sinn hátt þótt þeir verði fyrir sömu reynslu. Í róttækri hugsmíði er áhersla 

lögð á virkni nemandans og skilning í öllu námi. 
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Félags- og menningarlegt sjónarhorn á nám felst í því að félagsleg 

samskipti og menningarlegur bakgrunnur einstaklingsins móti vitsmunaþroska 

hans. Áherslan á tungumálið er mikil þar sem talið er að tungumál og hugsun 

þroskist samhliða. Auk þess er leikur mikilvægur þar sem hann er talinn auka 

þroska barnsins. Barn getur byggt upp þekkingu sína ef það fær rétta aðstoð 

frá sér færari jafnaldra eða fullorðnum á meðan verkefnið er innan 

þroskasvæðis barnsins.  

Námskenningar, sem falla undir félagslega hugsmíði, er sú 

kennslufræðilega nálgun sem mér hugnast best. Þar er gerð tilraun til að 

sameina róttæka hugsmíði og félags- og menningarlegt sjónarhorn á nám þar 

sem félagslegir og einstaklingsbundnir þættir hafa báðir mikið vægi og 

nemandinn er þátttakandi í sinni eigin þekkingarsköpun. Jafnframt er 

mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga að einstaklingar túlka áreiti á 

mismunandi hátt þannig að sama nálgun og lausnaleiðir henta ekki öllum. Það 

sem virðist vera áskorun fyrir einn þarf ekki að vera það fyrir annan. Óskastaða 

mín er að vinna eingöngu eftir þessari námskenningu en ég nota, oftar en ég 

kæri mig um, vinnubrögð sem falla undir atferlishyggju í kennslu, sérstaklega 

í stærðfræðikennslu. Útundan verður oft að gefa nemendum gott svigrúm til að 

vera þátttakendur í eigin þekkingarsköpun þar sem áhersla er lögð á félagsleg 

samskipti og notkun tungumálsins í að byggja upp þekkingu. Ástæður þess eru 

eflaust margar en hefðir og venjur í stærðfræðikennslu vega þar án efa þungt.  

Ekki er það svo að íslenskir kennarar geti valið sér hvaða námskenningar 

sem er og fylgt þeim eftir. Stefnu fræðsluyfirvalda má sjá í aðalnámskrá 

grunnskóla og hefur hún reglugerðarígildi eins og sjá má í næsta kafla. Í kafla 

2.2 er fjallað um aðalnámskrá grunnskóla með það að markmiði að athuga 

hvaða sýn á stærðfræðikennslu birtist í henni. 

 Skóli án aðgreiningar og hæfni í stærðfræði 

Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra með sama 

hætti og reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, 

stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda 

um skólastefnu og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 9). 

Í ofangreindri klausu úr inngangi aðalnámskrár grunnskóla má sjá að inntak 

aðalnámskrár hefur ígildi reglugerðar. Því ber íslenskum grunnskólakennurum 

að kynna sér vel innihald hennar til að fylgja lögum og fyrirmælum yfirvalda 

um hvernig hátta eigi skólastarfi. Samkvæmt 17. gr. grunnskólalaga hafa 

yfirvöld valið að kenna eigi eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar í 

íslenskum grunnskólum (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 
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Skóli án aðgreiningar 

Hefð hefur verið fyrir því á Íslandi að taka nemendur, sem eiga í erfiðleikum 

með nám, úr almennri kennslustund og kenna þeim í sérkennslustofum. 

Rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010, bls. 11) 

bendir aftur á móti til þess að áhersla á stefnu um skóla án aðgreiningar í 

íslenskum skólum hafi orðið til þess að sérkennsla hefur færst inn í almenna 

bekkjarkennslu í auknum mæli.  

Í 17. grein laga um grunnskóla frá árinu 2008 stendur að nemendur eigi 

„rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ (Lög um grunnskóla, 

nr. 91/2008). Þessu er fylgt eftir með stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í 

henni er gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms, að 

námið sé á forsendum hvers einstaklings og útrýma eigi allri mismunun og 

aðgreiningu nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 43). Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2009, bls. 659) telja að í stefnunni um 

skóla án aðgreiningar felist jafnrétti, réttlæti og mannréttindi þar sem allir eigi 

rétt á því að fá tækifæri til að læra með jafnöldrum í almennum skólum.  

Ekki er nóg að yfirvöld setji reglugerðir til þess að tryggja fyrrnefnda þætti. 

Niðurstöður nýlegrar erlendrar yfirlitsrannsóknar Kirby (2017, bls. 175) sýna 

að starfshættir í skólum ýta undir aðgreiningu nemenda þrátt fyrir að lög og 

reglur kveði á um stefnuna um skóla án aðgreiningar. Rannsóknir sýna 

jafnframt að stuðningur stjórnenda ræður miklu hvernig til tekst við að innleiða 

stefnuna (Hoppey og Mcleskey, 2013, bls. 245) en margir kennarar líta fram 

hjá henni þegar þeir finna fyrir litlum stuðningi, til dæmis vegna mikils fjölda 

í bekk (Tiwari, Das og Sharma, 2015, bls. 132). Ef litið er til íslenskrar 

rannsóknar Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009, bls. 61) sést 

að hún bendir til þess að stuðningi íslenskra skólastjórnenda við stefnuna er 

ábótavant. Þær skoðuðu heimasíður grunnskóla og sveitarfélaga þeirra í fjórum 

fjölmennustu sveitarfélögum landsins til að kanna hvernig stefnan um skóla án 

aðgreiningar birtist í stefnumörkun þeirra. Skoðaðir voru alls 68 grunnskólar á 

vorönn 2008. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að aðeins fjórðungur 

skólanna birti stefnu um skóla án aðgreiningar. Aftur á móti birti ríflega 

helmingur stefnu um sérkennslu, sérdeildir og námsver af ýmsu tagi. Námsver 

eru kennslustofur þar sem gert er ráð fyrir að kennsla nemenda, sem eiga erfitt 

með nám, fari fram að hluta til eða að fullu.  

Í viðtali við Trausta Þorsteinsson (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2013, bls. 23) 

kemur fram að sérkennsla, eins og hún hefur löngum verið framkvæmd, stríði 

gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar þar sem litið hefur verið á 

námserfiðleika sem vanda nemandans í stað þess að horfa til þess að kennarar 

eða skólar hafi ekki komið nógu vel til móts við nemendur. Trausti bendir á 

að skóli fyrir alla hafi verið meginstefna grunnskólalaganna frá 1974 en aftur 

á móti hafi verið lögð áhersla á, í sömu lögum, að efla sérúrræði fyrir ákveðna 
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nemendahópa. Þarna gætir því ákveðinnar þversagnar í lögum strax á fyrstu 

árum stefnunnar. Trausti leggur áherslu á að stefnan um skóla án aðgreiningar 

sé vandmeðfarin, bæði hugmyndafræðilega og í framkvæmd. Kennarar og 

skólar skipti miklu máli þegar kemur að útfærslu hennar og ekki síst skipti 

máli hvernig samfélagið lítur á hlutverk skólans. Ainscow (2007, bls. 3) bendir 

á að í sumum löndum er litið á skóla án aðgreiningar sem kennslufræðilega 

nálgun þar sem nemendum, sem eiga við einhvers konar sérþarfir að etja, er 

kennt í almennu námsumhverfi á meðan aðrir líta á stefnuna sem nálgun sem 

styður við fjölbreytileika nemenda og tekur öllum nemendum fagnandi. 

Rannsóknir sýna að bæði skólastjórnendur og kennarar túlka stefnuna um 

skóla án aðgreiningar oft á ólíkan hátt og stuðningur þeirra við stefnuna er 

háður þeirri túlkun (Graham og Spandagou, 2011, bls. 223; Lalvani 2013, bls. 

14). Það rímar við orð Trausta sem bendir á að kennarar og skólar skipti miklu  

máli hvernig til tekst við framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar. 

Athyglisvert er að skoða rannsóknarniðurstöður Burris, Heubert og Levin 

(2006, bls. 105) og Cosier, M., Causton-Theoharis, J. og Theoharis, G. (2013, 

bls. 323) sem sýna að nemendur sem standa höllum fæti í stærðfræði sýna betri 

námsárangur ef þeim er kennt í almennum bekk þar sem stærðfræðihæfni er 

ólík heldur en í einsleitum getuminni hóp. Í sameiginlegri könnun Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (2012, bls. 5) um viðhorf 

kennara til hugmyndafræðinnar á bak við skóla án aðgreiningar kom í ljós að 

rétt tæpur þriðjungur kennara taldi það ganga vel eða mjög vel að fara eftir 

stefnunni. Þrír af hverjum tíu kennurum mátu það aftur á móti svo að það gengi 

illa eða mjög illa að vinna eftir þessari hugmyndafræði. Aðrir sögðu það hvorki 

ganga vel né illa.  

Eflaust er ástæða þess að svo erfiðlega gengur að fylgja hugmyndafræði um 

skóla án aðgreiningar eftir á Íslandi margþætt. Í rannsókn Vlachou (2006, bls. 

50) nefndu sérkennarar nokkrar ástæður sem gera þeim erfitt fyrir við að fylgja 

stefnunni eftir. Nefndu þeir meðal annars erfiðleika nemenda við að einbeita 

sér inni í almennum bekk og einnig erfiðleika við að fylgja eftir einhæfri og 

ósveigjanlegri bekkjarnámskrá. Því væri hætt við að ekki yrði tekið mið af 

ólíkum forsendum nemenda til náms. Schmidt (2016, bls. 81) komst að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að þrátt fyrir vilja og fagmennsku bekkjarkennara, 

sem vinna í anda stefnunnar skóli án aðgreiningar, þá  lagi þeir ekki kennslu 

að nemendum sem eiga erfitt með stærðfræðinám því þeir falla svo vel inn í 

hópinn að erfiðleikarnir eru ekki sýnilegir. Rannsóknir sýna jafnframt að 

sumum nemendum, sem eiga erfitt með nám, líður betur að vinna í litlum hópi 

á meðan aðrir kjósa að vinna inni í almennum bekk (Edda Óskarsdóttur, 2011, 

bls. 59; Hafdís Einarsdóttir, 2015, bls. 79; Sigríður Einarsdóttir, 2003, bls. 

129). Ekki er ólíklegt að þessir þættir hafi áhrif á það að kennarar og 

skólastjórnendur haldi fast í úrræði þar sem nemendum er kennt utan 

bekkjarstofu. Í bekkjarstofu vinna nemendur sem skipað er saman í bekk að 

hausti og eru yfirleitt jafnaldrar en geta þó verið á breiðara aldursbili, til dæmis 
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í samkennslu árganga. Þar vinna nemendur að námsmarkmiðum sínum í sama 

kennslurými í flestöllum námsgreinum skólans.  

Hvernig sem stefnan um skóla án aðgreiningar er túlkuð og útfærð þá er 

ljóst að  samkvæmt henni eiga öll íslensk börn á grunnskólaaldri, hvort sem 

þau eiga erfitt með nám eða ekki, rétt á kennslu sem tekur mið af ákvæðum 

aðalnámskrár grunnskóla. Í næsta kafla verða áherslur aðalnámskrár í stærð-

fræðinámi skoðaðar.  

Hæfni í stærðfræði 

Almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla er frá árinu 2011. Aðalnámskráin 

kom síðan út með umfjöllun um hvert greinasvið sem heildstætt verk árið 2013. 

Skólastefna aðalnámskrárinnar er byggð á sex grunnþáttum menntunar sem 

eiga að vera sýnilegir í öllum námsgreinum. Þessir grunnþættir eru: læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(bls. 16).  Þessir þættir tengjast allir innbyrðis og enginn þeirra stendur einn og 

sér. Lögð er áhersla á að þessir þættir endurspeglist í öllu skólastarfi og í 

inntaki allra námsgreina og námssviða.   

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa 

áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa 

það (2013, bls. 16). 

Með grunnþáttunum er því mikil áhersla lögð á virkni nemandans og 

samfélagslegt hlutverk hans. Hann er virkur þátttakandi í því að undirbúa sig 

fyrir frekara nám og störf og ekki síst að búa í síbreytilegu samfélagi. Hlutverk 

kennarans samkvæmt grunnþáttunum er að taka frumkvæði að breytingum á 

skólastarfi og ýta þannig undir að nemendur verði virkir þátttakendur (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2012, bls. 1 og 5).   

Ólíkt fyrri aðalnámskrám er hugtakið hæfniviðmið notað í stað markmiða. 

Hæfniviðmið tiltekur hvaða hæfni miðað er við að nemandinn hafi öðlast á 

tímabilinu. Hæfni samanstendur af þekkingu og leikni sem eru lykilhugtök í 

aðalnámskrá grunnskóla. Hæfni felur jafnframt í sér viðhorf og siðferðisstyrk, 

tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði (bls. 25). Út frá hæfni-

viðmiðum velja kennarar og nemendur kennsluaðferðir, námsefni og mats-

aðferðir sem grunnskólar geta útfært á mismunandi hátt (bls. 39 og 86). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur náms í stærðfræði 

að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri 

við fjölbreyttar aðstæður og í ólíkum tilgangi. Stærðfræðikennsla í grunnskóla 

þarf að ýta undir að nemendur 
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• tileinki sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á 

valdi sínu og með ástundun geti þeir náð tökum á henni, 

• öðlist hæfni í að setja fram og leysa þrautir með hjálp 

stærðfræðinnar og leggja mat á eigin lausnaleiðir og annarra,  

• öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl 

þeirra, 

• öðlist hæfni í að nota tungumál stærðfræðinnar til að ræða um, 

færa rök fyrir og útskýra eigin tilgátur og annarra, útreikninga 

og niðurstöður, 

• öðlist hæfni í að nýta stærðfræði sem tæki til að leysa 

viðfangsefni og greina hvaða aðferðir henta best hverju sinni                 
(bls. 209). 

Jafnframt kemur fram að nemendur eigi að vera virkir þátttakendur í 

merkingarsköpun og læra stærðfræði sér til skilnings (bls. 219). Kennsluhættir 

ættu að vera skapandi og reyna á röksemdafærslu og gagnrýna hugsun 

nemenda. Kennslan þarf að byggjast á virðingu fyrir hugsun nemenda og 

margbreytileika þeirra þannig að stærðfræðin geti orðið þeim verkfæri til að 

skoða eigin aðstæður og samfélagið með gagnrýnum hætti (bls. 210). 

Til umhugsunar við lok kafla 2.2 

Stefnan skóli án aðgreiningar gerir ráð fyrir að allir nemendur á 

grunnskólaaldri hafi rétt til að vinna að námsmarkmiðum sínum sem virkir 

þátttakendur í námsumhverfi sem heimaskólar skapa nemendum sínum. 

Stefnan byggir á grunngildum sem almennt eru viðurkennd í lýðræðis-

samfélagi en þrátt fyrir það er hún ekki auðveld í framkvæmd. Eflaust þarf að 

skerpa sýn innan íslensks skólakerfis á því hvað felst í raun í stefnunni um 

skóla án aðgreiningar þar sem hún getur verið svo mismunandi eftir löndum, 

skólum og kennurum. Það sem skiptir þó mestu máli er að þessi marg-

breytileiki nemenda innan íslenskra grunnskóla er til staðar og mun verða það 

áfram. Lög og reglur gera ráð fyrir að allir grunnskólanemendur hafi jafnan 

rétt til náms og þarf því að vinna að því jöfnum höndum að námsumhverfi 

grunnskólanna sé uppbyggt þannig að allir nemendur séu þátttakendur þar sem 

fjölbreytileiki er eðlilegur og eftirsóknarverður. 

Grunnþættir aðalnámskrár grunnskóla eru þeir að nemendur læri að vinna 

með öðrum, bjargi sér í samfélaginu og taki virkan þátt í því með því að breyta 

því og þróa. Nemendur eiga því að takast á við verkefni sem tengjast daglegu 

lífi og raunveruleikanum í öllum fögum grunnskólans. Í stærðfræðihluta aðal-

námskrár er lögð áhersla á að nemendur séu virkir og sjálfstæðir í eigin 

þekkingarsköpun og þeir skilji staðreyndir frekar en að leggja þær á minnið. 

Einnig er áhersla á að ekki sé aðeins ein leið rétt til að gera hlutina þar sem 

meta skal eigin lausnaleiðir og annarra. Taka á tillit til fjölbreytileika nemenda 
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og samvinnu þeirra við að leysa stærðfræðiverkefni við fjölbreyttar og ólíkar 

aðstæður. Mikil áhersla er á notkun tungumálsins við lausn verkefna, bæði við 

að færa rök fyrir máli sínu og öðlast færni við að nota tungumál 

stærðfræðinnar. Áherslur greinasviðsins stærðfræði minna því óneitanlega á 

námskenninguna félagsleg hugsmíðihyggja þar sem nemandinn er þátttakandi 

í sinni eigin þekkingarsköpun og bæði einstaklings- og félagslegir þættir hafa 

áhrif á nám. Hvort þessar áherslur aðalnámskrár samræmast niðurstöðum 

nýlegra rannsókna um stærðfræðinám og kennslu má sjá í næsta kafla.  

2.3 Að vera virkur í eigin stærðfræðinámi 

Hugtakið kennsluaðferð vísar til þess skipulags „sem kennarinn hefur á 

kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 

skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

9). Hvaða kennsluaðferðir séu heppilegastar í stærðfræðikennslu  hefur verið 

ágreiningsmál til margra ára.  Árið 1976 kom út þekkt grein eftir Richard R. 

Skemp sem oft er búið að birta síðan þar sem hann gekk svo langt að telja að 

verið væri að kenna tvær greinar undir faginu stærðfræði (Skemp, 2006, bls. 

91). Annars vegar taldi hann það vera tækniskilning (e. instrumental 

understanding) þar sem nemandi og kennari telja að þeir skilji eitthvað ef þeir 

fá rétt svar við spurningu án þess að vita hvers vegna aðferðin, sem þeir beittu, 

virkaði og hins vegar tengslaskilning (e. relational understanding) sem snýst 

ekki eingöngu um hvað á að gera heldur einnig hvers vegna (Skemp, 2006, 

bls. 89). Skemp lagði ríka áherslu á að bæði kennarar og nemendur tileinkuðu 

sér tengslaskilning og taldi að tækniskilningur ynni gegn því að hægt væri að 

kenna stærðfræði til gagns (Holmes, 2012, bls. 58; Skemp, 2006, bls. 91 og 

93). Skemp hélt því fram að tengslaskilningur hvetti til meiri gleði í stærðfræði 

og styrkti bæði sjálfsmynd og sjálfsvitund nemenda (Holmes, 2012, bls. 59; 

Skemp, 2006, bls. 94). Þessar kenningar Skemp eru ágætar til að glöggva sig 

á muninum á því að læra reglur og hugtök utan að eða finna lausnir með 

aðferðum sem nemandinn skilur. Skemp birti þessa grein fyrir rúmlega 40 

árum og enn er deilt um kennsluaðferðir í stærðfræði. Nýjustu rannsóknir 

segja okkur að Skemp hafi haft mikið til síns máls.  

Námsgleði og námsárangur með eigin aðferðum 

Þegar nemendur nota sínar eigin aðferðir í stærðfræðinámi er oft talað um að 

verið sé að vinna með þrautir eða þrautalausnir (e. problem solving). 

Samkvæmt Önnu Kristjánsdóttir (1994, bls. 9) eru þrautalausnir ferli þar sem 

nemendur leysa verkefni sem eru þrautir. Þegar nemendur leystu þrautir er 

þeim ekki kennd nein sérstök aðferð og ekki gert ráð fyrir að þeir létu nægja 
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að leysa verkefnið heldur skýrðu mál sitt. Nemendur hefðu þau gögn sem þeim 

hentaði hverju sinni og aðstæður hvettu þá til að vinna úr vanda, einnig þegar 

úrlausn virtist ekki geta staðist. Nýlegar rannsóknir sýna fram á að kennslu-

aðferðir þar sem reynir á nemendur að finni sínar eigin lausnaleiðir beri góðan 

árangur. 

Í íhlutunarrannsókn Sengupta-Irving (2016, bls. 210) rannsakaði hún áhrif 

þess að nemendur með mismikla færni í stærðfræði fyndu eigin lausnaleiðir í 

krefjandi algebrudæmum. Niðurstöður gáfu til kynna að ef nemendur leysa 

þrautir þar sem þeir geta haft áhrif á lausnaleiðir í samvinnu við aðra nemendur 

verða þeir jákvæðari fyrir stærðfræði heldur en ef þeir fá fyrirfram uppgefna 

aðferð. Boaler (2015, bls. 51-77) komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni 

þar sem hún bar saman skóla þar sem annars vegar voru kennd reiknirit (e. 

algorithm), sem er reglubundin aðferð til að leysa verkefni af tiltekinni gerð í 

endanlega mörgum skrefum (Íslenska alfræðiorðabókin: P-Ö, bls. 91), og hins 

vegar skóla þar sem nemendur unnu saman í hópum og fengu stærðfræði-

verkefni þar sem þeir gátu notað sínar eigin aðferðir. Í niðurstöðum kom fram 

að nemendur í síðarnefnda skólanum voru mun jákvæðari gagnvart stærðfræði 

og tóku meiri framförum í greininni en þeir sem fengu hefðbundna kennslu. 

Þetta er einnig í takti við rannsókn Boaler og Sengupta-Irving (2016, bls. 179 

og 182). Í rannsókn þeirra var skoðað meðaltal einkunna nemenda sem bjuggu 

yfir mjög ólíkri stærðfræðifærni fyrir og eftir fimm vikna algebrunámskeið. Á 

námskeiðinu var lögð áhersla á að nemendur bæru sjálfir ábyrgð á lausnaleit í 

samvinnu við félaga sína. Nemendurnir voru ekki vanir þessum vinnubrögðum 

í sínum heimaskólum en þar var lögð áhersla á vinnu með hefðbundin reiknirit. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif þessi breyttu vinnubrögð 

hefðu á námsárangur barnanna. Einkunnir á algebruprófum, sem nemendurnir 

leystu í sínum heimaskólum bæði fyrir og eftir sumarnámskeiðið, bentu til þess 

að mikil framför hefði orðið; meðaltalið fór úr 48% í 63%.  Einnig jókst virkni 

og gleði nemenda. 

Hliðstæðar niðurstöður fundust hjá rannsakendunum Karlsson Wirebring 

o.fl. (2015, bls. 6) en þeir báru saman í rannsókn sinni nemendur, sem finna 

sína eigin lausnaleið í stærðfræðiverkefnum, við þá sem fá reiknirit uppgefin 

og æfa sig á þeim. Niðurstöður bentu til að þeir sem fundu eigin lausnaleið 

sýndu betri námsárangur en hinir. Jafnframt sýndu niðurstöður úr heilaskanna 

að það gerir minni kröfur til minnisins að finna sína eigin lausnaleið en leysa 

verkefni með uppgefnu reikniriti. Það virðist því vera auðveldara fyrir 

nemendur að finna eigin lausnaleið en að fá lausnaleið gefna og æfa sig á henni.  

Að lokum má nefna rannsókn Selling (2016, bls. 191) sem styður fyrr-

nefndar rannsóknir en þar fylgdist hún með samvinnu nemenda þar sem stærð-

fræðifærni var mismikil. Þar kom fram að það getur hjálpað nemendum að ná 

góðum skilningi á viðfangsefni að finna eigin lausnaleiðir, kynna niðurstöður 

sínar og ræða um þær. Selling kannaði hvernig vinna nemenda þróaðist við að 

kynna þrautalausnir sínar hver fyrir öðrum. Það kom í ljós að með tímanum 
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varð kynningin á lausnaleiðunum sífellt þróaðri og skilningur allra þátttakenda 

dýpkaði. Samvinna nemenda og rökstuðningur þróuðust og sama má segja um 

skriflegar úrlausnir þeirra. Þessi vinna skilaði sér í virkni allra þátttakenda.  

Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir (2007, bls. 9) benda á 

að reynsla þeirra af samstarfi við grunnskólakennara sé sú að margir kennarar 

treysta nemendum fyrir því að finna eigin lausnaleiðir en ekki þeim sem eiga 

erfitt með stærðfræðinám. Þess vegna kenna þeir þeim hefðbundin reiknirit í 

von um að þeir geti nýtt sér þau í daglegu lífi. Af ofangreindu má aftur á móti 

sjá að það að finna sína eigin lausnaleið gagnast ekki síður þeim sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði.  

Sýn nemenda á stærðfræði  

PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðleg könnun 

á vegum OECD sem er gerð í þeim tilgangi að meta lesskilning og læsi 

nemenda á stærðfræði og náttúruvísindi. Könnunin er lögð fyrir 15 ára gamla 

nemendur en á þessum aldri eru þeir að ljúka skyldunámi í flestum ríkjum. Á 

Íslandi fer hún fram í mars-apríl við lok 10. bekkjar (Menntamálastofnun, 

2017, bls. 6). Frammistaða íslenskra nemenda í stærðfræðilæsi árið 2015 var 

lægri en í meirihluta OECD ríkjanna og einnig lakari en á hinum Norður-

löndunum (Menntamálastofnun, 2017, bls. 3). Þegar bornar eru saman niður-

stöður íslenskra nemenda árin 2003 og 2012, þegar lögð var sérstök áhersla á 

stærðfræði, má sjá afturför sem er sú fjórða mesta í heiminum (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 33). Það 

fjölgar hlutfallslega í hópi slakra nemenda og fækkar í hópi afburðanemenda. 

Árið 2003 voru íslenskir nemendur aðeins fyrir ofan meðaltal en árið 2012 

aðeins fyrir neðan (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 33).   

