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Formáli 	

Ritgerð	 þessi	 er	 30	 eininga	 verkefni	 til	 fullnaðar	 M.Ed.	 gráðu	 í	 kennslufræðum	 í	

grunnskóla	 með	 áherslu	 á	 kennslu	 í	 stærðfræði	 við	 Menntavísindasvið	 frá	 Háskóla	

Íslands.	 Í	 rannsókninni	 segi	 ég	 frá	 starfendarannsókn	 sem	 ég	 framkvæmdi	 samhliða	

kennslu	frá	byrjun	októbers	2017	til	enda	nóvembers	2017.	Markmið	þessa	verkefnis	var	

að	 finna	og	þróa	 leiðir	 til	 að	vinna	með	nemendum	með	ADHD	 í	 stærðfræðikennslu	 í	

almennum	bekk.	

Ég	 vann	 verkefnið	 undir	 leiðsögn	 Guðbjargar	 Pálsdóttur,	 dósent	 við	

Menntavísindasvið	Háskóla	 Íslands.	Margrét	Ólafsdóttir	 var	 sérfræðingur	 verkefnisins.	

Þeim	 báðum	 vil	 ég	 þakka	 fyrir	 uppbyggilega	 gagnrýni,	 hvatningu,	 stuðning	 og	 góða	

leiðsögn	við	gerð	þessarar	ritgerðar.		

Nemendur	 mínir,	 samstarfsfólk	 og	 stjórnendur	 fá	 miklar	 þakkir	 fyrir	 stuðning,	

hvatningu,	 innblástur	 og	 liðleika	 í	 starfi,	 án	 þeirra	 hefði	 rannsóknin	 aldrei	 orðið	 að	

veruleika.	Sérstakar	þakkir	fær	Þóra	Guðrún	Einarsdóttir	fyrir	góðan	stuðning,	hvatningu	

og	uppbyggileg	samtöl,	án	hennar	hefði	ég	ekki	getað	gert	þessa	rannsókn.	Einnig	vil	ég	

þakka	vinkonu	minni,	Daníellu	Holm	Gísladóttur,	fyrir	yfirlestur	á	ritgerðinni.		

Þegar	unnið	er	að	stóru	verkefni	sem	þessu	samhliða	kennslu	er	nauðsynlegt	að	

búa	yfir	miklum	viljastyrk	ásamt	því	að	eiga	góða	og	skilningsríka	fjölskyldu	og	vini.	Ég	vil	

fyrst	 og	 fremst	 þakka	 verðandi	 eiginmanni	 mínum,	 Þorvarði	 Ólafssyni,	 fyrir	 að	 hafa	

óbilandi	trú	á	mér,	þolinmæði,	hvatningu	og	stuðning.	Hann	gaf	mér	öxl	til	að	halla	mér	

upp	að	þegar	mér	fannst	hlutirnir	ekki	vera	að	ganga	eins	og	þeir	ættu	að	gera,	eyra	sem	

hlustaði	á	allt	væl	og	röfl	og	síðast	en	ekki	síst	gaf	hann	mér	spark	í	rassinn	þegar	ég	var	

við	það	að	gefast	upp.	Foreldrum	mínum	þakka	ég	fyrir	allan	stuðning,	hvatningu	og	trú	

sem	þau	hafa	haft	á	mér	í	gegnum	allt	lífið.	Systkinum	mínum	þakka	ég	fyrir	hvatningu	

og	stuðning.	Vinum	mínum	þakka	ég	þá	þolinmæði	sem	þau	hafa	gefið	mér	og	allan	þann	

stuðning	sem	þau	hafa	veitt	mér	á	meðan	ég	vann	verkefnið.	Dóttur	minni	Emelíu	Rún	

þakka	ég	innilega	fyrir	þolinmæði	og	hvatningu,	ég	get	ekki	beðið	eftir	að	verja	meiri	tíma	

með	henni.		
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Þessa	ritgerð	tileinka	ég	pabba	mínum,	Andrési	Kristni	Hjaltasyni,	sem	lést	á	meðan		

vinnu	hennar	stóð.	Hann	hafði	alltaf	óbilandi	trú	á	mér	og	veitti	mér	mikinn	stuðning.	

Hann	hvatti	mig	áfram	þegar	ég	þurfti	á	því	að	halda	og	kenndi	mér	að	hafa	trú	á	sjálfri	

mér.	Hann	sagði	alltaf	„Lífið	er	núna”	og	því	skulum	við	njóta	þess,	það	ætla	ég	að	gera.			

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	

Háskóla	 Íslands.	 Ég	hef	gætt	 viðmiða	um	siðferði	 í	 rannsóknum	og	 fyllstu	 ráðvendni	 í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	

annarra	eða	 fyrri	eigin	verka,	hvort	 sem	um	er	að	 ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	

orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	hafa	lagt	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	
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Reykjavík,	9.	janúar	2018	
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Ágrip	

Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 á	 öllum	 nemendum	 að	 líða	 vel	 í	

skólaumhverfinu.	 Þegar	 nemendum	 líður	 vel	 eiga	 þeir	 auðveldara	 með	 að	 læra.	

Nemendur	eru	jafn	misjafnir	og	þeir	eru	margir	en	þeir	eiga	allir	rétt	á	námi	við	sitt	hæfi.	

Því	þarf	oft	að	beita	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	til	þess	að	ná	til	sem	flestra	nemenda.			

Markmið	þessa	verkefnis	var	að	finna	og	þróa	leiðir	til	að	vinna	með	nemendum	

með	 ADHD	 í	 stærðfræðikennslu	 í	 almennum	 bekk.	 Þessi	 ritgerð	 byggir	 á	

starfendarannsókn	en	þar	skoða	ég	mismunandi	 leiðir	 í	kennslu	 í	almennum	bekk	þar	

sem	er	nemandi	með	ADHD.	Ég	rannsaka	það	hvernig	ég	geti	bætt	kennsluna	og	mætt	

þörfum	allra	nemendanna	í	bekknum.	Framkvæmd	rannsóknarinnar	fór	fram	frá	byrjun	

október	 2017	 til	 loka	 nóvembers	 2017	 og	 nýtti	 ég	 mér	 margþætt	 gögn,	 sem	 dæmi	

rannsóknardagbók,	verkefni	nemenda	og	minnismiða.		

Helstu	niðurstöðurnar	eru	þær	að	til	þess	að	nemandi	geti	 lært	þá	þarf	hann	að	

hafa	gott	sjálfstraust	og	jákvæða	sjálfsmynd	í	námsgreininni.	Til	þess	að	efla	sjálfstraustið	

þarf	kennari	að	vera	með	verðug	verkefni	sem	nemandi	getur	leyst.	Einnig	er	mikilvægt	

að	góð	tengsl	séu	á	milli	kennara	og	nemenda	sem	gerir	það	að	verkum	að	traust	myndast	

á	milli	þeirra.	Leggja	þarf	sérstaka	áherslu	á	að	kennslan	og	námsmatið	sé	fjölbreytt	svo	

komið	sé	til	móts	við	sem	flesta	nemendur.		
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Abstract	

Create	learning	opportunities	in	mathematic	education	for	all	students:	A	variety	

of	 teaching	methods	 in	mathematic	 education	 to	 create	 learning	 opportunities	 for	 a	

student	with	ADHD.		

All	students	should	feel	comfortable	in	the	school	environment.	When	students	feel	

comfortable	they	learn	better.	Students	are	as	different	as	they	are	many	but	they	are	

all	 entitled	 to	 education	 at	 their	 discretion.	 Therefore,	 it	 is	 necessary	 for	 teachers	 to	

apply	a	variety	of	teaching	methods	to	be	able	to	reach	as	many	students	as	possible.		

The	purpose	of	 this	 thesis	was	 to	 find	and	develop	different	ways	 to	work	with	

ADHD	students	in	general	classroom	in	mathematical	education.	This	study	is	built	on	an	

action	 research,	 where	 I	 explore	 different	 ways	 in	 teaching	 mathematics	 for	 a	 class	

where	one	student	has	ADHD.	In	particular	I	explore	how	I	can	improve	my	education	

and	meet	the	needs	of	all	the	students	in	the	class.	The	action	research	took	place	from	

the	time	frame	of	beginning	of	October	2017	to	the	end	of	November	2017	where	I	used	

a	variety	of	data,	for	example	research	journal,	students	assignments	and	field	notes.		

The	key	findings	of	my	research	is	that	in	order	for	a	student	to	learn,	he	must	have	

a	good	self-esteem	and	positive	identity	in	the	subject.	In	order	to	enhance	self-esteem,	

the	 teacher	 needs	 to	 have	 worthy	 assignments	 that	 a	 student	 can	 solve.	 It	 is	 also	

important	that	there	is	a	good	relationship	between	teacher	and	students,	which	makes	

trust	between	them.	Emphases	needs	to	be	placed	on	a	variety	of	teaching	methods	and	

assessments	in	order	to	accommodate	the	greatest	number	of	students.		
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1 Inngangur		

Öllum	 nemendum	 á	 að	 líða	 vel	 í	 skólaumhverfinu	 en	 eins	 og	 segir	 í	 Aðalnámskrá	

grunnskóla	(2013)	á	nám	nemenda	að	fara	fram	í	hvetjandi	umhverfi	þar	sem	þeir	finna	

fyrir	öryggi	og	geta	nýtt	hæfileika	sína.	Þegar	nemendum	líður	vel	eiga	þeir	auðveldara	

með	að	læra.	Nemendur	eru	jafn	misjafnir	og	þeir	eru	margir	og	því	er	mikilvægt	að	allir	

fái	nám	við	hæfi.	Kennari	þarf	því	að	beita	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	til	þess	að	auka	

námstækifæri	 nemenda	 og	 skapa	 forsendur	 til	 að	 nemendur	 geti	 unnið	 út	 frá	 eigin	

forsendum.	

								Í	 þessu	 lokaverkefni	 er	 viðfangsefnið	 að	 finna	 og	 þróa	 leiðir	 til	 að	 vinna	 með	

nemendum	með	 ADHD	 í	 stærðfræðikennslu	 í	 almennum	 bekk.	 Þessi	 ritgerð	 byggir	 á	

starfendarannsókn	þar	sem	ég	skoða	mismunandi	leiðir	í	kennslu	í	bekk		með	nemenda	

sem	er	með	ADHD.	Ég	rannsaka	það	hvernig	ég	geti	bætt	kennsluna	og	mætt	þörfum	allra	

nemendanna	í	bekknum.	Ég	mun	byrja	á	því	að	greina	frá	því	hvers	vegna	ég	valdi	mér	

þetta	 viðfangsefni.	 Þar	 á	 eftir	 kemur	 rannsóknarspurningin	og	 síðan	 verður	 greint	 frá	

uppbyggingu	ritgerðarinnar.		

 

1.1	Bakgrunnur	minn	
Það	hefur	sennilega	alltaf	blundað	í	mér	að	verða	kennari	frá	því	ég	var	lítil.	Ég	hafði	alltaf	

mjög	gaman	af	því	að	búa	 til	próf	og	 leggja	 fyrir	bróður	minn	eða	vini	mína.	Ég	hafði	

svakalega	gaman	af	því	að	fara	svo	yfir	prófin	og	gefa	einkunn	fyrir.	Ég	hugsaði	mér	samt	

aldrei	 að	 verða	 kennari	 og	 stefnan	 var	 alltaf	 sett	 á	 eitthvað	 annað,	 í	 tengslum	 við	

heilbrigðisvísindin.	 Þegar	 ég	 hafði	 lokið	 við	 B.Sc.	 gráðu	 í	 heilbrigðisverkfræði	 sá	 ég	

auglýsingu	um	starf	sem	stærðfræðikennari	 í	grunnskóla.	Stærðfræði	hefur	alltaf	 legið	

vel	fyrir	mér	svo	eftir	samræður	og	með	stuðningi	minna	nánustu	tók	ég	þá	ákvörðun	að	

sækja	um.	Þó	eitthvað	heillaði	mig	við	að	takast	á	við	stærðfræðikennslu	var	ég	búin	að	

ákveða	að	taka	ekki	starfinu	ef	ég	fengi	það	en	þegar	símtalið	barst	þar	sem	mér	var	boðið	

starfið	gat	ég	ekki	sagt	nei.	Ég	hafði	 fengið	starfið,	ég	var	komin	út	 í	djúpu	 laugina	og	

þurfti	að	koma	mér	upp.	Þetta	tel	ég	í	dag	vera	eina	bestu	ákvörðun	sem	ég	hef	tekið	í	

lífinu.		
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Í	dag	starfa	ég	sem	umsjónar-	og	stærðfræðikennari	í	heildstæðum	grunnskóla.	Ég	

kenni	stærðfræði	á	unglingastigi	og	einum	árgangi	á	miðstigi.	Ég	byrjaði	að	starfa	sem	

leiðbeinandi	árið	2014.	Þegar	ég	var	búin	að	kenna	í	hálft	ár	var	ég	orðin	sannfærð	um	

að	 ég	 vildi	 ná	mér	 í	 kennsluréttindi.	 Ég	 byrjaði	 því	 í	 náminu	Kennslufræði	 grunnskóla	

haustið	2015	og	fer	þá	strax	að	huga	að	því	um	hvað	ég	vilji	skrifa	í	lokverkefninu	mínu.	

Frá	upphafi	hafði	ég	áhuga	á	að	rannsaka	og	skrifa	eitthvað	í	tengslum	við	ADHD.	Ég	þekki	

málefnið	frá	ákveðnum	sjónarhóli	því	unnusti	minn	er	greindur	með	ADHD.	Mér	þykir	

þetta	mjög	áhugavert	málefni	og	hef	alltaf	reynt	að	hugsa	vel	um	nemendur	mína	sem	

greindir	hafa	verið	með	ADHD.	Ég	er	stöðugt	að	velta	fyrir	mér	hvað	ég	geti	gert	betur	

svo	þeir	fái	sem	mest	út	úr	náminu.		

Í	haust	fékk	ég	Gunnar,	nemanda	í	7.	bekk,	til	mín.	Ég	tók	strax	eftir	því	hvað	hann	

var	 óvirkur	 í	 tímum	 og	 gerði	 lítið	 sem	 ekki	 neitt.	 Ég	 hafði	 skoðað	 niðurstöður	 úr	

greiningum	sem	hann	hafði	farið	í	og	sá	að	hann	var	greindur	með	athyglisbrest	og	þannig	

vissi	ég	að	ég	þyrfti	að	gera	eitthvað	til	þess	að	skapa	honum	betri	námstækifæri	þannig	

að	hann	tækist	á	við	námið,	ynni	verkefni	og	fengi	áhuga.	Ég	tók	eftir	því	fyrstu	vikurnar	

þegar	við	unnum	með	fyrsta	efnisþáttinn	„Að	nota	tölur”	að	hann	tók	lítinn	þátt	og	gerði	

nánast	ekkert.	Ég	hafði	heyrt	frá	fyrrum	kennara	hans	að	Gunnar	hefði	lítið	sem	ekkert	

lært	hjá	honum	þannig	að	ég	fór	að	velta	því	fyrir	mér	hvort	þörf	væri	á	að	greina	stöðu	

hans	í	stærðfræði	betur.	Ein	leið	til	þess	væri	að	hann	færi	í	staðlað	próf,	Talnalykil,	til	

þess	að	sjá	hvar	hann	væri	staddur	í	hinum	ýmsu	efnisþáttum	í	stærðfræði.	Ég	fór	því	

aftur	 og	 skoðaði	 gögnin	 hans	 og	 sá	 að	 hann	 hafði	 farið	 í	 Talnalykilinn.	 Ég	 fann	 þá	

niðurstöður	hans	úr	því	prófi	og	kom	hann	nokkuð	vel	út	úr	því.	Það	var	aðeins	einn	þáttur	

sem	Gunnar	kom	illa	út	úr,	margföldun	og	deiling,	þannig	að	ég	sá	að	hann	hafði	vald	á	

stærðfræðilegri	hugsun	svo	vandamálið	 lá	ekki	þar.	Einn	hluti	af	vandamálinu	hlyti	að	

vera	hvernig	kennslan	færi	fram	og	hvaða	kennsluhættir	væru	notaðir.	Þarna	sá	ég	að	ég	

þyrfti	að	prófa	að	breyta	kennsluháttum	mínum	þannig	að	kennslan	myndi	henta	Gunnari	

betur	og	á	sama	tíma	öllum	nemendunum	í	bekknum.	Þannig	væri	 líklegra	að	Gunnar	

myndi	ná	einhverjum	árangri	í	stærðfræðinámi	sínu.		
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1.2	Rannsóknarspurning	
Í	 þessu	 verkefni	 er	 ég	 að	 skoða	 hvernig	 ég	 get	 skipulagt	 stærðfræðikennsluna	 mína	

þannig	að	allir	nemendur	mínir	sem	og	ég	sjálf	hafi	sem	mest	gagn	og	gaman	að.	Ég	beini	

sjónum	sérstaklega	að	því	að	skoða	mismunandi	leiðir	í	kennslu	í	bekk	út	frá	nemanda	

með	ADHD	með	ríkjandi	athyglisbrest.	Ég	rannsaka	það	hvernig	ég	geti	bætt	kennsluna	

til	 að	 mæta	 betur	 þörfum	 allra	 nemendanna	 í	 bekknum.	 Leitast	 var	 við	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni:		

 

• Hvaða	leiðir	má	fara	í	stærðfræðikennslu	í	almennum	bekk	til	að	skapa	góð	

námstækifæri	í	stærðfræði	fyrir	nemenda	með	ADHD?	

1.3	Uppbygging	ritgerðar	
Hér	í	upphafi,	í	inngangi,	er	greint	frá	hvers	vegna	þetta	rannsóknarefni	varð	fyrir	valinu	

og	við	hvaða	rannsóknarspurningu	er	leitað	svara.	Í	öðrum	kafla	ritgerðarinnar	er	gerð	

grein	 fyrir	 fræðilegum	 bakgrunni	 rannsóknarinnar.	 Kaflanum	 er	 skipt	 upp	 í	 þrjá	

meginhluta	en	fyrsti	hlutinn	fjallar	almennt	um	stærðfræðinám.	Í	öðrum	hluta	er	fjallað	

almennt	 um	 ADHD	 og	 í	 lokin	 er	 fjallað	 um	 ADHD	 og	 skólakerfið.	 Í	 þriðja	 kafla	

ritgerðarinnar	 er	 sagt	 frá	 því	 hvaða	 aðferðafræði	 var	 beitt	 við	 rannsóknina	 sem	 og	

hvernig	staðið	var	að	gagnaöflun	og	gagnagreiningu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	

settar	 fram	 í	 fjórða	 kafla	 sem	er	 skipt	upp	 í	 þrjá	undirkafla,	 sjálfstraust	Gunnars,	mín	

greining	 á	 Gunnari	 og	 hvaða	 breytingar	 ég	 hef	 gert	 í	minni	 kennslu	 og	 í	 samskiptum	

mínum	 við	 Gunnar.	 Í	 fimmta	 kafla	 eru	 umræður	 þar	 sem	 varpað	 er	 ljósi	 á	 helstu	

niðurstöður	rannsóknarinnar.	Þessum	kafla	er	skipt	í	þrjá	undirkafla	en	þeir	eru	að	hluta	

til	 þeir	 sömu	 og	 í	 niðurstöðukaflanum.	 Lokaorð	 eru	 í	 sjötta	 kafla	 en	 þar	 er	 að	 finna	

upplifun	mína	á	ferlinu	sem	og	niðurstöður	rannsóknarinnar.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

Á	 undanförnum	 áratugum	 hafa	 verið	 settar	 fram	 ýmsar	 hugmyndir	 og	 kenningar	 um	

áherslur	 í	stærðfræðinámi	og	 leiðir	 í	 stærðfræðikennslu.	Á	sama	tíma	hefur	þekking	á	

ADHD	 verið	 að	 aukast	 í	 gegnum	 rannsóknir	 og	 þróunarstarf.	 Hér	 er	 gerð	 grein	 fyrir	

fræðilegum	bakgrunni	rannsóknarinnar	með	það	að	markmiði	að	skoða	hvað	fræðimenn	

telja	mikilvægt	að	huga	að	þegar	leitað	er	að	leiða,	og	á	sama	tíma	þær	þróaðar,	til	að	

vinna	með	 nemendum	með	 ADHD	 í	 stærðfræðikennslu	 í	 almennum	 bekk.	 Fræðilega	

hlutanum	 er	 skipt	 niður	 í	 þrjá	 hluta.	 Fyrst	 er	 farið	 yfir	 tilgang	 stærðfræðináms,		

stærðfræðinám	 og	 kennslu.	 Í	 öðrum	 hluta	 er	 fjallað	 almennt	 um	 ADHD,	 einkenni	 og	

fylgiraskanir	 þess.	 Að	 lokum	 er	 greint	 frá	 ADHD	 í	 skólakerfinu	 en	 þar	 er	 fjallað	 um	

meginstefnur	 hugmyndafræðinnar	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 eintaklingsmiðað	 nám.	