Samkvæmt Jo Boaler (2015, bls. 36; 2016, bls. 6-7), sem er í teymi sem 

vinnur að PISA könnununum, safnar PISA teymið ekki eingöngu gögnum um  

hæfni nemenda í stærðfræði heldur einnig um aðferðirnar sem þeir nota og 

tengja þær við árangur þeirra í könnuninni. Boaler bendir á að þessi gögn sýni 

fram á að þeir nemendur sem skora lægst á PISA könnunum eru þeir sem telja 

að stærðfræði gangi út á það að læra reglur og aðferðir utan að á meðan hinir 

sem sýna meiri færni hugsa hana í víðara samhengi.  

Þar sem heilu þjóðirnar, eins og Finnland og Japan, standa sig vel í 

stærðfræði á alþjóðlegan mælikvarða eins og PISA þá hlýtur að vera 

nauðsynlegt fyrir þjóðir eins og Ísland, sem ná ekki jafn góðum árangri, að 

beina sjónum sínum að viðhorfi nemenda til stærðfræði. Viðhorf nemenda 

hlýtur jafnframt að mótast af þeim kennsluaðferðum sem stuðst er við í 

stærðfræði. 
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Til umhugsunar við lok kafla 2.3 

Nýjar rannsóknir sýna að ef nemendur finna sínar eigin lausnaleiðir í 

stærðfræði og vinna að markmiðum sínum í samvinnu við aðra nemendur þá 

hefur það jákvæðari áhrif á námsgleði og námsárangur þeirra heldur en ef þeir 

læra hefðbundin reiknirit. Því ættu allir nemendur að fá tækifæri til að vera 

virkir þátttakendur í stærðfræðinámi sínu með þessu móti. Það á líka við um 

þá sem eiga erfitt með stærðfræði. Ánægjulegt er að sjá að áherslur í stærð-

fræðihluta aðalnámskrár ríma við þessar nýju rannsóknarniðurstöður.  

Huga þarf að viðhorfi íslenskra nemenda til stærðfræði og þeim kennslu-

aðferðum sem notaðar eru því nemendur á Íslandi koma ekki vel út í 

alþjóðlegri samanburðamælingu í stærðfræði. Benda þær niðurstöður til þess 

að íslenskir nemendur telji að stærðfræði gangi út á það að læra aðferðir og 

reglur utan að. Hvað rannsóknir segja okkur um hvernig málum er háttað í 

stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum má sjá í næsta kafla. 

2.4 Stærðfræði í íslenskum grunnskólum 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla bæði frá árinu 2006 og 2011 er 

mikil áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti. Mikill munur virðist þó vera á 

þessari stefnumörkun stjórnvalda og þess sem er í raun að gerast í stærðfræði-

kennslu á Íslandi. 

Kennsluaðferðir í stærðfræði á Íslandi 

Í rannsókn, sem unnin var á árunum 2008-2013 um starfshætti í íslenskum 

grunnskólum, voru nemendur í 7-10. bekk í 20 íslenskum skólum spurðir hvað 

þeim þætti áhugavert í náminu og hvað ekki (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 173). Í viðtölunum kom fram 

að nemendur óskuðu eftir meiri fjölbreytni í námsaðferðum. Þeim fannst 

meðal annars vanta samvinnu í hópum þar sem nemendur hefðu tækifæri til 

að spyrja spurninga, rökræða, tjá sig og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Langalgengustu kennsluaðferðirnar, sem nemendur töldu notaðar, voru að 

vinna í námsbókum og að hlusta á fyrirlestra og útskýringar kennara (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 175). Spurningalistakönnun til kennara og vett-

vangsathugun í sömu rannsókn endurspegluðu svör nemendanna. Það kom í 

ljós að fyrirlestur og útskýringar kennara (með eða án samræðu við nemendur) 

og námsbókavinna voru langalgengustu kennsluaðferðirnar en margar þeirra 

kennsluaðferða, sem sérstaklega er mælt með í aðalnámskrá, mun sjaldgæfari 

(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 136 og 153).   
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Guðný Helga Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir (2015, bls. 3040-3041) 

unnu úr gögnum sömu rannsóknar en þá var 51 kennslustund í stærðfræði í 1.-

10. bekk skoðuð. Þær skoðuðu hvernig stærðfræðitímarnir voru uppbyggðir 

og hvort þeir væru eitthvað frábrugðnir öðrum tímum. Í ljós kom að í stærð-

fræðitímunum sátu nemendur oftast í sætum sínum og unnu verkefni í náms-

bókum. Langalgengast var að nemendur leystu verkefni einir og samskipti 

þeirra og kennaranna snérust um að hjálpa þeim að klára þau. Niðurstaðan var 

því sú að stærðfræðikennslan var í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar 

í heild.  

Í rannsókn Savola (2010, bls. 30-33) þar sem hann bar saman stærðfræði-

kennslu á Íslandi og Finnlandi kom í ljós að á Íslandi var lítið um samræður 

og samskipti á milli nemenda í stærðfræðitímum en flestir unnu einir á sínum 

hraða í námsbókunum. Svipuð niðurstaða kom fram í rannsókn Hafsteins 

Karlssonar (2009, bls. 13-18) þar sem hann bar einnig saman finnska og 

íslenska stærðfræðikennslu. Athygli vakti hversu fábreyttar kennsluaðferðir 

voru notaðar á Íslandi en þær miðuðust gjarnan við að nemendur væru allir að 

vinna sömu verkefni á sama tíma  Einnig mátti sjá að sjálfstæði og framlag 

nemenda var lítið og kennslubækur stýrandi.  

Veturinn 2011-2012 gerðu Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson 

(2012, bls. 4) vettvangsúttekt á stærðfræðikennslu á unglingastigi í átta 

íslenskum grunnskólum.  Fylgst var með 102 kennslustundum og leiddu þær 

athuganir í ljós að í meirihluta kennslustunda unnu nemendur einir í vinnu-

bækur með einstaklingsaðstoð kennara. Þriðjungur kennslustunda fór í 

innlögn kennara með samræðum við nemendur en aðferðir sem reyna á 

skapandi hugsun voru í miklum minnihluta eins og sjá má á mynd 2.1 (Þóra 

Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012, bls. 24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.1 Skipting kennsluhátta í stærðfræði á unglingastigi (Byggt  

á Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012, bls. 24) 
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Þessar niðurstöður benda til þess að lítil fjölbreytni sé í kennsluaðferðum í 

stærðfræði á Íslandi. Áhersla er á einstaklingsvinnu í námsbókum og lítið um 

skapandi hugsun og samvinnu nemenda. 

Gæði stærðfræðikennslu 

Stefnan skóli án aðgreiningar snýst um aðlögun námskrár, fjölbreytta 

kennsluhætti og talsverðan fjölda kennsluaðferða (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2009, bls. 663). Samt sem áður virðast kennsluaðferðir 

í stærðfræði vera mjög fábreyttar á Íslandi þar sem námsbækur leiða vinnuna. 

Hafa verður samt í huga að verkefni í bókum geta verið misjöfn og því gæti 

verið þar að finna verkefni sem reyna á skapandi hugsun nemenda þótt þeir 

leysi þau ekki í samvinnu við aðra nemendur. Ekki kom fram í ofangreindum 

rannsóknum hvaða námsbækur unnið var með og því ekki hægt að vita hvers 

konar verkefni í námsbókum nemendur unnu. Sænskar rannsóknir sýna aftur 

á móti að hefðbundin námsbókavinna í stærðfræði snýst um að fyrst sé 

viðfangsefni kynnt og síðan lausnaleiðir, sem eru yfirleitt í formi 

hefðbundinna reiknirita og að lokum æfa nemendur sig ítrekað á þeim 

(Bergqvist og Lithner, 2012, bls. 266-268; Lithner, 2008, bls. 271). 

Rannsóknir sýna að árangur nemenda í námi byggist á góðri kennslu 

(Brownell, Sindelar, Kiely og Danielson, 2010, bls. 373; Kunter o.fl., 2013, 

bls. 805). Boaler (2015, bls. 1) telur að þekking á góðum kennsluaðferðum í 

stærðfræði sé til staðar en sérfræðingar innan háskólasamfélagsins sitji oft 

einir að henni. Þeir miðli síðan til annarra með skrifum í rannsóknatímarit. Í 

íslenskri samvinnurannsókn grunnskólakennara og háskólakennara um 

stærðfræðinám og -kennslu á miðstigi grunnskóla kom fram að hefðir og 

venjur,  sem hafa myndast í skólum, hafa mikil áhrif á starfshætti kennara og 

að þeir eigi erfitt með að breyta kennsluháttum sínum (Jónína Vala 

Kristinsdóttir og Jóhanna Rakel Sveinbjörnsdóttir, 2015, bls. 21). Þetta bendir 

til þess að upplýsingar um nýjustu rannsóknir á árangursríkum leiðum í 

stærðfræðikennslu eigi ekki greiða leið inn í skólasamfélagið. 

Til umhugsunar við lok kafla 2.4 

Nokkuð ljóst er á ofangreindu að gamlar hefðir og venjur eru lífsseigar í 

stærðfræðikennslu grunnskóla á Íslandi. Kennsluaðferðir eru fábreyttar og 

mikið er um að nemendur vinni einir í námsbókum en lítið um samvinnu 

nemenda. Þessi mikla áhersla á vinnu í námsbókum gerir það að verkum að ef 

nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, ná ekki að fylgja öðrum nemendum 

í námsbókum þá er hætt við að þeir heltist úr lestinni og verði óvirkir 

þátttakendur í stærðfræðisamfélagi bekkjarins. Slík vinnubrögð ýta jafnframt 
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undir að námið snúist um hugmyndafræði atferlishyggjunnar og tækniskilning 

þar sem mikilvægt er að koma fram með rétt svar óháð því hvort nemendur 

skilja lausnarferlið. Ólíklegt er að slík vinna sé nemendum gagnlegt veganesti 

út í lífið.  

2.5 Viðhorf og vellíðan nemenda 

Reynsla margra af stærðfræðinámi hefur ýtt undir trú þeirra að strax við 

fæðingu sé viss hópur barna og unglinga betri gáfum gæddir en aðrir (Boaler, 

2016, bls. 94; Bishop og Kalogeropoulos, 2015, bls. 200). Því væri hætt við 

því að þeir sem teldu sig ekki tilheyra þessum hópi þróuðu með sér neikvæðar 

tilfinningar í garð stærðfræði og sýndu vanvirkni í námi. Í bókum sínum The 

elephant in the classroom (2015) og Mathematical mindsets (2016) vill Boaler 

hrekja þá goðsögn að bara sumir séu góðir í stærðfræði og aðrir ekki (2015, 

bls. 186; 2016, bls. 5). Boaler telur að mjög oft megi rekja erfiðleika með 

stærðfræðinám til rangrar áherslu í kennslu þar sem börn læra stærðfræði sem 

hefur lítið með stærðfræði daglegs lífs að gera og einnig þá stærðfræði sem 

stærðfræðingar fást við (2015, bls. 2 og 17). Boaler heldur því fram að mikil 

áhersla á beina kennslu og þjálfunarverkefni dragi úr áhuga nemenda og trú á 

að þeir geti iðkað stærðfræði. Hún leggur áherslu á að nemendur skilji það sem 

þeir eru að gera og hafi tækifæri til að nota sínar eigin aðferðir í stað þess að 

leggja áherslu á hefðbundin reiknirit og utanbókarlærdóm reglna og hugtaka.  

Staðnað eða opið hugarfar 

Trú nemenda á eigin getu hefur gríðarlega mikil áhrif á frammistöðu þeirra í 

stærðfræði að mati Boaler. Nemendur sýna mun lakari námsárangur ef þeir 

hafa staðnað hugarfar (e. fixed mindset) og trúa því að gáfur séu gjöf sem 

nemandinn annaðhvort hefur fengið eða ekki (2016, bls. 5-6). Þeir sem hafi 

opið hugarfar (e. growth mindset) telji sig aftur á móti geta haft áhrif á eigin 

gáfur og færni. Máli sínu til stuðnings nefnir Boaler meðal annars niðurstöður 

rannsóknar Duckworth og Quinn (2009, bls. 171-172) þar sem kemur fram að 

nemendur með staðnað hugarfar eru líklegir til að gefast auðveldlega upp en 

þeir sem hafa opið hugarfar sýna þrautseigju, einnig í mjög erfiðum 

verkefnum. Jafnframt bendir hún á að þeir sem skora hæst á PISA könnunum 

í stærðfræði eru þeir sem hafa tileinkað sér opið hugarfar (Boaler, 2016, bls. 

7). 

Boaler leggur í skrifum sínum áherslu á að nemendur séu virkir í eigin 

þekkingarsköpun til að bæta bæði námsárangur og námsgleði. Hún bendir á að 

nýjar niðurstöður úr heilarannsóknum gefi til kynna að með réttum 

kennsluaðferðum og skilaboðum til nemenda eigi 95% allra nemenda að geta 
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lært hvaða grunnskólastærðfræði sem er (2016, bls. 4). Möguleiki á að heili 

þeirra sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði stækki og þroskist sé jafn mikill 

og annarra.  

Mistök eru af hinu góða 

Að mati Boaler eru mistök mikilvæg skref í þekkingarferlinu (2015, bls. 185; 

2016, bls. 15). Hún bendir á að rannsóknir sýni að heilinn stækki við það að 

gera mistök við lausn verkefna á meðan rétt úrlausn hafi ekki áhrif á heilann 

(2016, bls. 18). Áður fyrr var talið að lítið væri hægt að hafa áhrif á þann heila 

sem maðurinn fæðist með en rannsóknir hafa sýnt fram á að heilinn geti 

stækkað og breyst á tiltölulega skömmum tíma (Abiola og Dhindsa, 2012, bls. 

71). Rannsókn sálfræðingsins Moser o.fl. sýndi fram á að þegar nemendur gera 

mistök þá stækkar heilinn, sama hvort þeir uppgötva mistökin eða ekki því 

áður en mistökin eiga sér stað þá fer fram glíma og heilinn mætir áskorunum 

(Moser o.fl., 2011, bls. 1484 ). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í 

ljós að þeir sem höfðu opið hugarfar voru meðvitaðri um mistök sín svo þeir 

voru líklegri til að skoða þau betur til að leiðrétta þau en þeir sem höfðu staðnað 

hugarfar. Heilinn stækkaði hjá öllum sem gerðu mistök en meira hjá þeim sem 

höfðu opið hugarfar því líklegt væri að ferlið endurtæki sig þegar nemendur 

voru meðvitaðir um mistök sín. Því skiptir miklu máli að nemendur hafi trú á 

að þeir geti haft áhrif á eigin hæfni í stærðfræðinámi.  

Væntingar til nemenda 

Boaler hefur þróað nokkurs konar vinnureglur sem skiptast niður í fimm atriði. 

Hún talar um þessa þætti við nemendur áður en hún hefur stærðfræðikennslu 

með nýjum nemendum (2016, bls. 172). Hún 

• lætur nemendur vita að hún hafi trú á þeim öllum og að ekkert sé til 

sem heitir stærðfræðiheili eða að vera með stærðfræðigen. Hún gerir 

nemendum það líka ljóst að hún reikni með að allir nemendur reyni að 

ná markmiðum námskeiðsins,  

• segist hafa mætur á mistökum og lætur nemendur vita að í hvert skipti 

sem þeir gera mistök þá stækki heili þeirra, 

• leggur áherslu á að það að gera mistök og lenda í erfiðleikum merkir 

ekki að þau geti ekki reiknað; þetta er einn af mikilvægustu þáttunum 

í stærðfræðinámi, 

• leggur ekki mikið upp úr því að nemendur vinni hratt heldur kýs frekar 

vinnubrögð sem reyna á djúpan skilning og áhugaverðar lausnaleiðir 

og kynningu þeirra,  
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• kann að meta spurningar nemenda sinna og setur þær á veggspjald svo 

að aðrir nemendur geti velt þeim fyrir sér  (2016, bls. 172). 

Boaler leggur áherslu á að þessir þættir megi ekki vera innantóm orð heldur 

verði kennarar að sýna þá í verki.  

Vellíðan og námsárangur 

Mikilvægt er að nemendum líði vel í skóla og gleðin við námið þarf að hvetja 

þá áfram í náminu. Í rannsókn Hafdísar Einarsdóttur (2015, bls. 79) kom fram 

í viðtali við nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, að oft er sjálfstraust 

þeirra lítið og sjálfsmynd brotin.  

Ýmislegt getur án efa haft áhrif á vellíðan nemenda í skólastarfi. Í 

yfirlitsgrein McLaughlin og Clarke (2010, bls. 94-95), sem náði til 133 

rannsókna, komu skýrt í ljós jákvæð tengsl á milli námsárangurs og vellíðan 

nemenda. Þar komu einnig fram augljós tengsl á milli vellíðunar nemenda og 

góðra samskipta á milli kennara og nemenda annars vegar (bls. 93-94) og hins 

vegar góðu sambandi nemenda á milli (bls. 98-99). Íslenskar rannsóknir sýna 

jafnframt að börnum þykir mikilvægt að kennarar hlusti á þá til að hjálpa þeim 

að leysa úr vanda sínum (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016, 

bls. 10) og að hlutdeild nemenda í námi hefði mikið að segja um náms-

framvindu þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008, bls. 64). Nemendur 

vilja til að mynda hafa áhrif á það hvort þeir fái aðlagað námsefni eða ekki 

(Hafdís Einarsdóttir, 2015, bls. 79). 

Hlutur foreldra er einnig stór í vellíðan nemenda því niðurstöður rannsóknar 

Wang og Sheikh-Khalil (2014, bls. 610) og yfirlitsrannsóknar Hattie (2009, 

bls. 70), sem nær yfir 800 rannsóknir, benda til þess að þátttaka foreldra í námi 

barna hafi áhrif á bæði námsárangur og líðan nemenda. Hafa þarf samt í huga 

að meðalvegurinn er  bestur því samkvæmt niðurstöðu rannsóknar Murayama 

o.fl.  (2016, bls. 766) hefur metnaður foreldra fyrir hönd barnanna jákvæð áhrif 

á námsárangur þeirra en aftur á móti ef metnaður verður of mikill og foreldrar 

gera óraunhæfar kröfur til barna sinna þá verður sambandið þar á milli 

neikvætt. Því er mikilvægt fyrir kennara að hafa foreldra með í ráðum við að 

setja nemendum markmið við hæfi.  

Til umhugsunar við lok kafla 2.5 

Stærðfræði er ekki valfag. Hún er námsgrein sem skylt er að stunda allan 

grunnskólann. Einnig verða framhaldsskólanemendur að standast stærðfræði-

áfanga óháð því hvaða braut þeir velja. Ekkert bendir til þess að stærðfræði 

verði valfag á næstu árum. Því verða öll börn að læra stærðfræði, sama hvernig 

þeim líkar námsgreinin. Í þessum kafla mátti sjá hvernig hægt er að ræða við 
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og fræða nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, um rannsókna-

niðurstöður tengdar stærðfræðinámi með það að markmiði að sjálfstraust 

þeirra aukist og sjálfsmynd þeirra gagnvart námsgreininni styrkist. Eflaust 

myndi það hjálpa nemendum að fræðast um nýjustu rannsóknir á heila-

starfsemi og stærðfræðinámi og kynnast því hvernig opið hugarfar og mistök 

geta haft jákvæð áhrif á stærðfræðinám. Fimm vinnureglur Boaler gætu 

hjálpað kennurum í þeirri vinnu. Einnig má sjá að mikilvægt er að stuðla að 

góðu sambandi nemenda við stærðfræðikennara, aðra nemendur og foreldra, 

ásamt því að nemendur finni að þeir geta haft áhrif á eigið nám.  

2.6 Samantekt 

Lestur flestra rannsókna, greina og bóka, sem koma fram í þessum kafla 

verkefnisins, hófst sem liður í því að efla skilning minn og þekkingu á því 

hvaða námsleiðir reynast vel við að efla stærðfræðihæfni nemenda sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræðinám. Í þeirri vinnu komst ég meðal annars að því 

að áherslur aðalnámskrár ríma við námskenninguna félagsleg hugsmíðihyggja 

þar sem nemandinn er þátttakandi í sinni eigin þekkingarsköpun og bæði 

einstaklings- og félagslegir þættir hafa áhrif á nám. Þetta er einnig í takti við 

það sem nýjar rannsóknir á stærðfræðikennslu og námi gefa til kynna um 

góðar námsleiðir. Þær benda til þess að námsárangur og gleði nemenda í 

stærðfræði eflist þegar þeir eru virkir í eigin þekkingarsköpun. Þeir þurfi að fá 

tækifæri til að finna eigin lausnaleiðir og vinna með samnemendum. Það beri 

meiri árangur, en að kenna nemendum hefðbundin reiknirit og ætlast til þess 

að þeir þjálfi sig í notkun þeirra. Samt sem áður sýna rannsóknir á 

stærðfræðikennslu á Íslandi að kennslan er almennt fábreytt þar sem lítið er 

um samvinnu nemenda og skapandi hugsun, en mikil áhersla er hins vegar 

lögð á einstaklingsvinnu í námsbókum. Í niðurstöðum rannsókna um vellíðan 

nemenda kom fram að líðan þeirra skipti miklu máli í tengslum við 

námsárangur og hér að framan er fjallað um ýmsar leiðir sem stærðfræði-

kennarar geta valið til að stuðla að betri líðan nemenda í stærðfræðinámi.  

Við lesturinn fór áhugi minn fljótlega að beinast að rannsóknarefninu: 

Hvernig mæta íslenskir kennarar nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám, hafa lítinn áhuga og sjá ekki tilgang með námi?  Hvað finnst 

þeim bera mestan árangur? Og ekki síst hvers vegna?    
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3. Rannsóknaraðferðin  

Tilgangur rannsóknarinnar, sem hér um ræðir, var að kanna hver reynsla 

kennara væri af því að vinna með nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám. Rannsóknarspurningin, sem gengið var út frá, er: Hver er 

reynsla kennara af því að vinna með nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám?  

Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu 

kennara af því að vinna með nemendum sem eiga erfitt með að læra stærðfræði. 

Von mín er sú að umrætt verkefni veki áhuga á og umræðu um kennslu þessara 

nemenda. 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin fyrirbærafræðileg aðferð, 

Vancouver-skólinn, sem ætlað er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. 

Þessi rannsóknaraðferð „byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái 

heiminn með sínum augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu hans og eigin 

túlkun á þeirri reynslu“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 284).  

 Þátttakendur 

Eins og í öllum eigindlegum rannsóknum var valið úrtak út frá tilgangi og 

markmiði rannsóknarinnar og passað upp á að samræmi væri á milli þessara 

þátta (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls.132). Þar sem 

sérkennsla hefur flust í ríkari mæli inn í almennar kennslustundir er ljóst að 

ekki einungis sérkennarar sinna nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræði. Í rannsókn Eddu Óskarsdóttur (2011, bls. 59) kom í ljós að 70% 

þeirra sem kenndu nemendum sem eiga erfitt með stærðfræði voru menntaðir 

sérkennarar en 26% stærðfræðikennarar eða almennir kennarar. Einnig sýndu 

niðurstöður nýlegrar rannsóknar á sérkennslu í almennum grunnskólum að oft 

sinna aðrir en sérkennarar stuðningi við nemendur með sérþarfir (Gyða Dögg 

Einarsdóttir, Anna-Lind Pétursdóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2017, 

bls. 11). Að koma til móts við nemendur, sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræði, er því ekki einungis verkefni fyrir kennara með sérkennara-

menntun heldur alla kennara sem koma að námi nemenda sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði. Því var leitað eftir grunnskólakennurum sem 

lögðu áherslu á fjölbreytta kennsluhætti í kennslu nemenda sem eiga erfitt með 

stærðfræði og höfðu að minnsta kosti 5 ára reynslu af því að vinna með þeim 

nemendum. Eftir að ég hafði rætt við fagfólk innan skólasamfélagsins um 

áhuga minn á þessu rannsóknarefni fékk ég ábendingar um mögulega 

þátttakendur. Kennurunum var þá sendur tölvupóstur með ósk um þátttöku (sjá 

fylgiskjal 1 og 2).  
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Þátttakendurnir voru átta konur og meðalstarfsaldur þeirra við að kenna 

nemendum sem eiga erfitt með stærðfræði var tæplega 22 ár. Allar konurnar 

höfðu reynslu af sérkennslu í stærðfræði þar sem kennslan snérist eingöngu um 

að mæta þörfum nemenda sem eiga erfitt með stærðfræði en allar nema ein 

höfðu einnig reynslu af því að starfa sem stærðfræðikennari bekkjar þar sem 

reynt var að mæta þörfum allra inni í bekkjarstofu. Einn kennari hafði eingöngu 

reynslu af kennslu á yngsta- og miðstigi, annar af mið- og unglingastigi og enn 

annar bara reynslu af unglingastigi. Aðrir viðmælendur höfðu reynslu af því 

að kenna á öllum skólastigum. Allir kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, 

höfðu menntað sig sem grunnskólakennara og auk þess höfðu allir stundað nám 

á meistarastigi, sex í sérkennslufræðum og tveir í stærðfræði. Allir nema einn 

viðmælandi störfuðu sem stærðfræðikennarar þegar viðtölin fóru fram. 

Skólarnir, sem kennararnir störfuðu við, dreifðust á sex sveitarfélög. Eins og 

sagt var hér að framan koma bæði sérkennarar og bekkjarkennararar að 

stærðfræðikennslu nemenda sem eiga erfitt með stærðfræði. Því er vísað í 

báðar starfsstéttir þegar minnst er á stærðfræðikennara í þessari rannsókn. 

 Gagnasöfnun og gagnagreining 

Rannsóknargögnunum var safnað með viðtölum sem voru tekin á stöðum sem 

viðmælendur völdu. Tekin voru tvö viðtöl við hvern þátttakanda, alls 16  

viðtöl. Fyrri viðtölin voru á bilinu 40-75 mínútna löng og voru tekin í febrúar 

og mars 2017. Seinni viðtölin voru um það bil 20-40 mínútna löng og fóru fram 

í maí 2017. Þátttakendur rannsóknarinnar voru meðrannsakendur og viðtölin 

voru í formi samræðna (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 55). Viðtölunum 

svipaði til spjalls en þau höfðu sérstakan tilgang og tækni og uppbygging þeirra 

var fyrirfram ákveðin að hluta til en hvorki var um að ræða hversdagslegt spjall 

né lokaða spurningalista (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 31). Saman reyndu 

rannsakandi og meðrannsakandi að skilja mismunandi hliðar á því að vinna 

með nemendum sem eiga erfitt með stærðfræðinám.  

Rannsóknarferilinn má setja upp í 12 meginþrep til að átta sig betur á 

ferlinu. Þau má sjá í fylgiskjali 3. Farið var ítrekað í gegnum sjö vitræna þætti 

í ferlinu: Að vera  kyrr, að  ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að 

raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 56-57). Þessa 

þætti mætti setja upp í hringferil (sjá mynd 3.1) þar sem farið var að minnsta 

kosti einu sinni í gegnum hvern þátt í hverju þrepi rannsóknarferilsins.  
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Mynd 3.1 Vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Byggt á Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 285) 

Áður en samræður hófust voru fyrirframgerðar hugmyndir ígrundaðar og 

settar meðvitað til hliðar. Það var meðal annars gert með því að ég ígrundaði 

og mátaði mig við mismunandi námskenningar. Tekin voru tvö viðtöl við 

hvern kennara þar sem notaðar voru opnar spurningar (sjá fylgiskjal 4). Unnið 

var samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu og var afritaði textinn lesinn 

yfir nokkrum sinnum til að svara spurningunni: Hver er rauði þráðurinn í 

frásögn hvers kennara? Unnið var greiningarlíkan eftir hvert viðtal (sjá fylgi-

skjöl 5-20). Síðan var sýn hvers þátttakanda borin saman við heildarmynd 

næsta þátttakanda þangað til heildarmynd af fyrirbærinu hafði mótast hjá mér. 

Þannig byggði ég upp í samvinnu við þátttakendur heildarmynd af því hvernig 

þeir sáu reynsluna sem rannsökuð var (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 289). 

Næsta skref var að draga fram meginþemu og undirþemu í sögu hvers 

þátttakanda og þau mikilvægustu sett fram í greiningarlíkani fyrir hvern og 

einn (sjá fylgiskjöl 13-20). Hvert einstakt hugtakalíkan var kynnt hverjum þátt-

takanda og síðan voru öll greiningarlíkön einstaklinga borin saman innbyrðis 

og heildarlíkan smíðað (sjá fylgiskjal 21). Öll viðtölin voru lesin yfir aftur til 

að tryggja samræmi milli greiningarlíkana og rannsóknargagna. Fundið var 

yfirþemað: „Að sníða nemendum stakk eftir vexti“. Niðurstöðurnar voru síðan 

bornar undir einn kennara og þær skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrðust. 

Að lokum fékk hver þátttakandi bæði greiningarlíkönin sín í tölvupósti ásamt 

niðurstöðukaflanum til samþykkis.  
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 Siðfræðileg atriði 

Kennararnir í rannsókninni gáfu upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 22). Þeim var 

gerð grein fyrir í hverju þátttakan fólst og vissu að þeir gátu dregið þátttöku 

sína til baka (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82). Þeir fengu jafnframt 

rannsóknarnafn svo ekki væri hægt að persónugreina niðurstöðurnar og síðan 

var upplýsingum, sem tengdu dulnefnin við upprunaleg kennimörk, eytt að 

rannsókn lokinni. Á meðan á rannsókn stóð voru rannsóknargögnin varðveitt 

á öruggum stað og ég lagði mig fram við það að vernda viðmælendur. Rann-

sóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 23). 

 Réttmæti og áreiðanleiki 

Sem rannsakandi var ég meðvituð um að munur væri á því að heyra það sem 

ég bjóst við eða jafnvel vildi heyra og því sem þátttakendur sögðu (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Horfa þurfti fram hjá fyrirfram mótuðum hug-

myndum og horfa á hlutina upp á nýtt frá sjónarhorni þátttakenda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000, bls. 53) en rannsóknarvinna á ólíkum námskenningum, 

sem fór fram áður en umrædd rannsókn hófst, hjálpaði mér við þá vinnu. 

Ég las sem mest um efnið, sem rannsaka átti, til að varast að textinn, sem 

búið var að afrita úr viðtalinu, yrði líflaus og þar af leiðandi ekki auðvelt ná 

grundvallarmerkingu hans vegna þess að fyrri þekking væri ónóg eða yfir-

borðskennd (Lindseth og Norberg, 2004, bls. 152). Allir þátttakendur fengu 

tækifæri til að staðfesta sína reynslusögu og er það talinn einn meginstyrkur 

Vancouver-skólans þar sem það eykur réttmæti og áreiðanleika rann-

sóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir 2013, bls. 291). 

Trúverðugleiki rannsóknarinnar var jafnframt skoðaður jafnóðum á meðan 

á rannsókninni stóð til að forðast að réttmæti og áreiðanleika hennar yrði ógnað 

þegar of seint yrði að leiðrétta (Morse o.fl., 2002, bls. 14-19; Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223-224). Þannig væri í 

fyrsta lagi fulls samræmis gætt á milli rannsóknarspurningarinnar og rann-

sóknaraðferðarinnar. Í öðru lagi væri úrtakið viðeigandi þar sem þátttakendur 

hefðu þekkingu á rannsóknarefninu. Í þriðja lagi væri gögnum safnað og þau 

greind jafnóðum. Í fjórða lagi bæri ég sem rannsakandi stöðugt nýjar hug-

myndir úr gögnunum saman við þær sem fyrir væru og myndaði þannig nýja 

þekkingu. Í fimmta lagi flyttist meðvituð hugmyndaþróun mín frá hinu 

einstaka yfir í heildarmyndina til að auka skilning.  
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 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Kostur aðferðarinnar, sem valin var til að svara rannsóknarspurningunni, er að 

mínu mati samræðuformið á viðtölunum þar sem rannsakandi og þátttakandi 

hjálpast að við að skilja fyrirbærið og rannsakandi gat með því að spyrja fengið 

staðfestingu strax á því hvort hann hafi skilið rétt. Einnig var það kostur við 

gagnarýningu og túlkun að gefinn var góður tími til að skilja reynslu 

kennaranna með því að fara ítrekað yfir afrituð viðtölin. Í öðru viðtali var síðan 

hægt að spyrja nánar eða fá staðfestingu á túlkun.  

Það jók einnig réttmæti og áreiðanleika að allir þátttakendur fengu tækifæri 

til að staðfesta sína reynslusögu. Jafnframt tel ég það styrk að kennararnir átta 

höfðu reynslu af starfi í átta mismunandi skólum sem ætti ekki eingöngu að 

gefa sýn á reynslu átta kennara heldur einnig reynslusögur frá átta skólum af 

því að vinna með nemendum sem eiga erfitt með stærðfræðinám.  

Rætt var við fáa kennara og ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum enda er 

tilgangur fyrirbærafræðilegrar rannsóknar ekki sá heldur að ná sem dýpstum 

skilningi á fyrirbærinu. Takmarkanir aðferðarinnar tel ég helst vera að ekki var 

rætt líka við nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði. Sjónarhorn 

þeirra á stærðfræðinám í grunnskóla er mikilvægt þar sem ávinningur 

rannsóknarinnar snýst um að auka skilning og þekkingu kennara á leiðum sem 

gætu haft áhrif á námsárangur og líðan þessara nemenda en umfang þessa 

rannsóknarverkefnis rúmar ekki viðtöl við þennan hóp. Einnig má telja til galla 

rannsóknarinnar að ég er að stíga mín fyrstu skref sem fræðimaður á þessu 

sviði og vann ein að rannsókninni.  

 Samantekt 

Í ferli rannsóknaraðferðarinanr Vancouver-skólinn eru tólf þrep og greinilegt 

er hvert hlutverk rannsakandans er. Einnig eru hinir sjö vitrænu þættir sem 

farið er ítrekað í gegnum, í ferlinu, skýrir. Eins og kom fram hér að framan er 

það talinn einn meginstyrkur Vancouver-skólans að þátttakendur eiga að fá 

tækifæri til að staðfesta eigin reynslusögu þar sem það eykur réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Þessir þættir urðu til þess að aðferðin 

Vancouver-skólinn varð fyrir valinu fram yfir aðrar. Það gefur nýliða eins og 

mér aukið öryggi sem rannsakanda að hafa skýra sýn á það hvert mitt hlutverk 

er annars vegar og þátttakenda hins vegar í rannsóknarferlinu og einnig að fá 

staðfestingu frá þátttakendum að rétt sé farið með reynslusögur þeirra. 
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4. Niðurstöður 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að kennararnir nálguðust stærðfræði-

kennslu á ólíkan hátt og lögðu sig fram um að finna leiðir sem þeir töldu gefast 

nemendum best, sama hvar eða hvernig þeir kenndu nemendum, sem eiga erfitt 

með stærðfræðinám. Kennararnir höfðu nokkuð frjálsar hendur varðandi 

útfærslu stærðfræðikennslunnar og unnu með nemendum ýmist í bekkjarstofu 

eða utan hennar eftir því hvað þeir töldu henta nemendum. Þó að kennararnir 

hefðu trú á því að nemendur sem eiga erfitt með stærðfræðinám græddu á því 

að finna sínar eigin lausnaleiðir þá spiluðu ýmsir þættir inn í, sem urðu þess 

valdandi að áherslan á kennsluhætti sem snérust um að kenna hefðbundin 

reiknirit og/eða halda sem flestum í sama námsefni var mun meiri en 

kennararnir hefðu annars kosið.  

Yfirþema rannsóknarinnar er „Að sníða nemendum stakk eftir vexti“ því 

þátttakendurnir, sem allir unnu með nemendum sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám, skipulögðu kennsluna bæði út frá námslegri og félagslegri 

stöðu hvers nemanda en kennurunum var öllum mjög umhugað um að 

nemendum liði vel í stærðfræðinámi. Fjögur meginþemu komu fram: 

a) Nemendum, sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, er oft kennt 

í annarri stofu en bekkjarstofu því það þjónar hagsmunum þeirra 

betur.  

b) Að finna sínar eigin lausnaleiðir hefur jákvæð áhrif, bæði á námsgleði 

og námsárangur nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, 

einnig í hópavinnu nemenda sem búa yfir ólíkri hæfni í stærðfræði. 

c) Ýmsir þættir hafa áhrif á að flestir nemendur vinni með sama 

námsefni í stærðfræði. 

d) Í stærðfræðikennslu nemenda, sem eiga erfitt með stærðfræði, er mikil 

áhersla lögð á vellíðan þeirra en eitt það erfiðasta sem stærðfræði-

kennarar standa frammi fyrir er uppgjöf nemenda. 

Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla eftir meginþemum en í hverjum 

kafla er fjallað um sex undirþemu. 

 Kennsla utan bekkjarstofu  

Unnið var með nemendum utan bekkjarstofu hjá öllum þátttakendum, þó í 

mismiklum mæli. Sumir nemendur fengu alla sína stærðfræðikennslu utan 

bekkjarstofu, aðrir að hluta til og enn aðrir unnu ávallt inni í bekk. Fram kom 

hjá öllum kennurunum átta að þeir töldu að kennsla utan bekkjarstofu þjónaði 

oft betur hagsmunum nemenda, sem eiga erfitt með stærðfræði, en kennsla 
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innan bekkjar. Þeir nefndu mismunandi ástæður fyrir því og flestir kennaranna 

nefndu fleiri en eina ástæðu.  

Ró og næði 

Fram kom hjá sjö kennurum að í námsveri væri meira næði en í bekkjarstofu 

og því betri aðstæður til að vinna með nemendum þar heldur en með bekknum. 

Bára talaði um að nemendur næðu að afkasta meiru í námsveri en í 

bekkjarstofu af því þar væri meira næði: 

Sum þurfa jafnvel bara að sleppa úr hávaða eða áreiti og þá er bara nógu 

mikil umbun að koma hérna og vinna. Þessum krökkum finnst rosalega 

gott að vera hér í ró og næði, þurfa mikla aðstoð og utanumhald, þeir 

truflast auðveldlega inni í stofu og verður því stundum lítið úr verki. 

Dísa hafði reynslu af því að oft gengi ekki upp að vinna með hópum sem 

vinna með ólíkt námsefni í bekkjarstofunni: 

Það er stundum ef þú ert að leggja inn nýjar aðferðir, það er kannski að 

byrja nýr kafli í áætluninni sem þau fara í, þá finnst mér miklu betra að 

leggja það inn á töflunni sjónrænt fyrir þau meðan þau eru að ná 

aðferðinni og það er þá einna helst sem ég tek þau út. Það eru 

innlagnirnar því að ég náttúrulega get ekki gert það inni í stofu þegar 

það er verið að leggja inn hjá hinum nemendunum. 

Hulda sagði frá nemanda sem þurfti næði til að einbeita sér að sinni vinnu 

sem er ólík vinnu annarra: 

Hann er nefnilega svo í algjörlega öðru námsefni. Hann er mjög sérstakt 

tilfelli þannig og þarf bara að fá svolítið næði til að sinna því annars 

staðar og fer svolítið út í það að trufla og vera með læti ef hann hefur 

ekkert í það sem við erum að gera. 

Fríða nefndi að börn með athyglisbrest eigi erfitt með að sinna náminu í 

bekkjarstofu: 

Ég veit um barn sem var á þessu gráa svæði, það þurfti lítið að hafa fyrir 

henni en það virtist bara vera nóg fyrir hana að vera hérna inni og maður 

kíkti á hjá henni, og já hm flott. En svo þegar hún fór niður í bekk þá 

missti hún flugið, ég gerði ekkert, hún sat bara og reiknaði, ég veit ekki 

hvað þetta var, bara minna úrræði. Þetta er auðvitað að drepa okkur, allar 

þessar stóru bekkjardeildir með tuttugu og fjórum upp í átta börn. Barn 

með athyglisbrest og það eru 28 stykki í kringum þig eða 27.  
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Þessar tilvitnanir í þátttakendur bera vott um að þeim finnist að í 

bekkjarstofu sé ekki nógu mikill vinnufriður. Þeir upplifa greinilega að hávaði 

og áreiti heimabekkjar trufli nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, frá því 

að ná settum markmiðum.  

Fjölbreytni í kennsluháttum 

Kennararnir töldu að ef unnið væri með nemendum utan bekkjarstofu þá væru 

notaðar fjölbreyttari kennsluaðferðir og kennslugögn heldur en ef unnið væri 

með nemendum í bekkjarstofu. Þetta kom fram hjá sjö kennurum. 

Dísa nefndi að þegar hún tæki nemendur út þá minnkaði hún vinnu í 

námsbókum en ynni meira með annars konar námsgögn: 

Ef að það er komið að einhverju í efninu sem að þau bara – eins og 

maður segir – eru gjörsamlega úti á túni þá kippi ég þeim alltaf út og ég 

byrja að töflukenna þeim til að sýna þeim aðferðirnar, til að auka 

fjölbreytnina og ná þessari þjálfun. Þá kannski svona reikna þau annað 

hvert dæmi í bókinni og ég fer mjög oft með þau í þessi öpp eða 

tölvuverkefni og þar sem þau sitja með vasareikninn og reikna svo í 

tölvunni. Einnig ef að það eru til spil sem að tengjast þessu efni þá læt 

ég þau spila saman bara til að ná aðferðinni. Ég reyni yfirleitt að setja 

saman eitthvað svona til að vekja áhuga þeirra og virkni. 

Inga hafði reynslu af því að nemendur noti frekar hlutbundin gögn í 

námsveri en í bekkjarstofu: 

Í mínu tilfelli þá er ég með svo rosalega mikið af gögnum, hér inni hjá 

mér sem ég gríp til mín. Ég er með alls konar teninga og spil og allt 

mögulegt og kubba og allt saman sem þau eru mjög óhrædd við að nota 

inni hjá mér en myndu kannski ekki nota inn í bekk af því það þykir 

eitthvað ófínt.  

Guðrún upplifði að mikil áhersla á vinnu í námsbókum í bekkjarkennslu 

stæði í vegi fyrir fjölbreyttum vinnubrögðum en reyndi að kveikja áhuga 

nemenda með fjölbreyttum leiðum í námsveri:  

... til þess [að kenna til skilnings] nota ég mikið hlutbundin gögn og 

teikningar og allt sem ég get gert áþreifanlegt, reyni að setja efnið fram 

með fjölbreyttum hætti þannig að, og svona kveikja í þeim með þá áhuga 

kannski jafnvel með spili og alls konar dulinni kennslu sem þau upplifa 

kannski sem leik ... Það er auðveldara að hafa fjölbreyttari vinnubrögð 

inn í sérkennslustofu, það er allt of mikið verið að miða við bækurnar og 

bækurnar stýra [í bekkjarstofu]. 
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Anna nefndi að til að styðja nemendur við að byggja upp grunn í stærðfræði 

þá noti hún fjölbreyttari námsgögn, heldur en gert er í bekkjarstofu nemenda: 

Þá var ég meira að leita að efni sem byggði grunninn sem ég vissi að þau 

urðu að hafa svolítið á takteinunum eins og í sambandi við almennu 

brotin og jöfnurnar og ákveðna þætti í rúmfræði. Við grisjuðum og 

flysjuðuðm þar. En ég kannski reyndi síðan að nálgast það þannig að ég 

var með eitthvað verklegt, áþreifanlegt til þess að byrja vinnuna í 

kringum þetta ... þá tíndi ég til bara líka alls konar námsgögn sem að 

kannski kennarar eru ekki mikið að nota í almennum bekk. 

Af ofangreindu má sjá að kennararnir hafa reynslu af því að 

stærðfræðivinnan í bekkjarstofu taki almennt mið af námsbókum og sé 

fábreytt. Þeir leitast því við að finna fjölbreyttar aðferðir og námsgögn fyrir 

nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, sem unnið er að miklu leyti með 

utan bekkjarstofu. Ástæðan er ekki síst sú að þeir telja að nemendur séu viljugri 

til að nota fjölbreyttari aðferðir og gögn ef þeir vinna utan bekkjarstofu en 

einnig kom fram að erfitt væri að nota fjölbreyttar aðferðir í námsumhverfi 

bekkjarins vegna fábreyttra kennsluhátta.  

Tillit tekið til ólíkra þarfa nemenda 

Það kom fram hjá fjórum þátttakendum að mun meira tillit væri tekið til þarfa 

einstakra nemenda í sérúrræði heldur en í bekkjarstofu. 

Anna taldi að ef hún ynni með nemendum inni í bekk þá sinnti hún þörfum 

einstakra nemenda minna heldur en ef unnið væri í námsveri: 

Ég óttast svolítið að þar sem sérkennarinn er bara að fara inn í bekk og 

það er verið að halda nemendum á floti í sama námsefni að þá séum við 

kannski ekki nógu hnitmiðuð til að vinna nákvæmlega það sem að hæfir 

viðkomandi best og þá svolítið bókamiðuð líka. 

Elín upplifði að hún ynni frekar með efni sem væri sérsniðið að þörfum 

nemenda sem eiga erfitt með nám ef unnið væri með þeim utan bekkjarstofu: 

... svo er það líka þannig að þegar þau fara sér, þá er maður í rauninni 

meira í því að þau fái meiri kennslu við hæfi. Þá tekur maður eitthvað 

upp á töflu sem aðrir nemendur í bekknum þurfa ekki á að halda. 

Fríða nefndi að hún gæti tekið tillit til úthaldslítilla nemenda í námsveri án 

þess að vera bundin af öðrum nemendum: 

Þú getur leyft þér meira, þú getur fundið það þegar allir eru þreyttir þá 

getur þú bara hætt. Það getur þú ekki gert inn í bekk þegar allir duglegu 

krakkarnir eru enn á fullu.  
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Bára sagði frá því að hún skipti námsefni hvers nemanda niður í einingar í 

námsveri og notaði umbun til að virkja nemendur í náminu: 

Maður brýtur meira upp kennsluna hér [í námsveri]. Þau hafa náttúru-

lega oft minna úthald. Þetta er alls konar, þetta eru mismunandi hópar 

en ég er ekki svo bókamiðuð, það kemur náttúrulega annars staðar frá. 

Maður þarf helst að fara í gegnum einhverja kafla en mér finnst svo gott 

að hafa þessa gulrót þið klárið þetta og þá náum við einhverjum leik í 

lokin eða getum farið í eitthvað allt annað. 

Greinilegt var að kennararnir töldu auðveldara að taka mið af ólíkum 

forsendum nemenda til náms í námsveri en í bekkjarstofu. Þegar ekki þurfti að 

taka tillit til bekkjarfélaga í heimabekk fannst þeim léttara að vinna út frá 

úthaldi og námslegum þörfum hvers og eins. Einnig kom fram það sjónarmið 

að ef kennslan færi fram í bekkjarstofu væri hætt við að nemendur ynnu að 

sömu markmiðum og með sama námsefni og flestir í bekknum og því lítið sem 

ekkert tillit tekið til ólíkra þarfa nemenda. 

Nemendur kjósa sérúrræði 

Fimm kennarar nefndu að nemendur óskuðu eftir því að vinna með stærðfræði 

utan bekkjarstofu. 

Inga upplifði að nemendur sæktu í námsverið til að fá næði en einnig meiri 

aðstoð en þeir fengju í bekkjarstofu: 

Þau óska eftir því að koma í rólegheitin og finnst gott að vera í minni 

hópi. Þeim finnst líka notalegt að koma hérna inn og segja það bara við 

mig, það er svo gott að koma hérna inn það er svo rólegt. Þau vilja bara 

fá þjónustuna bara fá svona – geta spurt hér og nú, strax bara það sem 

þau eru að læra.  

Elín hafði reynslu af því að ef nemendur eru vanir að vinna utan 

bekkjarstofu þá sæki þeir í það:  

Mér finnst gegnumgangandi ef þau fengju að velja, eins og stundum 

koma þau upp á unglingastigið og eru vön að vera í sérhópi og þá sækja 

þau í það. Þá biðja þau um það nánast í hverri kennslustund, þá hef ég 

lagt gríðarlega áherslu á að leyfa nemendum svolítið að hafa val um það 

hvort þeir séu frammi hjá einhverjum sérkennara eða hvort þeir séu inni 

í stofu.  

Bára sagði frá því að sumir nemendur sæki það svo fast að komast í námsver 

til að vinna að hún hafi unnið að því í samvinnu við umsjónarkennara að 

nemendur þurfi að vinna sér inn rétt til að vera í námsveri: 
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Þessi stofa hérna er náttúrulega voða kósý og mjög hljótt hérna inni og 

hérna vilja þau vera, þannig að það er svolítið slegist um að koma hérna 

inn og við höfum stundum haft það þannig, meira að segja, að þau þurfa 

að vinna sér inn eitthvað til þess að fá að koma. Ef við erum að virkja 

þau svolítið, til að hafa sem gulrót. 

Af ofangreindu má sjá að kennararnir höfðu reynslu af því að margir 

nemendur sækjast eftir að vinna utan bekkjarstofu. Þeir kusu þá heldur rólegt 

umhverfi og/eða að fá bætta þjónustu, einkum ef þeir höfðu vanist slíkum 

sérúrræðum.  

Nemandinn öruggur með sig 

Fram kom hjá þremur kennurum að nemendur geta frekar verið þeir sjálfir í 

sérkennslustofu heldur en í bekkjarstofu.  

Í viðtali við Guðrúnu sagði hún frá upplifun sinni af því að nemendum 

fyndist erfitt þegar samnemendur koma með athugasemdir varðandi námsefni 

þeirra sem er öðruvísi en flestra í bekknum:  

Í einum bekknum sem ég kem að, þar inni er ofboðslega mikið 

andrúmsloftið þannig að nemendur eru með nefið ofan í hvers manns 

koppi og ef einhver víkur frá einhverju og þá er náttúrulega talað um 

það, þannig að það er svo mikill feluleikur og það er ofboðslega erfitt að 

þurfa að vera í svona feluleik ef þú víkur frá efni, eins og ég segi oftast 

er það þannig. 

Elín taldi nemendur sem vinna utan bekkjarstofu vera ófeimnari við að 

sækja sér aðstoð hjá kennara:  

Getum við farið sér? Getum við farið annað? Getum við farið í aðra 

stofu? Það held ég að það sé bæði til að fá vinnufrið og fá betra aðgengi 

að kennara og fá að vera þau sjálf. Þau láta meira vaða þegar þau spyrja. 

Þessir kennarar höfðu reynslu af því að ef nemendur vinna utan 

bekkjarstofu þá leita þeir frekar aðstoðar kennara og hafa minni áhyggjur af 

því að falla ekki inn í nemendahópinn.  

Mörgum sinnt í einu 

Fríða var sú eina sem nefndi að ef hún tæki út úr bekkjastofu þá gæti hún sinnt 

fleiri nemendum heldur en ef hún ynni inni í bekk með nemendum.  