Einnig	er	sagt	frá	því	hvað	talið	er	mikilvægt	að	kennari	hafi	í	huga	þegar	hann	skipuleggur	

kennslu	fyrir	bekk	þar	sem	eru	nemendur	með	ADHD	og	hvaða	námsþarfir	þeir	hafa.	Að	

lokum	 verður	 fjallað	 um	ADHD	 í	 stærðfræðinámi	 en	 þar	 er	 farið	 yfir	 hvaða	 erfiðleika	

nemendur	með	ADHD	geta	haft	í	stærðfræði.		

 

2.1	Stærðfræðinám	

2.1.1	Tilgangur	stærðfræðináms	

Til	hvers	þurfum	við	að	læra	stærðfræði?	Þetta	er	spurning	sem	margir	kennarar	hafa	oft	

heyrt.	Nemendur	skilja	ekki	af	hverju	þeir	þurfa	að	læra	stærðfræði	og	hafa	kannski	ekki	

velt	því	fyrir	sér	hvað	felst	í	stærðfræði.	Það	er	mikilvægt	að	kennarar	séu	undirbúnir	til	

að	svara	þessari	spurningu	en	svo	virðist	sem	kennarar	hafi	oft	sjálfir	ekki	nægilega	góð	

svör	 við	 spurningum	 um	 tilgang	 stærðfræðinnar.	 Margir	 grunnskólanemendur	 hafa	

ákveðið	að	velja	sér	námsleið	í	framhaldsskóla	sem	inniheldur	litla	sem	enga	stærðfræði	

og	 einhverjir	 hafa	 ákveðið	 að	 fara	 ekki	 í	 framhaldsnám	 vegna	 erfiðleika	 í	 stærðfærði	

(Kristján	Sigurðsson,	2008).		

Það	má	 segja	 að	 stærðfræði	 sé	 flókið	 og	mjög	merkilegt	 fyrirbæri	 sem	 finnst	 í	

ýmsum	formum	í	náttúrunni	sem	nýtist	okkur	á	ýmsan	hátt	og	að	hún	sé	lifandi	athöfn	

sem	lýsir	heiminum.	Stærðfræði	snýst	ekki	aðeins	um	tölur	heldur	um	lífið.	Stærðfræði	
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snýst	um	heiminn	og	er	full	af	sköpun	og	er	fyrir	alla	(Boaler,	2008).	Stærðfræðimenntun	

er	mikilvæg	fyrir	þjóðfélagið	í	heild	sinni	en	hún	stuðlar	að	tæknilegum,	efnahagslegum	

og	félagslegum	framförum	í	þjóðfélaginu.	Þegar	talað	er	um	hvers	vegna	stærðfræði	sé	

mikilvæg	þá	þurfum	við	að	hugsa	um	samfélagið	sem	við	lifum	í.	Fólk	þarf	að	halda	áfram	

að	 mennta	 sig	 svo	 að	 þjóðfélagið	 haldi	 áfram	 að	 þróast	 í	 takt	 við	 tímann.	

Stærðfræðimenntun	 á	 að	 undirbúa	 einstaklinginn	 fyrir	 það	 að	 takast	 á	 við	 sitt	 eigið	

einkalíf,	 starf	 og	 frekari	 menntun	 (Kristján	 Sigurðsson,	 2008;	 Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013).		

Margar	 ólíkar	 hugmyndir	 hafa	 komið	 fram	 í	 gegnum	 tíðina	 um	 raunverulegan	

tilgang	stærðfræðináms	og	því	er	ekki	til	eitt	skýrt	svar	við	þeirri	spurningu.	Stedall	(2012)	

fjallar	um	að	á	árunum	2000	–	1000	fyrir	Krist	hafi	læsi	og	stærðfræði	verið	forsenda	þess	

að	 samfélag	 gæti	 gengið	 en	 í	 kringum	 1000	 eftir	 Krist	 höfðu	 áherslurnar	 breyst	 og	

stærðfræðinám	talið	mikilvægt	til	þess	að	einstaklingur	gæti	tekið	þátt	í	samfélaginu	sínu.	

Á	16.	öld	breyttist	tilgangur	stærðfræði	enn	frekar	og	þá	héldu	fræðimenn	því	fram	að	

tilgangur	stærðfræðinnar	væri	að	skerpa	hugsun	(Stedall,	2012).		

Danska	menntamálaráðuneytið	sendi	frá	sér	skýrslu	árið	2002	um	stærðfræðinám	

og	 stærðfræðikennslu	 sem	 er	 yfirleitt	 kölluð	 KOM-skýrslan	 (d.	 Kompetancer	 og	

matematiklæring	-	Ideer	og	inspiration	til	udvikling	af	matematikundervisning	i	Danmark)	

(Kristín	 Bjarnadóttir,	 2003).	 Í	 skýrslunni	 voru	 settar	 fram	 þrjár	 meginástæður	

stærðfræðimenntunar.		

• Hún	stuðlar	að	tæknilegum,	efnahagslegum	og	félagslegum	framförum	í	

samfélaginu	í	heild	og	í	samkeppni	við	önnur	samfélög.	

• Hún	stuðlar	að	viðhaldi	og	þróun	stjórnmálalegra,	hugmyndafræðilegra	og	

menningarlegra	þátta	í	samfélaginu	og	í	samkeppni	við	önnur	samfélög.		

• Hún	býr	einstaklinga	undir	það	að	takast	á	við	líf	sitt,	hvort	sem	er	í	einkalífinu,	

starfi	sínu	eða	í	frekari	menntun.	

(Kristín	Bjarnadóttir,	2003).	

Kunnátta	 í	 stærðfræði	 er	 gagnleg	 og	 kemur	 hún	 víða	 að	 góðum	 notum	 í	

samfélaginu	(Boaler,	2008).	Því	má	ekki	gera	lítið	úr	mikilvægi	stærðfræðimenntunar	en	

tilgangurinn	þarf	að	vera	skýr	fyrir	nemendum.	Ef	kennari	er	ekki	undirbúinn	til	að	svara	
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spurningum	 nemenda	 um	 tilgang	 stærðfræðimenntunar	 þá	 geta	 þeir	 alltaf	 gripið	 í	

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	og	nýtt	sér	þau	rök	sem	sett	eru	þar	fram.	Samkvæmt	

Aðalnámskrá	grunnskóla	er	megintilgangur	stærðfræðináms	að	nemendur	öðlist	hæfni	

til	að	nota	stærðfræði	sem	hjálpartæki	í	margvíslegum	tilgangi	við	fjölbreyttar	aðstæður.	

Stærðfræðinám	 stuðlar	 að	 gagnrýnni	 hugsun	 nemenda	 sem	 styður	 við	 virka	 þátttöku	

þeirra	 í	 lýðræðissamfélagi.	 Því	 má	 sjá	 að	 megintilgangur	 stærðfræðináms	 er	 mjög	

víðtækur.	

 

2.1.2	Stærðfræðileg	hæfni		

Margir	 tengja	 stærðfræðinám	 við	 það	 að	 sitja	 og	 reikna	 dæmi	 inni	 í	 skólastofu.	

Skólastærðfræði	er	oftast	aðgreind	frá	stærðfræði	í	hversdagslífi.	Þó	að	til	séu	ákveðnar	

staðreyndir,	reglur	og	aðgerðir	sem	þarf	að	kunna	má	ekki	horfa	á	stærðfræði	aðeins	út	

frá	því	sjónarmiði	því	hún	er	ekki	safn	af	einangruðum	staðreyndum	og	reglum	(Williams,	

2008).	 Þegar	 horft	 er	 á	 stærðfræði	með	þessum	hætti	 verður	 hún	 tilgangslaus	 og	 þá	

mistekst	 nemendum	 að	 dýpka	 skilning	 á	 hvernig	 og	 í	 hvaða	 aðstæðum	 má	 nýta	

stærðfræði	í	lífinu.		

Niss	(1996)	segir	að	á	19.	öld	og	fram	á	þá	20.	sé	stærðfræðinám	talið	mikilvægt	til	

þess	 að	 örva	 og	 styrkja	 andlegt	 heilbrigði	 en	 á	 þeim	 tíma	 höfðu	 aðeins	 fáir	 útvaldir	

tækifæri	á	að	læra	stærðfræði.	Hann	segir	líka	að	á	20.	öld	hafi	verið	lögð	meiri	áhersla	á	

það	 í	 námskrám	 að	 einstaklingurinn	 fengi	 að	 njóta	 sín	 í	 tækniþjóðfélaginu	 og	 hafi	

þekkingu	sem	tengist	daglegu	lífi.		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	 (2013)	kemur	 fram	að	stærðfræðinám	miði	að	því	að	

nemendur	þrói	með	sér	hæfni	til	þess	að	nota	stærðfræði	sem	verkfæri	við	fjölbreyttar	

aðstæður	í	ólíkum	tilgangi.	Því	er	nauðsynlegt	að	stærðfræðinám	í	grunnskóla	stuðli	að	

því	að	nemendur	tileinki	sér	jákvætt	viðhorf	í	garð	stærðfræðinnar.	Þeim	þarf	að	þykja	

gagnlegt	að	kunna	stærðfræði	því	þeir	munu	sjá	seinna	meir	hvað	hún	kemur	víða	við	

sögu	í	daglegu	lífi.	Ásamt	því	þurfi	þeir	að	hafa	trú	á	sinni	getu	í	stærðfræðinámi	svo	þeir	

séu	tilbúnir	að	leggja	sig	fram	í	náminu.		

Til	að	nemandi	nái	að	þroskast	í	fullgildan	meðlim	samfélagsins	þarf	hann	að	kunna	

að	 fara	 með	 tungumál	 og	 verkfæri	 stærðfræðinnar	 (Mennta-	 og	
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menningarmálaráðuneyti,	2013).	En	í	2.	gr	grunnskólalaga	(nr.	91/2008)	kemur	fram	að	

hlutverk	grunnskóla	sé	að	stuðla	að	alhliða	þroska	nemenda	og	búa	þá	undir	þátttöku	í	

samfélaginu.	 Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	er	 lögð	áhersla	á	að	stærðfræðikennsla	

stuðli	að	því	að	nemendur	geti	nýtt	sér	tungumál	stærðfræðinnar	til	þess	að	færa	rök	

fyrir	 tilgátum	sínum	og	útskýra	útreikninga	og	niðurstöður	en	til	þess	að	það	sé	hægt	

þurfa	 nemendur	 að	 kunna,	 skilja	 og	 geta	 beitt	 hugtökum	 stærðfræðinnar.	 Það	 er	

mikilvægt	 að	nemendur	 læri	 að	nýta	 sér	 stærðfræðina	 sem	verkfæri	 til	 þess	 að	 leysa	

viðfangsefni	og	geti	greint	frá	því	hvaða	aðferð	sé	best	að	nota	í	mismunandi	aðstæðum.		

Í	Aðalnámskránni	er	hæfniviðmiðunum	skipt	upp	í	sjö	flokka,	fjórir	fjalla	um	hæfni	

í	 ólíkum	 þáttum	 stærðfræðinnar	 en	 hinir	 þrír	 snúa	 að	 almennri	 hæfni	 í	 stærðfræði.	

Flokkarnir	 sem	 snúa	 að	 almennu	 hæfninni	 heita:	 Að	 geta	 spurt	 og	 svarað	 með	

stærðfræði,	að	kunna	að	fara	með	tungumál	og	verkfæri	stærðfræðinnar	og	vinnubrögð	

og	beitingu	stærðfræðinnar.	Hæfnin	að	geta	spurt	og	svarað	með	stærðfræði	felur	í	sér	

að	nemendur	geti	sett	viðfangsefni	stærðfræðinnar	fram	á	ólíkan	hátt	með	því	að	nota	

röksemdarfærslu,	 skapandi	 hugsun	 og	 ígrundun.	 Nemendur	 þurfa	 að	 kunna	 að	 nota	

tungumál	stærðfræðinnar	til	þess	að	geta	tjáð	sig	um	stærðfræðileg	viðfangsefni,	túlkað	

og	 sett	 upp	 stærðfræðilegt	 líkan	 ásamt	 því	 að	 ræða	 um	 fullyrðingar	 og	 hugtök	 í	

stærðfræði.	 Í	 hæfninni	 að	 geta	 notað	 tungumál	 og	 verkfæri	 stærðfræðinnar	 felst	 að	

nemendur	 þurfi	 að	 tileinka	 sér	 hæfni	 í	 að	 tjá	 sig	 um	 málefni	 með	 hugtökum	 og	

skilgreiningum	stærðfræðinnar.	Þeir	þurfi	að	geta	notað	fjölbreytta	framsetningu	sama	

viðfangsefnis,	 þ.e.	 að	 geta	 tjáð	 sig	 á	 ólíkan	 hátt	 um	 sama	 efnið,	 hvort	 sem	 það	 er	

munnlega,	myndrænt	 eða	 á	hefðbundinn	hátt	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneyti,	

2013).		

Hæfniviðmiðin	í	KOM-skýrslunni	eru	mjög	lík	hæfniviðmiðunum	sem	koma	fram	í	

núgildandi	Aðalnámskrá.	Þau	hæfniviðmið	sem	koma	fram	í	KOM-skýrslunni	og	flokkarnir	

þrír	 í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 sem	 snúa	 að	 almennri	 hæfni	 í	 stærðfræði	 eru	

mikilvægur	 hluti	 náms	 en	 sem	 dæmi	 er	 hæfni	 í	 stærðfræðilegri	 hugsun	 vel	 metinn	

eiginleiki	í	atvinnulífinu.	Hæfni	nemenda	til	þess	að	leita	lausna	er	hæfileiki	sem	hægt	er	

að	rækta	og	styðja	við	í	stærðfræðinámi	(Kristín	Bjarnadóttir,	2003).		
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Inntak	hæfniflokkanna	í	Aðalnámskránni	skarast	og	því	getur	verið	erfitt	að	ákvarða	

hvaða	hæfni	nemandi	er	að	sýna	fram	á.	Nemandi	getur	sýnt	fram	á	hæfni	í	einum	flokki	

en	um	 leið	verið	að	sýna	 fram	á	hæfni	 í	öðrum	flokki	með	öðrum	hætti.	Til	dæmis	ef	

nemandi	 ætlar	 að	 nota	 hæfni	 til	 þess	 að	 setja	 stærðfræðileg	 viðfangsefni	 fram	 á	

fjölbreytta	 vegu	 beitir	 hann	 gjarnan	 um	 leið	 hæfni	 til	 að	 fara	 með	 táknmál	

stærðfræðinnar,	 hæfni	 til	 að	 setja	 stærðfræðina	 fram	 á	 formlegan	 hátt	 og	 hæfni	 til	

samskipta.	Hæfnin	 að	 setja	 stærðfræðileg	 viðfangsefni	 fram	á	 fjölbreytta	 vegu	 leggur	

áherslu	á	framsetningu	en	einn	möguleiki	á	framsetningu	væri	með	stærðfræðitáknum.	

Ef	það	væri	gert	með	stærðfræðitáknum	þá	kemur	 inn	hæfni	 til	að	 fara	með	táknmál	

stærðfræðinnar	en	áhersla	þessarar	hæfni	væri	þá	að	fara	eftir	þeim	reglum	sem	eru	um	

táknin.	Loks	þarf	nemandinn	að	koma	verkefninu	frá	sér	en	til	þess	notar	hann	hæfni	til	

samskipta.	 Þar	 er	 lögð	 áhersla	 á	 hvernig	 samskiptin	 á	 milli	 nemandans	 sem	 kemur	

verkefninu	 frá	 sér	 og	 þess	 sem	 tekur	 við	 upplýsingunum	 en	 þannig	 fléttast	 öll	 þessi	

hæfniviðmið	saman.	Nemandi	getur	þjálfað	sig	í	að	öðlast	hæfni	en	búi	hann	nú	þegar	

yfir	henni	getur	hann	haldið	áfram	að	dýpka	þjálfa	hana	(Niss	og	Højgaard,	2011;	Mennta-	

og	menningarmálaráðuneytið,	2013).			

Viðmiðin	virðast	oft	vera	öðruvísi	í	stærðfræði	heldur	en	í	öðrum	fögum.	Nemendur	

hafa	 ákveðnar	 hugmyndir	 um	 hvað	 stærðfræði	 er	 og	 hefur	 það	 áhrif	 á	 hvernig	 þeir	

nálgast	viðfangsefni	stærðfræðinnar.	Boaler	(2016)	segir	frá	því	í	bókinni	Mathematical	

Mindsets	að	stærðfræði	sé	frábrugðin	öðrum	fögum.	Hún	vill	meina	að	ástæðurnar	felist	

ekki	í	faginu	sjálfu,	heldur	hvernig	kennslan	sé	öðruvísi	en	í	öðrum	greinum.	Hún	segir	að	

stærðfræðin	sé	oft	kennd	sem	frammistöðufag	þar	sem	kennslustundirnar	snúist	um	að	

svara	 spurningum	 og	 reikna	 dæmi	 á	 réttan	 hátt.	 Því	 hugsi	 fáir	 um	 stærðfræði	 á	

fagurfræðilegan	hátt	 eða	um	dýptina	 sem	 felist	 í	 spurningum	 stærðfræðinnar.	 Boaler	

(2016)	telur	að	ef	skólastærðfræði	væri	meira	 í	takt	við	hina	raunverulegu	stærðfræði	

sem	fræðimenn	fást	við	væru	fleiri	sem	tækju	hana	í	sátt.	Þegar	nemendur	eru	spurðir	

hvað	 stærðfræði	 sé	 svara	 flestir	 að	 hún	 sé	 reikningur,	 aðferðir	 og	 reglur	 á	 meðan	

fræðimenn	myndu	segja	rannsóknir	á	mynstrum	og	regluleika.	Boaler	(2016)	undirstrikar	

því	 mikilvægi	 þess	 að	 breyta	 áherslum	 í	 skólastærðfræðinni	 og	 nota	 meiri	 tíma	 í	 að	

ígrunda,	rökræða	og	tengja	efni	stærðfræðinnar	við	hið	daglega	líf.	Parker	(1993)	segir	

að	 sjónarhorn	 nemenda	 og	 fræðimanna	 á	 inntaki	 stærðfræðinnar	 sé	 töluvert	 ólíkt.	 Í	
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skólunum	er	horft	á	stærðfræði	sem	reglubundna	og	afmarkaða	á	meðan	fræðimenn	sjá	

stærðfræðina	 sem	 yfirgripsmikla	 og	 opna.	 Fræðimenn	 nota	 stærðfræði	 sem	

samskiptatæki	til	þess	að	skilja	upplýsingar,	atburði	eða	aðstæður	í	heiminum	á	meðan	

nemendur	 vinna	 í	 einrúmi	 úr	 námsbókum.	Reiknivélar	 og	 fleiri	 hjálpargögn	 eru	mikið	

notuð	af	fræðimönnum	á	meðan	nemendur	nota	slík	gögn	aðeins	þegar	ákveðinni	hæfni	

er	náð.	Nemendur	eru	vanir	því	að	reikna	hratt	til	að	klára	að	reikna	eins	mörg	rétt	svör	

og	hægt	er	á	stuttum	tíma.	Hjá	fræðimönnum	skiptir	úthald	og	sveigjanleiki	miklu	máli	í	

stærðfræði	þar	sem	ekki	er	lögð	áhersla	á	hraða	og	rétt	svör.	Þeir	leggja	mikið	upp	úr	því	

að	réttlæta	niðurstöður	sínar	og	ekki	þurfi	alltaf	að	einblína	á	að	vera	alltaf	með	rétt	svör	

við	 öllum	 spurningum	 (Parker,	 1993).	 Þarna	 kemur	 skýrt	 fram	 að	 stærðfræði	 kemur	

nemendum	og	fræðimönnum	ekki	eins	fyrir	sjónir.	Því	má	velta	fyrir	sér	því	sem	Boaler	

(2016)	segir	um	að	nemendum	fyndist	stærðfræði	meira	spennandi	ef	hún	væri	í	náminu	

sett	fram	á	þann	hátt	sem	fræðimenn	fást	við.			