... þá get ég tekið út úr fleiri bekkjum í einu, þá get ég þjónustað allan 

árganginn í einu 
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Fríða hafði áhyggjur af því að ekki væri komið nógu vel til móts við ólíkar 

þarfir nemenda í bekkjarkennslu. Með því að vinna með nemendum utan 

bekkjarstofu aðstoðar hún börn úr ólíkum bekkjum á sama tíma og fleiri en ella 

fá stuðning frá henni í stærðfræðinámi.  

Til umhugsunar við lok kafla 4.1 

Augljóst var að kennurunum í rannsókninni var mjög umhugað um að finna 

hvað væri nemendum fyrir bestu við að efla hæfni sína í stærðfræði og unnu 

þess vegna með nemendum ýmist utan eða innan bekkjarstofu. Til að mæta 

félagslegum þörfum nemenda var hlustað á óskir þeirra varðandi staðsetningu 

kennslunnar og einnig tekið tillit til þess að sumir upplifðu óöryggi gagnvart 

samnemendum. Hvort sem kennurunum fannst of mikill hávaði og áreiti, 

fábreytni í kennsluaðferðum eða of lítið svigrúm fyrir einstaklingsmiðun til að 

koma til móts við námslegar þarfir nemenda þá kom skýrt fram að þeim fannst 

stærðfræðikennsla í bekkjarstofu oft ekki vera heppilegasta úrræðið til að 

styðja nemendur, við að ná tökum á stærðfræði. 

 Að finna sínar eigin lausnaleiðir  

Kennararnir í rannsókninni höfðu reynslu af jákvæðum áhrifum, bæði á náms-

gleði og námsárangur nemenda sem eiga erfitt með stærðfræði þegar þeir finna 

sínar eigin lausnaleiðir. Þessi reynsla kom einnig skýrt fram hjá sex kennurum 

þegar talið barst að hópavinnu nemenda sem búa yfir ólíkri stærðfræðihæfni.  

Námsgleði 

Allir þátttakendurnir töldu að þegar nemendur fengju tækifæri til að finna sínar 

eigin lausnaleiðir þá hefði það jákvæð áhrif á námsgleði í stærðfræði.  

Anna nefndi ánægju nemenda við að segja frá lausnaleið sinni: 

... það var ótrúlega gaman að sjá, ég held að ég hafi verið með sex 

nemendur í 6. bekk væntanlega, hvað ólíkar lausnaleiðir þau fóru þegar 

þau voru að sýna leiðirnar sínar og þau elskuðu að koma upp að töflu og 

sýna þetta og segja frá. 

Fríða talaði um að nemendur biðji um að leysa þrautir: 

Þeim finnst það ofboðslega spennandi að fá þraut ... þau sögðu fáum við 

þrautalausnir í dag en það var bara ekki tækifæri til þess. 
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Dísa taldi að nemendur hefðu mjög gaman af því að finna sínar eigin 

lausnaleiðir því stærðfræðikennararnir pössuðu upp á að verkefnið hentaði 

öllum: 

Þetta finnst þeim rosalega gaman [að vera í stærðfræðiforritum] eins líka 

þegar við erum með stærðfræðiþrautir bæði úti og inni því þá pössum 

við okkur alltaf, við vinnum þetta alltaf saman ég og stærðfræði-

kennarinn, að hafa verkefnin þar sem allir geta tekið þátt og þessir sem 

eru slakir geta lagt sitt fram í verkefnið. 

Hér má sjá að kennararnir upplifðu að nemendur hafa gaman af að fá 

ögrandi stærðfræðiverkefni og finna sínar eigin lausnaleiðir.  

Námsárangur  

Einnig kom það fram hjá öllum þátttakendum að það að finna sínar eigin 

lausnaleiðir í stærðfræðinámi hefði jákvæð áhrif á námsárangur nemenda.  

Bára taldi að með því að leggja áherslu á vinnu með þrautir þá skilaði það 

sér ekki einungis í betri færni við að leysa þrautir heldur einnig í vinnu við 

annars konar stærðfræðiverkefni: 

Ég hef líka verið með hópa, yfirleitt 6 nemendur, sem allir stóðu höllum 

fæti og þá fórum við markvisst í þrautir. Lærðum að lesa þrautir, vinna 

með þær og finna svar við þeim. Sú vinna nýttist krökkunum svo í öðrum 

stærðfræðitímum, við sáum það greinilega. 

Inga nefndi að nemendur væru mun lengur að vinna þegar þeir fyndu sínar 

eigin leiðir og notuðu oft ekki fljótlegustu aðferðirnar. Henni fannst það skila 

sér samt sem áður í betri námsárangri: 

Mér finnst þau fá betri yfirsýn og þau eru þá að hugsa út frá sinni eigin 

hugsun sko ekki af því að þegar við erum í þessum reikniritum sem ég 

reyni að forðast að kenna beint, ég alveg geri það markvisst að hvetja 

þau til að finna sínar eigin leiðir og dáist að þeim fyrir það og hvet þau 

áfram í því og þó að þau séu að fara Krýsuvíkurleiðina, þó að það sé 

langsóttara og tekur lengri tíma en þá skilja þau hvað þau eru að gera og 

mér finnst það svo mikilvægt. Frekar en að þau séu í einhverri eftiröpun 

og vita ekkert hvað þau eru að gera.  

Elínu fannst mikilvægt að leggja þrautir fyrir nemendur til að efla 

þrautseigju við að takast á við verkefni daglegs lífs: 

Mikilvægt er fyrir krakkana að fá svona þrautir til að glíma við. Þetta er 

náttúrulega efni sem tengist daglegu lífi. Krakkar í dag svona almennt 

þeir vilja fá allt í dag einn, tveir og tíu. Þeir vilja ekkert hafa fyrir neinu, 
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þú veist við erum með tæknina og þig vantar að vita hvað einhver er 

gamall, þú bara gúgglar það og það kemur upp bara um leið þannig að 

við þurfum einmitt að virkja þetta og kannski sérstaklega hjá þeim sem 

eiga í erfiðleikum að leita og reyna á sig að þú veist að reyna að finna 

lausnina. Það er oft erfitt að fá þau í þá vinnu. Þau eru finnst mér oftast 

ósjálfstæð og vilja svolítið að maður teymi sig í gegnum þrautirnar. 

Auðvitað erum við alltaf með einhverjar þrautir þó að það sé ekki sett 

upp sem einhver þrautalota. Það skilar alveg árangri að nota þrautir en 

það þarf alveg sérstakt utanumhald og sérstaka hvatningu.   

Augljóst var að kennararnir töldu það að finna sínar eigin lausnaleiðir bæri 

árangur í námi. Þessi vinna skilaði sér í góðri frammistöðu í ýmiskonar 

stærðfræðiverkefnum og þrautseigju. Þeir mátu það jafnframt svo að þó að 

þessi vinna væri tímafrek þá væri hún þess virði.   

Öðruvísi nálgun 

Fram kom hjá fjórum kennurum að nemendur, sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám, nálgast oft þrautir á annan hátt en nemendur sem hafa sýnt 

góða stærðfræðifærni.  

Inga hafði reynslu af því að þeir sýndu mikla þrautseigju: 

Þá var ég með stærðfræðiver þar sem þau voru að vinna bara hlutbundið 

og þrautir og eitthvað svona og þá var alltaf getublandað og það fannst 

mér svo skemmtilegt að því leytinu að þeir sem áttu undir högg að sækja 

þeir voru svo þrautseigir, þeir höfðu tímann og lögðu sig allan fram. Þeir 

sem voru góðir innan gæsalappa þeir lögðu sig ekkert fram, annað hvort 

gátu þeir þetta eða gátu það ekki Ef þeir gátu það ekki bara svona 

(smellir fingrum) þá var þetta bara vonlaust, þá ætluðu þeir bara ekki að 

taka þátt í þessari vitleysu. Þannig að þarna er þetta með hugarfarið, þau 

ætluðu ekki að opinbera það að þau réðu ekki við og ætluðu ekki að 

leggja sig fram þessi sem eru flokkuð sem klárir krakkar, þau sögðu bara 

nei, nei. Þau sögðu ekki ég get þetta ekki heldur þetta er leiðinlegt eða 

þú veist, frekar en að takast á við það en hinir lögðu sig öll fram og voru 

miklu þrautseigari þannig að í púkk lögðu þau ekkert síður að mörkum 

heldur en þeir sem voru dugleg sko. 

Hulda nefndi að þeir sem eiga erfitt með stærðfræðinám kæmu oft með 

góðar lausnir, sérstaklega þegar reyndi á hugarreikning: 

Þau alveg koma oft með mjög frumlegar og skemmtilegar hugmyndir 

þannig að það er um að gera að hafa þau með í því og einmitt geta oft 

verið svolítið snjöll varðandi hugarreikning einhvern sem reynir ekkert 

á neina svona að gera eitthvað í bókinni, að skrifa eða dæmi eða eitthvað 

svoleiðis. 
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Báru fannst nemendur, sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, koma 

með myndrænni lausnir en aðrir:  

Auk þess sjá þessir krakkar dæmin oft myndrænna en aðrir krakkar og 

geta því komið með góðan vinkil á þrautirnar. 

Guðrún nefndi að nemendur, sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám, 

eigi auðvelt með að sjá lausnir í þrívídd og sjái lausnaleiðir á annan hátt en 

flestir: 

Það er merkilegt hvað þau gera það oft  [hafa sig frammi í lausnaleitinni] 

því nú þekki ég þau úr, ég veit hver þau eru, þau koma blönduð úr 

bekkjunum og mörg þeirra eru mjög bara alveg með og taka þátt en 

maður veit ekki hvað maður þarf þá að sko að hnippa í og sjá hvernig 

gengur og eitthvað en þarna geta þau verið svolítið mikið á öðrum 

forsendum heldur en í þessari stærðfræðibók og oft finnst mér krakkarnir 

bara mjög góðir í þrívíddinni og öllu því ... oft koma þessir krakkar með 

lausnina og þau útskýra þetta oft á einhvern allt annan hátt heldur en 

flestir aðrir gera þannig að þau ... maður reynir líka að draga það fram, 

hvaða .. hvernig þau hugsa það er mjög mikilvægt líka, þú veist, hvernig 

þau hugsa hver og einn um lausnir og leggja áherslu á að það sé í lagi.  

Greinilegt var að allir kennararnir höfðu trú á því að nemendur, sem eiga 

erfitt með stærðfræði, hafa burði til að finna sínar eigin lausnaleiðir en auk þess 

nefndu nokkrir kennarar að þessir nemendur nálguðust verkefnin á annan hátt 

og kæmu með annars konar framlag í hópavinnu en aðrir.  

Erfitt til að byrja með 

Fjórir kennarar nefndu að oft fyndist nemendum það erfitt til að byrja með að 

finna sínar eigin lausnaleiðir en með aukinni þjálfun breyttist það.   

Guðrún nefndi að hún þyrfti oft að leiða nemendur áfram í gegnum þrautir 

til að byrja með: 

Ég hef alltaf rekið mig á það að fyrst þegar maður byrjar á þessu með 

nýja hópa þá alveg bara frjósa þau, og hvað þýðir þetta og hvað ertu að 

meina. Þannig að ég leiði þau í gegnum fyrstu skrefin. Les upp fyrir þau 

þrautina og hvað er verið að spyrja um og smám saman þá byrja þau, 

ertu að meina þetta, á ég að gera þetta svona og oft nota þau mismunandi 

leiðir og svo finna þau út úr því þegar gleðin kviknar og þau sjá að þau 

geta miklu meira en þau halda. 

Hulda talaði um að nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, eru á 

varðbergi fyrst þegar þeir eru beðnir um að segja frá lausnaleið: 
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... þá segi ég viltu kannski segja hinum hvernig þú gerðir það var svolítið 

skemmtilegt hvernig þú gerðir þetta öðruvísi en hinir. Fyrst finnst þeim 

þetta hræðilega hallærislegt bara ahh og halda að það sé verið að gera 

grín að þeim af því að þau gerðu þetta svo asnalega en svo smám saman 

læra þau þetta að það er bara flott að gera einhvern veginn öðruvísi en 

hinir. 

Hér kemur skýrt fram hversu óöruggir nemendur sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám eru með sig í nýjum aðstæðum sem reyna á stærðfræðifærni 

þeirra. Kennararnir gáfust samt ekki upp þó að nemendur væru ekki tilbúnir að 

taka þátt í verkefnum af fullum þunga til að byrja með heldur hvöttu og leiddu 

þá áfram þangað til nemendur komust yfir hræðsluna.  

Græða á samvinnunni  

Í viðtölunum sögðu þrír kennarar frá því að þeim fyndist nemendur, sem eiga 

erfitt með stærðfræði, oft ekki leggja mikið til málanna í hópavinnu sem 

tengdist þrautum en töldu þá græða á samvinnunni við sér færari nemendur. 

Dísa sagði frá því hvernig nemendur finna sjálfir verkefni innan hópsins 

fyrir þá sem eiga erfitt með stærðfræðinám: 

Þau hafa alltaf eitthvað fram að færa og krakkarnir vita hvar þau eru 

stödd og láta þau fá verkefni sem þau geta og skila af sér í 

hópverkefnum. Þau koma með tillögur, oft koma þau með tillögur þó að 

þau viti ekki alveg leiðina. Hópurinn sér út hvað þau geta gert og þau 

segja líka alveg hvað þau treysta sér í og við höfum horft á þau, ég og 

kennarinn, að hinir leiðbeina þeim hvernig þau eiga að útfæra verkefnið 

og koma þeim af stað og svo vinna þau verkefnin á kartonið alveg eins 

og hin. 

Hulda nefndi að nemendur sem eru lengi að finna lausn eigi erfitt með að 

taka þátt í umræðum því þeir sem eru snöggir taka yfir. Hún telur samt að þeir 

hafi gagn af umræðunum: 

Að það er náttúrulega vandamálið alltaf að þegar maður er með svona 

hópumræður að þá fær maður yfirleitt þessa krakka aldrei til að tala, þau 

tala aldrei þá, það eru hinir sem að eru fyrstir að skilja og fyrstir að fatta 

þrautina ... jafnvel þó að maður reyni að segja, nú má enginn segja, 

bíðum. leyfum öllum að klára og þá iða þau alveg í sætunum og svo 

býður maður kannski einhverjum og þá vilja þau ekki því að þau eru svo 

hrædd um að segja vitlaust eða stundum vilja þau og stundum ekki. 

Þannig að hinir yfirleitt tjá sig en maður hefur trú á því að þeir geti haft 

eitthvert gagn af umræðunum. Það er synd að taka þau frá, sko, að leyfa 

þeim ekki að taka þátt í því, því oft eru þau eitthvað snjöll í því og maður 
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má ekki útiloka það strax af því þau eru slök í stærðfræði þá munu þau 

ekki geta tekið þátt í svona. 

Anna taldi að þó að nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, taki ekki 

virkan þátt í umræðum eflist stærðfræðihæfni þeirra við að taka þátt í sam-

vinnunni við að útfæra og útskýra lausnaleiðir með sér færari einstaklingum: 

Í stórum bekk þar sem ég beitti mikið svona vinnubrögðum og 

skipulagði starfið í anda samvinnunáms lenti ég mjög sjaldan í því að 

nemendurnir, sem áttu erfiðast með námið, væru ekki gildir 

þátttakendur. Hins vegar hafa þeir eflaust ekki lagt eins mikið til 

málanna og hinir en ég tel að þeir hafi almennt eflst á því að vinna með 

sér sterkari, vera inni í samræðunni og taka þátt í að gera síðan grein 

fyrir lausnaleiðum hópsins og svara spurningum mínum. 

Af ofangreindu má sjá að kennararnir hafa þolinmæði fyrir ólíkum 

námsleiðum nemenda og telja að það að finna sína eigin lausnaleið henti öllum 

nemendum. Þó að nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, séu oft ekki 

áberandi í hópavinnu þá hafa kennararnir trú á að þeir hafi gagn af því að 

fylgjast með umræðum nemenda um lausnaleiðir og taka síðan þátt í hópavinnu 

á eigin forsendum.  

Þrautir lagaðar að aðstæðum 

Þrír kennarar nefndu að það gæfist vel að hafa mismunandi þyngdarstig á 

þrautunum eða ólíkar þrautir þegar unnið er með nemendahópi þar sem hæfni 

nemenda í stærðfræði er ólík. 

Bára hafði reynslu af því að taka mið af hæfni hvers og eins í  

þrautalausnaferli: 

Mér finnst þessir krakkar síður en svo sitja hjá í þrautavinnu. Það er svo 

auðvelt að sníða þrautir að þörfum ólíkra nemenda. 

Fríða nefndi að gott væri að hafa ólíkar þrautir í gangi í einu til að nemendur 

væru ekki að miða sig við aðra: 

Það skiptir máli hvernig þrautirnar eru og ég er næstum því viss um það 

að það þurfi alltaf að vera 2-3 þrautir í gangi í einu. Því þegar ég skipti 

þeim upp í hópa þá truflar það þau mikið hvað hinir eru að spá. Þau eiga 

svo auðvelt með að truflast þessar elskur. 

Inga sagði frá því hvernig hún notaði sömu þrautir fyrir alla en með ólíkum 

tölum: 
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Ef ég er með þau einstaklingslega og er með þrautir og þá er ég oft með 

það þannig að ég er með lægri tölur fyrir þá sem eru ... kannski sams 

konar verkefni en með lægri tölur fyrir þá sem eru getuminni eða þá sem 

geta ekki eins mikið og stærri tölur fyrir þá sem flokkast sem getumeiri. 

Þá er kannski áherslan á að þau séu að glíma við sams konar verkefni, 

sams konar hugsanaferli en þeir sem eru getuminni þurfi ekki að stranda 

á því að þeir ráði ekki við háar tölur, því ég er alveg eins að skoða 

hugsanaferlið hjá þeim ... eins og að ég veit að þau geta ekki lagt saman 

nema tveggja stafa tölur. Ég veit að þeir sem eru getumiklir geta lagt 

saman þriggja eða fjögurra stafa tölur og þá reyni ég frekar að byggja á 

því frekar en að breyta þrautinni. 

Kennararnir lögðu áherslu á að meta hæfni nemenda áður en unnið væri 

með þrautir því þeir höfðu reynslu af því að þó verkefni geti verið þraut fyrir 

einn nemanda þá er ekki víst að svo sé fyrir þann næsta. Einnig kom það 

sjónarmið fram að hópar þyrftu að vinna með ólíkar þrautir til að nemendur nái 

að einbeita sér að sinni í vinnu í stað þess að miða við aðra.    

Til umhugsunar við lok kafla 4.2 

Tilvitnanirnar sýna að kennararnir hafa trú á því að allir nemendur geti fundið 

sínar eigin lausnaleiðir en ekki er sama hvernig þrautir eru settar fram. Til þess 

að vel takist til þarf undirbúningur og framkvæmd að taka mið af nemendum 

og þeim aðstæðum sem þeir eru í. Mikilvægt er að allir hafi hlutverk sem 

skiptir máli í verkefnavinnunni. Einnig kom fram að gefa þurfi nemendum 

nægan tíma því þeir fara oft langar leiðir að lausn. Greinilegt var að 

kennurunum rannsókninni fannst mikilvægt að kennarar gæfust ekki upp þótt 

á móti blési og lítið nám virtist fara fram í þrautalausnaferlinu. Þeir upplifðu 

að nemendum fyndist oft erfitt til að byrja með að finna sínar eigin lausnaleiðir 

og vinna með öðrum í slíkri vinnu en með tímanum bæri sú vinna ávöxt.  

 Hefðbundin reiknirit og sama námsefni 

Þátttakendurnir nefndu ýmsa þætti sem stuðluðu að því að oft völdu þeir að 

halda sem flestum nemendum í sama námsefni og/eða kenndu hefðbundin 

reiknirit.  

Framhaldsskólar 

Sjö kennarar nefndu að kennsluhættir í framhaldsskólum hefðu mikil áhrif á 

innhald og skipulagningu stærðfræðikennslunnar á unglingastigi. 
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Elín taldi að hún þyrfti að leggja megináherslu á kennslu reglna og aðferða 

sem settar eru fram í námsbókum því þannig væri kennslu háttað í 

framhaldsskólum: 

Ef ég aðeins ver þetta mér hjá mér hvað varðar bóklega, þessa 

vinnubókavinnu að það er líka það að horfa ... [til framhaldsskólans], 

mér finnst ég vera bundin af því að vera búin að ná nemendunum inn á 

þessa línu að kunna að vinna strúktúreraða stærðfræði. 

Hulda nefndi að hún reyndi að halda sem flestum nemendum í sama 

námsefni því annars hefðu þeir ekki jafn mikið val um brautir í 

framhaldsskólum:  

Ef við erum að minnka námsefnið hjá börnunum, svo útskrifum við þau 

með þessa stjörnu og þá líta framhaldsskólarnir ekki á þau sem fullgild 

og við erum búin að reka okkur á, verða fyrir óánægju þannig að þá 

töldum við okkur vera að gera það góða. 

Anna lýsir togstreitu á milli þess að kenna nemendum hefðbundin reiknirit 

til að undirbúa þá sem best fyrir framhaldsskólana og þess að hún hefði meiri 

trú á kennsluaðferðum sem reyna á dýpri skilning nemenda:  

En það eru skorðurnar sem að okkur eru settar í grunnskólunum það er 

að þau eru að fara í framhaldsskóla og þau verða að kunna ákveðinn 

grunn í einhverjum aðferðum eins og almennu brotunum og jöfnunum 

þó að þau geti kannski aldrei notað þetta. Og þá hef ég farið meira í það 

hlutverk að vera með beina kennslu. Mér finnst miklu mikilvægara að 

vera að vinna út frá verkefnum sem að styðja við þau við að takast á við 

sitt daglega, að vinna á dýptina og reyna hérna að byggja á skilningnum 

og byggja grunninn, ekki að reyna að kenna, láta þau læra og leggja á 

minnið einhverjar reglur sem þau geta ekki haldið utan um og vita ekki 

einu sinni hvenær eigi að nota þær eða hvenær þær gagnast þeim. 

Greinilegt var að kennararnir höfðu trú á því að nauðsynlegt væri fyrir 

nemendur að kunna að beita vissum reglum og aðferðum áður en þeir byrja í 

framhaldsskóla. Þeir höfðu áhyggjur af því að ef þeir kenndu nemendum ekki 

hefðbundin reiknirit og gerðu það sem þeir gætu til að halda þeim í sama náms-

efni og flestir í bekknum myndi það draga úr möguleikum nemenda til 

framhaldsnáms.   

Foreldrar 

Fimm kennarar nefndu að foreldrar vildu gjarnan að börnum þeirra væru kennd 

hefðbundin reiknirit og/eða að þau ynnu verkefni í sömu námsbókum og flestir 

í bekknum.  
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Fríða nefndi að ef hún sleppir úr námsefni hjá nemendum þá bregðist 

foreldrar oft illa við: 

... því það vill oft vera að þegar maður sleppir úr hjá krökkunum þá fær 

maður foreldrana yfir sig, af hverju er barninu ekki kennt þetta eins og 

hinum krökkunum og svona. 

Guðrún talaði um að foreldrar vilji oft frekar að nemandinn fái mikið 

heimanám heldur en sleppa úr námsefni: 

Oft heyrir maður frá foreldrum líka skilurðu ef þau ná ekki að klára í 

skólanum endilega sendið þau með heim og þessir ræflar eru settir við 

borðið og látnir vinna í einhverja klukkutíma, marga klukkutíma á viku. 

Mér finnst þetta bara algjört. Þetta er bara leið til þess að þau fái ógeð í 

staðinn fyrir að við eigum að mæta þeim bara. 

Bára nefndi að foreldrar miði oft við önnur börn og komi með athugasemdir 

ef þeim finnst barnið þeirra ekki vera á sama stað og flestir: 

Vissulega kemur alltaf annað slagið frá foreldrum af hverju er barnið 

mitt ekki í þessu, eða barnið mitt er eða ætti að vera komið í. 

Hulda hafði reynslu af því að foreldrar væru hræddir um að taka einhvern 

möguleika frá barninu ef það fengi annað námsefni en aðrir í bekknum: 

Við pössum okkur á því að gera það ekki nema í samráði við foreldra að 

gera breytingar. Ég myndi kannski ekki kalla það pressu heldur frekar 

kalla það áhyggjur að þau eru hrædd við að taka þessa ákvörðun og séu 

að taka tækifæri frá því, kannski mun þetta koma. Við erum kannski búin 

að komast að því í samvinnu við sérkennara sem bjóða þetta að þetta sé 

það besta. Foreldrarnir vilja hag barnsins sem bestan en eru hrædd við 

að taka ákvörðun því þá eru þau búin að taka eitthvert tækifæri frá 

barninu og svo kannski kemur í ljós að það er það besta fyrir barnið að 

fá og þá gera þau það, en sumir ekki. 

Hér má sjá að kennararnir höfðu reynslu af því að margir foreldrar kærðu 

sig ekki um að börn þeirra ynnu með annað námsefni en aðrir í bekknum. 

Foreldrar brugðust oft illa við ef þeir töldu að börn þeirra fengju sérstakt 

námsefni og vildu að börnin ynnu fleiri heimaverkefni til að geta fylgt 

bekkjarsystkinum sínum. Einnig kom fram að slík viðbrögð mætti rekja til þess 

að foreldrar vilja passa upp á að börn sín fái sömu tækifæri í lífinu og jafnaldrar 

þeirra.   
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Nemendur  

Fimm kennarar töldu að ein af ástæðunum fyrir því að nemendur væru með 

sama námsefni og bekkjarfélagarnir, þótt þeir hefðu litlar forsendur til þess, 

væri sú að nemendurnir kysu það frekar. Tveir kennarar nefndu þó að þeir 

hefðu ekki reynslu af þessu á yngsta stigi heldur kæmi þetta fyrst í ljós á 

miðstigi og héldi áfram upp grunnskólann.  