Nemendur	vilja	fá	að	vera	virkir	í	námi	sínu	(Ares	og	Gorrell,	2002)	og	með	því	að	

gera	þá	virka	í	námi	sínu	skapast	möguleikar	á	að	efla	jákvæða	sjálfsmynd	þeirra	(Aguirre,	

Mayfield-Ingram	og	Martin,	2013).	Bishop	(2012)	segir	að	þeir	nemendur	sem	fái	að	taka	

þátt	í	ákvarðanatöku,	geti	komið	með	hugmyndir	um	hvernig	þeir	sjái	og	vilji	gera	hlutina	

og	fái	að	gera	það	sem	þeim	finnst	skemmtilegra.	Með	því	að	leyfa	nemendum	að	taka	

þátt	í	ákvörðunum,	mætti	vekja	upp	áhuga	þeirra	en	áhugi	er	einmitt	einn	af	þeim	þáttum	

sem	geta	haft	áhrif	á	mótun	sjálfsmyndar	nemenda.	Ásamt	því	eru	fleiri	þættir	sem	gætu	

haft	áhrif	á	mótun	sjálfsmyndar	en	hana	væri	hægt	að	efla	með	því	að	gera	nemendur	að	

virkum	þátttakendum.	Forsenda	fyrir	því	er	að	þeir	hafi	trú	á	eigin	getu	því	þá	þora	þeir	

frekar	að	segja	frá	og	standa	með	því	sem	þeir	segja	hvort	sem	það	er	rétt	eða	rangt.	

Viðhorf	nemenda	til	námsgreina	skiptir	einnig	miklu	máli	því	það	hefur	áhrif	á	hvort	þeir	

beri	jákvæðar	eða	neikvæðar	tilfinningar	til	námsins	í	greininni	og	endurspeglar	viðhorf	

nemenda	oft	sjálfsmynd	þeirra	í	henni	(Bishop,	2012).		

Einstaklingar	 í	 námi	 eru	 alltaf	 að	 öðlast	 nýja	 þekkingu	 og	 reynslu	 og	 þurfa	 því	

stöðugt	að	endurskoða	og	þróa	hvaða	þekking	og	reynsla	á	að	verða	hluti	af	sjálfsmynd	

þeirra.	Það	er	því	ákveðin	víxlverkun	sem	á	sér	stað	á	milli	sjálfsmyndar	og	náms	(Stentoft	

og	Valero,	2009).	Margt	hefur	áhrif	á	hvernig	sjálfsmynd	þróast,	t.d	getur	það	hvernig	

nemendum	er	raðað	í	hópa	haft	áhrif	á	hvaða	sjálfsmynd	þeir	eru	líklegir	til	að	þróa	með	
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sér	(Bishop,	2012).	Algengt	er	að	nemendur	vilji	sitja	með	vinum	sínum	þegar	þeir	eru	að	

læra	en	þá	verða	þeir	ánægðari	og	jákvæðari	(Boaler	og	Greeno,	2000).		

Ólíkar	væntingar,	virkni	og	þátttaka	nemenda	í	stærðfræðinámi	og	-kennslu	hefur	

áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra	(Boaler,	2002).	Sfard	og	Prusak	(2005)	segja	að	nemandi	sem	er	

staddur	í	kennslustofu	og	er	óvirkur	í	kennslunni	hafi	aðra	sjálfsmynd	heldur	en	nemandi	

sem	er	staddur	í	sömu	kennslustofu	og	er	virkur	í	kennslunni.	Þeir	nemendur	sem	eru	

óvirkir	geta	haft	mismunandi	ástæður	fyrir	því	að	vera	óvirkir	og	haft	ólíka	sjálfsmynd.	

Það	sama	gildir	um	virka	nemendur.	Með	því	að	rannsaka	sjálfsmynd	í	stærðfræðinámi	

telja	 sumir	 að	 hægt	 sé	 að	 skilja	 grundvallarsamband	 milli	 einstaklinga	 og	 félagslegs	

umhverfis	 þeirra	 (Sfard	 og	 Prusak,	 2005).	 Þetta	 kemur	 einnig	 fram	 í	 rannsókn	 Boaler	

(2002)	 en	 þar	 var	 fylgst	 með	 nemendum	 í	 stærðfræðinámi	 í	 tveimur	 skólum.	

Stærðfræðinám	í	öðrum	skólanum	fólst	í	sjálfstæðum	vinnubrögðum	nemenda	við	lausn	

viðfangsefna	á	meðan	nemendur	í	hinum	skólanum	notuðu	samræður	markvisst	í	námi	

sínu.	 Þeir	 nemendur	 sem	 fengu	 kennslu	 með	 samræðum	 voru	 jákvæðari	 gagnvart	

stærðfræði	og	voru	þeir	frekar	tilbúnir	til	að	læra	meira.	Samkvæmt	Bishop	(2012)	er	það	

einmitt	það	hvað	einstaklingar	 segja	og	gera	sem	er	hluti	af	því	að	mynda	sjálfsmynd	

þeirra.	 Ef	 þeir	 einsetja	 sér	 það	 viðhorf	 að	 vera	 jákvæðir	 og	 klárir	 í	 stærðfræði	 þá	

endurspeglast	það	í	sjálfsmynd	þeirra	en	það	sama	gildir	ef	þeir	ákveða	að	vera	neikvæðir	

og	óvirkir,	það	endurspeglast	einnig	í	sjálfsmynd	þeirra.		

Samkvæmt	 Leatham	 og	 Hill	 (2010)	 geta	 nemendur	 verið	 fljótir	 að	 mynda	 sér	

skoðanir	út	frá	því	hvernig	þeim	líður.	Þeir	líta	á	stærðfræðinám	sem	eitthvað	sem	þeir	

verða	að	gera	í	kennslustundum	og	ef	þeir	verða	fyrir	neikvæðri	upplifun	í	kennslustund	

eða	eiga	erfitt	með	að	skilja	hugtak	vilja	þeir	kenna	stærðfræðináminu	um.	Þeir	eru	búnir	

að	ákveða	að	þetta	sé	stærðfræðináminu	að	kenna	og	geta	ekki	séð	stærðfræðina	út	frá	

öðru	 sjónarhorni.	Með	því	 að	 fá	nemendur	 til	 þess	 að	 segja	 frá	hvað	þeim	 finnst	um	

stærðfræði	er	hægt	að	hjálpa	þeim	sjálfum	og	kennurum	að	átta	sig	á	hvaða	sjálfsmynd	

nemendur	hafa	í	því	viðfangsefni	(Bishop,	2012).		

Skynjun	á	eigin	verðleikum	hefur	áhrif	á	þær	ákvarðanir	sem	við	tökum,	hve	mikið	

við	leggjum	okkur	fram,	hve	fljótt	við	gefumst	upp	þegar	við	mætum	mótlæti	eða	gerum	

mistök	og	hvernig	okkur	líður.	Einstaklinga	sem	skortir	sjálfstraust	eiga	það	til	að	bera	sig	
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saman	við	aðra	og	tala	sjálfa	sig	niður.	Þeir	geta	verið	talsvert	til	baka,	gefa	lítið	af	sér	og	

eiga	sjaldan	frumkvæði	að	hlutum.	Þeir	eiga	það	til	að	forðast	átök	og	láta	traðka	á	sér	

(Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2005;	Álfheiður	Steinþórsdóttir	og	

Guðfinna	Eydal,	2001).		

Álfheiður	og	Guðfinna	(2001)	telja	að	einstaklingurinn	þurfi	að	hafa	trú	á	sjálfum	

sér	því	ef	hann	lendi	í	mótlæti	í	lífinu	þá	þurfi	hann	að	geta	haft	trú	á	því	að	hann	komist	

í	gegnum	erfiðleikana.	Þær	segja	 líka	að	til	þess	að	auka	sjálfstraustið	sé	mikilvægt	að	

manni	þyki	vænt	um	sjálfan	sig	og	að	maður	samþykki	kosti	sína	og	galla.	Einnig	þurfi	hver	

og	 einn	 að	 passa	 sig	 á	 því	 að	 vera	 ekki	 alltaf	 að	 bera	 sig	 saman	 við	 aðra	 því	

samanburðurinn	geti	gert	manni	erfitt	fyrir	(Álfheiður	Steinþórsdóttir	og	Guðfinna	Eydal,	

2001).		

Neikvæð	skynjun	á	eigin	verðleikum	getur	haft	í	för	með	sér	afstöðu	sem	leiðir	til	

niðurrifs	en	þá	þorir	einstaklingurinn	ekki	að	taka	áskorunum,	þrátt	fyrir	að	hann	búi	yfir	

nauðsynlegri	hæfni.	Hann	 forðast	þá	þær	aðstæður	þar	 sem	hætta	er	 á	 að	hann	geri	

mistök	(Bandura,	1997).	Bandura	(1997)	telur	að	með	því	að	flokka	nemendur	í	hópa	eftir	

hæfni	eða	getu	sé	ýtt	undir	vanmátt	þeirra	sem	teljast	vera	í	lakari	hópnum,	þar	sem	lítið	

er	ætlast	til	af	þeim	og	þeir	halda	því	áfram	að	vera	á	eftir	þeim	sem	teljast	betri.	Hann	

telur	einnig	að	með	því	að	auka	 trú	einstaklingsins	á	sjálfum	sér	verði	það	 til	þess	að	

honum	gangi	betur	námslega	séð.	Þeir	sem	búa	við	það	að	aðrir	hafi	trú	á	því	að	þeir	geti	

framkvæmt	ákveðið	verkefni	munu	frekar	leggja	sig	fram	við	að	ljúka	því	á	fullnægjandi	

hátt	en	þeir	sem	ekki	er	búist	við	miklu	af	gefist	frekar	upp	ef	þeir	lenda	í	erfiðleikum.	

Kennarinn	getur	því	 aukið	 sjálfstraust	nemenda	 sinna	með	því	 að	hvetja	þá	áfram	og	

hrósa	þeim	fyrir	það	sem	þeir	gera.	Bandura	(1997)	tekur	þó	fram	að	það	þurfi	meira	en	

gott	sjálfstraust	til	þess	að	vel	gangi	við	ákveðin	verkefni.	Margir	eru	harðir	við	sjálfan	sig	

því	að	þeir	setja	sér	há	markmið	sem	er	ekki	auðvelt	að	ná	á	meðan	aðrir	öðlast	meira	

sjálfstraust	vegna	þess	að	þeir	krefjast	ekki	eins	mikils	af	sjálfum	sér.	Hann	fjallar	einnig	

um	mikilvægi	félaga/vina	við	myndun	sjálfstrausts	og	staðfestingar	á	því,	þar	sem	truflun	

á	sambandi	við	félagana	geti	haft	áhrif	á	þroska	persónulegs	trausts.	Ef	einstaklingurinn	

hefur	borið	mikið	traust	til	einhvers	getur	brot	á	því	trausti	valdið	því	að	einstaklingurinn	

verður	 jafnvel	félagslega	fráhverfur	frekar	en	að	finna	félagslega	tengingu.	Rannsóknir	
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Bandura	 benda	 til	 þess	 að	 sjálfstraust	 skiptir	 miklu	meira	máli	 fyrir	 námsárangur	 en	

sjálfsálit	(Bandura,	1997).	

 

2.1.3	Stærðfræðinám	og	-kennsla	

Margar	kenningar	hafa	verið	settar	fram	um	hvernig	nám	eigi	sér	stað.	Lerman	(2014)	

fjallar	um	kenningar	Piaget	en	þar	er	talað	um	mikilvægi	þess	að	læra	til	skilnings	og	að	

markmið	verkefna	sé	að	fara	á	dýptina.	Í	þessum	kenningum	felst	sú	hugmynd	að	nám	

eigi	sér	stað	þegar	einstaklingur	skipuleggur	hugsanir	sínar	og	byggir	ofan	á	fyrri	þekkingu	

og	reynslu.	Lerman	(2014)	segir	einnig	frá	kenningum	Vygotsky.	En	hann	leggur	áherslu	

á	 að	 einstaklingurinn	 bregðist	 við	 því	 sem	 gerist	 í	 kringum	 hann	 og	 að	 viðbrögð	

einstaklingsins	 byggist	 á	 íhugunum,	 túlkunum	 og	 útskýringum	 annarra.	 Hann	 fjallar	

einnig	 um	 hugmyndina	 um	 svæði	mögulegs	 þroska,	 um	möguleika	 einstaklinga	 til	 að	

læra.	Þroskasvæðið	vísar	til	fjarlægðarinnar	á	milli	hæfni	einstaklingsins	að	leysa	verkefni	

án	hjálpar	og	þeirrar	hæfni	sem	hann	getur	náð	með	hjálp	annarra.	Nemendur	þurfa	að	

hafa	náð	ákveðnum	þroska	og	fá	örvun	til	þess	að	víkka	út	þekkingu	sína.		

Hyde	 (2009)	 byggir	 kenningar	 sínar	 um	 stærðfræðinám	 meðal	 annars	 á	 þeim	

kenningum	 sem	 Lerman	 (2014)	 greinir	 frá.	 Hyde	 (2009)	 segir	 nemendur	 byggja	 nýja	

þekkingu	og	 skilning	 á	þeim	hugmyndum	og	þekkingu	 sem	þeir	 hafa	 fyrir.	 Í	 bók	 sinni	

Understanding	Middle	School	Math	greinir	Hyde	(2009)	frá	því	að	nám	og	skilningur	eigi	

sér	 stað	 þegar	 nemendur	 setja	 nýja	 þekkingu	 í	 viðeigandi	 samhengi	 á	 skýran	 og	

meðvitaðan	hátt.	Hann	segir	einnig	að	nemendur	víkki	hugsun	sína	og	þrói	hugmyndir	

sínar	þegar	þeir	sjá	að	fyrri	þekking	nær	ekki	utan	um	ákveðin	viðfangsefni.		

Þegar	nemendur	læra	til	skilnings	eru	þeir	líklegri	til	þess	að	nýta	þekkingu	sína	í	

nýjum	aðstæðum.	Þegar	þeir	leggja	á	minnið	skilja	þeir	ekki	endilega	allt	viðfangsefnið	

og	því	situr	lítið	eftir.	Stærðfræðinám	virðist	oft	snúast	aðeins	um	það	að	muna	formúlur	

og	 leggja	 staðreyndir	 á	minnið	en	það	 felst	mun	meira	 í	 því.	 Því	ætti	 stærðfræðinám	

frekar	að	snúast	um	að	nemendur	byggi	á	því	sem	þeir	þekkja	og	skilja	fyrir	og	átti	sig	á	

að	samhengi	sé	á	milli	ólíkra	hugmynda	í	stærðfræði	(Hyde,	2009).		

Hiebert	o.fl.	(1997)	og	Hyde	(2009)	vekja	athygli	á	því	að	til	að	fá	nemendur	til	að	

ígrunda	 og	 taka	 þátt	 í	 umræðum	 sé	 árangursríkt	 fyrir	 kennara	 að	 leggja	 áherslu	 á	
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rannsóknarnálgun	í	stærðfræðikennslu	þar	sem	nemendur	fást	við	verðug	viðfangsefni	

og	sjálfstæðar	uppgötvanir.	Skott,	Jess	og	Hansen	(2007)	leggja	áherslu	á	mikilvægi	þess	

að	læra	til	skilnings	en	það	felur	í	sér	að	tengja	saman	hugtök	og	öðlast	leikni.	Nemendur	

þurfa	því	að	fá	tækifæri	til	þess	að	sjá	tengsl	milli	hugtaka	og	aðferða.	Þegar	nemendur	

geta	komið	orðum	að	því	hvað	þeir	eru	að	læra	og	vita	þá	koma	þeir	skipulagi	á	hugsanir	

sínar	og	átta	sig	betur	á	innihaldi	ólíkra	viðfangsefna.	Með	því	að	ígrunda	og	rannsaka	

verður	skilningurinn	meiri	hjá	nemendum	heldur	en	þegar	þeir	eru	þöglir	viðtakendur.	

Mikilvægt	er	að	nemendur	geti	byggt	upp	þekkingu	og	gert	hana	að	sinni	eigin	og	skilji	út	

frá	sínum	eigin	forsendum	(Skott,	Jess	og	Hansen,	2007).	

	Hyde	(2009)	vill	meina	að	til	að	ná	árangri	eigi	nemendur	að	fást	við	verkefni	sem	

sett	eru	í	raunverulegar	aðstæður	og	fá	nemendur	til	að	hugsa.	Verkefnin	eiga	að	fela	í	

sér	mikilvæg	hugtök	og	hagnýtar	stærðfræðilegar	hugmyndir.		

Hyde	(2009)	setur	fram	sex	hugmyndir	fyrir	kennara	að	byggja	kennslu	sína	á.		

Kennarar	þurfa	að:	

1. Víkka	eigin	sýn	á	þrautalausnum	

2. Byggja	upp	tengsl	milli	viðfangsefna	í	stærðfræði	og	daglegs	lífs	nemenda.	

3. Hafa	fjölbreytta	framsetningu	á	verkefnum.		

4. Setja	fram	sömu	hugmyndirnar	í	ólíkt	samhengi.		

5. Gera	áætlanir	á	vitsmunalegum	grunni.		

6. Efla	lesskilning	og	læsi	í	stærðfræði.		

(Hyde,	2009,	bls.	22)	

 

Fyrsta	hugmyndin	byggist	á	því	að	kennarar	þurfi	að	víkka	sýn	sína	á	þrautalausnum	

eða	lausnaleit.	Hyde	(2009)	bendir	á	að	nemendur	verði	betri	í	lausnaleit	þegar	kennarar	

gera	nokkrar	breytingar	á	framsetningu	á	því	hvernig	þeir	kenna	nemendum	að	nálgast	

þrautalausnir.	Þrautalausnir	eiga	að	vera	þannig	að	glíman	við	þær	opni	fyrir	nemendum	

tækifæri	til	þess	að	byggja	upp	stærðfræðilega	þekkingu	sína.	Það	á	að	hvetja	nemendur	

til	þess	að	nota	þekkingu	sína	því	það	er	ekki	alltaf	ein	rétt	leið	til	þess	að	leysa	þrautir.	
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Algengur	misskilningur	er	að	leggja	eigi	þrautalausnir	fyrir	eftir	að	þekkingu	hafi	verið	náð	

frekar	en	að	nota	lausnaleitina	til	þess	að	byggja	upp	þekkingu.		

	 Önnur	 hugmynd	 Hyde	 (2009)	 felst	 í	 því	 að	 byggja	 þurfi	 upp	 tengsl	 á	 milli	

viðfangsefna	í	stærðfræði	og	daglegs	lífs	nemenda.	Eftir	því	sem	þeir	glíma	við	fleiri	dæmi	

í	ólíku	samhengi	ætti	að	byggjast	upp	meiri	skilningur	en	eins	og	hefur	komið	fram	þá	

snýst	 stærðfræðinám	um	 að	 skapa	 tengsl.	 Nemendur	 þurfa	 að	 fá	 að	 átta	 sig	 sjálfir	 á	

þessum	 tengslum	 í	 gegnum	 uppgötvun	 eða	með	 leiðsögn,	 því	 er	mikilvægur	 hluti	 af	

stærðfræðinámi	að	leita	að	samhengi.		

Þriðja	 hugmynd	 Hyde	 (2009)	 segir	 að	 framsetning	 verkefna	 þurfi	 að	 vera	

fjölbreyttari	og	 skapa	þurfi	nemendum	tækifæri	 til	þess	að	 setja	 fram	eigin	 túlkun	og	

framsetningu,	eitthvað	sem	táknar	hugmyndir	þeirra	og	sýnir	samhengi.	Þetta	kemur	ekki	

að	sjálfu	sér	í	fyrstu	tilraun	heldur	þarfnast	þetta	æfingar.	Mismunandi	framsetning	getur	

verið	til	dæmis	í	formi	texta,	mynda,	grafa,	jafna	og	fleira.		

	 Fjórða	hugmynd	Hyde	(2009)	er	svipuð	og	sú	þriðja,	en	hún	er	að	nemendur	vinni	

nokkur	verkefni	sem	feli	í	sér	sömu	viðfangsefni	sem	sett	séu	í	mismunandi	samhengi.	

Þannig	öðlist	þeir	dýpri	skilning	og	geti	því	vonandi	beitt	sömu	aðferðum	við	mismunandi	

aðstæður.		