Bára talaði um að nemendur bæru sig saman og fyndist eðlilegast að allir 

ynnu í sama námsefni: 

Þau náttúrulega bera sig saman og þau vita að þau eru á ólíkum stað í 

ólíkum bókum og allt svoleiðis en það er samt alltaf einhvers konar, 

svona, að þau eiga að vera öll á svipuðum stað. Þau eru svolítið að bera 

sig saman þar. 

Elín nefndi að unglingar væru ekki eins mikið til í að brjóta upp kennslu 

eins og á yngri stigum: 

Oft horfi ég á kennara á yngsta stigi og ég dauðöfunda þá af því að þeir 

geta sett upp svona einstaklingsmiðað nám á allt annan hátt heldur en 

við á unglingastiginu. Þar geta þeir sko verið í leikjum, fíflast og haft 

gaman og eitthvað, þú veist ef þú býður krökkunum hérna upp á eitthvað 

svona kannski það sem þau hafa þurft á að halda þá bara, bíddu ertu 

eitthvað klikk. 

Inga lýsir því hvernig henni finnst námsbækur stýra kennslunni. Hún segir 

frá því hversu upptekin börn á mið- og unglingastigi eru af því að vinna í náms-

bókum sem flestir í bekknum vinna með. Jafnvel þó að kennarinn segi þeim að 

þau þurfi ekki að gera það: 

Ég hef miklu meiri stjórn á yngsta stiginu að því leytinu að þar get ég 

verið með alls konar verkefni sem koma frá mér og ég er með mjög 

hlutbundna vinnu þar á yngsta stiginu og algjörlega einstaklingsmiðaða. 

Svo þegar þau eru komin á miðstigið þá eru þau komin svolítið mikið 

bara í bækurnar og þá er þau svolítið mikið farin að hanga í bókunum, 

þetta er þessi bókastýring, er bara mjög landlæg eins og við vitum og 

þeim finnst þau ekkert vera að læra ef maður tekur þau í spjall eða er að 

láta þau vinna hópavinnu eða hringekjum eða eitthvað. Þá finnst þeim 

ekkert nám fara fram það er bara að þeirra mati er stærðfræði, 

stærðfræðibækurnar og þetta er eitthvað sem maður vill svo gjarnan 

breyta ... Ég var bara með alveg massíva vinnu þar sem eru hérna 

hópverkefni og umræður og mjög skemmtilegt og miklar pælingar en 

þau kvörtuðu bæði við mig og sérstaklega umsjónarkennarann að þetta 

væri bara, að þetta tefði þau svo í náminu, þetta vesen í mér, að þau 

kæmust bara ekkert áfram af því að þá héldu þau ekki áætlun, þurftu að 

vinna meira heima og þá kom kennarinn til móts við mig og minnkaði 
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áætlunina hjá þeim. En það fannst þeim heldur ekki nógu gott því þá 

væru þau að missa eitthvað úr sem hin væru kannski búin að læra af því 

að þá tóku þau bara tíu dæmi á meðan hin tóku tuttugu í nákvæmlega 

sama efnisþættinum. En þessi tilfinning barnanna að þau séu að tapa 

einhverju miklu ef þau fá ekki bara að vinna blaðsíðu eitt til 

lokablaðsíðu, þetta er náttúrulega okkar kennaranna, þetta er uppeldi frá 

okkur. 

Kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, höfðu reynslu af því að 

nemendum fyndist námsbækur í stærðfræði skipta miklu máli í 

stærðfræðináminu, sérstaklega nemendur á mið- og unglingastigi. Nemendur 

væru hræddir um að missa af einhverju ef ekki væri unnið í bókum og væru oft 

ekki tilbúnir að brjóta upp kennsluna, til dæmis með leikjum. Einnig kom fram 

að nemendur bæru saman sín á milli hvar þeir væru staddir í námsbókunum og 

fannst eðlilegast að sem flestir væru að vinna sömu blaðsíður í námsbókunum.  

Bekkjarkennarar 

Fjórir kennarar sögðu frá því að bekkjarkennarar vildu oft halda nemendum í 

sama námsefni og bekkjarfélagarnir.  

Fríða talaði um að bekkjarkennarar á unglingastigi kæri sig ekki um að 

nemendur á yngri stigum vinni með annað efni en þær námsbækur sem 

bekkjarfélagarnir vinna í því annars gerir það þeim erfitt fyrir á unglingastigi:   

Kennarar hér hafa verið og sérstaklega kennarar unglingadeilda mjög á 

móti því að það sé mikið verið að færa nemendur úr námsefninu af því 

þeim finnst svo erfitt að taka við þeim upp á unglingastiginu ef þeir eru 

ekki í námsefninu. 

Bára nefndi að þegar hún vinnur með nemendum, sem eiga erfitt með stærð-

fræði, utan bekkjarstofu þá leiði námsbækur vinnuna af því ætlast væri til þess 

að bekkjarfélagar væru á sama róli í námsbókum:  

Ég er ekkert allt of föst í einhverjum bókum en frekar kemur krafa 

einhvers annars staðar frá um að þau verða að klára þessa bók til að lenda 

ekki eftir á því við hugsum sérkennsluna sem úrræði eða tímabundið 

úrræði þannig að þegar þau koma aftur inn í stofuna og þá séu þau ekki 

langt á eftir, það er helst þetta sem er að þvælast fyrir manni að nota 

óhefðbundnar aðferðir, að þau verða fitta aftur inn. 

Guðrún var einn af þeim viðmælendum sem höfðu reynslu af því að kenna 

stærðfræði bæði sem sérkennari og bekkjarkennari. Hún sagði að með aukinni 

reynslu hafi áhersla hennar farið frá því að kenna sem flestum sama námsefnið 

til þess að taka mið af stærðfræðihæfni hvers og eins: 
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En það sem ég glími líka við hér er að það eru kennarar sem að eru, 

þeirra viðhorf er svo neikvætt gagnvart einstaklingsefninu að það er allt 

gert til þess að halda nemandanum í námsefni bekkjarins þó að hann sé 

ekki að ráða við það þannig að honum er ekkert að fara fram skilurðu, 

mér finnst þetta svolítið erfiður póstur. Þar á ég erfitt með að fara inn og 

þú veist að segja að þetta gangi ekki upp, mér finnst það erfiður þáttur 

að við erum ekki að gera viðkomandi neinn greiða með því heldur að 

við byggjum undirstöðurnar og byggjum ofan á undirstöðurnar og þá 

mun barnið á endanum ná einhverju markmiði þó að það sé lengur á 

leiðinni heldur en einhver annar. Ég hef akkúrat tekið þennan snúning 

sjálf sem þá gamall umsjónarkennari og þá náttúrulega var maður fastari 

í því að hérna troða öllum í gegnum sama, ha ha sama rörið. Svo 

náttúrulega þegar maður bæði öðlast reynslu og aukna menntun og þá 

horfir maður á þetta öðruvísi, þá hugsar maður fyrst og fremst um 

vellíðan, að nemandanum líði vel í skólanum og sé sáttur við það sem 

hann er að gera. 

Greinilegt er að kennararnir upplifa námsbækur stýrandi í stærðfræðinámi 

nemenda hvort sem þeir eiga erfitt með stærðfræði eða ekki. Þeir höfðu reynslu 

af pressu frá samkennurum sínum um að nemendur eigi að vera búnir með visst 

námsefni til þess að geta fylgt straumnum í bekkjarstofunni.  

Námsmat  

Fram kom hjá tveimur kennurum að ekki væri samræmi á milli þess að taka 

mið af ólíkum þörfum nemenda og vinna með þrautir annars vegar og hins 

vegar námsmats í grunnskólum.  

Bára nefndi að námsmat í grunnskólum mældi ekki þá þætti sem þjálfast 

við að finna sínar eigin lausnaleiðir í stærðfræði: 

Af því að samræmdu prófin sem alltaf er verið að vitna í þau mæla ekkert 

svona, þau mæla ekkert hugmyndaflug eða lausnaleið eða annað. Það 

eru bara hardcore svör þar. Kannski þurfum við bara að breyta námsmati 

eða gera eitthvað öðruvísi og það er ekkert svo auðvelt að snúa því við. 

Ég held að það vanti ekkert viljann hjá fólki alls ekki en við erum bara, 

þetta eru of margir boltar sem við þurfum að halda á lofti. 

Fríða taldi að með því að mæta ólíkum þörfum nemenda með mismunandi 

námsefni gæti það haft áhrif á inngöngu inn í framhaldsskóla: 

Það er alltaf verið að hvetja til þess að hafa námsefni við hæfi og svo 

kemur próf, námsmat. Við eigum að skila nemendum inn í 

framhaldsskóla. Framhaldsskólar vilja ekkert stjörnumerkt próf. Þeir 

vilja bara hafa nemendurna á þessum basis sem allir eru á. 
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Hér kom fram að kennararnir álitu að námsmat í grunnskólum ýtti undir að 

kenna nemendum, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, hefðbundin reiknirit og 

halda þeim í sama námsefni og bekkjarfélagarnir. Þeir höfðu áhyggjur af því 

að annars kæmi niðurstaða námsmats ekki vel út sem gæti meðal annars haft 

áhrif á inntöku nemenda í framhaldsskóla.   

Námsefni 

Tveir kennarar nefndu að takmarkað framboð námsefnis ýtti undir að síður sé 

komið til móts við nemendur sem eiga erfitt með stærðfræði. Nemendur ynnu 

því sömu verkefni og þeir sem eiga ekki erfitt með stærðfræðinám. 

Dísa talaði um að íslenskukennslu sé gert hærra undir höfði en 

stærðfræðikennslu: 

Það er ekkert um auðugan garð að gresja af efni gefið út af 

Námsgagnastofnun, það er höfuðverkurinn hér. Ég er búin að vera spá 

og spekúlera, það er til efni sem heitir í „Dagsins önn“ en það er svo 

barnalegt fyrir svo marga, þetta er námsefnisskortur frá höfuð-

stöðvunum sem veldur því að við erum að gera þetta held ég svona því 

ef að það væri fjölbreyttara úrval eins og í íslenskunni til dæmis, því er 

ekki að dreifa í stærðfræðinni því miður til þess að það sé hægt að breyta 

meira til, það er málið held ég. Hún hefur orðið svolítið á eftir í þróuninni 

á námsefni. Það virðist sem íslenskan sé númer eitt til tíu, hitt kemur á 

eftir.  

Fríðu var heitt í hamsi þegar hún sagði frá reynslu sinni af því að finna 

námsefni fyrir nemendur sem eiga erfitt með stærðfræði:   

Við höfum fullt af lestrarbókum, börn eru misfljót að læra að lesa, við 

eigum fullt af lestrarbókum, í stærðfræðinni er hætt að gefa út bækurnar 

um leið og önnur bók kemur út. Við höfum ekkert val. Við verðum að 

kenna þessa fjandans bók og ef hún hentar ekki barninu þá eru þetta 

endalaus ljósrit. En börn sem eru slök og sem eru alltaf að vinna í 

ljósritum, þau verða ofboðslega leið. 

Dísa og Fríða lögðu sig fram við að finna námsefni sem hentaði nemendum, 

sem eiga erfitt með stærðfræði, en áttu í erfiðleikum með að finna verkefni við 

hæfi. Þær töldu úrval námsefnis í stærðfræði, sem útgefið er á Íslandi, vera lítið 

og ætlað þröngum hópi nemenda. Því unnu nemendur, sem eiga erfitt með 

stærðfræði, oft með sama námsefni og að sömu markmiðum og aðrir í 

bekknum. Augljóst var að kennurunum fannst íslensku gert hærra undir höfði 

en stærðfræði því þar væri mun meira úrval af útgefnu efni. Þeim fannst þess 

vegna auðveldara að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda í íslenskunámi 

heldur en stærðfræði 
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Til umhugsunar við lok kafla 4. 3 

Þótt þátttakendurnir í rannsókninni hefðu trú á að skapandi námsaðferðir, sem 

reyndu á samvinnu nemenda og tengsl við daglegt líf, hefðu jákvæð áhrif á 

námsgleði og -árangur nemenda þá urðu slíkir kennsluhættir oft ekki fyrir 

valinu. Greinilegt er að kennurunum fannst þeir á margan hátt bundnir af því 

að nota námsbækur, sem notaðar voru í bekkjarkennslu, sem undirstöðu í 

kennslu nemenda sem eiga erfitt með stærðfræði. Einnig kom skýrt fram að 

þeir töldu kennsluhætti í framhaldsskólum setja sér þau takmörk að kenna 

hefðbundin reiknirit. Kennararnir tóku því ekki eins mikið mið af ólíkum 

þörfum nemenda og þeir hefðu annars kosið að gera. 

 Áhersla á vellíðan nemenda  

Hjá öllum kennurunum kom fram að þeir lögðu mikla áherslu á að nemendum, 

sem eiga erfitt með stærðfræði, liði vel í stærðfræðinámi. Hjá þeim flestum 

kom einnig fram að það sem þeim þótti erfiðast að takast á við í 

stærðfræðikennslu væri uppgjöf nemenda gagnvart stærðfræði. Hvernig þeir 

ýttu undir vellíðan nemenda birtist á mismunandi hátt.  

Uppgjöf nemenda 

Fram kom hjá sex kennurum að það erfiðasta sem þeim fannst við að kenna 

nemendum, sem eiga erfitt með stærðfræði, væri uppgjöf þeirra.  

Guðrún talaði um að erfiðast væri að kveikja áhuga nemenda á stærðfræði 

þegar þeir hafa misst sjálfstraustið: 

Það er erfiðast að kveikja hjá þeim neistann þegar þau koma niðurbrotin 

til mín og halda að þau geti ekkert og séu bara svona og svona þá er það 

mesti galdurinn. 

Anna sagði frá því að erfiðast væri þegar kvíði og hræðsla nemenda við 

stærðfræði væri það mikill að þeir sæju ekki fram úr vandanum:  

Mér finnst erfiðast að upplifa vonleysi nemendanna og reyna að finna 

leiðina til að finna neistann þegar hræðslan og kvíðinn og allt er orðið 

og búið að setja allt í hnút.  

Dísa sagði frá því að sér fyndist erfiðast að vinna með nemendum sem hafa 

neikvætt viðhorf þegar þeir eru komnir á unglingastig: 
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Það er þetta sem mér finnst langerfiðast það er að ná fram 

hugarfarsbreytingu frá nemendum sem koma svona upp á unglingastig 

það er alveg skelfilegt því þá er þetta eitthvað sem er búið að grassera 

svo lengi og það er bara búið að gefa skít í allt og þá er viðhorfið þeirra, 

bæði gagnvart okkur kennurunum og gagnvart faginu og öllu. 

Inga talaði um að erfiðast væri að vinna með nemendum með staðnað 

hugarfar: 

Mér finnst erfitt að glíma við viðhorfið þeirra þegar þau eru búin að 

skella í lás. Það er þetta eins og Jo Boaler segir fixed mindset eða growth 

mindset. Þegar þau eru með þetta fixed mindset eða staðnaða hugarfar 

að þau bara geti ekki lært stærðfræði og það er bara búið að skella í lás. 

Það finnst mér erfiðast að glíma við. 

Augljóst var að kennararnir töldu áhuga nemenda og trú þeirra á eigin getu 

vera forsendur stærðfræðináms. Þeir höfðu þungar áhyggjur af nemendum sem 

höfðu gefist upp á stærðfræði vegna þess að þeir höfðu ítrekað upplifað ósigur 

í námi. Þetta var eitt af því erfiðasta sem kennararnir tókust á við í stærðfræði-

kennslu því þeir höfðu reynslu af því að erfitt væri að vinda ofan af neikvæðu 

viðhorfi nemenda til stærðfræði. 

Hrós og hvatning 

Sjö kennarar nefndu að hrós og hvatning frá kennara hefðu góð áhrif á líðan 

nemenda og þar af leiðandi á stærðfræðinám þeirra.  

Elín talaði um að eitt helsta hlutverk kennara væri að hvetja nemendur 

áfram til að auka vellíðan þeirra:  

Ég held að aðalhlutverkið manns samt í stærðfræðitímum og sérstaklega 

ef við erum að hugsa um þá sem eiga í erfiðleikum það er að láta 

nemendum líða vel, þú veist fá klapp á öxlina og hérna, og já bara láta 

þeim líða vel. 

Guðrún hafði reynslu af því að ef hún hrósaði nemendum og sýndi þeim 

umhyggju öðluðust þeir trú á eigin getu í stærðfræði: 

Ef ég sýni nemandanum jákvætt viðmót og hrósa þá dreg ég hann alveg 

rosalega langt, þannig að hrós, hvatning, umvefja þau bara kærleika eins 

og þau eru. Það er það sem virkar. 

Bára talaði um að best væri að horfa á hið jákvæða í fari nemenda og hrósa 

þeim fyrir það með það að markmiði að viðhorf nemenda til stærðfræði verði 

jákvæðara: 



52 

Kannski er ég voða skrýtin en ég trúi rosalega mikið á mátt hróss og 

maður kemst rosalega langt með því að horfa á hið jákvæða í staðinn 

fyrir að skammast yfir því neikvæða. Það er eiginlega það eina sem heftir 

nemendur það er þeirra eigin neikvæða viðhorf. Þess vegna skiptir 

eiginlega öllu máli að vinna í viðhorfinu því ef þú færð viðhorfið upp á 

við þá ertu komin langt á leið. 

Dísa taldi að nemendur skorti oft sjálfstraust til að takast á við stærðfræði 

en hvatning og hrós frá kennara hefði jákvæð áhrif: 

Ég hvet þau alltaf áfram, ég hrósa þeim mikið. Það er náttúrulega þegar 

maður er að hvetja þau og hrósa þeim þá er það bara í því skyni 

náttúrulega að þau verði bara sterkari á sínum grundvelli og fái bara 

aukið sjálfstraust það er oft bara það sem að vantar hjá þeim líka, þau 

hafa getuna oft en vantar sjálfstraustið, þau eru búin að telja sér trú um 

að þau geti þetta ekki ef það er búið að ganga illa í eitt ár eða tvö. 

Hér kemur skýrt í ljós jákvæð reynsla kennara af því að sýna nemendum, 

sem eiga erfitt með stærðfræði, sérstaka athygli og hvetja þá og hrósa þeim. 

Þeir töldu það ýta undir aukið sjálfstraust nemenda og jákvætt viðhorf til 

stærðfræði. 

Óskir nemenda 

Að hlusta eftir óskum og vilja nemenda hefur jákvæð áhrif á vellíðan þeirra að 

mati sex viðmælenda. 

Hulda sagðist taka úrslitaákvörðun um skipulagningu á námi nemenda en 

hún tæki tillit til óska þeirra: 

Ég hlusta eftir þeirra vilja líka þó að það er ég sem að ræð svona í lokin 

en heyri svona aðeins í þeim hvað þeim líður vel með, að sitja með og 

vinna með.  

Elín talaði um hvers vegna mikilvægt væri að hlusta á óskir nemenda: 

Nemandinn náttúrulega þarf að segja hvað hann vill af því ef hann er að 

gera eitthvað sem hann vill ekki gera þá náttúrulega gengur illa. 

Guðrún taldi það skyldu kennara að hlusta eftir því hvað nemendur, sem 

eiga erfitt með stærðfræðinám, hafa að segja því vellíðan nemenda og náms-

árangur haldist í hendur: 

Það náttúrulega ef þeim líður ekki vel í  námsumhverfinu þá á sér ekkert 

nám stað. Við verðum að vera svolítið málsvarar þessara krakka og 

fylgjast með þeim ekki bara inni hjá okkur heldur svona út fyrir það. Af 
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því við komumst oft að ýmsu því þau opna sig fyrir okkur inni í stofu í 

minna úrræði þannig að maður verður að vera svolítið næmur á það hvað 

getur verið í gangi. 

Anna sagði frá því að þegar í óefni væri komið þá ræddi hún við nemendur 

til að komast að rót vandans: 

Ef það er ekki að ganga sú leið sem maður er að leita með nemandanum 

þá náttúrulega fer maður í samtalið við nemandann. Hvernig hann sæi 

fyrir sér að, að hann gæti nýtt tímann sinn betur eða hvað sem það er 

sem maður vill eða hvort honum finnist verkefnin ógna honum, vera of 

þung, við þyrftum kannski eitthvað að breyta því, eitthvað í þá veru. 

Greinilegt var að kennararnir höfðu miklar áhyggjur af vellíðan og 

námsárangri nemenda sinna og voru meðvitaðir um að það væru sterk tengsl 

þar á milli. Þeir báru virðingu fyrir óskum og vilja nemenda og tóku tillit til 

þeirra þó að það hafi samt verið kennararnir sem lögðu línurnar að lokum.   

Val á vinnufélögum 

Sumir kennaranna höfðu áhrif á það með hverjum nemendur unnu til að reyna 

markvisst að hafa áhrif á vellíðan nemenda sem standa höllum fæti í 

stærðfræði. Þetta kom fram hjá fimm kennurum.  

Hulda lagði áherslu á að nemendur sitji hjá vini eða með þeim sem þeim 

líður vel með: 

Ég reyni að hafa þau sem mest með í því sem við erum að gera og legg 

áherslu á að þau sitji þá hjá einhverjum sem að þeim líður vel með. Ég 

el þau bara upp við það að það er ég sem ræð hvar þau sitja og ég hérna 

teikna stofuna upp og skipti nokkrum sinnum yfir veturinn, ekki mjög 

oft til að halda festunni en ef skiptingin hefur tekist illa þá læt ég það 

vera svoleiðis í dálítinn tíma og skipti svo. 

Anna telur mikilvægt að velja sjálf hverjir vinna saman: 

Ég ákveð hverjir vinna saman, gef ekkert val um að slakir geti valið sig 

saman. Mín skoðun er sú að með því að flokka eftir getu séum við að 

stuðla að því að breikka bilið milli þeirra sem eiga erfitt með 

stærðfræðina og hinna og ræna þau sem erfiðara eiga tækifærinu til að 

læra af því hvernig þeim færari nemendur hugsa og gera. 

Guðrún nýtir sér stuðning bekkjarfélaga nemenda sinna til að hjálpa þeim 

til að finna til öryggis í sérkennslutímum. Þannig kynnast þeir líka umhverfinu 

í sérkennslustofunni og fá að taka þátt í áhugaverðri vinnu:   



54 

Bara segjum ein stelpa sem ég er með núna í fjórða bekk og er allt í einu 

búin að fatta það að hún víkur frá með lestur og stærðfræði og þá fara 

þau inn í sig og þau eru farin að forðast það að aðrir komist að því hvað 

þau eru að gera hjá  mér og eitthvað svona. Þá hef ég alltaf boðið mikið 

gestum með þannig að þau vita alveg að ég hef fullt af skemmtilegum 

verkefnum, reyna að gera ímyndina þannig að þetta sé eftirsóknavert.  

Hér má sjá að kennararnir telja mjög mikilvægt að nemendur hafi stuðning 

af bekkjarfélögum í stærðfræðinámi sínu og til þess að svo verði telja þeir best 

að velja hverjir vinna saman. Þetta á ekki eingöngu við nemendur sem eiga 

erfitt með stærðfræðinám heldur alla nemendur.  

Samskipti kennara og  foreldra 

Þrír kennarar töldu að góð samskipti stærðfræðikennara og foreldra stuðluðu 

að  vellíðan nemenda.  

Elín nefndi að gott samband við foreldra hjálpaði  þeim  að skilja erfiðleika 

barna sinna í stærðfræði: 

Það er örugglega líka lykill að velgengni og vellíðan að foreldrar séu 

líka mikið inn í því og af hverju, sem sagt þetta samband heim. Að þau 

geti líka rætt þetta sín á milli. Bara að þau séu líka sko þú veist t.d. eitt 

foreldri, hún skilur ekki þessa erfiðleika hjá barninu sínu og hún segir 

það bara. Hún sagði ég get ekki hjálpað honum í stærðfræði, ég verð 

bara pirruð en þú veist, þá finnst henni svo ágætt að heyra í mér og heyra 

um, þú veist að fá staðfestingu á það að þetta væri ekki bara einhver leti 

eða vitleysa eða þú veist að þetta væri bara strákur sem ætti við sérstaka 

örðugleika að etja þannig að ég held að það skipti líka máli að setjast 

niður með foreldrum og hérna, þannig að allir öðlist skilning á því sem 

um er að vera.  

Bára talar um að með því að vera í góðu sambandi við foreldra minnki það 

líkurnar á því að foreldrar liti viðhorf nemenda til stærðfræði með eigin 

neikvæðri reynslu: 

... af því margir foreldrar eru að burðast með upplifun úr sínum eigin 

skóla og oft er ekkert endilega jákvætt og sérstaklega náttúrulega þegar 

foreldrar eiga neikvæða upplifun eða nota sína eigin reynslu til að lita 

reynslu barnanna ... og bara það að senda jákvæða pósta heim eða segja 

hvað við erum að gera að það ýtir oft undir jákvæð bara samskipti. 

Af ofangreindu má sjá að kennararnir töldu mikilvægt að vera í góðu 

sambandi við foreldra barna sem eiga erfitt með stærðfræðinám. Þetta gerðu 

þeir bæði til að auka líkurnar á því að nemendur mættu skilningi á vanda sínum 

heima fyrir og einnig til að draga úr líkum á því að foreldrar, sem höfðu 
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neikvæða reynslu af stærðfræði frá sinni eigin skólagöngu, hefðu neikvæð áhrif 

á viðhorf nemenda til stærðfræði.   

Fræðsla um stærðfræðinám og notkun þrauta 

Fríða var ein um að nefna að hún notaði þrautir í kennslu markvisst með það 

að markmiði að auka vellíðan nemenda í stærðfræðinámi. Inga var sú eina sem 

minntist á að hún fræddi nemendur um hvernig stærðfræðinám á sér stað líkt 

og Boaler gerir til að reyna að hafa áhrif á sjálfstraust og vellíðan nemenda í 

stærðfræðinámi:  

Ég er svona alltaf að tala um það við þau að hvað það er mikilvægt að 

vera þrautseigur, að glíma. Mér finnst það svolítið vera þeirra hlutverk 

og svo vil ég líka draga það fram að allir geta lært stærðfræði og hérna, 

við vorum einmitt að ræða um það í sjöunda bekknum síðast að það að 

vera mjög fljótur að læra það þýðir ekki endilega að maður sé bestur að 

læra. Heldur eru sumir sem læra hægt og rólega þeir geta verið mjög 

góðir en þeir skilja þá betur, gefa sér betri tíma það er öðruvísi 

heilastarfsemi þar. Ég er búin að ræða svolítið um heilastarfsemi við þau, 

hvernig þessi glíma öll virkjar heila þeirra miklu frekar heldur en þessi 

endurtekning þar sem þau þurfa ekki svo mikið að hugsa eða glíma 

þannig að þetta er svona, það er svona þeirra hlutverk svona þessi 

þrautseigja sem ég vil koma inn hjá þeim, hvað gerir heilann virkan og 

hvernig hann sé bara eins og vöðvi sem við getum bara þjálfað upp. Ég 

tala svolítið um það við þau að þegar við erum í talnaspjalli og það gerir 

einhver mistök, þau eru ekki sammála um svar, að þá verð ég glöð og ég 

segi við þau, af hverju er ég svona glöð núna, og þá segja þau já vegna 

þess að núna gerði einhver mistök og sá sem gerir mistökin lærir mest. 

Já, ég svona reyni að segja þeim að það sé svolítið mikilvægt að gera 

mistökin og það sé ekkert gaman af því að allir séu að gera rétt. Þeir læra 

ekki eins mikið eins og hinir. 

Fríða fann hve jákvæð áhrif notkun þrauta hafði á vellíðan nemenda og 

notaði því þrautir markvisst í kennslu með því að hafa þrautatíma einu sinni í 

viku á stundatöflu. Inga hafði kynnt sér nýjar niðurstöður rannsókna á 

stærðfræðinámi og heilastarfsemi til að efla hæfni sína sem stærðfræðikennari. 

Hún lét ekki þar við sitja og fræddi nemendur um niðurstöðurnar til að auka 

líkurnar á því að nemendur tryðu því að allir gætu lært stærðfræði.  

Til umhugsunar við lok kafla 4.4 

Í gögnunum kemur greinilega fram hve umhugað kennurunum, sem þátt tóku 

í rannsókninni, er um velferð nemenda sinna og að þeim vegni vel í 

stærðfræðinámi. Uppgjöf nemenda, sem hafa stöðugt verið minntir á að þeir 



56 

séu lélegir í stærðfræði, er kennurunum áhyggjuefni. Þeir leggja hart að sér við 

að finna leiðir til að hjálpa nemendum sínum til að breyta um hugarfar gagnvart 

stærðfræðinni og öðlast trú á eigin getu í stærðfræðinámi.  

 Samantekt 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir mjög áhugasamir um 

stærðfræðinám og höfðu áralanga reynslu af stærðfræðikennslu barna og 

unglinga. Þeir gáfu sér allir tíma til að tala við mig tvisvar sinnum og segja frá 

reynslu sinni af því að vinna með nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám. Þeir fundu sér einnig tíma til að lesa yfir greiningarlíkön sín 

og þennan niðurstöðukafla og allir veittu þeir samþykki sitt.  

Reynslusögur þátttakenda rannsóknarinnar eru ólíkar en það sem mér finnst 

sameiginlegt í frásögn þeirra eru meginþemu rannsóknarinnar. Kennurunum 

fannst oft betra fyrir nemendur að vinna utan bekkjarstofu heldur en innan. 

Einnig töldu þeir að ef nemendur fengju tækifæri til að finna sínar eigin 

lausnaleiðir hefði það jákvæð áhrif bæði á námsgleði og námsárangur þeirra. 

Hins vegar fannst kennurunum þeir oft bundnir af því að kenna nemendum 

hefðbundin reiknirit og/eða halda flestum í sama námsefni. Eitt það erfiðasta 

sem kennararnir tókust á við í stærðfræðikennslu var uppgjöf nemenda en 

þátttakendur rannsóknarinnar lögðu allir ríka áherslu á að nemendum liði vel í 

stærðfræðinámi sínu. 
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5. Umræður 

Orðatiltækið „að sníða sér stakk eftir vexti“ á ekki við kennarana, sem tóku 

þátt í rannsókninni, því vinna þeirra með nemendum, sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám, fór ekki eftir því hvað þeir treystu sér til að gera. Kennararnir 

settu þarfir nemendanna í forgang og því var orðatiltækinu breytt lítillega til 

að fá merkinguna sem á við yfirþema rannsóknarinnar Að sníða nemendum 

stakk eftir vexti því þegar öllu er á botninn hvolft þá var það ávallt markmið 

ákvarðana um kennslufræðilega nálgun. Kennararnir mátu hvað hentaði 

nemendum við að styrkja stærðfræðihæfni sína hverju sinni og leituðu leiða 

sem þeir töldu árangursríkar. 

Þessum kafla er skipt niður í fjóra undirkafla sem taka mið af 

rannsóknarspurningunni, fjórum meginþemum og undirþemum þeirra. Í 

hverjum kafla eru niðurstöðurnar speglaðar í fræðilega hluta verkefnisins auk 

annarra heimilda sem ég hef kynnt mér. Fáar rannsóknir hafi verið gerðar á 

stærðfræðinámi og -kennslu á Íslandi því hef ég víða leitað fanga í rannsóknir 

um nám og kennslu almennt. 

 Kennsla utan bekkjarstofu 

Stefnan um skóla án aðgreiningar byggist á þeirri hugmyndafræði að allir eigi 

að fá tækifæri til að læra með jafnöldrum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir (2009, bls. 659). Þrátt fyrir það sýna niðurstöður rannsóknar-

innar fram á að allir kennararnir unnu með nemendum sínum í einhverjum 

mæli utan bekkjarstofu þeirra. Þetta er í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að ekki er nóg að yfirvöld setji stefnuna um skóla án 

aðgreiningar í lög og reglugerðir til að henni sé fylgt (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 61; Hoppey og Mcleskey, 2013, bls. 245; 

Graham og Spandagou, 2011, bls. 223; Kirby, 2017, bls. 175).  

Fram kom hjá öllum þátttakendum að þeir töldu að það þjónaði oft 

hagsmunum nemenda að vinna utan bekkjarstofu. Það er hliðstætt 

niðurstöðum fyrri rannsókna sem sýna að kennsla fari eftir túlkun kennara á 

stefnunni um skóla án aðgreiningar og að þeir eigi það til að horfa framhjá 

henni þegar þeir standa frammi fyrir hindrunum eins og fjölmennum bekkjum 

(Lalvani, 2013, bls 14; Tiwari, Das og Sharma, 2015, bls. 132). Þetta er í 

mótsögn við niðurstöður rannsókna Burris, Heubert og Levin (2006, bls. 105) 

og Cosier, M., Causton-Theoharis, J. og Theoharis, G. (2013, bls. 323) sem 

sýna að nemendur, sem standa höllum fæti í stærðfræði, ná betri námsárangri 

ef þeim er kennt í almennum bekk þar sem stærðfræðihæfni er ólík heldur en 

í getuskiptum hópi.   
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Ró og næði 

Í rannsókninni kom fram að meira næði og rólegheit í sérkennslurýmum en í 

bekkjarstofu væri ein af ástæðum þess að kennarar ynnu með nemendum utan 

bekkjarstofu. Það er í takti við það sem kom fram í rannsókn Vlachou (2006, 

bls. 50) en í henni nefndu sérkennarar meðal annars að erfiðleikar nemenda við 

að einbeita sér inni í almennum bekk væri ein af hindrununum í vegi fyrir að 

fylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar eftir.  

Þar sem margbreytileiki grunnskólanemenda hefur aukist með stefnunni um 

skóla án aðgreiningar er ekki nóg að spyrja hvort námsaðferðir og gögn henti 

öllum heldur einnig hvort kennslurýmin geri það. Spurning er hvort kennslu-

stofur eru almennt með svipuðu sniði og áður en fjölbreytileiki nemenda varð 

svo mikill, eitt opið rými fyrir alla. Fríða benti á að í bekkjarstofu væru of 

margir, jafnvel 28 nemendur inni í sama kennslurými. Kennarar nemenda, sem 

eiga erfitt með stærðfræðinám, kjósi því að vinna með þeim í námsveri til að 

minnka áreiti, sem getur fylgt svo stórum hópum. Áhugavert væri að sjá hvort 

skapast myndi meira næði og minna áreiti fyrir nemendur ef kennslurými yrðu 

stúkuð niður þannig að þeir gætu leitað í minni afdrep. Þá gætu slík úrræði 

einnig nýst nemendum sem ekki hafa átt erfitt með stærðfræðinám en hávaði 

og áreiti bekkjarins hafa einnig angrað. Ef tússtafla og fleiri kennslugögn yrðu 

sett upp á fleiri stöðum innan kennslustofunnar þá gæti það meðal annars orðið 

til þess að tveir kennarar eða fleiri gætu notað töflu á sama tíma í sama 

kennslurými. Þá þyrftu nemendur, sem eiga erfitt með nám, ekki að fara úr 

bekkjarstofunni til að fá kennslu við hæfi eins og Dísa talaði um að hún þyrfti 

að gera af því ekki gengi að tveir kennarar færu yfir aðferðir á töflu á sama 

tíma í kennslustofunni. Þetta gæti hugsanlega komið í veg fyrir að sumir 

nemendur upplifi sig sem gesti í bekkjarstofu sinni því þeir þurfa að yfirgefa 

hana þegar aðstæður leyfa ekki annað. Bekkjarstofan gæti því orðið vinnu-

staður sem hentar öllum nemendum, sama hvaða verkefni þeir vinna.  

Fjölbreytni í kennsluháttum 

Kennararnir í rannsókninni töldu að notaðar væru fjölbreyttari kennsluaðferðir 

og gögn í námsveri en í bekkjarstofu og því væri komið betur til móts við 

nemendur þar. Þetta er í samræmi við rannsókn Eddu Óskarsdóttur (2011, bls. 

60) en þar kom fram að íslenskir sérkennarar nota hlutbundið efni í mun meira 

mæli í stærðfræðikennslu (89%) en almennir stærðfræðikennarar (50%). 

Íslenskar rannsóknir á stærðfræðikennslu styðja einnig þessa niðurstöðu þar 

sem þær sýna að í bekkjarkennslu er lítil fjölbreytni í kennsluháttum og mikil 

áhersla á einstaklingsvinnu í námsbókum (Guðný Helga Gunnarsdóttir og 

Guðbjörg Pálsdóttir, 2015, bls. 3040-3041; Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 13-

18; Savola 2010, bls. 30-33).  
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Þessi mikla áhersla á vinnu í námsbókum gerir það að verkum að nemendur, 

sem eiga erfitt með stærðfræðinám, eiga ekki mikla möguleika á því að falla 

inn í námshópinn ef þeir ráða ekki við verkefnin í námsbókunum. Hætt er þess 

vegna við að nemendum, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, finnist þeir ekki 

tilheyra hópnum. Kennarar velja þá að vinna með þessum nemendum á 

fjölbreyttan hátt í námsveri frekar en þeir stingi í stúf við fjöldann inni í 

bekkjarstofu. Þennan mun á kennslu í námsveri og í bekk má eflaust rekja að 

miklu leyti til þess að kennarar eru ekki sammála um áherslur í stærðfræði-

kennslu. Eins og Boaler (2015, bls. 1) bendir á er þekking á góðum kennslu-

aðferðum til staðar innan háskólasamfélagsins en það þarf að koma henni út til 

fólksins sem er á „gólfinu“. Með því móti er líklegra að kennarar verði sam-

stiga um áherslur í stærðfræðikennslu.  

Tillit tekið til ólíkra þarfa nemenda 

Þátttakendur nefndu að í námsveri væri auðveldara að taka mið af ólíkum 

þörfum nemenda en í bekkjarstofu og því væri eðlilegt að kenna nemendum 

sem eiga erfitt með stærðfræðinám þar. Þetta samræmist rannsóknar-

niðurstöðum Vlachou (2006, bls. 50). Í þeim kom fram að sérkennarar töldu 

að ein af ástæðunum fyrir því að kenna ekki nemendum, sem eiga erfitt með 

nám, inni í bekkjarstofu væru erfiðleikar þeirra við að fylgja eftir bekkjar-

námskrá sem væri bæði einhæf og ósveigjanleg.  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan eru aðferðir við stærðfræði-

kennslu á Íslandi afar fábreyttar og hætt er við að nemendur, sem eiga erfitt 

með stærðfræði, nái ekki að fóta sig í almennum stærðfræðitímum. Anna 

nefndi að hún hefði áhyggjur af því að ef nemendur ynnu í bekkjarstofu væri 

þeim haldið á floti í sama námsefni og flestir í bekknum og því væri ekki tekið 

mið af ólíkum forsendum nemenda til náms. Niðurstöður rannsóknar Schmidt 

(2016, bls. 81) styðja þessa niðurstöðu en hún komst að því í rannsókn sinni 

að þrátt fyrir vilja og fagmennsku stærðfræðikennara, sem vinna í anda 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar, lagi þeir ekki kennsluna að nemendum 

sem eiga erfitt með stærðfræði af því þeir eiga sjálfir erfitt með að meta hvort 

nemendur eigi í erfiðleikum. Stærðfræðikennari, sem hefur allt að 28 

nemendur inni í bekk, hefur í mörg horn að líta og ekki er óeðlilegt að honum 

gangi illa að taka mið af þörfum hvers og eins ef hann er einn um kennsluna. Í 

fyrrnefndri rannsókn Schmidt sýndu niðurstöður að nemendur, sem eiga erfitt 

með stærðfræði, leggja sig fram við að líta út eins og bekkjarfélagarnir 

(Schmidt, 2016, bls. 81, 100 og 105). Þeir tækju þátt í kennslustundum, sinntu 

verkefnum sem þeir væru góðir í, fengju bekkjarfélaga til að aðstoða sig og 

hermdu eftir öðrum nemendum. Þeir féllu svo vel inn í nemendahópinn að 

erfiðleikar þeirra væru ekki sýnilegir og þar af leiðandi löguðu kennarar ekki 

stærðfræðiverkefnin að þörfum þeirra  
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Nemendur kjósa sérúrræði 

Sumir kennaranna nefndu að vilji nemenda réði því að þeim væri kennt utan 

bekkjarstofu. Þetta rímar við fyrri rannsóknir sem sýna að sumir nemendur, 

sem eiga erfitt með nám, kjósa að vinna í litlum hópi á meðan aðrir vilja frekar 

vinna inni í almennum bekk (Edda Óskarsdóttir, 2011, bls. 59; Hafdís 

Einarsdóttir, 2015, bls. 79; Sigríður Einarsdóttir, 2003, bls. 129; Sigrún 

Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016, bls. 12).  

Kennurunum í rannsókninni var mjög umhugað um vellíðan nemenda í 

stærðfræðinámi og hafa þess vegna hlustað eftir óskum þeirra. Elín nefndi að 

henni fyndist nemendur, sem væru vanir því að vinna utan bekkjarstofu, sækja 

meira í það en aðrir. Það gæti bent til þess að þeir finni að í námsveri er komið 

betur til móts við þarfir þeirra hvað varðar námsleiðir, námsgögn og náms-

umhverfi. En einnig gæti það bent til þess að nemendur geti fest í viðjum hefða 

og vana og fundist rétt að vinna utan bekkjarstofu af því þannig hefur það alltaf 

verið.  

Ekki má gleyma því að eins og fyrrnefndar rannsóknir sýna fram á vilja 

sumir nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, vinna í litlum hópi á meðan 

aðrir kjósa að gera það ekki. Það er því ekki góð lausn fyrir alla, sem eiga erfitt 

með stærðfræði, að vinna í námsveri og því nauðsynlegt að skapa náms-

umhverfi fyrir alla í bekkjarstofu.  

Nemandinn öruggur með sig  

Ekki fundust neinar rannsóknir hliðstæðar niðurstöðum þessarar rannsóknar 

um að ástæða stærðfræðikennslu utan bekkjarstofu væri sú að þar geta 

nemendur verið þeir sjálfir. Ef kennsluhættir eru mjög fábreyttir og flestir 

nemendur vinna að sömu markmiðum í kennslustundum er hætt við að  

nemanda, sem á erfitt með stærðfræðinám, finnist erfitt að vera sá sem víkur 

frá norminu. Því er eðlilegt að nemandi haldi sig til hlés þegar hann vantar 

aðstoð í almennum stærðfræðitímum til að minna beri á honum. Hann notar þá 

frekar tækifærið í námsveri og spyr kennara þar sem hann telur sig ekki þurfa 

að hafa áhyggjur af að falla ekki inn í nemendahópinn. Að nemendur upplifi 

óöryggi í eigin bekkjarstofu á þennan hátt bendir til þess að ekki ríki mikil 

þolinmæði og skilningur bekkjarfélaga þeirra á ólíkum þörfum í stærðfræði-

námi.  

Mörgum sinnt í einu  

Fríða nefndi að ein af ástæðum þess að hún ynni með nemendum í 

námsveri væri að með því móti gæti hún sinnt nemendum úr fleiri en 

einum bekk árgangsins á sama tíma. Ekki fundust neinar rannsóknir sem 
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styðja þessa niðurstöðu en ég hef heyrt þetta sjónarmið víða frá kennurum. 

Þeir sem starfa innan veggja grunnskólanna þekkja annir kennara. Ef fleiri 

en einn bekkjarkennari biður um aðstoð sérkennara fyrir nemendur sína á 

sama tíma þá velur sérkennari oft að kenna nemendum úr mismunandi 

bekkjum saman í námsveri þar sem hann hefur bara úr vissum tímafjölda 

að spila. Þetta þekki ég einnig af eigin raun. Þarna er sú ákvörðun tekin að 

hafa marga saman í námsveri sem eiga erfitt með stærðfræðinám til að 

sérkennari geti komið betur til móts við þá heldur en gert er í bekkjarstofu. 

Athyglisvert er að sjá að þetta er þvert á fyrri rannsóknir sem sýna að 

nemendur, sem standa höllum fæti í stærðfræði, sýna betri námsárangur ef 

þeim er kennt í almennum bekk en í getuskiptum hóp (Burris, Heubert og 

Levin, 2006, bls. 105; Cosier, M., Causton-Theoharis, J. og Theoharis, G., 

2013, bls. 323). Því ættu stærðfræðikennarar frekar að eyða tíma og 

kröftum sínum í að efla námsumhverfi bekkjarstofa til að mæta þörfum 

allra nemenda.  

Til umhugsunar við lok kafla 5.1. 

Kennararnir í rannsókninni völdu stundum að vinna með nemendum  utan 

bekkjarstofu vegna þess að þeim fannst bekkjarkennslan ekki alltaf vera 

besti kosturinn til að styðja nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám. Nokkuð ljóst er af niðurstöðum íslenskra rannsókna á 

bekkjarkennslu í stærðfræði að hún er of fábreytt. Gefa þyrfti öllum 

nemendum tækifæri til að læra stærðfræði á fjölbreyttan hátt í náms-

umhverfi sem kæmi til móts við alla óháð því hvort þeir eigi erfitt með 

stærðfræðinám eða ekki. Mér dettur ekki í hug að halda því fram að þetta 

sé létt verk. Þvert á móti. Ég tel að forsendur þess að taka skref í þessa átt 

sé mikil og góð samvinna sérkennara, bekkjarkennara og skólastjóra að 

ógleymdu góðu samstarfi heimilis og skóla. Allir aðilar þurfa að vera 

samstiga og sýna samábyrgð um að kynna sér og temja sér nýja og 

fjölbreytta kennsluhætti.  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan benda niðurstöður rannsókna 

til þess að nemendur, sem standa höllum fæti í stærðfræðinámi, sýni betri 

námsárangur í hópi nemenda með ólíka stærðfræðihæfni heldur en í 

getuskiptum hópi. Það ýtir enn frekar undir að skapa þurfi námsumhverfi í 

bekkjarstofu þar sem komið er til móts við þarfir allra nemenda.  

Ef farið yrði markvisst í að auka fjölbreytni í notkun námsaðferða, gagna 

og námsumhverfis væri athyglisvert að fylgjast með því hvort stærðfræði-

kennarar og nemendur hefðu þá meiri trú á bekkjarstofu sem náms-

umhverfi. Einnig væri áhugavert að skoða hvort umburðarlyndi fyrir 

margbreytileika nemenda á milli ykist og fækkaði beiðnum til sérkennara 

vegna erfiðleika nemenda með stærðfræði.  
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 Að finna sínar eigin lausnaleiðir 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla er lögð áhersla á að nemendur séu 

virkir og sjálfstæðir í eigin þekkingarsköpun og viti að það er ekki aðeins ein 

leið rétt til að finna lausnir á verkefnum (2013, bls. 210 og 219). Einnig ættu 

nemendur að skilja staðreyndir frekar en að leggja þær á minnið. Þetta kemur 

heim og saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Í rannsóknargögnunum 

kom fram að það hefur jákvæð áhrif á námsgleði og námsárangur nemenda 

þegar þeir finna lausnir á stærðfræðiverkefnum með eigin aðferðum. Það á 

einnig við  í hópastarfi nemenda sem búa yfir ólíkri hæfni í stærðfræði. Þetta 

samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna (Boaler, 2015, bls. 51-77; Boaler og 

Sengupta-Irving, 2016, bls. 179 og 182; Karlsson Wirebring o.fl., 2015, bls. 6; 

Selling, 2016, bls. 191; Sengupta-Irving, 2016, bls. 210).  

Námsgleði 

Fram kom hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar að þegar nemendur, sem 

eiga erfitt með stærðfræði, finna lausnir á stærðfræðiverkefnum með sínum 

eigin aðferðum þá hefur það jákvæð áhrif á námsgleði þeirra en það er í 

samræmi við rannsóknir Boaler (2015, bls. 51-77), Boaler og Sengupta-Irving 

(2016, bls. 179 og 182) og Sengupta-Irving (2016, bls. 210). 

Nemendur, sem finna eigin lausnaleiðir, verða að skilja verkefnið sem fyrir 

þá er lagt og því hefur námið tilgang í huga þeirra. Nemendur kynnast því að 

lausnaleiðir þurfa ekki að vera fyrirfram ákveðnar heldur geta þeir haft áhrif á 

þær með skapandi hugsun. Félagsleg samskipti eru mun meiri nemenda á milli 

þegar unnið er með þrautir heldur en þegar þeir vinna einstaklingslega í náms-

bókum. Það getur aukið námsgleði nemenda til muna því þeir vilja lifandi og 

skapandi námsleiðir og samvinnu við aðra nemendur. Það mátti sjá í rann-

sókninni um starfshætti grunnskóla en þar kölluðu nemendur eftir því að þeir 

fengju fleiri tækifæri til að vinna saman, spyrja spurninga, rökræða, tjá sig og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 175).  

Námsárangur 

Allir viðmælendurnir nefndu að það að finna sínar eigin lausnaleiðir hefði 

jákvæð áhrif á námsárangur en það er hliðstætt niðurstöðum fyrri rannsókna 

Boaler (2015, bls. 51-77), Boaler og Sengupta-Irving (2016, bls. 179 og 182), 

Karlsson Wirebring o.fl. (2015, bls. 6) og Selling (2016, bls. 191).  

Ef stærðfræðikennsla snýst um að kennari segi nemendum hvernig eigi að 

leysa verkefni er óvíst að skilningur liggi á bak við það hvenær og hvers vegna 

eigi að nota þessar aðferðir. Þegar nemendur finna sínar eigin lausnaleiðir 



63 

verða þeir að skilja út á hvað verkefnið gengur og hvers vegna aðferðirnar, sem 

notaðar eru, virka eða ekki. Eins og kom fram hér að framan sýndu niðurstöður 

rannsóknar um starfshætti í grunnskólum að nemendur kalla eftir meiri 

samvinnu og rökræðum í kennslu (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 175). Þegar nemendur rökræða um 

mismunandi lausnaleiðir eykur það skilning því þar þurfa þeir að setja sig inn 

í mismunandi leiðir og meta kosti og galla hverrar leiðar. Ef nemendur sýna 

meiri gleði við námið og hafa svigrúm til skapandi hugsunar hvetur það þá til 

að kanna ýmsar aðferðir og leiðir í stað þess að láta nægja að fá rétt svör við 

verkefnum sem þeim er ætlað að leysa.  