	 Hyde	 (2009)	 segir	 að	 fimmta	 hugmyndin	 snúist	 um	 að	 áætlanir	 séu	 gerðar	 á	

vitsmunalegum	grunni,	 í	 formi	 tungumála,	 tenginga,	 samhengis	 og	 framsetningar.	 Því	

skiptir	máli	að	nemendur	séu	meðvitaðir	um	hvað	þeir	séu	að	gera.	Einnig	skiptir	máli	

hvaða	hugmyndir	og	viðhorf	kennarinn	hefur	til	fagsins.		

	 Sjötta	og	síðasta	hugmynd	Hyde	(2009)	snýst	um	lesskilning	og	læsi	í	stærðfræði.	

Nefndar	eru	leiðir	til	þess	að	skilja	stærðfræðilegan	texta	betur	eins	og	til	dæmis	að	skapa	

tengsl,	skoða	bakgrunnsþekkingu,	spyrja	spurninga,	sjá	fyrir	sér,	draga	ályktanir,	gera	sér	

grein	fyrir	mikilvægi	textans,	finna	mynstur,	draga	saman	og	endursegja,	og	spyrja	sjálfan	

sig	„hvað	er	ég	að	lesa”	og	„hvaða	þekking	passar”.		

	 Ef	þessar	sex	hugmyndir	eru	teknar	saman	þá	má	sjá	að	hlutverk	kennarans	er	að	

vera	 leiðbeinandi	og	aðstoða	nemendur	við	að	standa	á	eigin	fótum	og	taka	ábyrgð	á	

námi	sínu	ásamt	því	að	bjóða	upp	á	fjölbreytt	verkefni	og	vinnubrögð.			
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2.2	ADHD	

2.2.1	Hvað	er	ADHD?	

ADHD	 er	 skammstöfun	 á	 enska	 heitinu	 Attention	 Deficit	 Hyperactivity	 Disorder	 en	 á	

íslensku	er	talað	um	athyglisbrest	með	ofvirkni.	Fólk	með	athyglisbrest	með	ofvirkni	eða	

ADHD	er	að	 finna	um	allan	heim,	óháð	stöðu,	kynferði	og	stétt.	Vegna	þess	hve	 tíðar	

greiningar	 og	 lyfjameðferðir	 eru	 við	 ADHD	 þá	 er	 það	 flokkað	 og	 skilgreint	 víða	 sem	

geðröskun	 (Barkley,	 2000).	 ADHD	 getur	 komið	 fram	 á	 þrjá	 vegu,	 ADHD	með	 ofvirkni	

ríkjandi,	ADHD	með	athyglisbrest	ríkjandi	og	ADHD	með	ofvirkni,	athyglisbrest	og	hvatvísi	

(Selikowich,	2004).		

ADHD	er	ein	algengasta	hegðunarröskun	hjá	börnum	og	fullorðnum	og	kemur	hún	

fram	í	erfiðleikum	með	einbeitingu,	ofvirkni	og	athyglisbresti.	Börn	sem	eru	greind	með	

ADHD	skera	sig	oft	úr	nemendahópnum	vegna	frávika	í	hegðun	og	þroska	(Barkley,	1990).	

Hér	 áður	 fyrr	 var	 talið	 að	 börn	 með	 ADHD	 væru	 óþekk	 og	 illa	 uppalin	 vegna	

hegðunarerfiðleika	en	rannsóknir	hafa	sýnt	að	ADHD	sé	truflun	í	boðefnakerfi	heilans.	

ADHD	má	því	rekja	til	frávika	í	gerð	og	starfsemi	taugaboðefna	í	miðtaugakerfinu	(Brown,	

2005).		

Dr.	Barkley,	prófessor	í	klínískum	geðlækningum	og	barnalækningum,	hefur	unnið	

við	rannsóknir	og	athuganir	á	ADHD	til	fjölda	ára,	bæði	á	börnum	og	fullorðnum.	Hann	

telur	að	ADHD	sé	í	flestum	tilfellum	arfgengt	eða	í	um	80%	tilfella	en	stafi	ekki	af	lélegu	

uppeldi	 eða	 félagslegum	aðstæðum	eins	og	áður	 var	 talið.	 Félagslegar	aðstæður	geta	

vissulega	haft	áhrif	á	aðlögun	barns	í	skóla	og	heima	við.	Það	eru	fleiri	áhrifaþættir	sem	

gætu	orsakað	ADHD	eins	og	áföll	á	meðgöngu,	að	fæðast	fyrir	tímann,	sjúkdómar,	slys	og	

heilaskaði	á	fyrsta	ári.	Barkley	telur	einnig	að	ein	ástæðan	fyrir	því	að	einstaklingur	sé	

ofvirkur	sé	vegna	skorts	á	dópamíni	sem	sér	um	efnaskipti	heilafrumna	(Barkley,	2000).	

Barkley	 telur	 að	 í	 framtíðinni	 verði	 hægt	 að	 greina	 ofvirkni	 með	 blóðprufu	 og	 gætu	

foreldrar	því	verið	meðvitaðir	um	það	frá	fæðingu	barns	og	aflað	sér	upplýsinga	um	ADHD	

áður	en	barnið	fæðist	(Barkley,	1995).		

Það	er	einungis	áratugur	síðan	farið	var	að	tala	um	á	Íslandi	að	fullorðnir	gætu	verið	

með	ADHD	en	þangað	til	var	ADHD	aðeins	tengt	við	börn.	Börn	og	fullorðnir	upplifa	sömu	

einkenni	en	þau	geta	breyst	með	árunum	og	í	sumum	tilfellum	hverfa	þau.	Fræðimenn	
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eru	sammála	því	að	orsakir	ADHD	séu	líffræðilegar	og	að	erfðir	útskýri	um	80%	einkenna	

ADHD	 (Barkley,	 2006).	 Börn	með	ADHD	eiga	 því	 oftar	 en	 ekki	 náskylda	ættingja	með	

sömu	röskun	(Matthías	Kristiansen	og	Málfríður	Lorange,	2002).		

Talið	 er	 að	 tíðni	 ADHD	 hjá	 börnum	 og	 unglingum	 sé	 5	 –	 10%	 en	 4	 –	 5%	 hjá	

fullorðnum.	 Kynjahlutfallið	 á	 meðal	 barna	 er	 þrír	 strákar	 fyrir	 hverja	 eina	 stelpu.	

Langtímarannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	einkenni	hjá	sumum	börnum	með	ADHD	verði	

vægari	 með	 aldrinum	 og	 verða	 sum	 jafnvel	 einkennalaus	 á	 fullorðinsaldri	 (Gísli	

Baldursson,	Páll	Magnússon,	H.	Magnús	Haraldsson,	2012;	Barkley,	2006).	

 

2.2.2	Einkenni		

ADHD	má	skipta	upp	í	þrjá	flokka	eftir	einkennum	en	þeir	eru	athyglisbrestur,	ofvirkni	og	

hvatvísi	en	fólk	með	ADHD	er	ólíkt	og	því	er	þetta	ekki	algilt.		

Einkenni	athyglisbrests:	Börn	með	ADHD	hafa	mun	minni	einbeitingu	en	jafnaldrar	

þeirra.	Miklir	erfiðleikar	við	einbeitingu	geta	leitt	til	truflandi	hegðunar	sem	hefur	áhrif	á	

aðra.	Þessir	erfiðleikar	geta	einnig	komið	fram	í	leik	barna	en	þeir	eru	þó	meira	áberandi	

þegar	barnið	þarf	að	einbeita	sér	við	erfið	og	krefjandi	verkefni	til	dæmis	í	skóla	og	við	

heimalærdóm	(Barkley,	1990).	Barnið	á	erfitt	með	að	halda	einbeitingu	að	einu	verkefni	

í	einu	og	truflast	mjög	auðveldlega	af	áreiti	úr	umhverfi	sínu.	Það	eru	þó	undantekningar	

á	þessu	þegar	barnið	tekst	á	við	viðfangsefni	sem	fangar	hug	þess	eins	og	þegar	það	spilar	

tölvuleiki.	 Þá	 er	 eins	 og	 barnið	 fari	 inn	 í	 eigin	 hugarheim	 og	 erfitt	 getur	 verið	 að	 ná	

sambandið	við	það	(Matthías	Kristiansen	og	Málfríður	Lorange,	2002).	Börn	með	ADHD	

eiga	erfitt	með	að	skipuleggja	verkefni	og	athafnir,	áætla	tíma,	forgangsraða	og	koma	sér	

að	verki.	Þau	eru	einnig	gleymin	í	athöfnum	daglegs	lífs	og	týna	oft	og	gleyma	hlutum.	

Oft	er	líka	eins	og	þau	heyri	ekki	þegar	talað	er	við	þau	og	fyrirmæli	virðast	gleymast	fljótt	

(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

Athyglisbrestur	 skiptist	 í	 fjóra	mismunandi	 undirflokka.	 Fyrsta	 gerðin	 er	 sértæk	

athygli	 (e.	 selective	attention)	en	hún	 lýsir	 sér	þannig	að	barnið	veitir	því	athygli	 sem	

skiptir	máli	en	nær	að	hunsa	það	sem	skiptir	ekki	máli.	Önnur	gerðin	er	skipt	athygli	(e.	

divided	attention)	en	þar	getur	barnið	veitt	fleiri	en	einu	atriði	athygli	í	einu.	Viðvarandi	

athygli	 (e.	 sustained	 attention)	 er	 þriðja	 gerðin	 en	 þar	 veitir	 barn	 einhverjum	 hlut,	
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verkefni,	atburði	eða	öðrum	þáttum	umhverfisins	mikla	athygli.	Fjórða	og	síðasta	gerðin	

er	athygli	við	framkvæmd	(e.	executive	attention),	þar	á	barnið	erfitt	með	að	skipuleggja	

sig,	 fylgja	 eftir	 markmiðum,	 greina	 og	 bæta	 villur	 sem	 það	 hefur	 gert,	 fylgjast	 með	

framgangi	verkefna	og	takast	á	við	nýjar	eða	erfiðar	aðstæður	(Santrock,	2013).		

Einkenni	ofvirkni:	Börn	með	ofvirkni	eru	alltaf	á	iði	og	eiga	erfitt	með	að	sitja	kyrr.	

Þau	eru	stöðugt	að	sveifla	höndum	og	fótum	og	eru	upptekin	af	hlutum	sem	tengjast	ekki	

þeim	verkefnum	sem	verið	er	að	vinna	að	hverju	sinni.	Þau	tala	oft	mjög	hátt	og	eiga	það	

til	að	hrópa	yfir	bekkinn.	Þau	eiga	það	til	að	vera	mjög	upptekin	af	verkefnum	sem	aðrir	

eru	að	vinna	að	og	eru	því	gjörn	á	að	vera	með	athugasemdir	um	verkefni	eða	skoðanir	

annarra.	Þau	eiga	 í	vandræðum	með	að	slaka	á	og	halda	 ró	 (Barkley,	1990).	Þau	geta	

valdið	miklum	truflunum	í	skólastofunni,	ekki	einungis	fyrir	sig	sjálf	heldur	alla	í	kringum	

sig	líka.		

Einkenni	hvatvísi:	Börn	með	ADHD	með	hvatvísi	eiga	það	til	að	framkvæma	hluti	án	

þess	að	hugsa	um	afleiðingar.	Þau	eru	óþolinmóð	og	eiga	erfitt	með	að	bíða	eftir	að	röðin	

komi	að	þeim.	Þau	grípa	fram	í	eða	ryðjast	inn	í	samræður	og	grípa	fram	í	með	svari	áður	

en	spurningu	er	lokið	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	

 

2.2.3	Fylgiraskanir	

Börn	og	fullorðnir	með	ADHD	fá	oft	fylgiraskanir	sem	geta	skapað	aukna	erfiðleika	við	þá	

erfiðleika	sem	stafa	af	ADHD.	Þegar	talað	er	um	fylgiraskanir	er	átt	við	kvilla	af	ýmsum	

toga	sem	einstaklingar	hafa	ásamt	ADHD.	Þessar	 fylgiraskanir	geta	valdið	því	að	erfitt	

getur	 verið	 að	 fá	 greiningu	 því	 ADHD	 einkennin	 skarast	 við	 einkenni	 sumra	 þeirra	

(Barkley,	2006).	Þær	fela	í	sér	erfiðleika	sem	þurfa	á	meðhöndlun	að	halda.			

Um	það	bil	60	–	70%	þeirra	sem	eru	með	ADHD	eru	með	einhverjar	fylgiraskanir	

(Barkley,	2006).	Þessar	 raskanir	eru	ekki	bein	afleiðing	ADHD	en	 rannsóknir	hafa	 sýnt	

fram	 á	 að	 því	 fleiri	 raskanir	 sem	 barnið	 greinist	 með	 þeim	 mun	 meiri	 og	 alvarlegri	

námsörðugleika	 má	 búast	 við	 að	 það	 þurfi	 að	 glíma	 við	 (Kristín	 Lillendahl,	 2008).	

Algengustu	 fylgiraskanirnar	 eru:	 Mótþróaþrjóskuröskun,	 þunglyndi,	 kvíði,	

hegðunarröskun,	 geðhvarfasýki,	 svefnleysi,	 sértækir	 námsörðugleikar,	 Tourette	

heilkenni	og	kækir	(Rief,	2003).	Mörg	börn	upplifa	líka	skipulags-	og	samhæfingargalla	í	
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hreyfingum	og	veikleika	í	málþroska	og	einhver	hluti	barnanna	einnig	þráhyggju	og	skerta	

félagshæfni	 (Stefán	 J.	 Hreiðarsson,	 2008).	 Hér	 á	 eftir	 verða	 þremur	 algengustu	

fylgiröskunum	lýst	nánar.	

Sértækir	námsörðugleikar:	Þeir	eru	algengir	hjá	um	50	–	60%	barna	með	ADHD.	

Þegar	grunur	er	um	sértæka	námsörðugleika	þá	er	mikilvægt	að	brugðist	sé	við	og	leitað	

til	sérkennara	með	samstarf.	Sértækir	námsörðugleikar	gera	börnum	erfitt	með	að	lesa	

og	skrifa,	skilja	og	beita	stærðfræðilegum	hugtökum	og	leysa	löng	og	samfelld	verkefni.		

Sértækir	námsörðugleikar	 í	bland	við	ADHD	hafa	óhjákvæmilega	áhrif	á	frammistöðu	í	

skóla	 og	 hugsanlega	 einnig	 á	 fjölskyldulíf	 og	 félagstengsl	 (Ingibjörg	 Karlsdóttir,	 2013).	

Börn	sem	standa	sig	illa	í	skóla	er	hættara	en	öðrum	börnum	við	að	verða	fyrir	einelti	og	

því	 er	 staða	 þeirra	 í	 félagahópnum	 oft	miður	 góð	 (Matthías	 Kristiansen	 og	Málfríður	

Lorange,	2002).	

Mótþróaþrjóskuröskun:	 Mótþróaþrjóskuröskun	 er	 algeng	 hjá	 um	 40	 –	 65%	

einstaklinga	með	ADHD.	Hegðunarmynstrið	felur	í	sér	þrætugirni,	að	missa	stjórn	á	skapi	

sínu,	neita	að	fara	eftir	reglum,	að	kenna	öðrum	um,	að	reyna	viljandi	að	trufla	aðra	og	

að	vera	reiður,	móðgunargjarn/-gjörn,	illkvittin(n)	og	hefnigjarn/-gjörn.	Þetta	veldur	því	

að	börn	með	ADHD	og	mótþróaþrjóskuröskun	eiga	gjarnan	í	erfiðleikum	með	samskipti	

við	önnur	börn.		

Svefntruflanir:	Svefntruflanir	hrjá	um	40	–	50%	einstaklinga	með	ADHD.	Þær	lýsa	

sér	þannig	að	þeir	eiga	 í	erfiðleikum	með	að	sofna	og	vakna	og	halda	sér	vakandi	við	

daglegar	 athafnir.	Margir	 einstaklingar	með	 ADHD	 eiga	 í	miklum	 erfiðleikum	með	 að	

halda	reglu	á	svefni	og	vöku.	Þeir	eiga	það	til	að	vaka	of	lengi	vegna	þess	að	það	slokknar	

ekki	á	virkninni	í	höfðinu	á	þeim	og	þegar	þeir	loksins	sofna	falla	þeir	í	svo	djúpan	svefn	

að	þeir	eiga	í	erfiðleikum	með	að	vakna	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

ADHD	er	taugaröskun	sem	stjórnast	af	mestum	hluta	af	erfðum.	Talið	er	að	mun	

fleiri	strákar	en	stelpur	greinist	með	ADHD.	Þeir	sem	greinast	með	röskunina	eiga	oft	við	

alls	kyns	erfiðleika	og	kvilla	að	stríða.	Algengustu	erfiðleikarnir	og	kvillarnir	eru	sértækir	

námsörðugleikar,	mótþróaþrjóskuröskun	og	svefntruflanir.	
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2.3	ADHD	og	skólakerfið	

2.3.1	Skóli	án	aðgreiningar	

Skóli	án	aðgreiningar	er	stefna	sem	felur	í	sér	að	allir	nemendur	eigi	möguleika	á	að	náms-	

og	félagslegum	þörfum	þeirra	sé	mætt	innan	almenna	skólakerfisins	og	eigi	kost	á	því	að	

stunda	nám	í	heimaskóla	sínum	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2009).	Árið	

1994	undirrituðu	Íslendingar	svokallaða	Salamanca-yfirlýsingu	ásamt	92	öðrum	þjóðum.	

Þar	er	fjallað	um	menntun	barna	með	sérþarfir	og	lögð	er	áhersla	á	rétt	einstaklingsins	til	

menntunar.	Einstaklingar	með	fötlun	eigi	rétt	á	að	stunda	nám	í	almennum	skóla	þar	sem	

þörfum	þeirra	sé	mætt	(Salamancayfirlýsingin,	1994).	Í	kjölfarið	urðu	breytingar	í	stefnu	

menntamála	hér	á	landi	en	menntastefnan	skóli	án	aðgreiningar	festist	í	sessi	víða	um	

heim	og	er	stefnan	opinber	menntastefna	íslensks	menntakerfis	(Lög	um	grunnskóla	nr.	

91/2008).		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	kemur	fram	að	tækifæri	til	náms	eigi	að	vera	óháð	

atgervi	og	aðstæðum	hvers	og	eins	og	gæta	skuli	að	því	að	tækifærin	ráðist	ekki	af	því	

hvort	nemandi	sé	af	 íslensku	bergi	brotinn	eða	af	erlendum	uppruna.	Jöfn	tækifæri	til	

náms	skulu	jafnframt	vera	óháð	því	hvort	um	dreng	eða	stúlku	sé	að	ræða,	hvar	nemandi	

býr,	hverrar	trúar	hann	er,	hverrar	stéttar	hann	er,	að	hvaða	kyni	hann	laðast,	hvernig	

heilsufari	hans	er	háttað	eða	hvort	hann	býr	við	fötlun	eða	hverjar	aðstæður	hans	eru.	

Þar	kemur	einnig	fram	að	skólar	hafi	töluvert	svigrúm	og	sjálfstæði	til	þess	að	skipuleggja	

nám	og	kennslu	í	samræmi	við	þarfir	og	aðstæður	hverju	sinni.	Meginstefnan	sem	allir	

eigi	að	vinna	eftir	sé	hins	vegar	sú	að	allir	nemendur	eigi	möguleika	á	því	að	stunda	nám	

í	sínum	heimaskóla	án	aðgreiningar.	Einnig	kemur	fram	að	það	eigi	að	ríkja	fjölbreytni	í	

kennsluaðferðum	 og	 vinnubrögðum	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).		

Mörg	mismunandi	 sjónarhorn	hafa	 komið	 fram	gagnvart	 stefnunni	 um	 skóla	 án	

aðgreiningar	en	Norwich	(2013)	telur	að	nákvæm	skilgreining	á	skóla	án	aðgreiningar	sé	

nauðsynleg	 til	þess	að	koma	 í	veg	 fyrir	 togstreitu	á	milli	ólíkra	sjónarmiða.	Sumir	vilja	

meina	að	skóli	án	aðgreiningar	þýði	að	hvorki	sérdeildir	né	sérskólar	eigi	rétt	á	sér	og	að	

allir	eigi	að	stunda	nám	í	almennum	skóla,	burtséð	frá	þörfum	og	aðstæðum	hvers	og	

eins.	Aðrir	segja	að	skóli	án	aðgreiningar	geti	falið	í	sér	sérúrræði	og	þó	svo	að	allir	eigi	
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rétt	á	því	að	ganga	í	sinn	heimaskóla	sé	betra	fyrir	suma	nemendur	að	vera	í	sérdeildum	

eða	sérskólum	og	eigi	þeir	þar	af	leiðandi	að	eiga	rétt	á	því	(Florian,	2012).	Enn	aðrir	vilja	

meina	að	hugtakið	vísi	til	þeirrar	aðferðar	sem	mikilvægt	er	að	nota	við	ýmsar	áskoranir	

sem	geta	komið	upp	við	kennslu	ólíkra	nemenda	í	stað	þess	að	vera	einungis	að	einblína	

á	sérþarfir	hvers	og	eins	sem	vandamál.	Mismunandi	túlkun	á	hugtakinu	getur	ýtt	undir	

misskilning	og	togstreitu	þegar	rætt	er	um	málefni	nemenda	og	skóla	án	aðgreiningar.	