Öðruvísi nálgun 

Fram kom að nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, nálgast oft þrautir á 

annan hátt en aðrir. Til dæmis nefndu kennararnir að þeir væru flinkari í 

hugarreikningi, sæju þrautirnar myndrænni eða í þrívídd eða sýndu meiri 

þrautseigju. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður og eru í samræmi við niður-

stöður rannsóknar Boaler og Sengupta-Irving (2016, bls. 179 og 182) þar sem 

skoðað var hvaða áhrif það hefur á  námsárangur að leggja áherslu á að finna 

sínar eigin lausnaleiðir í hópavinnu nemenda með mismunandi styrkleika í  

stærðfræði. Það kom í ljós að kennararnir í rannsókn Boaler og Sengupta-

Irving (2016, bls. 188) töldu að niðurstaðan hefði ekki verið jafn jákvæð ef í 

nemendahópnum hefðu eingöngu verið nemendur sem voru annað hvort slakir 

í stærðfræði eða sterkir. Ólíkir nemendur komu fram með mismunandi 

sjónarhorn, aðferðir og hugmyndir inn í umræðuna sem gerðu hana innihalds-

ríkari en annars hefði orðið. Þetta er áhugaverð niðurstaða sem ég hef ekki 

reynslu af en þætti spennandi að skoða betur. 

Erfitt til að byrja með  

Sumir viðmælendanna nefndu að nemendum fyndist oft erfitt að finna sínar 

eigin lausnaleiðir til að byrja með en með tímanum hafi það orðið auðveldara. 

Þetta er í takti við niðurstöður rannsóknar Selling (2016, bls. 191) sem fylgdist 

með því hvernig vinna nemenda þróaðist og skilningur allra þátttakenda 

dýpkaði smám saman þegar þeir unnu að því að finna sínar eigin leiðir að 

lausn stærðfræðiverkefna og æfðu sig í að kynna þær fyrir öðrum.  

Ekki er ólíklegt að nemendur, sem standa höllum fæti í stærðfræðinámi, 

hafi ítrekað fundið fyrir vanmætti sínum. Líklegt er að þeir taki nýjum 

aðstæðum og kennsluaðferðum með varúð. Hulda talaði um að nemendur 

haldi til að byrja með að verið sé að gera grín að þeim þegar þeir eru beðnir 

um að kynna lausnaleið sína. Því er líklegt að leiða þurfi nemendur í gegnum 
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þrautir til að byrja með eins og Guðrún skýrði frá að hún gerði. Þannig geta 

þeir áttað sig á því hægt og rólega hver tilgangurinn er með vinnunni.  

Græða á samvinnunni 

Ekki fundust neinar rannsóknir sem styðja þær niðurstöður að nemendur sem 

standa höllum fæti í stærðfræðinámi leggi lítið til málanna við lausn stærð-

fræðiþrauta í hópavinnu en græði samt á samvinnunni. Athyglisvert væri að 

skoða þetta frekar. Líklegt er að margir kennarar hafi reynslu af því að 

nemendur, sem standa betur gagnvart stærðfræði, telji það óréttlátt að sumir 

nemendur leggi lítið af mörkum í hópavinnu. Aftur á móti má sjá í rannsókn 

Boaler (2016, bls. 137), þar sem lögð var áhersla á hópavinnu við lausn 

stærðfræðiverkefna, að til að byrja með kvörtuðu nemendur, sem stóðu sterkir 

í stærðfræði, undan því að þeir þyrftu að útskýra fyrir öðrum. Eftir nokkra 

mánuði breyttist viðmót þeirra því smám saman kunnu þeir betur að meta þessa 

vinnu þegar þeir áttuðu sig á því að hún hjálpaði mikið til við þeirra eigin 

skilning. Í frásögn Dísu var það sérstaklega áberandi að öllum, bæði kennurum 

og nemendum, þótti sjálfsagt að allir tækju þátt í hópavinnu sem tengdust 

þrautum. Nemendur fyndu út hvað hver og einn gæti og treysti sér til og þeir 

sem sterkir væru í stærðfræði leiðbeindu og kæmu hinum af stað í vinnunni. 

Þessi frásögn bendir til þess að þarna sé það traust og þolinmæði gagnvart 

fjölbreytileikanum sem nauðsynlegt er að sé til staðar til að vinna í hóp að lausn 

þrauta þannig að allir upplifi að þeir hafi hlutverki að gegna í verkefna-

vinnunni.   

Þrautir lagaðar að aðstæðum 

Þó að viðmælendurnir hefðu allir haft trú á því að það að finna sínar eigin 

lausnaleiðir bæri árangur í stærðfræðikennslu þá lögðu nokkrir áherslu á að 

vanda þyrfti til verka og að laga þyrfti þrautir að hverjum nemendahópi. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Boaler (2015, bls. 76) sem benda til 

þess að nauðsynlegt sé að hafa stærðfræðiverkefni fjölbreytt til að ólíkir 

nemendur gætu nálgast þau á mismunandi hátt. Þá gætu allir nemendur fundið 

sér verkefni og fundist þeir vera góðir í stærðfræði. 

Ekki er það svo að þrautir bjóði alltaf upp á þrautalausn heldur fer það eftir 

aldri og þroska nemenda (Anna Kristánsdóttir, 1992, bls. 8). Það sem er þraut 

fyrir einn er það ekki endilega fyrir annan. Því segir sig sjálft að sama verkefni 

fyrir nemendahóp með ólíkar þarfir ýtir ekki undir jákvæðan námsárangur 

allra. Því er mikilvægt að þrautir séu fjölbreyttar svo hver og einn fái verkefni 

við hæfi. 
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Til umhugsunar við lok kafla 5.2 

Augljóst er að viðmælendurnir höfðu góða reynslu af og trú á gagnsemi þess 

að nemendur finni sínar eigin lausnaleiðir í stærðfræðinámi. Eins og sjá mátti 

í kafla 2.3 hafa Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir (2007, bls. 

9) reynslu af því að íslenskir grunnskólakennarar kenna nemendum, sem eiga 

erfitt með stærðfræðinám, að vinna með hefðbundin reiknirit því þeir treysta 

þeim ekki til að finna sínar eigin lausnaleiðir. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

og rannsókna, sem fjallað er um í kafla 2.3, benda til þess að það sé ekki síður 

gagnlegt fyrir þá en aðra. Í viðtölunum hér að framan komu fram ýmsar 

upplýsingar sem hjálplegar gætu orðið stærðfræðikennurum við að hvetja 

nemendur til að finna sínar eigin lausnaleiðir. Kennarar gætu mátað sig við 

reynslu kennaranna í rannsókninni til að skilja betur eigin reynslu og 

nemendanna með það að markmiði að gera það auðveldara en ella að koma til 

móts við alla nemendur. Upplýsingarnar gætu nýst kennurum hvort sem þeir 

hafa reynslu af slíkri vinnu eða eru að stíga sín fyrstu skref í þá átt. 

 Hefðbundin reiknirit og sama námsefni  

Þrátt fyrir að komið hafi skýrt fram í viðtölunum að viðmælendurnir höfðu trú 

á að finna sínar eigin lausnaleiðir hefði jákvæð áhrif á námsárangur og gleði 

nemenda höfðu ýmsir þættir áhrif á að þeir völdu oft að halda sem flestum 

nemendum í sama námsefni og/eða kenna hefðbundin reiknirit. Ekki fundust 

neinar rannsóknir sem sýna sömu niðurstöðu en Boaler segir frá því í bók sinni 

The elephant in the classroom að oft hafi kennarar komið til hennar og sagst 

hafa mikinn áhuga á því að kenna stærðfræði með því að leggja þrautir fyrir 

nemendur en þá vanti stuðning frá fræðsluyfirvöldum, heimili og skóla til að 

láta verða af því (2015, bls. 66). 

Framhaldsskólar 

Rannsóknir sýna, að nemendur sem hafa átt erfitt með nám í grunnskóla. eru í 

hvað mestri brotthvarfshættu innan framhaldsskóla (Hjalti Jón Sveinsson og 

Börkur Hansen, 2010, bls. 91; Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg 

Halldórsdóttir,  2011, bls. 2). Viðmælendunum í rannsókninni var mikið í mun 

að undirbúa nemendur eins vel og þeir gátu fyrir framhaldskóla. Þeir sögðu frá 

því að þeir kenndu nemendum frekar ákveðnar reglur og aðferðir heldur en að 

vinna á dýptina í því skyni að undirbúa þá fyrir framhaldsnám. Þó að 

þátttakendurnir veldu að undirbúa nemendur á þennan hátt mátti einnig sjá 

togstreitu hjá viðmælendunum um hvað væri best fyrir nemendur. 
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Mat kennaranna á því hvernig kennslu væri háttað í framhaldskólum var í 

samræmi við það sem fram kom í rannsókn Kristínar Bjarnadóttur (2011, bls. 

9) á inntaki hægferðaráfangans Stærðfræði 102, en þar kom fram að samvinnu-

verkefni, ritgerðir eða önnur viðameiri verkefni en þjálfunardæmi komu hvergi 

fram í kennsluáætlunum framhaldskólanna fimm sem rannsakaðir voru. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að ekki væri komið til móts við hinn 

margbreytilega nemendahóp framhaldsskólanna eins og aðalnámskrá 

framhaldsskóla gerir ráð fyrir (2011, bls. 13; 2012, bls. 10-11). Því er það 

skiljanlegt að kennararnir hefðu áhyggjur af nemendum sínum og höguðu 

kennslunni eftir því hvernig þeir töldu að stærðfræði væri kennd í framhalds-

skólum. Þetta er í takti við niðurstöður rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur um 

skil skólastiga á Íslandi en þar kom fram að hjá kennurum 10. bekkjar grunn-

skóla og 1. bekkjar framhaldsskóla birtust mjög líkar hugmyndir kennara um 

kennslu (2012, bls. 262). Þar væri kennslan miðuð við hóp þar sem kennarar 

væru í sviðsljósinu í hlutverki fræðara, leiðsögumanns og stjórnanda og litlar 

vísbendingar um að tekið væri tillit til ólíkra forsenda nemenda til náms.  

Í bók sinni Finnska leiðin fjallar Pasi Sahlberg (2017) um skólamál í 

Finnlandi. Þar kemur meðal annars fram að með nýjum lögum um 

framhaldsskóla árið 1985 breyttust finnskir framhaldsskólar smám saman úr 

því að vera með hefðbundið skipulag, sem byggðist á upplýsingamiðlun og 

fyrirlestrum í kennslustundum, fastskorðuðum kennsluáætlunum og mikilli 

verkefnavinnu, í sveigjanlegra, opnara og gagnvirkara kennsluumhverfi þar 

sem stuðlað er að virkni nemenda (2017, 38-41). Sahlberg telur að þessar 

endurbætur hafi haft áhrif á grunnskólana og að nemendur sem fara núna af 

unglingastigi yfir á framhaldsskólastig búi yfir þekkingu, færni og viðhorfi sem 

er mun hagnýtara en gerðist fyrir þessar breytingar. Þetta rímar við það sem 

kennararnir nefndu í rannsókninni, að framhaldsskólarnir stýri því að hluta 

hvernig kennsluaðferðum er beitt í grunnskólum. Greinilegt var að kennararnir 

í rannsókninni báru hag barnanna fyrir brjósti og vildu gera allt til þess að 

undirbúa þau fyrir lífið og meðal annars framhaldsskólann sem bíður flestra.  

Foreldrar 

Þátttakendur rannsóknarinnar lýstu reynslu sinni af því að foreldrar vildu 

gjarnan að börnum þeirra væru kennd hefðbundin reiknirit og/eða að þau ynnu 

verkefni í sömu námsbókum og flestir í bekknum. Þetta er í samræmi við 

reynslu Boaler en eins og kom fram hér að framan hafa komið til hennar 

fjölmargir kennarar sem segja frá því að þeir vilji nota þrautir í kennslu en þeir 

fá ekki stuðning til þess, meðal annars frá foreldrum (2015, bls. 65-66).  

Eins og fram hefur komið eru ríkar hefðir og venjur í stærðfræðikennslu í 

skólum. Þessar niðurstöður benda til þess að þannig sé það líka heima fyrir. 

Boaler (2015, bls. 66) bendir á að foreldrum finnist oft erfitt að hjálpa börnum 

sínum með stærðfræði en hugsi með sér að svona sé stærðfræði, erfið og ekki 
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í tengslum við raunveruleikann. Guðrún sagði frá áhyggjum sínum af því að 

foreldrar vildu að nemendur ynnu verkefnin heima sem þeir næðu ekki að klára 

í stærðfræðibókum í skólanum. Guðrún taldi að hætt væri við því að nemendur 

fengju andúð á stærðfræði ef svona væri haldið á spöðunum. Þetta samræmist 

rannsókn Murayama o.fl. (2016, bls. 766) en niðurstöðurnar benda til þess að 

metnaður foreldra fyrir hönd barna sinna hafi jákvæð áhrif á námsárangur 

þeirra. Aftur á móti ef metnaðurinn yrði of mikill og foreldrar gerðu óraun-

hæfar kröfur til barnsins þá yrði sambandið þar á milli neikvætt.  

Bekkjarkennarar 

Nokkrir viðmælendanna töldu að bekkjarkennarar vildu halda nemendum, 

sem eiga erfitt með stærðfræði, í sama námsefni og bekkjarfélagarnir. Þetta 

eru forvitnilegar niðurstöður og endurspegla niðurstöður rannsókna á stærð-

fræðikennslu á Íslandi sem sýna litla fjölbreytni í kennsluháttum og mikla 

áherslu á einstaklingsvinnu í námsbókum (Guðný Helga Gunnarsdóttir og 

Guðbjörg Pálsdóttir, 2015, bls. 3040-3041; Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 13-

18; Savola 2010, bls. 30-33). 

Þótt sumir nemendur viðmælendanna sætu alla sína stærðfræðitíma utan 

bekkjarstofu var algengara að það væri aðeins í hluta af stærðfræðitímum 

vikunnar. Síðan var þriðji hópurinn sem sat alla sína stærðfærðitíma inni í 

bekk. Nemendurnir þurftu því yfirleitt alltaf að vinna með bekkjarkennurum í 

stærðfræði. Þar sem sumir kennararnir í rannsókninni upplifðu að margir 

bekkjarkennarar vildu halda öllum í svipuðu námsefni þá fannst þeim þeir vera 

bundnir af því. Þetta samræmist rannsóknarniðurstöðum Jónína Völu 

Kristinsdóttur og Jóhönnu Rakelar Sveinbjörnsdóttur  (2015, bls. 21) þar sem 

kom fram að hefðir og venjur,  sem hafa skapast í skólum, hafa mikil áhrif á 

starfshætti kennara og að þeir eigi erfitt með að breyta kennsluháttum sínum.  

Nemendur 

Kennararnir í rannsókninni settu vellíðan nemenda í forgang og hlustuðu þess 

vegna eftir óskum nemenda. Fimm þeirra sögðu frá því að þeir teldu að ein af 

ástæðunum fyrir því að nemendur væru með sama námsefni og bekkjar-

félagarnir, þótt þeir hefðu litlar forsendur til þess, væri sú að nemendurnir kysu 

það frekar. Þetta rímar við rannsókn Hafdísar Einarsdóttur (2015, bls. 79) en 

þar kom fram í viðtali við nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræði, að þeir  

vilja hafa áhrif á það hvort þeir fá aðlagað námsefni eða ekki.  

Hvers vegna sumir nemendur kjósa helst að fylgja bekkjarfélögum í 

námsefni er ekki auðvelt að svara. Eflaust hefur það með það að gera að falla 

inn í hópinn. Í sömu rannsókn Hafdísar kom fram að sjálfstraust og sjálfsmynd 

nemenda, sem eiga erfitt með stærðfræði, er oft mjög brotin (Hafdís 
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Einarsdóttir, 2015, bls. 79). Það er án efa erfitt fyrir nemendur, sem eiga erfitt 

með nám, að tilheyra einsleitu námsumhverfi, þar sem lögð er svo mikil áhersla 

á námsbækur. Erfitt er að víkja frá norminu þegar sjálfstraust er ekki mikið. 

Námsmat 

Úr rannsóknargögnunum mátti lesa að kennararnir álitu að námsmat í 

grunnskólum ýtti undir að kenna nemendum, sem standa höllum fæti í 

stærðfræði, hefðbundin reiknirit og halda þeim í sama námsefni og 

bekkjarfélagarnir. Reynsla mín er sú að skoðun kennaranna í rannsókninni 

hvað þennan þátt varðar samræmist skoðunum æði margra kennara. Kennarar 

eru smeykir um að þeir muni ekki undirbúa nemendur nægilega vel fyrir 

námsmat ef nemendur finna sínar eigin lausnaleiðir því þeir telja námsmat í 

grunnskólum ekki ná yfir skapandi námsleiðir. Þetta er þvert á rannsókn Boaler 

og Sengupta-Irving (2016, bls. 179-190). Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu að einkunnir nemenda á algebruprófi hækkuðu eftir að þeir höfðu tekið 

þátt í þrautalausnanámskeiði. Nemendur  tóku prófið í heimaskólum sínum 

bæði fyrir og eftir námskeiðið. Áhugavert væri að gefa þessu betri gaum og 

rannsaka frekar. 

Námsefni  

Fram kom að takmarkað framboð námsefnis ýtti undir að síður sé komið til 

móts við nemendur sem eiga erfitt með stærðfræði. Þeir vinni því sömu 

verkefni og þeir sem eiga létt með stærðfræðinám. Ekki fundust rannsóknir 

sem sýndu sömu niðurstöðu.  

Ég hef reynslu af því að aðstoða bekkjarkennara við að finna námsefni fyrir 

nemendur sem eiga erfitt með stærðfræði. Þar sem stærðfræðikennsla gengur 

yfirleitt út á að nemendur vinni í námsbókum hefur leitin að námsefni að öllu 

jöfnu miðast við bækur til að nemendur falli inni í þá kennsluhætti sem ríkjandi 

eru.  En við slíka leit hefur komið í ljós að lítið úrval er af kennslubókum í 

stærðfræði á íslensku. Ekki er komið til móts við nemendur sem ná ekki mark-

miðum bekkjarins í stærðfræði og hafa þörf fyrir annars konar námsbækur en 

bekkjarfélagarnir, sérstaklega á mið- og yngsta stigi. Í tilraun til að koma til 

móts við nemendur er stundum farin sú leið að nota stærðfræðibækur sem 

ætlaðar eru yngri nemendum. Skiljanlega finnst nemendum þær bækur oft 

„barnalegar“ og kæra sig ekki um námsbækur sem bekkjarfélagar unnu með 

þegar þeir voru mun yngri.  

Þetta bendir til þess að reiknað sé með að allir nemendur fylgi bekkjar-

námskrá. Námsbækur, sem gefnar eru út fyrir stærðfræðikennslu á Íslandi, eru 

því fyrir þröngan hóp nemenda. 
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Til umhugsunar við lok kafla 5.3 

Greinilegt var að viðmælendunum í rannsókninni fannst þeir bundnir af 

ýmsum þáttum sem gerði það að verkum að þeir studdust við hefðbundna og 

ríkjandi kennsluhætti þótt þeir teldu að aðrar námsleiðir kæmu oft betur til 

móts við þarfir nemenda. Úr gögnunum mátti því lesa ákveðna togstreitu þarna 

á milli.  

Áhugavert væri að fylgjast með stærðfræðikennslu þar sem kennslubækur 

kæmu ekki við sögu og lögð væri áhersla á notkun þrauta. Hver og einn 

nemandi ynni út frá markmiðum sínum en allir ynnu að samskonar þrautum. 

Þá þyrfti meðal annars ekki að hafa áhyggjur af því hvaða námsbækur ríkið 

gæfi út og nemendur, sem eiga erfiðleikum með stærðfræðinám, myndu ekki 

stinga í stúf við bekkjarfélagana. Aftur á móti gæti Menntamálastofnun gefið 

út hugmyndabanka að slíkum verkefnum í takti við aðalnámskrá og nýjustu 

rannsóknir á stærðfræðinámi til að auðvelda kennurum að finna verkefni við 

hæfi. Ef út í slíka kennslu yrði farið þyrftu kennarar að fá tækifæri til að leita 

sér frekari upplýsinga og fræðslu um vinnubrögðin og njóta stuðnings frá þeim 

sem koma að stærðfræðinámi nemenda. Athyglisvert væri að skoða hvort slíkir 

kennsluhættir hefðu áhrif á útkomu almenns námsmats nemenda á Íslandi. 

Fróðlegt væri jafnframt að sjá hvaða breytingar það hefði í för með sér ef 

nemendur, foreldrar, stærðfræðikennarar og skólastjórnendur fengju fræðslu 

um niðurstöður nýjustu rannsókna um notkun þrauta í kennslu eins og þeim 

sem er að finna í kafla 2.3 og hver staða stærðfræðikennslu er í íslenskum 

grunnskólum líkt og fjallað er um í kafla 2.4.  

 Áhersla á vellíðan nemenda 

Þar sem tengsl eru á milli námsárangurs og vellíðanar nemenda (McLaughlin 

og Clarke, 2010, bls. 94-95) er ekki að undra að nemendur sem hafa ítrekað 

verið minntir á að þeir séu lélegir í stærðfræði hafi oft lítið sjálfstraust og brotna 

sjálfsmynd (Hafdís Einarsdóttir, 2015, bls. 79). Úr rannsóknargögnunum mátti 

lesa að kennararnir voru meðvitaðir um þetta og lögðu sig alla fram við að ýta 

undir að nemendum, sem eiga erfitt með stærðfræði, liði sem allra best í 

stærðfræðinámi sínu. Þetta er hliðstætt því sem kom fram í rannsókn Erlu Sifjar 

Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016, bls. 1) um hlutverk, ábyrgð og 

skyldur umsjónarkennara. Þar kom fram að eitt af því mikilvægasta sem þeir 

töldu skipta máli væri að skapa andrúmsloft í skólastofunni þar sem nemendum 

liði vel.  

Hjá flestum þátttakendum rannsóknarinnar kom fram að það sem þeim þótti 

erfiðast að takast á við í stærðfræðikennslu væri uppgjöf nemenda gagnvart 

stærðfræði. Í næsta kafla verður sú niðurstaða borin saman við niðurstöðu 

könnunar meðal íslenskra grunnskólakennara. 
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Uppgjöf nemenda 

Þegar kennararnir átta  í rannsókninni voru beðnir um að nefna hvað þeim þætti 

erfiðast að takast á við í stærðfræðikennslu nemenda, sem standa höllum fæti í 

stærðfræðinámi, kom fram hjá sex þeirra að það væri uppgjöf nemenda. Við 

fyrstu sýn mætti ætla að þessar niðurstöður séu þvert á það sem kemur fram í 

könnun meðal íslenskra grunnskólakennara þegar þeir voru spurðir að því hvað 

þeim þætti erfiðast við kennarastarfið en við nánari skoðun eru þessar 

niðurstöður ekki svo ólíkar. Flestir sem tóku þátt í könnuninni nefndu aga-

vandamál og erfiða nemendur sem erfiðustu þættina (Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012, bls. 36). Í framhaldi af þessari 

niðurstöðu má velta því fyrir sér hvaða nemendur sýna helst erfiða hegðun. Eru 

það ef til vill nemendur sem hafa misst trú og áhuga á því að þeir geti tekist á 

við stærðfræðiverkefni og neiti því að gera það sem þeir eru beðnir um eða 

sýna ofbeldisfulla hegðun til að losna úr aðstæðum sem þeir ráða ekki við? Án 

efa brýst uppgjöf nemenda í stærðfræðinámi oft út í hegðun sem skilgreina má 

sem erfiða.  

Inga sagði frá því að henni fyndist erfiðast að vinna með  nemendum sem 

hefðu staðnað hugarfar og væru búnir gefast upp á stærðfræðinámi. Líklegt er 

að nemendurnir, sem kennurunum í rannsókninni fannst erfitt að vinna með, 

hafi staðnað hugarfar og telji því að þeir séu ekki í hópi þeirra sem eru fæddir 

með stærðfræðiheila (Boaler, 2016, bls. 5-6). Þeir telji því að þeir geti lítil áhrif 

haft á nám sitt og forðast þess vegna áskoranir. 

Hrós og hvatning 

Sjö kennarar nefndu að hrós og hvatning frá kennara hefði góð áhrif á líðan 

nemenda og þar af leiðandi á stærðfræðinám þeirra. Það samræmist niðurstöðu 

rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016, bls. 12) 

þar sem kom fram að hvatning og stuðningur kennara hafi mikið að segja um 

jákvæða námsframvindu nemenda sem eiga erfitt með nám. Ég hef einnig þá 

reynslu að hrós og hvatning hafi jákvæð áhrif á nám og líðan nemenda en 

jafnframt að hrós sé vandmeðfarið. Ekki er nóg að hrósa nemendum til þess 

eins að fá þá til að halda áfram með verk eða einungis gleðja þá. Ástæða þarf 

að liggja að baki hróssins eins og sjá má í rannsókn Hafdísar Einarsdóttur 

(2015, bls. 77) þar sem hún tók viðtal við nemendur sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám. Þar sagði nemandi frá því að honum þætti lítið koma til hróss 

kennara því honum fannst kennararnir ekki hafa trú á því að hann gæti leyst 

verkefnið heldur væru þeir einungis að hughreysta hann.  
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Óskir nemenda 

Rannsóknir sýna jákvæð tengsl á milli námsárangurs og vellíðanar nemenda 

(McLaughlin og Clarke, 2010, bls. 94-95). Greinilegt var að þátttakendurnir 

voru meðvitaðir um það sem mátti meðal annars sjá þegar Guðrún benti á að 

ef nemendum liði ekki vel í námsumhverfinu þá lærðu þeir ekkert. 

Viðmælendurnir virtust allir leggja áherslu á góð samskipti við nemendur sína, 

einnig þegar illa gekk eins sjá mátti á frásögn Önnu. Hún sagði frá því að þegar 

nemanda liði mjög illa og allt væri komið í hnút þá væri gott að hlusta á hann 

og heyra hvaða leiðir hann sæi fyrir sér. Þetta samræmist niðurstöðu 

rannsóknar McLaughlin og Clarke (2010, bls. 93-94) sem bendir til þess að 

jákvæð tengsl séu á milli góðra samskipti á milli nemenda og kennara annars 

vegar og hins vegar vellíðanar nemenda. 