Ólíkar	skilgreiningar	á	skóla	án	aðgreiningar	geta	komið	fram	í	mismunandi	áherslum	í	

kennslu.	Með	því	er	verið	að	meina	að	ólíkir	kennarar	geti	kennt	á	mjög	ólíkan	hátt	og	

skipulag	 skóla	 geta	 verið	 ólík	 en	 samt	 haft	 hugmyndir	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 að	

leiðarljósi	(Norwich,	2013;	Clough,	2000).	

Allan	(2008)	hefur	sterkar	skoðanir	á	stefnunni	skóli	án	aðgreiningar.	En	hann	segir	

að	 sumir	 vilji	 meina	 að	 allir	 nemendur	 eigi	 rétt	 á	menntun,	 að	menntun	 sé	 byggð	 á	

mannréttindum,	jafnrétti	og	virðingu	fyrir	fjölbreytileikanum.	Aðrir	vilja	meina	að	skóli	

án	aðgreiningar	sé	einhvers	konar	tískubylgja	sem	á	sér	enga	stoð	í	raunveruleikanum	

þar	 sem	hún	sé	byggð	á	 siðferðislegum	gildum	og	því	 sem	fólk	 telji	 vera	pólitískt	 rétt	

hverju	sinni	(Allan,	2008).	

Elín	G.	Ólafsdóttir	(2000)	segir	að	mikilvæg	forsenda	þess	að	stefna	um	skóla	án	

aðgreiningar	geti	orðið	að	veruleika	og	sé	ekki	bara	flott	orð	á	blaði	sé	að	kennarar	innan	

veggja	skólanna	fái	stuðning	til	að	geta	þróað	kennsluhætti	sem	henta	nemendahópnum.	

Jafnframt	er	mikilvægt	að	virk	samvinna	ríki	á	milli	allra	starfsmanna	skólanna	þar	sem	

valdar	 eru	 kennsluaðferðir	 sem	 mæta	 þörfum	 hvers	 bekkjar	 og	 sveigjanleiki	 ríki	 í	

bekkjarstarfinu	þannig	að	boðið	sé	upp	á	opna	og	sveigjanlega	bekkjarkennslu.	Hér	áður	

fyrr	var	lélegur	námsárangur	útskýrður	með	lágri	greind,	stéttarstöðu,	fötlun	og	skorti	á	

námshvatningu	 en	 í	 dag	 er	 meira	 horft	 á	 árangurslitlar	 kennsluaðferðir,	 óraunsæja	

námskrá,	skort	á	stuðningi,	ómarkvissar	lausnir	á	vandamálum	og	ómarkvissa	símenntun	

(Elín	G.	Ólafsdóttir,	2000).		

Samkvæmt	 niðurstöðum	 viðamikillar	 rannsóknar	 á	 starfsháttum	 kennara	 hér	 á	

landi	kemur	fram	að	aðeins	helmingur	grunnskólakennara	telur	mikilvægt	að	öll	börn,	

óháð	 fötlun,	 heilsufari	 eða	 íslenskukunnáttu	 stundi	 nám	 í	 sínum	 heimaskóla	 en	

samkvæmt	 lögum	 eiga	 öll	 börn	 rétt	 á	 að	 sækja	 sinn	 heimaskóla	 (Anna	 Kristín	
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Sigurðardóttir,	 2011).	 Helga	 Jóhanna	 Stefánsdóttir	 (2010)	 segir	 frá	 því	 að	 kennarar	

virðast	 hafa	 litla	 þekkingu	 á	 stefnunni	 Skóla	 án	 aðgreiningar	og	hvernig	 eigi	 að	 koma	

hugmyndafræðinni	 í	 framkvæmd.	 Í	 rannsókninni	 var	 einnig	 bent	 á	mikilvægi	 þess	 að	

kennarar	 hefðu	 möguleika	 á	 að	 mennta	 sig	 til	 þess	 að	 kenna	 nemendum	 í	

einstaklingsmiðuðu	 námi	 og	 einnig	 nemendum	 með	 ólíkar	 þarfir.	 Þar	 var	 bent	 á	 að	

grunnskólar	yrðu	að	gera	sér	grein	 fyrir	því	að	þeir	væru	 fyrir	alla	nemendur	þar	sem	

skólastarf	ætti	að	vera	sveigjanlegt	þannig	að	það	miðaði	að	þörfum	nemendanna	en	

jafnrétti	til	náms	væri	annars	ekki	virt	í	raun	og	veru	(Helga	Jóhanna	Stefánsdóttir,	2010).		

Sigríður	Einarsdóttir	(2003)	segir	frá	nokkrum	rannsóknum	á	skólastarfi	sem	sýna	

að	veruleikinn	er	ekki	alltaf	í	samræmi	við	ríkjandi	hugmyndafræði,	til	dæmis	ef	börn	með	

sérþarfir	fá	sömu	kennsluúrræði	og	flest	önnur	börn	er	hætta	á	að	ekki	sé	komið	til	móts	

við	þarfir	þeirra.	Ef	þau	fá	svo	einstaklingsbundna	kennslu	sem	tekur	tillit	til	þarfa	þeirra	

gæti	þurft	að	taka	þau	út	úr	bekknum	en	það	gæti	leitt	til	minni	virðingar	og	neikvæðs	

viðhorfs.	 Skóli	 án	 aðgreiningar	 snýr	 að	 því	 að	 skólar	 kenni	 öllum	börnum	en	 um	 leið	

hverju	og	einu	(Sigríður	Einarsdóttir,	2003).		

Erna	Árnadóttir	(e.d.)	segir	að	í	skóla	án	aðgreiningar	þurfi	að	þróa	kennsluhætti	

sem	taka	mið	af	barninu	og	veita	öllum	börnum	góða	kennslu	og	það	eigi	líka	við	um	þá	

sem	 séu	 illa	 staddir.	 Skólarnir	 fái	 því	 það	 stóra	 hlutverk	 að	 vinna	 gegn	 hugarfari	

mismununar	þannig	að	öll	börn	finni	að	þau	séu	velkomin	í	því	umhverfi	sem	þau	lifa	og	

dafna	í.	Í	skóla	án	aðgreiningar	þurfi	kennsluaðferðir	að	taka	tillit	til	margbreytileikans	í	

skólasamfélaginu	og	þannig	þurfi	að	sníða	nám	eftir	þörfum	hvers	einstaklings	en	ekki	að	

barnið	þurfi	að	laga	sig	að	náminu.	Það	ætti	aðeins	að	vera	undantekning	að	barn	sé	sent	

í	sérskóla	eða	varanlega	sérdeild	og	aðeins	ætti	að	gera	það	ef	ljóst	er	að	nám	í	almennum	

bekk	fullnægi	ekki	menntunarlegum	eða	félagslegum	þörfum	barnsins.	Einnig	ef	þörf	þyki	

vegna	velfarnaðar	barnsins	eða	annarra	barna	(Erna	Árnadóttir,	e.d.).	

2.3.2	Einstaklingsmiðað	nám	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 er	 rammi	 utan	 um	 skólastarfið	 og	 ber	 öllum	 grunnskólum	 á	

landinu	að	fara	eftir	henni	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Ef	barn	nær	ekki	

að	 fylgja	 hæfniviðmiðum	Aðalnámskrár	 þarf	 að	 bregðast	 við	með	 viðeigandi	 hætti.	 Á	

undanförnum	 árum	 hefur	 verið	 lögð	 meiri	 áhersla	 á	 einstaklingsmiðað	 nám.	 Þegar	
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kennsla	 er	 einstaklingsmiðuð	 þá	 þarf	 hún	 að	 vera	 sveigjanleg	 en	 einnig	 þurfa	

námsmarkmið	 að	 vera	 skýr	 og	 skilmerkileg.	 Til	 þess	 að	 mæla	 námsframvindu	 í	

einstaklingsmiðaðri	kennslu	á	sem	bestan	hátt	er	gott	að	nota	símat.	Nauðsynlegt	er	að	

fylgjast	með	náminu	hjá	hverjum	og	einum	nemanda.	Ef	símatið	sýnir	ekki	fullnægjandi	

námsárangur	 þarf	 að	 skoða	 kennsluna	 og	 breyta	 henni	 til	 að	 ná	 betri	 árangri.	

Námstilhögun	þarf	að	vera	við	hæfi	allra	og	er	mikilvægt	að	nemendur	fái	verkefni	sem	

þeir	ráða	við	og	hafa	áhuga	á	(Sif	Vígþórsdóttir	og	Valdimar	Helgason,	2006).		

Sif	Vígþórsdóttir	og	Valdimar	Helgason	(2006)	segja	að	einstaklingsmiðað	nám	geti	

gefið	kennurum	tækifæri	til	að	fylgjast	vel	með	nemendum	sínum	og	hafa	þá	með	í	ráðum	

um	 námið	 og	 kennsluna.	 Þetta	 gæti	 meðal	 annars	 leitt	 til	 aukins	 sjálfstæðis	 í	

vinnubrögðum	 nemenda.	 Þegar	 kennari	 setur	 saman	 verkefni	 fyrir	 einstaklingsmiðað	

nám	þarf	hann	að	hafa	 í	huga	að	við	 lausn	verkefnisins	komi	fram	hvort	nemandi	hafi	

þurft	að	auka	þekkingu	sína	eða	færni	sem	tengist	viðfangsefninu	sem	verið	er	að	fjalla	

um	 hverju	 sinni.	 Kennari	 gæti	 boðið	 upp	 á	 val	 á	 misþungum	 verkefnum	 og	 ólíkum	

aðferðum	við	að	leysa	þau	(Sif	Vígþórsdóttir	og	Valdimar	Helgason,	2006).		

Í	bók	sinni	Fulfilling	the	Promise	of	the	Differentiated	Classroom	(2003)	segir	Carol	

Ann	 Tomlinson	 frá	 þremur	 ástæðum	 fyrir	 því	 af	 hverju	 kennarar	ættu	 að	 tileinka	 sér	

einstaklingsmiðaða	 kennslu	 og	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir.	 Hún	 tilgreinir	 ástæðurnar	

sem:		

• svar	við	ólíkum	grunni	nemenda	í	námi	er	að	nota	einstaklingsmiðaða	kennslu	og	

er	það	gert	með	vali	á	verkefnum	af	misjöfnum	þyngdarstigum,		

• kennari	getur	tengt	námsefnið	við	áhugamál	nemandans	og	nær	kennarinn	

þannig	betur	til	hans	og	á	auðveldara	með	að	kveikja	áhuga	hans	á	námsefninu,		

• þá	tekur	kennarinn	mið	af	námsaðferðum	hvers	og	eins,	hæfileikum	og	greind	og	

auðveldar	nemandanum	að	tileinka	sér	námsefnið.		

(Tomlinson,	2003).		

Við	 skipulagningu	 einstaklingsmiðaðs	 náms	 nemenda	 með	 ADHD	 þarf	 að	 velja	

kennsluaðferðir	og	kennsluaðstæður	sem	stuðla	að	því	að	styrkleikar	hans	fái	að	njóta	

sín	og	námslegum	þörfum	hans	sinnt	á	sem	bestan	hátt.	Mikilvægt	er	að	dagskrá	barnsins	

yfir	daginn	sé	með	jafnvægi	á	milli	verklegra	og	bóklegra	námsgreina.	Æskilegt	er	að	flétta	
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saman	 áhugasvið	 barns	 og	 verklegar	 greinar	 inn	 í	 stundaskrá	 barnsins	 til	 að	 skapa	

fjölbreytni	og	minnka	álag	á	barnið	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	

  

2.3.3	Kennarinn	

Fram	 kemur	 í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 að	 kennarar	 gegni	 lykilhlutverki	 í	 öllu	

skólastarfi.	Kennarar	eigi	að	mennta,	miðla	efni	og	virkja	nemendur	sína	í	þekkingarleit.	

Kennarar	eigi	að	stuðla	að	alhliða	þroska	nemenda	sinna	og	ná	fram	því	besta	hjá	hverjum	

og	 einum	 sem	 og	 öllum	 hópnum.	 Þeir	 skulu	 vera	 góð	 fyrirmynd	 og	 sýna	 nemendum	

virðingu,	 umhyggju	 og	 skapa	 jákvæða	 skólamenningu	 þannig	 að	 gleði	 og	 áhugi	 ríki	 í	

skólastarfinu	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013).		

Rief	(2005)	dregur	fram	mikilvægi	þess	að	kennarar	leiti	sér	upplýsinga	um	ADHD	

ef	grunur	er	um	slíka	röskun	hjá	nemendum.	Þeir	þurfa	oft	önnur	úrræði	en	önnur	börn,	

sem	dæmi	að	fá	skýran	ramma	og	fá	aðstoð	við	skipulagningu.	Kennarar	þurfa	 líka	að	

geta	boðið	upp	á	fjölbreyttar	leiðir	til	að	ná	til	nemenda	eins	og	til	dæmis	að	vera	með	

einstaklingsmiðað	 nám,	 hafa	 verkefni	 við	 hæfi,	 bjóða	 upp	 á	 einstaklingskennslu	 eða	

kennslu	í	litlum	hópum.	Það	eru	fleiri	atriði	sem	gott	væri	fyrir	kennara	að	hafa	í	huga	í	

kennslu	barna	með	ADHD	því	rannsóknir	hafa	sýnt	að	þessi	atriði	geta	haft	áhrif	á	nám	

nemenda	með	ADHD	(Rief,	2005).	Dæmi	um	slík	atriði	eru	að	gott	er	að	kennarar	horfi	í	

augun	 á	 börnunum	 þegar	 þeir	 gefa	 þeim	 fyrirmæli	 og	 að	 fyrirmælin	 séu	 skýr	 og	

hnitmiðuð.	 Kennarinn	 verður	 að	 ná	 athygli	 nemandans	 og	 sjá	 til	 þess	 að	 hann	 skilji	

fyrirmælin.	 Þá	 er	 til	 dæmis	 gagnlegt	 að	 láta	 nemandann	 endursegja	 fyrirmælin	 með	

sínum	eigin	orðum.	Mikilvægt	er	fyrir	kennarann	að	ná	augnsambandi	þegar	hann	talar	

sérstaklega	til	nemandans	og	gott	ráð	til	þess	er	að	beygja	sig	niður	þannig	að	kennarinn	

sé	 í	 augnhæð	 við	 hann.	 Röddin	 getur	 verið	 áhrifarík	 í	 sambandi	 við	 hvernig	 skilaboð	

kennarinn	sendir	nemandanum.	Einnig	þarf	að	hafa	í	huga	að	líkamstjáning	getur	sagt	og	

gefið	 ýmislegt	 í	 skyn.	 Auk	 þess	 þurfa	 kennarar	 að	 vera	 þolinmóðir,	 skipulagðir	 og	

jákvæðir.	Þeir	þurfa	að	sýna	hlýju,	hafa	góðan	húmor	og	geta	sýnt	ákveðni	en	gott	er	að	

þeir	þekki	fjölbreyttar	aðferðir	sem	hægt	er	að	kenna	börnunum	að	ná	tökum	á	hegðun	

sinni.	 Þeir	 þurfa	 að	 geta	 sett	 reglur	 um	hegðun	bæði	 í	 kennslustofu	og	 í	 frímínútum.	

Kennarar	gætu	þurft	að	vera	vakandi	yfir	því	að	láta	nemendur	með	ADHD	ekki	bíða	of	
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lengi	 eftir	 aðstoð	því	 þá	 getur	hvatvísin	náð	 yfirhöndinni.	Árangursríkt	 getur	 verið	 að	

skipta	kennslustundinni	í	vinnulotur	svo	athygli	nemandans	haldist	út	tímann.	Með	því	

að	tileinka	sér	góð	vinnubrögð	eru	meiri	 líkur	á	að	árangur	náist	 í	kennslu	barna	með	

ADHD	(O'Regan,	2002;	Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001;	Rief,	2005).		

Rief	(2005)	vill	meina	að	til	þess	að	börn	með	ADHD	geti	tekið	þátt	í	starfi	inni	í	bekk	

þurfi	kennarinn	að	hafa	skýr	viðmið	og	reglur.	Gott	sé	að	reglur	um	vinnu	og	hegðun	séu	

fáar,	 skýrar	og	 skiljanlegar	og	að	nemandinn	sé	hafður	með	 í	 ráðum	þegar	 reglur	eru	

settar	og	afleiðingar	af	því	að	fara	ekki	eftir	reglum	þurfi	að	vera	ljósar.	Kennarinn	þurfi	

að	vera	samkvæmur	sjálfum	sér	og	verði	að	beita	því	sem	fyrirfram	hefur	verið	ákveðið	í	

sambandi	við	brot	á	reglum.	Ef	ekki	sé	farið	eftir	reglunum	gæti	nemandinn	hætt	að	taka	

mark	 á	 þeim	 og	 fundist	 þær	 tilgangslausar	 (Rief,	 2005).	 Kennarar	 þurfa	 að	 tengja	

viðfangsefni	í	skólanum	og	kennsluna	við	áhuga	barnanna	svo	að	börnin	hafi	vilja	til	að	

læra.	 Eitt	 af	 því	mikilvægasta	 í	 námi	 barnanna	er	 að	þau	 finni	 að	 kennaranum	þeirra	

standi	ekki	á	sama	um	þau	og	góð	tengsl	myndist	á	milli	kennara	og	barna	en	þá	er	hálfur	

sigur	unninn.	Kennarinn	þarf	að	sýna	að	hann	hafi	trú	á	nemandanum	og	sýna	honum	

virðingu	en	þá	eru	meiri	líkur	á	að	nemandinn	fari	að	treysta	honum	og	bera	virðingu	fyrir	

honum.	Börn	þurfa	mismunandi	námsefni	og	mismunandi	langan	tíma	til	að	læra	(Elín	G.	

Ólafsdóttir,	2004).	

Í	bók	Málfríðar	Lorange	og	Matthíasar	Kristiansen	(2002)	Þroski	og	hegðunarvandi	

barna	 kemur	 fram	að	kennarar	þurfa	að	vera	 sveigjanlegir	og	ákveðnir.	Gott	 skipulag	

verður	að	vera	í	skólastofunni,	aðlaga	þarf	verkefnavinnu	að	nemendum	og	aðstoða	þá	

við	 skipulagningu	á	námi	 (Matthías	Kristiansen	og	Málfríður	Lorange,	2002).	Það	gæti	

hjálpað	nemendum	að	aðgreina	námsgreinar	með	litum,	til	dæmis	er	hægt	að	hafa	öll	

námsgögn	og	bækur	í	stærðfræði	í	gulri	teygjumöppu	og	hafa	þá	sama	lit	á	stundatöflu	

fyrir	 stærðfræðitíma.	 Þá	 væri	 einnig	 sniðugt	 að	 verkefnin	 sem	 ætti	 að	 geyma	 í	

kennslustofunni	væru	á	fyrirfram	ákveðnum	stað	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Skipulag	

eins	 og	 þetta	 hentar	 ekki	 aðeins	 nemendum	 með	 ADHD	 heldur	 einnig	 flestum	

nemendum.		