Að hlusta eftir óskum og vilja nemenda var eitt af því sem sex kennarar 

nefndu sem mikilvægan þátt í því að auka vellíðan nemenda í stærðfræðinámi. 

Þetta er hliðstætt niðurstöðum fyrri rannsókna þar sem kemur fram að 

nemendum þyki mikilvægt að kennarar hlusti á óskir þeirra og að þeir vilji 

gjarnan hafa áhrif á nám sitt (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008, bls. 64; 

Hafdís Einarsdóttir, 2015, bls. 79; Sigrún Harðardóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2016, bls. 10). Þó mikilvægt sé að hlusta á óskir nemenda þá 

þarf að hafa í huga að kennarinn er sá fullorðni í sambandi kennara og 

nemenda. Hann þarf því að taka lokaákvörðun um nám nemenda  líkt og Hulda 

kom inn á. 

Val á vinnufélögum 

Ég hef reynslu af því að vinasambönd og að tilheyra hópi skipti börn og 

unglinga gríðarlega miklu máli innan sem utan skólans. Kennararnir í 

rannsókninni mátu það einnig svo að félagatengsl skiptu miklu máli og sögðu 

frá því hvernig þeir hefðu áhrif á það með hverjum nemendur ynnu til að auka 

líkurnar á vellíðan þeirra sem standa höllum fæti í stærðfræði. Þetta samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur 

(2016, bls. 10) en þar kom fram að nemendur, sem eiga erfitt með nám, töldu 

að stuðningur vina hefði jákvæð áhrif á námsframvindu. Einnig er þetta hlið-

stætt því sem lesa má út úr yfirlitsrannsókn McLaughlin og Clarke (2010, bls. 

98-99) um að gott samband nemenda á milli hefur áhrif á vellíðan þeirra í 

skólastarfi.  

Samskipti kennara og  foreldra 

Foreldrar og kennarar gegna lykilhlutverki við að móta hugmyndir nemenda 

um skólastarf, þar á meðal stærðfræði. Ég hef orðið vitni að því að mjög erfið 
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mál, sem upp koma tengd skólastarfi, leysast í góðri samvinnu heimilis og 

skóla. Þátttaka foreldra í námi barna sinna hefur áhrif á líðan þeirra (Hattie, 

2009, bls. 70; Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016, bls. 12; 

Wang og Sheikh-Khalil, 2014, bls. 610) og því er mikilvægt að kennarar og 

foreldrar séu samstiga í vinnu sinni með nemendum. Kennararnir í rann-

sókninni voru meðvitaðir um þetta og sögðu frá því hvernig góð samskipti 

þeirra við foreldra hefðu jákvæð áhrif á viðhorf og líðan nemenda í stærðfræði, 

ekki síst sem fyrirbyggjandi aðgerð. Elín taldi mikilvægt að fræða foreldra um 

einkenni og eðli stærðfræðivanda barnanna til að auka líkurnar á því að 

foreldrar sýndu þeim skilning og stuðning. Þetta samræmist niðurstöðum 

rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016, bls. 10) 

þar sem kom fram að unglingum, sem ekki fundu fyrir stuðningi heima fyrir 

fannst að foreldrar þeirra áttuðu sig hvorki á námsvanda þeirra né sýndu þeim 

skilning. 

Fræðsla um stærðfræðinám og notkun þrauta 

Þó að það kæmi fram hjá öllum viðmælendunum að þeir teldu að notkun þrauta 

í kennslu hefði jákvæð áhrif á námsgleði nemenda þá var Fríða sú eina af 

kennurunum átta sem sagðist nota þrautir í kennslu markvisst til að auka 

vellíðan nemenda í stærðfræðinámi. Þessi kennslufræðilega nálgun Fríðu er í 

takti við fyrrnefndar rannsóknir sem benda til þess nemendur, sem eiga erfitt 

með stærðfræði, verði jákvæðari fyrir stærðfræði þegar þeir finna lausnir á 

stærðfræðiverkefnum með sínum eigin aðferðum (Boaler, 2015, bls. 51-77; 

Boaler og Sengupta-Irving, 2016, bls. 179 og 182; Sengupta-Irving, 2016, bls. 

210). 

 Inga var ein um að segja frá því að hún fræddi nemendur um hvernig 

stærðfræðinám ætti sér stað til að reyna að hafa áhrif á sjálfstraust og vellíðan 

nemenda. Hún talaði um það við nemendur að allir gætu lært stærðfræði og að 

hraði skipti ekki máli heldur að hugsa á dýptina. Hún fræddi þá jafnframt um 

heilastarfsemi í stærðfræðinámi, mikilvægi þrautseigju og gagnsemi mistaka. 

Þetta er í takti við það sem Boaler telur mikilvægt að fræða nemendur um 

(2016, bls. 172). Án efa er gagnlegt fyrir kennara að kynna sér niðurstöður 

rannsókna sem finna má í kafla 2.5 til að draga úr líkum á að þeir trúi þeirri 

goðsögn að aðeins þröngur hópur fólks geti lært stærðfræði. Inga áttaði sig á 

því að ekki væri nóg fyrir kennara að hafa þessar upplýsingar liggjandi hjá sér 

heldur yrðu þær að berast til nemenda.  

Til umhugsunar við lok kafla 5.4 

Kennurunum fannst erfitt að finna leiðir til að koma til móts við nemendur sem 

gefist hafa upp á stærðfræði en þeir gáfu þá aldrei upp á bátinn. Þeir nefndu 
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ýmsar leiðir sem þeir studdust við með það að markmiði að auka vellíðan þeirra 

sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám. Mér finnst sérstaklega áhugavert 

að skoða frekar áhrif þess ef nemendur fengju markvisst fræðslu um 

stærðfræðinám og heilastarfsemi líkt og í tilfelli Ingu því ég tel það vera nýjung 

í stærðfræðikennslu á Íslandi. Það gæti dregið úr líkum á því að lítið sjálfstraust 

og trú á eigin getu komi í veg fyrir framfarir í stærðfræðinámi.  

 Samantekt 

Í viðtölunum við kennarana kom í ljós að þeir höfðu trú á kennsluaðferðum 

sem falla undir félagslega hugsmíðihyggju og áherslur aðalnámskrár. Þá 

byggja nemendur upp vitneskju sína á meðan þeir rannsaka, oft í samvinnu við 

kennara eða jafnaldra. Þetta er í samræmi við niðurstöður nýrra rannsókna á 

stærðfræðinámi um árangursríkar námsleiðir í stærðfræði sem finna má í kafla 

2.3. Aftur á móti fannst kennurunum þeir oft bundnir af því að nota kennslu-

aðferðir sem falla undir atferlishyggju sem gerði það að verkum að áherslan 

var á að nemendur lærðu hefðbundin reiknirit og æfðu sig í notkun þeirra. Það 

samræmist niðurstöðum rannsókna sem fjallað er um í kafla 2.4. Þar kemur 

fram að íslenskir kennarar eiga erfitt með að breyta út af venju í kennslu og 

einkennandi fyrir stærðfræðitíma er einstaklingsvinna nemenda, þar sem flestir 

vinna með sama námsefni og lítið er um samvinnu og skapandi hugsun. 

Þátttakendunum í rannsókninni fannst erfitt að breyta út af hefðbundnum og 

ríkjandi kennsluaðferðum meðal annars vegna þess að þeim fannst að 

skólaumhverfið styddi ekki við slíkar breytingar. Ég get tekið undir það að ef 

nemendur vinna stærðfræðiverkefni sem reyna á samvinnu og skapandi hugsun 

þá er áhugi þeirra almennt vakinn og nemendur leggja sig fram við vinnuna. 

En ég þekki einnig vel umræðu um nauðsyn þess að nemendur geti fylgt 

vissum reikniritum og séu búnir að vinna sig í gegnum ákveðið námsefni til að 

vera vel undirbúnir fyrir framhaldsskóla og/eða próf. Niðurstöður nýrra 

rannsókna á stærðfræðinámi, sem fjallað er um í kafla 2.3, benda til þess að ef 

nemendur fá að vera virkir í eigin þekkingarsköpun nái þeir betri árangri en ef 

atferlishyggja hefur verið ráðandi í kennslu þeirra, einnig þar sem hefðbundið 

námsmat er viðhaft. Þessar niðurstöður eru umhugsunarverðar og spennandi 

að skoða frekar í ljósi togstreitunnar sem birtist hjá kennurunum um hvaða 

kennsluaðferðir ætti að hafa að leiðarljósi.    

Flestum þátttakendum rannsóknarinnar þótti erfiðast að takast á við uppgjöf 

nemenda gagnvart stærðfræðinámi. Ég get tekið undir það. Nemendur bregðast 

með ólíkum hætti við vonleysi en eiga það sameiginlegt að erfitt er að ná til 

þeirra þegar þeir hafa gefist upp. Í kafla 2.5 kemur fram að tengsl eru á milli 

vellíðan nemenda og velgengni í námi, en þátttakendurnir voru meðvitaðir um 

það og voru stöðugt að finna leiðir til að hafa áhrif á þessa þætti. Án efa skiptir 

miklu máli hvað varðar vellíðan nemenda að þeir finni að þeir geti verið virkir 
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og fallið inn í námsumhverfi bekkja með góðum árangri. Eins og sjá má í kafla 

2.2 hafa fræðsluyfirvöld á Íslandi lengi lagt áherslu á stefnuna um skóla án 

aðgreiningar en stefnumörkun stjórnvalda er ekki nóg heldur skiptir stuðningur 

við stefnuna miklu máli. Ef kennarar sjá ekki leiðir færar yfir hindranir sem 

þeir rekast á, er hætt við að þeir gefist upp og snúist gegn stefnunni. 

Kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni fannst skólarnir ekki nógu vel 

undirbúnir fyrir þessa stefnu og fannst oft betur komið til móts við þarfir 

nemenda utan bekkjarstofu heldur en innan. Þeir nefndu nokkrar ástæður þess 

og þekki ég þær allar af eigin raun þegar meta á áherslur í námi nemenda þegar 

illa gengur í stærðfræðinámi. Vilji bekkjarkennara og nemenda ræður oft miklu 

um staðsetningu kennslunnar. Þessi trú á að nemendum vegni betur í stærð-

fræðinámi ef þeir vinna utan bekkjarstofu þarfnast frekari skoðunar því hún er 

þvert á niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að nemendur nái betri náms-

árangri ef þeim er kennt í bekkjarstofu þar sem stærðfræðihæfni er ólík heldur 

en í getuskiptum hópum (Burris, Heubert og Levin, 2006, bls. 105; Cosier, M., 

Causton-Theoharis, J. og Theoharis, G., 2013, bls. 323).  

Það er von mín að þessar niðurstöður veki athygli og umræðu um 

stærðfræðikennslu á Íslandi og ekki síst um nemendur sem skyldaðir eru í 

stærðfræðiáfanga alla sína grunnskólagöngu þótt námsgreinin veki upp 

neikvæðar tilfinningar eins og vanmáttarkennd, kvíða og uppgjöf. Ekki eru til 

margar íslenskar rannsóknir sem lúta að stærðfræðikennslu og ekki fundust 

neinar rannsóknir þar sem kennarar segja frá reynslu sinni af því hvers vegna 

þeir telji að stundum sé betra að kenna sumum nemendum stærðfræði utan 

bekkjarstofu og hvers vegna flestir nemendur vinna með sama námsefni í 

stærðfræði. Ekki fundust heldur neinar íslenskar rannsóknir af reynslu kennara 

af því að nemendur, sem eiga erfitt með stærðfræðinám, finni sínar eigin 

lausnaleiðir í stærðfræði og hvað þeir gera til að auka vellíðan þessara 

nemenda. Í þessari rannsókn kemur  fram reynsla og skoðanir átta kennara á 

því. Þessar upplýsingar gætu orðið þýðingarmikið innlegg í umræðuna um 

skóla án aðgreiningar og fjölbreytta stærðfræðikennslu á Íslandi.  
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6. Lokaorð 

Í þeim síbreytilega heimi sem við búum í er erfitt að átta sig á hvers konar 

verkefnum grunnskólanemendur muni standa frammi fyrir í framtíðinni og 

beita þarf stærðfræði við að leysa. Atvinnulífið mun breytast mikið á næstu 

árum þar sem ný þekking og starfsgreinar verða til og eflaust mun stór hluti 

grunnskólanemenda hverfa til starfa sem ekki eru til í dag. Það er ljóst að 

nemendur munu ekki hafa þörf fyrir að læra hefðbundin reiknirit og nota 

stærðfræðitíma skólanna til að þjálfa þau. Nóg er til af verkfærum svo sem 

vasareiknum og tölvum til að sjá um þá tæknivinnu.  

Nemendur þurfa að finna að þeir geti leyst krefjandi stærðfræðiverkefni 

með því að vera skapandi og sveigjanlegir í hugsun og að þeir ráði ferðinni við 

lausnaferlið. Verkefni, þar sem nemendur finna sínar eigin lausnaleiðir í sam-

vinnu við aðra, falla undir slík verkefni. Í rannsókn minni  kemur fram að þess 

konar verkefni hafa jákvæð áhrif bæði á gleði og námsárangur allra nemenda. 

Því ætti að leggja áherslu á þau í vinnu með nemendum, líka þeim sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræðinám. Ef nemendur fá ekki tækifæri til að hafa áhrif 

á nám sitt með þessum hætti er hætt við því að við útskrifum atkvæðalitla 

nemendur úr grunnskóla, sem vanir eru að vera mataðir á námsefni, í stað 

unglinga sem tilbúnir eru til að taka virkan þátt í samfélaginu því þeir hafa 

reynslu af virkri þátttöku í gegnum krefjandi og skapandi verkefni. 

Eins og lesa mátti úr rannsóknargögnunum fannst kennurunum þeir oft 

bundnir af því að kenna á hefðbundinn hátt í stað þess að styðjast við skapandi 

verkefni eins og þrautir í kennslu. Til að breyting verði þar á þarf tilgangur 

slíkra verkefna án efa að vera skýr og sýnilegur. Það næst ekki nema með því 

að upplýsa nemendur, kennara, foreldra og skólastjórnendur um nýjustu 

rannsóknir á stærðfræðinámi og hver staðan er í grunnskólum á Íslandi (sjá 

kafla 2.3 og 2.4). Einnig þurfa að fara fram umræður um hvað hefur helst áhrif 

á viðhorf og líðan nemenda í stærðfræðinámi (sjá kafla 2.5).  

Þátttakendunum fannst námsumhverfi bekkja ekki koma nógu vel til móts 

við nemendur. Við þessu þarf að bregðast svo bæði kennslurými og kennslu-

aðferðir mæti þörfum ólíkra nemenda. Ef breytingar yrðu á kennsluháttum eins 

og kom fram hér að framan þá ætti að skapast grundvöllur til að koma betur til 

móts við alla nemendur í bekkjarstofu. Ástæðurnar sem kennararnir nefndu 

fyrir því að nemendum er ekki kennt í bekkjarstofu eru í andstöðu við ákvæði 

aðalnámskrár grunnskóla þar sem gert er ráð fyrir að skólar mæti þörfum allra 

nemenda og að jafnaldrar vinni saman að námsmarkmiðum sínum eftir 

fjölbreyttum leiðum. Greinilegt var að sýn þátttakenda á stefnuna var ólík og 

unnið var á mismunandi hátt innan hvers skóla með nemendum sem eiga erfitt 

með stærðfræðinám. Án efa þarf íslenska menntakerfið að skerpa sýn á hvað 

stendur á bak við stefnuna um skóla án aðgreiningar og fylgja henni betur eftir 

en hefur verið gert hingað til með fræðslu og stuðningi við skóla.   
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Viðhorf nemenda til stærðfræði skiptir miklu máli og því er mikilvægt að 

þeir telji ekki eðlilegt að stærðfræði sé þurr, erfið og leiðinleg og tengist engan 

veginn daglegu lífi. Í rannsókninni kom fram að kennararnir höfðu miklar 

áhyggjur af nemendum sem áttu erfitt með stærðfræði og leið illa gagnvart 

námsgreininni. Allir nemendur þurfa að sjá tilgang með stærðfræðinámi og 

einnig hafa trú á því að þeir geti lært stærðfræði, ekki síst þeir sem eiga í 

erfiðleikum með námið. Ef stærðfræðikennarar fræða þá um staðnað og opið 

hugarfar og hvernig stærðfræðinám á sér stað, líkt og fjallað er um í kafla 2.5, 

gæti það haft áhrif á viðhorf og sjálfstraust þeirra gagnvart stærðfræði. Ef 

nemendur finna að þeir geta haft áhrif á stærðfræðinám sitt með skapandi hætti 

gæti það einnig aukið líkur á að nemendur sjái tilgang með náminu.   

Spennandi væri að rannsaka frekar áhrif þess að nemendur, sem hafa ólíkar 

forsendur til stærðfræðináms, ynnu saman að því að finna eigin lausnaleiðir á 

stærðfræðiverkefnum, til að mynda gera samanburðarrannsókn á því hvort sú 

vinna skilaði nemendum verr undirbúnum í framhaldsskóla heldur en ef farin 

væri hefðbundnari leið. Áhugavert væri einnig að rannsaka hvort breyting yrði 

á líðan og viðhorfum nemenda til stærðfræði ef þeir fengju fræðslu um staðnað 

og opið hugarfar og ef kennarar fræddu nemendur um áhrif mistaka í námi og 

ynnu eftir vinnureglum Boaler líkt og fjallað er um í kafla 2.5.  

Hafa þarf í huga að rætt var við fáa þátttakendur í þessari rannsókn og ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöður en þátttakendurnir höfðu mikinn áhuga á 

stærðfræðikennslu og langa starfsreynslu sem kennarar nemenda sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræðinám og því er þess virði að halda reynslu þeirra á 

lofti. Draga má þá ályktun út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að þörf er á 

markvissri fræðslu um nýjustu rannsóknir sem snúa að stærðfræðinámi (sjá 

kafla 2.2-2.5). Fræðslan þyrfti að ná til kennara, nemenda, foreldra, skóla-

stjórnenda og annarra starfsstétta sem koma að stærðfræðinámi nemenda. 

Kennarar þurfa að fá tækifæri til að kynnast niðurstöðum rannsókna á 

stærðfræðinámi og jafnframt finna fyrir stuðningi skólasamfélagsins við að 

nýta þær í skólastarfi.  
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Fylgiskjal 1 Tölvupóstur til þátttakenda 

 

Komdu sæl xxx 

Ég heiti Jónína Garðarsdóttir og hef starfað undanfarin ár sem sérkennari í 

Þelamerkurskóla í Hörgársveit. Í vetur er ég í námsleyfi og er að vinna 

meistaraverkefni við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Ég er 

að skrifa um sérkennslu og virkni nemenda í stærðfræðinámi. Leiðbeinandi 

minn er Jónína Vala Kristinsdóttir. 

  
Í rannsókninni beini ég sjónum mínum að sérkennurum sem hafa reynslu af 

því að leggja áherslu á virkni í vinnu með nemendum sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám. Ætlunin er að taka viðtöl við 8 sérkennara sem hafa þessa 

reynslu. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Nánari lýsing á rannsókninni og meðferð rannsóknargagna er í viðhengi. Ef 

einhverjar spurningar vakna er velkomið að senda póst eða hringja í síma: 

899-4933. 

  
Með von um góðar undirtektir. 

Bestu kveðjur, Jónína  
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf með tölvupósti 

 

Kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á kennslu nemenda 

sem eiga erfitt með stærðfræðinám. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá 

upplýsingar um reynslu kennara af vinnu með nemendum sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám. Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsókn, nánar tiltekið 

fyrirbærafræðileg rannsókn þar sem gögnum verður safnað með viðtölum við 

fólk sem hefur jákvæða og neikvæða reynslu af því að vinna með nemendum 

sem eiga erfitt með stærðfræði.  

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Tekin verða tvö um það bil 40-60 mín. löng viðtöl við 

hvern þátttakanda. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð 

orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til 

að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 

einstaklinga.  

Allar upplýsingar, sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

og geta hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakanda.  

Með von um góðar undirtektir.  

Bestu kveðjur, Jónína Garðarsdóttir 
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Fylgiskjal 3 Tólf þrep rannsóknarferils Vancouver-skólans 

 

12 þrep rannsóknarferilsins Hvað var gert í þessari rannsókn 

1.Val á þátttakendum. Valdar voru með tilgangsúrtaki 8 konur sem 

allar voru menntaðir grunnskólakennarar með 

framhaldsmenntun í sérkennslufræðum eða 

stærðfræði. Þær höfðu að meðaltali tæplega 22 

ára reynslu af því að vinna með nemendum sem 

eiga erfitt með stærðfræði. 

2. Undirbúningur hugans. Áður en samræður hófust voru fyrirframgerðar 

hugmyndir ígrundaðar og settar meðvitað til 

hliðar. 

3. Viðtölin – Gagnasöfnun. Tvö viðtöl við hvern kennara. Viðtölin voru í 

formi samræðna. 

4. Skerpt hugtök varðandi 

hugmyndir og hugtök. 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. 

5. Þemagreining hefst. Textinn lesinn yfir nokkrum sinnum til að svara 

spurningunni: Hver er rauði þráðurinn í frásögn 

hvers kennara. Greind voru bæði meginþemu og 

undirþemu. 

6. Að smíða greiningarlíkan 

fyrir hvern þátttakanda. 

Meginþemu í sögu hvers þátttakanda dregin 

fram og þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn. 

7. Staðfesting á hverju 

greiningarlíkani með 

viðkomandi þátttakanda. 

Hvert einstakt hugtakalíkan var kynnt fyrir 

hverjum þátttakanda. 

8. Heildargreiningarlíkan er 

smíðað úr öllum 

einstaklingslíkönunum. 

Öll greiningarlíkön einstaklinga voru borin 

saman innbyrðis og heildarlíkan smíðað. 

9. Heildargreiningarlíkanið 

borið saman við 

greiningargögnin. 

Öll viðtölin voru lesin yfir aftur til að tryggja að 

það sé samræmi á milli. 

10. Kjarni fyrirbærisins settur 

fram sem lýsir fyrirbærinu í 

hnotskurn og heiti rannsóknar 

valið. 

Heiti: Að sníða nemendum stakk eftir vexti: 

Kennsla nemenda sem eiga í erfiðleikum með 

stærðfræðinám. 

11. Heildarlíkanið og 

yfirþema sannreynt með 

þátttakanda. 

Heildarlíkan og yfirþema borið undir einn 

kennara. 

12. Að skrifa niðurstöður 

rannsóknarinnar þannig að 

raddir allra heyrist. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru skrifaðar upp 

þannig að raddir allra heyrðust. Að lokum var 

niðurstöðukaflinn ásamt greiningarlíkönum 

sendur til allra þátttakenda til samþykkis. 

(Byggt á Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 286 og Sigríður Halldórsdóttir, 2000 

bls. 57). 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 

Rannsóknarspurning: Hver er reynsla kennara af því að vinna með 

nemendum sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám?  

Viðtalsspurning: Hver er reynsla þín af því að vinna með nemendum sem 

eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám? 

 

Bakgrunnsupplýsingar  

• Hvað hefur þú sinnt kennslu lengi?  

• Hvaða menntun hefur þú?  

• Hvaða aldri kennir þú?  

 

1. Á hvað leggur þú mesta áherslu í stærðfræðikennslu barna sem 

eiga erfitt með nám? Hvers vegna?   

2. Hvernig stuðlar þú að virkni nemenda í stærðfræðikennslu? 

3. Hvaða verkefni og kennslugögn notar þú helst? Hvers vegna? 

4. Hvernig notarðu þrautir með nemendum? Hvers vegna?  

5. Hvernig er samstarfi við aðra stærðfræðikennara 

(sérkennara/bekkjarkennara) háttað?  

6. Hvernig er samstarfi við foreldra háttað? 

7. Hvað finnst þér erfiðast við að kenna nemendum sem eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði? Hvers vegna?   

 Bakgrunnsupplýsingar  

• Telur þú þig faglega vel í stakk búna til að mæta þörfum allra 

nemenda í stærðfræðikennslu? Hvers vegna?  
  



92 

Fylgiskjal 5 Anna viðtal 1 
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Fylgiskjal 6 Bára viðtal 1 
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Fylgiskjal 8 Elín viðtal 1  
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Fylgiskjal 19 Hulda viðtal 2 
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Fylgiskjal 20 Inga viðtal 2 
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Fylgiskjal 21 Heildargreiningarlíkan 
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Fylgiskjal 22 Samþykkisyfirlýsing 

 

Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknarinnar:  Kennsla nemenda 

sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám 

 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir samþykki fyrir þátttöku þinni í rannsókn 

minni á kennslu nemenda sem eiga erfitt með stærðfræðinám. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu kennara af vinnu með 

nemendum sem eiga erfitt með stærðfræðinám. Rannsóknin er svokölluð 

eigindleg rannsókn, nánar tiltekið fyrirbærafræðileg rannsókn þar sem gögnum 

verður safnað með viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og neikvæða reynslu 

af því að vinna með nemendum sem eiga erfitt með stærðfræði.  

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Tekin verða tvö um það bil 40-60 mín. löng viðtöl við 

hvern þátttakanda. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð 

orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til 

að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 

einstaklinga.  

Allar upplýsingar, sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka 

þátt í rannsókninni og geta hætt án útskýringa á ákvörðun. 

 

Með von um góðar undirtektir. Jónína Garðarsdóttir 

 

Samþykkisyfirlýsing 

Ég undirrituð hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 
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