Kennarar	sem	hafa	góða	þekkingu	á	ADHD	eru	líklegri	til	þess	að	leita	aðstoðar	fyrir	

nemendur	sína	og	einnig	eru	þeir	líklegri	til	að	vera	jákvæðir	gagnvart	aðferðum	til	að	
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vinna	með	nemendum	út	frá	þeirra	forsendum.	Því	má	búast	við	að	nemendur	kennara	

sem	eru	vel	að	sér	um	ADHD	fái	meiri	 stuðning	 í	 skóla	en	ella	 (Ohan,	Cormier,	Hepp,	

Visser	 og	 Strain,	 2008).	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 skýrslu	 frá	 Félags-	 og	

tryggingamálaráðuneyti	 (2008)	 er	 vanþekking	 kennara	 á	 ADHD	 eitt	 af	 því	 sem	 háir	

þjónustu	skólans	við	börn	með	ADHD	einkenni	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

Ragna	Freyja	Karlsdóttir	(2001)	segir	í	bók	sinni,	Ofvirknibókin,	að	kennarar	eigi	að	

reyna	 að	 forðast	 það	 að	 tengja	 nafn	 nemenda	 við	 eitthvað	 neikvætt,	 sem	 dæmi	 að	

forðast	„nei“og	„ekki“	setningar.	Kennarinn	má	ekki	endurspegla	neikvæðar	tilfinningar	

nemandans	því	þá	er	hann	að	styrkja	neikvæða	sjálfsmynd	hans.	Það	sem	kennurum	ber	

að	varast	í	samskiptum	sínum	við	nemanda	með	ADHD	eru	neikvæð	ummæli	um	hann,	

eins	og	þegar	hann	sýnir	slæma	hegðun	eða	lélegan	námsárangur.	Það	eykur	líkur	á	að	

nemandanum	líði	eins	og	kennarinn	sé	að	gera	lítið	úr	honum.	Eins	segir	Ragna	að	það	

væri	einnig	gott	 fyrir	kennara	að	forðast	það	að	bera	nemanda	með	ADHD	saman	við	

aðra	 nemendur	 í	 bekknum	 eða	 systkini	 þeirra	 í	 skólanum	 sem	 eru	 þægari,	 duglegri,	

kurteisari	eða	betri	en	hann.	Þetta	gæti	látið	nemandanum	líða	illa	og	fyrir	vikið	verður	

hann	ekki	duglegri	við	námið	og	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmyndina.	Gott	er	að	kennarinn	

hrósi	og	umbuni	nemandanum	við	viðeigandi	aðstæður	en	það	styrkir	jákvæða	hegðun	

nemandans	og	þá	er	líklegt	að	þessi	hegðun	verði	endurtekin	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	

2001).			

Reynsla	kennara	sýnir	að	það	hjálpar	oft	nemendum	með	ADHD	að	vera	 í	 ró	og	

næði	þegar	vinna	á	verkefni	og	getur	það	hjálpað	til	ef	þeir	fá	að	vera	með	heyrnartól	og	

hlusta	á	tónlist	til	þess	að	forðast	áreiti.	Kennarinn	getur	einnig	stöku	sinnum	minnkað	

eða	slökkt	 ljós	 í	kennslustofunni	 til	þess	að	skapa	ró	og	næði	 fyrir	alla	nemendur	sína	

(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Við	aðlögun	náms-	og	kennsluaðferða	verður	að	taka	mið	af	

aldri	og	þroska	barnsins.	Barn	sem	er	með	ADHD	getur	haft	góðan	skilning	á	náminu	en	

hins	vegar	gæti	það	verið	að	kljást	við	minniserfiðleika	sem	geta	haft	áhrif	á	námsgetu	

þeirra	og	er	mikilvægt	að	kennarinn	geri	greinarmun	þar	á.	Þegar	nemandinn	á	erfitt	með	

að	einbeita	sér	í	skólastofunni	má	taka	til	ýmissa	ráða	eins	og	að	leyfa	honum	að	leysa	

önnur	verkefni.	Stundum	á	nemandinn	erfitt	með	einbeitningu	sökum	spennu,	þá	er	gott	

að	 leyfa	 honum	 að	 krassa	 á	 blað	 í	 tíma,	 handfjatla	 lítinn	 hlut	 eins	 og	 strokleður,	
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stressbolta	eða	teygju,	en	það	getur	hjálpað	honum	við	að	losa	um	spennuna	(Ingibjörg	

Karlsdóttir,	2013).		

	 Börn	 sem	greind	 eru	með	ADHD	þurfa	 yfirleitt	 annars	 konar	 úrræði	 í	 námi	 en	

önnur	börn.	Það	er	algengt	að	þau	hafi	erfiðleika	í	vinnsluminni	og	hægan	vinnsluhraða.	

Þetta	 verður	 til	 þess	 að	 þau	 hafa	 lítið	 úthald	 við	 nám	 og	 eiga	 erfitt	 með	 að	 muna	

upplýsingar,	vinna	úr	þeim	og	komast	að	niðurstöðu.	Þau	eiga	því	oft	erfitt	með	að	koma	

frá	sér	skipulagðri	 frásögn	hvort	 sem	það	er	munnlega	eða	skriflega.	Þau	eiga	 líka	oft	

erfitt	með	að	skilja	og	beita	stærðfræðilegum	hugtökum	og	að	leysa	löng	verkefni	(Rief,	

2005).	Til	þess	að	koma	til	móts	við	nemendur	með	ADHD	þarf	kennarinn	að	vera	opinn	

fyrir	því	að	kynna	sér	og	nota	fjölbreyttar	aðferðir.	Hann	þarf	að	hafa	skýrar	vinnureglur	

og	gott	er	að	hafa	allt	skipulag	eins	sjónrænt	og	hægt	er.	Gott	er	að	stundatafla	nemanda	

með	ADHD	sé	myndræn	og	að	upplýsa	hann	reglulega	um	hvað	sé	næst	á	dagskrá	því	

nemandi	með	ADHD	þarf	 alltaf	 að	 vita	 hvað	 sé	 næst	 á	 dagskrá	 (Ingibjörg	 Karlsdóttir,	

2013).	

Nemanda	með	ADHD	hentar	oftast	best	að	sitja	í	návígi	við	kennarann	en	það	eykur	

öryggi	hans	og	auðveldar	kennaranum	að	 leiðbeina	honum.	Heppilegt	er	að	hann	sitji	

helst	 ekki	 þar	 sem	 umgangur	 er	 og	 ónæði	 svo	 sem	 við	 dyr	 eða	 glugga.	 Þetta	 getur	

auðveldað	honum	að	spyrja	spurninga	og	gefur	honum	styrk.	Sumum	nemendum	hentar	

betur	að	sitja	aftast	til	að	hafa	yfirsýn	yfir	bekkinn.	Best	væri	að	hafa	fasta	reglu	á	því	hvar	

nemandinn	situr	því	hann	gæti	átt	erfitt	með	slíkar	breytingar.	Allt	þetta	þarf	að	vega	og	

meta	 fyrir	hvern	nemanda	og	 finna	út	hvar	heppilegast	sé	að	hann	sitji	 (Ragna	Freyja	

Karlsdóttir,	2001).		

Allt	 það	 sem	 hefur	 komið	 fram	 hér	 að	 ofan	 eru	 þættir	 sem	 hafa	 komið	 í	 ljós	 í	

gegnum	árin	og	skipta	máli	þegar	kennari	kennir	nemanda	með	ADHD.	Kennarar	þurfa	

að	meta	hvert	og	eitt	tilfelli	og	sjá	hvernig	þessir	hlutir	passa	í	nemendahópi	þeirra.		

	

 

2.3.4	ADHD	í	stærðfræðinámi	

Stærðfræði	getur	reynst	mörgum	nemendum	erfið	en	fyrir	nemendur	með	ADHD	getur	

hún	reynst	þeim	sérstaklega	erfið	því	stærðfræði	reynir	á	minni,	skipulag	og	einbeitingu.	
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Nemendur	þurfa	að	muna	reglur	og	jöfnur	ásamt	því	að	nota	minnið	við	að	leysa	þrautir	

sem	reynir	á	úthald	og	einbeitingu.	Nemendur	með	ADHD	eiga	einnig	margir	við	aðra	

námsörðugleika	að	stríða	(Rief,	2003).	Wei,	Yu	og	Shaver	(2014)	rannsökuðu	1.888	börn	

sem	höfðu	bæði	ADHD	og	námsörðugleika	en	niðurstöður	þeirra	benda	til	þess	að	það	

séu	meiri	líkur	en	minni	að	ein	röskun	sé	afleiðing	af	annarri.	Því	eru	börn	sem	hafa	bæði	

ADHD	 og	 námsörðugleika	 í	 raun	með	 tvær	 aðskildar	 raskanir	 sem	 vinna	 saman	 gegn	

barninu	og	getur	haft	þau	áhrif	að	barnið	sé	með	alvarlegri	námsörðugleika	en	ella	(Wei	

o.fl.,	2014).		

Dendy	(2011)	segir	að	mikilvægt	sé	þegar	nemendur	læra	stærðfræði	að	þeir	nýti	

það	sem	þeir	hafa	lært	áður	og	byggi	ofan	á	þá	þekkingu.	Góður	grunnur	í	stærðfræði	er	

mikilvægur	þegar	 stærðfræðin	verður	 flóknari	en	nemendur	þurfa	að	geta	áttað	sig	á	

hvaða	 þekkingu	 þarf	 að	 nota	 til	 þess	 að	 leysa	 verkefnið.	 Þegar	 nemendur	 eiga	 í	

erfiðleikum	 með	 vinnsluminni	 eins	 og	 er	 oft	 hjá	 börnum	 með	 ADHD	 þá	 eiga	 þeir	 í	

erfiðleikum	með	að	átta	sig	á	hvaða	þekkingu	á	að	nota.	Erfiðleikar	með	vinnsluminni	

gerir	nemendum	erfitt	að	muna	upplýsingar	og	hafa	yfirsýn	yfir	upplýsingarnar	á	meðan	

þeir	framkvæma	margar	mismunandi	aðgerðir	eins	og	er	oft	í	stærðfræðiverkefnum.	Að	

læra	 stærðfræði	 þarfnast	 mikillar	 einbeitingar,	 nemendur	 þurfa	 að	 fylgja	 langri	

atburðarrás	og	röksemdarfærslu	sem	getur	reynst	nemendum	með	ADHD	erfitt.	Einnig	

getur	athyglisbresturinn	haft	áhrif	á	hve	hratt	nemandi	getur	farið	í	gegnum	útreikninga,	

flokka	upplýsingar	og	 fylgja	 fjölþættum	aðgerðum.	Hægt	 vinnsluminni	 getur	haft	þær	

afleiðingar	að	það	krefst	mikillar	orku	fyrir	nemendur	að	komast	í	gegnum	verkefni	og	

getur	það	haft	áhrif	á	lausnaleit	(e.	problem	solving)	þeirra	(Dendy,	2011).		

Nemendur	með	ADHD	geta	átt	í	erfiðleikum	með	röðun	eins	og	til	dæmis	að	leysa	

algebru	 dæmi	 og	 annars	 konar	 reikninga	 sem	 eru	 í	mörgum	 skrefum.	 Þeir	 geta	 átt	 í	

erfiðleikum	með	að	sleppa	tölum	í	talningu	sem	dæmi	3,	6,	9,	12,	15....	og	svo	framvegis	

og	einnig	að	greina	og	nota	mynstur.	Margt	sem	tengist	skynfærunum	reynist	nemendum	

með	ADHD	einnig	erfitt	eins	og	til	dæmis	samhæfing	skynjunar	og	hreyfinga.	Að	skrifa	

upp	verkefni	af	töflunni	eða	úr	bók	getur	verið	erfitt	ásamt	því	að	skrifa	tölur	og	aukastafi	

í	réttri	röð.	Að	þurfa	að	reikna	og	skrifa	á	fyrirfram	ákveðnu	plássi	getur	einnig	reynst	

þeim	erfitt	ásamt	því	að	hafa	bil	á	milli	dæma.	Hraði	þeirra	við	skrift	er	ýmist	of	hraður	

eða	of	hægur.	Ef	þeir	skrifa	of	hratt	verður	skriftin	illskiljanleg	en	ef	þeir	skrifa	of	hægt	
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eiga	þeir	erfitt	með	að	halda	í	við	samnemendur	sína	eða	að	klára	verkefni/próf.	Þessir	

erfiðleikar	verða	til	þess	að	nemendur	gera	margar	villur	og	þurfa	því	oft	að	stroka	út	og	

leiðrétta	sem	getur	valdið	pirringi	hjá	þeim	(Rief,	2003).	

Erfiðleikar	með	að	greina	samhengi	í	texta	geta	skapað	vandamál	hjá	nemendum	

með	ADHD.	Þetta	getur	valdið	því	að	þeir	eiga	erfitt	með	að	leysa	orðadæmi	en	þeir	átta	

sig	 ekki	 á	 hvað	 er	 verið	 að	 biðja	 um	 og	 geta	 ekki	 greint	 á	 milli	 nauðsynlegra	 og	

ónauðsynlegra	upplýsinga.	Í	dag	er	mikið	lagt	upp	úr	því	að	nemendur	geti	skrifað	hvað	

þeir	eru	að	hugsa	og	hvernig	þeir	leysa	dæmi.	Nemandi	sem	er	sterkur	í	stærðfræði	en	á	

í	erfiðleikum	með	að	tjá	sig	skriflega	getur	átt	í	erfiðleikum	með	þetta.	Hann	getur	líka	

átt	í	erfiðleikum	með	sjálfsvöktun	og	sjálfsstjórn	en	það	kemur	fram	í	erfiðleikum	með	að	

ákveða	hversu	langan	tíma	þarf	í	hvert	dæmi,	að	átta	sig	á	hvort	eitthvað	sé	ekki	að	virka	

eða	gengur	ekki	upp	(Rief,	2003).		

ADHD	 getur	 haft	 áhrif	 á	 framvindu	 stærðfræðináms	 en	 tileinkun	 nýrra	 aðferða	

krefst	 mikillar	 einbeitingar	 og	 getur	 smávegis	 truflun	 raskað	 náminu.	 Algengt	 er	 að	

nemendur	með	ADHD	rugli	saman	tölum	eða	formerkjum	og	getur	það	því	verið	erfitt	

fyrir	nemandann	að	sjá	hvað	hann	gerði	vitlaust	í	dæminu.	En	nemendur	með	ADHD	fara	

auk	þess	síður	yfir	dæmin	til	þess	að	læra	af	mistökum	sínum	(Rief,	2003).		

Áþreifanlegir	 hlutir	 geta	 verið	 gagnlegir	 fyrir	 nemendur	 með	 ADHD	 í	

stærðfræðinámi.	 Kennarinn	 getur	 notað	 kubba,	 steina,	 pappír	 eða	 annað	 sem	 er	 við	

hendi	 til	 þess	 að	 koma	efninu	 enn	betur	 til	 skila.	Hann	 gæti	 til	 dæmis	 kennt	 brot	 og	

deilingu	með	því	að	skipta	epli	í	nokkra	bita	og	skipta	á	milli	nemenda	en	nemendur	með	

ADHD	skilja	oft	betur	hluti	þegar	þeir	eru	sýnilegir	en	ekki	bara	tölustafir	á	blaði	(Rief,	

2003).	Myndræn	framsetning	getur	einnig	verið	hjálpleg,	sérstaklega	hjá	þeim	sem	eru	

með	 lestrarörðugleika.	 Þeir	 eiga	 auðveldara	með	 að	 sjá	 dæmin	 fyrir	 sér	 í	myndrænu	

samhengi	og	leysa	dæmin	út	frá	þeim	grunni	(Gregg,	2009).		

 

Samantekt	
ADHD	er	taugaröskun	sem	getur	haft	áhrif	á	daglegt	líf	einstaklings.	Fylgiraskanir	fylgja	

oftast	 þeim	 sem	 greindir	 eru	 með	 ADHD	 og	 þá	 helst	 sértækir	 námsörðugleikar,	
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mótþróaþrjóskuröskun	og	 svefntruflanir.	 Börn	 sem	eru	 greind	með	ADHD	 gætu	 þurft	

annars	konar	úrræði	í	námi	en	önnur	börn	þar	sem	algengt	er	að	þau	eigi	í	erfiðleikum	

með	vinnsluminni	og	hafi	hægan	vinnsluhraða.	Það	er	mikilvægt	í	námi	barna	að	þau	finni	

að	kennaranum	standi	ekki	á	sama	um	þau	og	að	góð	tengsl	myndist	á	milli	þeirra.	Ef	

nemandi	upplifir	að	kennari	hafi	trú	á	sér	og	sýnir	virðingu	í	verki	og	hugsun	þá	eru	meiri	

líkur	á	að	nemandi	geri	slíkt	hið	sama	(Elín	G.	Ólafsdóttir,	2004).		

Mikilvægt	er	að	kennarar	leiti	sér	upplýsinga	um	ADHD	ef	grunur	leikur	á	um	slíka	

röskun	 hjá	 nemendum	 en	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 kennarar	 sem	 hafa	 góða	

þekkingu	 á	 ADHD	 eru	 líklegri	 til	 að	 leita	 aðstoðar	 fyrir	 nemendur	 og	 vera	 jákvæðir	

gagnvart	aðferðum	til	að	vinna	með	þeim	(Ohan	o.fl.,	2008).	Til	þess	að	koma	til	móts	við	

sem	flesta	nemendur	er	mikilvægt	að	kennarar	tileinki	sér	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	

en	hlutbundin	vinna	getur	verið	gagnleg	fyrir	nemendur	með	ADHD	(Rief,	2003).	Einnig	

er	mikilvægt	þegar	nemendur	læra	stærðfræði	að	þeir	nýti	það	sem	þeir	hafa	lært	áður	

og	 byggi	 ofan	 á	 þá	 þekkingu	 en	 góður	 grunnur	 í	 stærðfræði	 er	 mikilvægur	 þegar	

stærðfræðin	verður	flóknari.	Þetta	getur	reynst	börnum	með	ADHD	erfitt	þar	sem	þau	

geta	átt	í	erfiðleikum	með	vinnsluminni	og	vinnsluhraða.	Þau	fara	hægar	yfir	verkefnin	

og	fer	mikil	orka	í	að	leysa	nokkur	verkefni	(Dendy,	2011).		
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3 Aðferðafræði		

Í	 þessari	 rannsókn	er	 leitað	 svara	 við	 rannsóknarspurningunni	 „Hvaða	 leiðir	má	 fara	 í	

stærðfræðikennslu	 í	almennum	bekk	 til	að	skapa	góð	námstækifæri	 í	 stærðfræði	 fyrir	

nemenda	með	ADHD?“	Hér	verður	greint	frá	þeim	aðstæðum	sem	rannsakandi	vinnur	í	

og	hvar	rannsóknin	fór	fram,	rannsóknaraðferð,	gagnaöflun	og	úrvinnslu	og	framkvæmd	

rannsóknarinnar.	 Einnig	 verður	 sagt	 frá	 vali	 á	 þátttakendum	 og	 hvaða	 siðferðilegu	

takmarkanir	fylgdu	rannsókninni.				

	Stuðst	var	við	eigindlega	aðferðafræði	(e.	qualitative	research)	við	rannsóknina.	

Lichtman	(2013)	segir	að	eigindleg	aðferðafræði	sé	kerfisbundin	rannsóknaraðferð	sem	

byggir	 að	 mestu	 leyti	 á	 sjónrænum	 og	 munnlegum	 samskiptum	 fólks	 til	 að	 svara	

spurningum.	 Rannsakandi	 skiptir	miklu	máli	 í	 eigindlegri	 aðferðafræði	 því	 að	 túlkanir	

hans	byggja	á	reynslu	og	bakgrunni	hans.	Rannsakandi	aflar	upplýsinga	frá	fólki,	flokkar	

þær	og	túlkar	með	því	að	nota	augu	og	eyru	sem	greiningartæki.	Rannsakandi	gerir	oft	

vettvangsathuganir	 og/eða	 tekur	 djúp	 viðtöl	 við	 fólk	 í	 sínu	 náttúrulega	 umhverfi	 eða	

félagslegum	 aðstæðum.	 Tilgangurinn	 er	 að	 lýsa,	 skilja	 og	 túlka	 mannleg	 samskipti,	

mannleg	fyrirbæri	og	hvernig	manneskjur	verka	á	hver	aðra.		

Lichtman	(2013)	segir	einnig	að	eigindleg	aðferðafræði	hefur	ekki	þann	tilgang	að	

prófa	 tilgátur	 eða	 alhæfa	 um	 aðra	 hópa.	 Þar	 er	 heldur	 ekki	 stefnt	 að	 hlutleysi	

rannsakanda	þar	sem	það	er	ekki	í	samræmi	við	kenningu	eigindlegrar	aðferðafræði	um	

að	 veruleikinn	 sé	 félagsleg	 hugsmíð.	 Að	 hans	 mati	 hefur	 rannsakandi	 skoðanir	 á	

rannsóknarefninu	og	hann	síar	upplýsingar	með	því	að	nota	eyru	og	augu	ásamt	því	að	

bakgrunnur	hans,	þekking,	reynsla	og	færni	hafa	áhrif	á	túlkunina.		

3.1	Rannsóknaraðferð	
Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 leita	 að	því	 hvaða	 kennsluhættir	 hentuðu	nemenda	

með	ADHD	í	stærðfræðikennslu	á	unglingastigi.	Rannsakandi	hitti	18	nemendur	í	7.	bekk	

í	 24	 skipti	 og	 lagði	 fyrir	 þá	 verkefni	 sem	 hann	 taldi	 að	 væru	 áhugaverð	 og	 verðug.	

Verkefnin	 voru	 valin	 úr	 námsefninu	Geisla	 3A	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 rúmmál	 (2012).	

Nemendur	bekkjarins	styðjast	í	stærðfræðinámi	sínu	við	námsefnið	Geisla	og	Stiku	og	var	
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inntak	þess	námsefnis	því	haft	til	hliðsjónar	við	verkefnaval.	Megininntakið	var	rúmmál	

ferstrendinga,	mælieiningar	og	almenn	brot.		

Ég	 valdi	 þá	 leið	 að	 framkvæma	 starfendarannsókn	 til	 þess	 að	 leita	 svara	 við	

rannsóknarspurningunni	 minni.	 Orðið	 starfendarannsókn	 er	 notað	 til	 þess	 að	 lýsa	

rannsóknum	sem	kennarar	í	skólum	vinna	til	þess	að	þróa	og	bæta	eigið	starf	og	skapa	

nýja	þekkingu.	Kennarar	sem	framkvæma	starfendarannsókn	beina	athyglinni	að	eigin	

starfsháttum	og	þeir	prófa	nýjar	aðferðir	sem	þeir	taka	sjálfir	þátt	í	að	móta.	Athuganir	

eru	gerðar	á	því	hvernig	til	tekst	með	því	að	afla	gagna	sem	síðan	eru	greind	og	túlkuð	

(Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2009).	 Þegar	 þessi	 leið	 er	 farin	 þá	 er	 rannsakandinn	 sjálfur	 í	

sviðsljósinu.	Hann	skoðar	þá	eigin	starfshætti	með	það	í	huga	að	öðlast	betri	skilning	á	

þeim	og	þróa	þá	til	betri	vegar.	Þetta	tvöfalda	hlutverk	rannsakandans	gerir	þetta	snið	

öðruvísi	 en	 hin	 hefðbundnu	 rannsóknarsnið.	 Í	 hefðbundnum	 rannsóknum	 er	 rödd	

rannsakandans	ekki	eins	sjáanleg	vegna	þess	að	þar	rýnir	rannsakandinn	í	gjörðir	annarra.	

Þess	vegna	þarf	að	gera	góða	grein	fyrir	aðstæðum	og	forsendum	(McNiff,	2010).		

 

3.2	Gagnaöflun	
Í	starfendarannsóknum	safnar	rannsakandi	gögnum	úr	eigin	starfi.	Hafdís	Guðjónsdóttir	

(2011)	bendir	á	að	mikilvægt	sé	að	rannsakendur	séu	duglegir	að	skrá	hjá	sér	og	safna	

gögnum	 í	 tengslum	 við	 rannsóknina	 svo	 að	 reynsla	 og	 sýn	 þátttakenda	 sé	 fönguð.	 Í	

upphafi	ættu	gögnin,	t.d	rannsóknardagbók,	að	sýna	stöðu	rannsakandans	og	smátt	og	

smátt	 taka	 breytingum	 samhliða	 breyttum	 hugsunarhætti	 og	 vinnubrögðum.	 Hafdís	

(2011)	leggur	líka	áherslu	á	fjölbreytta	gagnaöflun	svo	sem	rannsóknardagbók,	verkefni,	

próf,	myndir,	vettvangsathuganir	og	upptökur	af	samræðum.	

 

3.2.1	Rannsóknardagbók	og	vettvangsathuganir	

Ég	 hélt	 rannsóknardagbók	 allan	 tímann.	 Þegar	 ég	 lít	 til	 baka	 sé	 ég	 hvað	

rannsóknardagbókin	mín	var	er	mikilvæg	fyrir	þetta	verkefni.	Án	hennar	væri	 lítið	um	

gögn	 til	 þess	 að	 skoða	 í	 þessari	 rannsókn.	 Í	 dagbókina	 skráði	 ég	 ígrundanir,	 hugsanir,	

hugmyndir,	 tilfinningar	og	vangaveltur.	 Í	upphafi	átti	ég	erfitt	með	að	skrifa	eitthvað	 í	
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dagbókina,	ég	var	feimin	við	þessi	dagbókarskrif.	Smátt	og	smátt	jókst	ritgleði	mín	og	ég	

hætti	 að	 vera	 feimin.	 Ég	 var	 mjög	 dugleg	 að	 skrifa	 í	 dagbókina	 og	 gerði	 það	

samviskusamlega	 eftir	 hverja	 kennslustund.	 Mér	 þótti	 gott	 að	 geta	 haldið	 utan	 um	

kennslustundirnar,	hvað	fór	fram	og	mínar	vangaveltur	eftir	hvern	tíma	og	geta	velt	því	

fyrir	mér	seinna	meir	hvað	var	að	eiga	sér	stað	á	þessum	tíma.		

Ég	safnaði	gögnum	meðal	annars	með	vettvangsathugunum	en	þá	lagði	ég	sérstaka	

áherslu	á	að	fylgjast	vel	með	því	sem	átti	sér	stað	í	kennslustundum	hjá	mér,	bæði	með	

því	að	horfa	og	hlusta.	Með	vettvangsathugunum	fær	rannsakandi	mikilvæga	vitneskju	

frá	 þeim	 sem	 rannsakaðir	 eru	 í	 gegnum	 athuganir	 á	 einstaklingum,	 í	 þessu	 tilfelli	

nemendum	 í	 þeirra	 eigin	 umhverfi,	 það	 er	 að	 segja	 í	 skólanum	 þeirra.	 Með	

vettvangsathugunum	 nær	 rannsakandi	 að	 skrá	 niður	 upplýsingar	 sem	 og	 hegðun	 og	

atferli	sem	hann	verður	vitni	að.	Helsti	vankanturinn	við	slíka	athugun	er	sá	að	nemendur	

gætu	mögulega	hagað	sér	öðruvísi	þar	sem	þeir	vita	að	 fylgst	er	með	þeim	(Creswell,	

2012).	Ég	var	bæði	rannsakandi	og	kennari	og	því	tel	ég	að	nemendur	hafi	ekki	séð	mig	

sem	hinn	týpíska	rannsakanda	og	því	ekki	hagað	sér	öðruvísi	en	venjulega.	Í	lok	hverrar	

kennslustundar	 var	 ég	 dugleg	 að	 skrá	 hjá	 mér	 hvernig	 ég	 upplifði	 kennslustundina,	

hvernig	mér	fannst	hlutirnir	ganga,	hvort	það	mætti	eitthvað	bæta	og	þá	hvað	og	hvernig.	

Ég	átti	það	til	að	skrifa	niður	punkta	hjá	mér	í	kennslustundum	ef	það	var	eitthvað	sem	

mér	fannst	ég	alls	ekki	mega	gleyma.	Vettvangsnóturnar	mínar	voru	oft	á	tíðum	staður	

fyrir	hugstormun	þar	sem	ég	leitaði	lausna,	fékk	hugmyndir	um	kennsluaðferðir	og	velti	

fyrir	mér	hvort	ég	væri	á	réttri	leið	í	átt	að	verða	betri	kennari.	Þessar	upplýsingar	skráði	

ég	í	dagbókina	mína	og	reyndi	að	skrá	allt	eins	nákvæmlega	og	ég	gæti	svo	ég	gæti	lesið	

yfir	færsluna	og	fundist	ég	vera	komin	aftur	í	kennslustundina.	Þannig	gæti	ég	líka	fært	

dæmi	úr	dagbókinni	í	lokaverkefnið	sjálft	og	boðið	lesendum	að	upplifa	kennslustund	eða	

atburð.	

 

3.2.2	Samræður	við	aðra	

Ég	tel	mig	vera	ósköp	heppna	með	fólk	í	kringum	mig,	samstarfsfélaga	og	leiðbeinanda.	

Mér	finnst	ég	alltaf	græða	mikið	á	fundum	með	leiðbeinandanum	mínum.	Ég	fór	í	eitt	

skiptið	til	hans	í	algjörum	mínus,	mér	fannst	verkefnið	ekki	vera	að	ganga	upp	hjá	mér.	
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Þegar	ég	fór	út	af	fundinum	þá	fannst	mér	eins	og	mér	hefði	verið	gefinn	stór	skammtur	

af	 jákvæðni.	Ég	sá	að	ég	var	á	réttri	 leið	og	að	hugsanir	mínar	voru	réttar.	Það	er	svo	

gaman	og	uppbyggjandi	og	gefur	manni	annað	sjónarhorn	að	ræða	við	aðra	um	það	sem	

maður	er	að	fást	við	og	það	skemmir	ekki	þegar	aðilinn	sem	rætt	er	við	hefur	gífurlegan	

áhuga	á	því	 sem	maður	er	 að	gera	og	 segja	og	 sýnir	því	óskipta	athygli,	 gefur	 ráð	og	

leiðbeinir	á	góðan	en	gagnrýninn	hátt.		

Allur	undirbúningur	fyrir	kennslu	var	unninn	í	samstarfi	við	samkennara	en	það	er	

alltaf	jafn	gaman	að	ræða	við	hann	og	uppbyggjandi.	Ég	fæ	alltaf	á	tilfinninguna	að	ég	sé	

að	gera	eitthvað	rétt	þegar	ég	ræði	við	hann.	

Uppbyggileg	 umræða	 við	 samstarfsfólk	 og	 leiðbeinanda	 hefur	 verið	 gífurlega	

mikilvæg	 í	 öllu	 rannsóknarferlinu.	 Hún	 hefur	 auðveldað	 mér	 alla	 vinnu	 í	 kringum	

verkefnið	í	heild	sinni.	Það	er	svo	ótal	margt	sem	sprettur	upp	úr	samræðum	og	spjalli.	

Það	getur	reynst	erfitt	að	burðast	einn	með	hugsanir	og	tilfinningar	og	þá	er	 	gott	og	

jafnvel	 nauðsynlegt	 að	 geta	 fengið	 eyra	 sem	 hlustar	 og	 ef	 til	 vill	 klapp	 á	 bakið	 eða	

hvatningu,	gagnrýni	eða	annað	sjónarhorn	á	hlutina.		

 

3.2.3	Gögn	af	vettvangi	

Þegar	 gögnum	 af	 vettvangi	 er	 safnað	 saman	 samviskusamlega	 og	 reglulega	 geta	 þau	

varpað	 ljósi	 á	 það	 hvað	 á	 sér	 stað	 innan	 veggja	 kennslustofunnar	 ásamt	 því	 hvaða	

breytingar	hafa	orðið	á	starfi	kennarans.	Gögnin	sem	ég	safnaði	eru	allt	frá	því	að	vera	

minnismiðar	úr	minnismiðablokk	sem	ég	hef	alltaf	með	mér	í	kennslunni	yfir	 í	að	vera	

verkefni	nemenda.	Með	því	að	vera	dugleg	að	safna	gögnum	gat	ég	skoðað	þau	og	metið	

og	nýtt	þau	til	að	finna	leiðir	að	svörum	við	rannsóknarspurningu	minni.	Það	að	ég	hafi	

safnað	gögnum	samviskusamlega	og	reglulega	hjálpaði	mér	að	greina	það	sem	átti	sér	

stað	í	kennslustundum	og	hvaða	breytingar	urðu	á	mínu	starfi	og	námi	nemendanna.			

 

3.3	Gagnaúrvinnsla	
Lichtman	 (2013)	 hefur	 þá	 skoðun	 að	 gagnagreining	 ætti	 að	 fara	 fram	 samhliða	

gagnaöflun	en	hún	bendir	á	að	oft	byrja	rannsakendur	ekki	að	greina	gögnin	fyrr	en	allri	
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gagnaöflun	er	lokið.	Notast	var	við	túlkandi	greiningu	til	að	greina	gögnin	en	hún	er	ein	

af	þeim	leiðum	sem	er	notuð	við	úrvinnslu	gagna	í	eigindlegum	rannsóknum.	Túlkandi	

greining	felur	í	sér	að	rannsakandi	rýnir	í	niðurstöður	rannsóknar	og	greinir	hugsmíðar,	

þemu	 og	 mynstur	 sem	 ná	 að	 útskýra	 og	 lýsa	 því	 sem	 hann	 er	 að	 rannsaka.	

Gagnagrunurinn	er	brotinn	upp	í	merkingabærar	einingar	en	þá	er	átt	við	einingar	sem	

geta	staðið	einar	og	óháðar	öðrum	gögnum	og	hafa	þær	ákveðnar	upplýsingar	að	geyma.	

Þar	næst	eru	búnir	til	yfirflokkar	sem	ná	að	halda	utan	um	gögnin	og	til	að	hjálpa	enn	

frekar	við	að	greina	gögnin	er	hægt	að	búa	til	undirflokka.	Flokkarnir	voru	búnir	til	út	frá	

gögnunum	sjálfum	og	því	var	unnið	samkvæmt	aðferð	grundaðrar	kenningar.	Hægt	er	að	

draga	ályktanir	af	gögnum	þegar	búið	er	að	vinna	með	þau	á	þennan	hátt	og	átta	sig	á	

hugsanlegum	þemum	(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).		

Við	greiningu	gagna	fór	ég	yfir	rannsóknardagbókina	mína	og	valdi	dagbókarfærslur	fyrir	

rannsóknina	 með	 það	 í	 huga	 að	 það	 sem	 mér	 þótti	 merkilegast,	 minnistæðast	 og	

lærdómsríkast	myndi	koma	fram.	Einnig	skoðaði	ég	verkefni	nemenda	og	reyndi	að	finna	

þau	gögn	sem	túlkuðu	aðstæður	og	upplifun	sem	best	hverju	sinni.	Ég	skipti	gögnunum	

upp	í	þrjú	þemu,	fyrsta	þemað	er	sjálfstraust	Gunnars,	annað	er	upplifun	mín	á	Gunnari	

og	námsörðugleikum	hans	og	þriðja	og	síðasta	er	hverju	ég	hef	breytt	í	kennslu	minni	og	

samskiptum	við	Gunnar.		

 

3.4	Þátttakendur		
Aðalþátttakendurnir	í	þessari	rannsókn	eru	ég	(rannsakandi)	og	nemandi	í	7.	bekk	sem	

greindur	er	með	ADHD.	Ásamt	okkur	eru	bekkjarfélagar	hans,	samstarfskennari	minn	og	

stuðningsfulltrúi	 sem	 fylgir	 bekknum	 einnig	 þátttakendur	 og	 hluti	 af	 rannsókninni.	

Bekkurinn	telur	18	nemendur.	Erfitt	hefur	verið	að	fá	nemandann	sem	er	með	ADHD	til	

þess	að	koma	sér	af	stað	í	vinnu,	halda	einbeitingu	og	sýna	námsefninu	áhuga.		

 

3.5	Siðferðileg	málefni	
Sigurður	Kristinsson	(2013)	fjallar	um	fjögur	atriði	sem	hann	telur	að	þurfi	að	 liggja	til	

grundvallar	 þeim	 siðareglum	 sem	 gilda	 um	 vísindarannsóknir:	 Sjálfræði,	 skaðleysi,	
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velgjörðir	og	réttlæti.	Sé	sjálfræðisreglunni	fylgt,	sýnir	rannsakandi	sjálfræði	þátttakenda	

virðingu.	Í	því	felst	að	rangt	er	að	nota	fólk	til	vísindarannsókna	án	þess	að	það	hafi	veitt	

upplýst	samþykki.	Með	skaðleysisreglunni	gengur	rannsakandi	úr	skugga	um	að	þátttaka	

feli	ekki	í	sér	áhættu	fyrir	þátttakanda	né	verði	til	skaða	fyrir	hann.	Velgjörðarreglan	fjallar	

um	skylduna	til	þess	að	láta	sem	best	af	sér	leiða	og	gera	rannsóknir	sem	eru	heildinni	til	

hagsbóta.	 Réttlætisreglan	 fjallar	 um	 ávinning	 af	 þátttöku	 í	 rannsókn.	 Ekki	 er	 um	

fjárhagslegan	ávinning	að	ræða,	en	með	þátttöku	fá	þátttakendur	tækifæri	til	að	koma	

reynslu	sinni	á	framfæri	og	leggja	þannig	sitt	af	mörkum	til	að	hafa	áhrif	á	aðstæður	sínar	

og	annarra	(Sigurður	Kristinsson,	2013).		

Öll	þessi	atriði	sem	liggja	til	grundvallar	siðferði	 í	 rannsóknum	voru	virt	við	gerð	

rannsóknarinnar.	Fyllstu	nafnleyndar	var	gætt	og	við	túlkun	gagna	var	gætt	sanngirni.		

 

3.6	Framkvæmd	–	bakgrunnur	rannsóknar.		
Hér	 mun	 ég	 greina	 frá	 þeim	 aðstæðum	 sem	 ég	 vinn	 við	 í	 skólanum	 ásamt	 því	

kennsluskipulagi	sem	var	í	gangi	á	meðan	ég	framkvæmdi	rannsóknina.		

Ég	finn	fyrir	miklu	trausti	frá	stjórnendum	skólans	en	þeir	eru	alltaf	tilbúnir	til	þess	

að	 gera	 breytingar	 og	 leyfa	 kennurum	 að	 þróa	 kennslu	 sína	 og	 prófa	 nýjar	 leiðir.		

Stærðfræðikennslan	hefur	tekið	miklum	breytingum	á	síðustu	árum	og	erum	við	farin	að	

vinna	mikið	með	rafbækur,	vendikennslu	og	margt	fleira.	Skólinn	er	velbúinn	af	gögnum	

og	þar	er	allt	til	alls.	Ég	er	með	samstarfsfélaga	í	7.	bekk	en	við	höfum	sameiginlega	sýn	

og	 hugmyndir	 um	 skóla,	 kennslu	 og	 lífið.	 Hún	 er	 algjör	 reynslubolti	 þegar	 kemur	 að	

stærðfræðikennslu	og	er	hún	fyrirmynd	mín	í	þeim	efnum.	Ég	er	mjög	heppin	með	að	

hafa	fengið	hana	sem	samstarfskennara	því	hún	vill	styðja	mig	í	einu	og	öllu.	Ég	get	leitað	

til	hennar	hvenær	sem	er	og	með	hvað	sem	er.	Hún	er	alltaf	til	í	að	hjálpa	mér.	Þegar	ég	

leitaði	til	hennar	með	lokaverkefnið	mitt	og	spurði	hana	hvað	við	gætum	gert	varðandi	

námsefnið	í	7.	bekk	þá	fékk	ég	svar	frá	henni	,,Hvað	er	það	sem	þú	vilt	gera?”.	Þetta	er	

gott	dæmi	um	það	hvað	hún	er	opin	fyrir	öllum	breytingum	og	að	hún	vilji	styðja	mig	í	því	

sem	ég	er	að	gera.	Við	settumst	niður	einn	eftirmiðdag	eftir	kennslu	og	ræddum	aðeins	

um	það	hvað	það	væri	sem	við	vildum	gera.	Þar	sem	við	erum	farin	að	meta	7.	bekk	út	
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frá	hæfniviðmiðum	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	höfðum	við	svo	marga	möguleika.	

Við	vorum	ekki	bundnar	og	gátum	gert	nánast	hvað	sem	er.	

	Eftir	nokkra	umhugsun	tókum	við	þá	ákvörðun	að	að	fyrsta	viðfangsefnið	okkar	

yrði	rúmmál	og	ákváðum	við	að	vinna	ekki	beint	eftir	bókinni.	Við	byrjuðum	á	því	að	skoða	

hæfniviðmiðin	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	og	settum	niður	ákveðið	skipulag	út	frá	

þeim.	Áður	höfðum	við	skipulagt	beint	út	frá	námsefninu	og	reiknað	dæmi	úr	Geisla	3A	

og	nemendurnir	höfðu	aðeins	unnið	með	ferstrendinga	í	höndunum.	Núna	ákváðum	við	

að	hafa	þetta	nánast	aðeins	hlutbundna	vinnu	og	leggja	áherslu	á	að	nemendur	fengju	

tækifæri	til	þess	að	dýpka	skilning	sinn	á	rúmmáli.	Við	 lögðum	áherslu	á	teikningar	og	

myndir	 þar	 sem	 nemendur	 áttu	 að	 teikna	 upp	 ferstrendinga	 bæði	 í	 punktaneti	 og	

fríhendis.	Nemendur	svöruðu	nokkrum	spurningum	skriflega	um	rúmmál	þar	sem	þeir	

rannsaka	og	átta	sig	á	hvað	rúmmál	sé.	Þeir	reikna	nokkur	dæmi	sem	við	völdum	úr	Geisla	

3A	sem	þeir	eiga	að	vinna.	Verkefnið	var	hópvinna	og	eru	3-4	saman	í	hóp.	Með	þessu	

verkefni	og	nálgun	við	skipulagningu	á	því	erum	við	að	reyna	að	koma	til	móts	við	alla	

nemendur	í	bekknum,	auka	áhuga	þeirra	á	stærðfræði	og	að	þeir	sjái	að	til	þess	að	læra	

stærðfræði	þurfi	ekki	alltaf	að	reikna	mörg	dæmi	beint	upp	úr	bókinni.	Þeir	þurfa	að	fá	

tækifæri	til	að	upplifa	að	við	getum	lært	á	annan	hátt,	til	dæmis	með	hlutbundinni	vinnu.		

Fyrir	næsta	viðfangsefni	ákváðum	við	að	taka	fyrir	yrðu	almenn	brot.	Almenn	brot	

hafa	alltaf	verið	inntaksþáttur	sem	nemendum	finnst	erfitt	að	læra	og	langaði	okkur	því	

að	gera	kennsluna	í	þeim	öðruvísi.	Við	ákváðum	að	leggja	áherslu	á	umræður	og	reikning	

á	hlutbundinn	og	óhlutbundinn	hátt.	Þegar	við	skipulögðum	þennan	þátt		nálguðumst	við	

efnið	eins	og	með	rúmmálið.	Við	fórum	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	og	skoðuðum	

hæfniviðmiðin	þar.	Við	studdumst	að	mestu	við	verkefni	úr	Geisla	3A	og	aðeins	við	Stiku	

3b.		

Hefðin	í	mínum	skóla	hefur	verið	sú	að	kennari	er	með	innlögn,	nemendur	reikna	

dæmi	og	svo	er	námsmat	í	 lokin.	Síðustu	ár	höfum	við	verið	að	reyna	að	breyta	þessu	

með	innleiðingu	nýrrar	Aðalnámskrár	og	erum	stöðugt	að	þróa	námsmatið	og	gera	það	

fjölbreyttara.	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	vinnum	við	eftir	Aðalnámskrá	grunnskóla	

og	metum	nemendur	eftir	matsviðmiðunum	þar.	Eitt	höfum	við	alltaf	 reynt	að	kenna	

öllum	nemendum	okkar	og	það	er	að	það	er	 í	 lagi	að	gera	mistök	og	að	við	gerum	öll	



	

45	

mistök	og	að	þau	séu	til	þess	að	læra	af	þeim.	Hver	kennslustund	er	40	mínútur	og	er	7.	

bekkur	 í	 sex	 kennslustundir	 í	 stærðfræði	 á	 viku.	Við	 tókum	u.þ.b.	 12	 kennslustundir	 í	

rúmmál	og	12	kennslustundir	í	almenn	brot.		

	

Rúmmál	

Kennslustundirnar	 voru	 byggðar	 þannig	 upp	 að	 nemendur	 sátu	 saman	 í	 hópum	 og	 í	

hverjum	 hóp	 voru	 tveir	 til	 fjórir	 nemendur.	 Mikil	 áhersla	 var	 lögð	 á	 samræður	 og	

samvinnu.	Nemendur	áttu	að	vinna	saman	að	því	að	rannsaka	ferstrendinga	og	hvernig	

rúmmál	 þeirra	 væri	 fundið.	 Þeir	 áttu	 að	 finna	 rúmmál	 ferstrendinga	 út	 frá	

fyrirframgerðum	forsendum	ásamt	því	að	svara	hálfopnum	spurningum.	Tilgangurinn	var	

að	 nemendur	 myndu	 ræða	 saman	 og	 uppgötva	 sjálfir	 leiðir	 til	 að	 finna	 rúmmál	

ferstrendinga.	Ásamt	því	 lærðu	þeir	að	breyta	á	milli	mælieininga	og	sameinuðu	síðan	

þekkingu	sína	og		fundu	rúmmál	ferstrendings	í	rúmsentímetrum	og	skráðu	síðan	rúmmál	

hans	í	lítrum.	Þegar	öllum	verkefnunum	var	lokið	lagði	rannsakandi	fyrir	tímaverkefni	sem	

nemendur	 leystu,	 hver	 og	 einn	 í	 sínu	 horni.	 Var	 þetta	 gert	 til	 þess	 að	 sjá	 hver	 staða	

nemendanna	væri	eftir	þessa	verkefnavinnu.	Að	því	 loknu	bað	rannsakandi	nemendur	

um	að	 svara	 sjálfsmatslista	 þar	 sem	 spurt	 var	 hvort	 nemendum	 fannst	 þeir	 hafa	 náð	

inntaki	efnisþáttarins	og	hvernig	þeim	fannst	að	vinna	svona	verkefni.		

	

Almenn	brot	

Seinni	 efnisþátturinn	 sem	 tekinn	 var	 fyrir	 heitir	 almenn	 brot.	 Þetta	 er	 þáttur	 sem	

nemendum	hefur	oft	þótt	erfitt	að	ná	tökum	á.	Kennslustundirnar	voru	byggðar	upp	á	

umræðum	og	hópvinnu.	Kaflinn	byrjaði	á	því	að	nemendum	var	skipt	 í	þriggja	manna	

hópa.	Rannsakandi	lagði	fyrir	nemendur	spurningar,	eina	í	einu,	sem	þeir	áttu	að	svara.	

Þegar	þeir	voru	búnir	að	svara	spurningunum	var	tekin	sameiginleg	umræða	í	bekknum	

og	fékk	rannsakandi	að	heyra	eitt	svar	frá	hverjum	og	einum	hópi,	við	hverri	spurningu.	

Þessar	niðurstöður	voru	síðan	teknar	saman	og	búið	var	til	hugtakakort	sem	hengt	var	

upp	á	vegg	í	kennslustofunni	svo	nemendur	geta	alltaf	leitað	þangað	á	meðan	unnið	er	

með	 almenn	 brot.	 Við	 héldum	 áfram	með	 umræðurnar	 en	 næst	 spurði	 rannsakandi	

nemendurna	um	ýmis	 brot	 og	 áttu	nemendur	 til	 að	mynda	 að	 svara	hvort	 þeir	 væru	
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stærri	eða	minni	en	hálfur	og	hvort	þeir	væru	nær	0,	½		eða	1.	Þessar	samræður	fóru	

þannig	fram	að	rannsakandi	sagði	ákveðið	brot	og	nemendur	fengu	smá	tíma	til	þess	að	

hugsa	sig	um.	Þegar	þeir	voru	búnir	að	finna	svarið	áttu	þeir	að	setja	þumalinn	upp	en	

um	leið	og	þeir	gerðu	það	þá	áttu	þeir	í	hættu	á	að	rannsakandi	myndi	spyrja	þá	hvert	

svar	þeirra	væri	og	af	hverju.	Þessi	umræða	tók	tvær	kennslustundir.	Haldið	var	áfram	

með	umræður	en	núna	setti	rannsakandi	upp	talnalínu	og	merkti	0,	½	og	1	á	línuna.	Því	

næst	skrifaði	rannsakandi	brot	á	miða	og	bað	tvo	nemendur	um	að	koma	upp	á	töflu	og	

hjálpast	að	við	að	setja	brotið	á	réttan	stað	á	talnalínuna.	Að	því	loknu	spurði	rannsakandi	

hina	nemendurna	hvort	þeir	væru	sammála	eða	ósammála	þessu	og	af	hverju.	Þar	næst	

var	 haldið	 áfram	 að	 vinna	með	 almenn	 brot	 en	 þá	meira	 í	 vinnubókarvinnu	 þar	 sem	

nemendurnir	 unnu	 í	 Geisla	 3A	 og	 3B.	 Þar	 var	 tekin	 fyrir	 samlagning,	 frádráttur,	

margföldun	og	deiling	með	almennum	brotum	og	 lengingu	og	 styttingu	brota.	Að	því	

loknu	var	námsmat	en	það	var	„hefðbundið”	próf	með	blaði	og	blýanti	og	áttu	nemendur	

að	reikna	nokkur	dæmi.		
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4 Niðurstöður	

Þegar	ég	fór	í	gegnum	dagbókina	mína	voru	þrjú	atriði	sem	komu	sterkast	fram.	Þau	eru	

sjálfstraust	Gunnars,	upplifun	mín	á	Gunnari	og	námsörðugleikum	hans	og	hvað	það	er	

sem	ég	hef	breytt	 í	 kennslu	minni	og	 í	 samskiptum	við	Gunnar.	Ásamt	því	 skoðaði	ég	

verkefni	nemenda	til	þess	að	styðja	við	niðurstöður	mínar.	

4.1	Sjálfstraust	Gunnars	
Ég	tók	eftir	því	þegar	ég	fór	 í	gegnum	dagbókina	mína	að	það	var	sjálfstraust	og	 líðan	

Gunnars	sem	kom	oftast	fyrir.	Það	var	svo	augljóst	þegar	ég	las	í	gegnum	dagbókina	hvað	

hann	 skorti	 mikið	 sjálfstraust.	 Sem	 dæmi	 var	 hann	 að	 vinna	 með	 þremur	 öðrum	

bekkjarfélögum	 í	 hóp	og	 voru	þeir	 að	 leysa	 verkefni	 tengd	 rúmmáli	 og	nýttu	þeir	 sér	

sentikubba	 til	þess.	Þeir	 áttu	að	 rannsaka	og	komast	 sjálfir	 að	niðurstöðu.	Þarna	áttu	

umræður	sér	stað	á	milli	þessara	hópfélaga	en	ég	tók	eftir	því	að	Gunnar	var	svolítið	eins	

og	fjórða	hjólið	og	hermdi	bara	eftir	hinum.	Hann	tók	ekki	þátt	í	samræðunum	og	dró	sig	

í	hlé.	Hópfélagar	Gunnars	voru	heldur	ekki	að	hjálpa	honum	að	bæta	sjálfstraustið	en	ég	

skrifaði	um	það	í	dagbókina	mína.	

	

Hann	er	með	brotið	sjálfstraust	þegar	kemur	að	stærðfræði	og	eru	krakkarnir	

ekki	að	bæta	úr	því.	Ein	úr	hópnum	hans	sagði	við	hann	„Gunnar	þú	ert	svo	
vitlaus,	veist	ekkert	í	stærðfræði”.	Ég	tók	fyrir	þetta	og	sagði	að	svona	talaði	

maður	ekki	við	bekkjarfélaga	sína.					

	

Ég	velti	því	fyrir	mér	hvort	maður	þyrfti	ekki	að	vera	duglegur	að	hrósa	honum,	ekki	

endilega	bara	þegar	hann	gerði	eitthvað	rétt	heldur	líka	fyrir	það	eitt	að	vera	að	vinna	

eða	 að	 halda	 viðvarandi	 athygli.	 Það	 er	 ekki	 gott	 ef	 maður	 einblínir	 of	 mikið	 á	 það	

neikvæða	hjá	honum	heldur	gæti	það	styrkt	hans	hegðun	ef	maður	er	duglegur	að	hrósa	

honum	fyrir	það	að	vera	áhugasamur.		

Í	næsta	tíma	skipti	ég	hópnum	sem	hann	var	í	í	tvo	hópa	því	ég	hélt	að	það	gæti	

dregið	Gunnar	aðeins	út	úr	skelinni	að	hafa	bara	einn	hópfélaga.	Þeir	voru	að	vinna	að	
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sama	verkefni	og	ég	sagði	frá	áðan.	Ég	hafði	því	minnkað	áreitið	sem	hann	varð	fyrir	 í	

stærri	hópnum.	Ég	tók	eftir	því	að	Gunnar	var	glaðari	því	hann	var	tilbúinn	að	fara	að	

vinna	og	var	ekki	eins	feiminn	eins	og	sjá	má	í	dagbókinni	minni	frá	þessum	tíma.		

	

Ég	sá	að	það	hafði	mikil	áhrif	því	hann	vann	mun	betur	þegar	þeir	voru	aðeins	
tveir	í	hóp.	Þá	var	hann	ekki	eins	feiminn	og	þorði	að	gera	hlutina.	Hann	náði	

strax	í	verkefnablaðið	sitt	og	sentikubba	til	þess	að	byggja	úr	og	byrjaði	strax	

að	byggja.	 Í	 lok	tímans	 fékk	ég	Gunnar	til	mín	og	spurði	hann	að	nokkrum	
spurningum.	Ég	spurði	hann	meðal	annars	að	því	hvort	honum	hafi	þótt	þetta	

verkefni	 skemmtilegt	 og	 þótti	 honum	 þetta	 mjög	 skemmtilegt.	 Hann	 var	

ánægður	 með	 þessa	 kennslustund	 því	 honum	 gekk	 vel	 að	 byggja	 úr	

kubbunum	og	skildi	það	sem	hann	var	að	gera.	

	

Hér	skildi	Gunnar	verkefnið	sem	hann	var	að	vinna,	hann	skildi	hvernig	hann	átti	að	

byggja	úr	kubbunum	og	áttaði	sig	svo	í	framhaldi	af	því	hvernig	ætti	að	finna	rúmmál	út	

frá	 kubbunum	 sem	 hann	 hafði	 gert.	 Ég	 held	 að	 það	 hjálpi	 honum	 að	 byggja	 upp	

sjálfstraustið	þegar	hann	fær	verkefni	sem	hann	skilur	og	líka	það	að	ná	að	klára	verkefni.	

Ég	tel	einnig	að	sjálfstraustið	hans	sé	svona	 lítið	af	því	að	 í	gegnum	tíðina	hefur	hann	

upplifað	að	hann	nái	ekki	að	klára	verkefnin	sín	og	gefst	upp.	Ég	tel	því	mikilvægt	að	ég	

skapi	honum	þær	aðstæður	að	hann	nái	að	klára	verkefnin	sín.		

Þegar	við	vorum	að	vinna	með	rúmmálið	lenti	Gunnar	í	vandræðum	með	dæmi	þar	

sem	hann	fékk	gefnar	upp	tvær	hliðarlengdir	og	rúmmál	en	hann	átti	að	finna	út	hver	

þriðja	hliðarlengdin	væri.	Þetta	reyndist	Gunnari	erfitt	og	fór	ég	því	til	hans	og	ákvað	að	

skrifa	fyrir	hann	og	var	hann	þá	tilbúinn	að	halda	áfram.	Hann	þurfti	aðeins	að	segja	mér	

hvað	ég	ætti	að	skrifa	þannig	að	það	eina	sem	hann	þurfti	að	gera	var	að	reikna.	Þannig	

tókst	honum	með	minni	hjálp	að	klára	verkefnið.	Í	dagbókinni	lýsi	ég	þessu.		

	

Hann	var	svolítið	lengi	að	vinna	þannig	að	ég	ákvað	að	prófa	að	skrifa	fyrir	
hann	og	útskýra	aðeins	fyrir	honum	hvernig	rúmmál	virkar.	Ég	vildi	að	hann	

myndi	 ná	 að	 klára	 verkefnið	 svo	 hann	 myndi	 upplifa	 það	 að	 ná	 að	 klára	
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verkefni.	Hann	hefur	ekki	oft	náð	að	klára	verkefni	 í	gegnum	tíðina	þannig	

það	 er	 líka	 partur	 af	 því	 hversu	 illa	 hann	 vinnur	 en	 það	 gæti	 tengst	
athyglisbrestinum.	Hann	virðist	vera	búinn	að	læra	það	að	hann	nái	aldrei	að	

klára	verkefnin	og	er	því	ekki	að	hafa	fyrir	því.			

	

Þegar	við	höfðum	lokið	við	rúmmálskaflann	tókum	við	eina	kennslustund	í	þrautir	

því	það	var	að	koma	vetrarfrí	eftir	þann	tíma	og	ekki	tími	til	þess	að	byrja	á	nýju	efni.	

Gunnar	var	 í	hópi	með	sætisfélögum	sínum	þannig	að	þetta	var	þriggja	manna	hópur.	

Hópurinn	þurfti	að	leysa	þrautir	í	sameiningu	og	tók	ég	eftir	því	að	Gunnari	fannst	þetta	

of	þungt	þannig	að	hann	dró	sig	bara	í	hlé.		

	

Gunnar	gafst	eiginlega	svolítið	upp	í	þessu.	Hann	hélst	ekki	við	efnið	og	gat	
ekki	haldið	einbeitingu.	Mig	grunar	að	það	hafi	verið	því	efnið	var	þungt	og	í	
gegnum	tíðina	hefur	hann	yfirleitt	alltaf	gefist	upp	um	leið	og	verkefnin	verða	

krefjandi	og	hann	heldur	þá	að	hann	sé	heimskur	eða	vitlaus	því	hann	hefur	
ekki	getað	gefið	eins	mikið	af	sér	eins	og	hópfélagarnir.	

	

Ég	velti	því	 fyrir	mér	hvort	ég	hefði	getað	haft	auðveldari	þrautir	 inn	á	milli	eða	

byrjað	á	þrautum	í	auðveldari	kantinum	svo	að	Gunnar	myndi	vinna	upp	smá	sjálfstraust	

og	myndi	þá	kannski	ekki	gefast	upp	þegar	þrautirnar	yrðu	erfiðar.	Ég	held	að	það	hefði	

ekki	verið	betra	ef	hann	hefði	verið	einn	 í	hóp,	þá	hefði	hann	ekkert	gert.	Það	hentar	

honum	betur	að	vinna	í	hópi,	vera	með	félaga	sem	hann	getur	rætt	við.	Það	getur	ekki	

verið	auðvelt	að	vera	með	svona	lítið	sjálfstraust	og	það	getur	verið	mikil	vinna	að	þurfa	

að	vinna	það	upp.	Það	er	ekki	nóg	að	kennarinn	hafi	trú	á	nemendanum	en	það	getur	

hjálpað	til.	Þetta	byrjar	allt	hjá	manni	sjálfum.		

Þegar	Gunnar	 lauk	við	 verkefnið	um	 rúmmálið,	þar	 sem	hann	 fékk	að	vita	 tvær	

hliðarlengdir	og	rúmmál	en	átti	að	finna	þriðju	hliðarlengdina,	þá	tók	næsta	verkefni	við	

en	það	var	að	teikna	ferstrendinga	í	punktanet.	Hann	átti	erfitt	með	þetta	og	sama	hversu	

mikið	ég	og	hópfélagi	hans	reyndum	að	hjálpa	honum	þá	gekk	það	ekki	en	það	má	sjá	úr	

einni	dagbókarfærslu	frá	þessum	tíma.			
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Hann	sagði	ítrekað	„Ég	kann	þetta	ekki”	„Ég	get	þetta	ekki„.	

	

Þarna	veit	ég	ekki	hvort	þetta	hafi	verið	athyglisbresturinn	því	ég	var	búin	að	vera	

að	 aðstoða	 hann	 og	 því	 mikils	 krafist	 af	 honum	 eða	 að	 þetta	 hafi	 verið	 tengt	

sjálfstraustinu	hans.	Hann	gefst	yfirleitt	upp	um	leið	og	eitthvað	verður	erfitt	og	hann	

getur	ekki	eitthvað.	En	það	kom	einmitt	upp	þegar	ég	 lagði	 fyrir	 tímaverkefni	en	 í	því	

verkefni	var	verið	að	spyrja	um	rúmmál	og	mælieiningar.	Hann	gerði	fyrstu	tvö	dæmin	

sem	voru	um	rúmmál	og	hætti	svo.	Mig	grunar	að	hann	hafi	stoppað	á	dæmi	þar	sem	

hann	 fékk	 upplýsingar	 um	 tvær	 hliðarlengdir	 og	 rúmmálið	 en	 átti	 að	 finna	 þriðju	

hliðarlengdina,	svipað	dæmi	og	ég	hjálpaði	honum	með,	og	því	bara	gefist	upp	eins	og	ég	

segi	í	dagbókinni.		

	

Mig	grunar	að	hann	hafi	svolítið	gefist	upp,	að	leysa	svona	verkefni	er	ekki	að	

henta	honum.	Það	hefði	held	ég	verið	betra	að	gera	þetta	munnlega,	spyrja	

hann	frekar	og	geta	útskýrt	þá	betur	fyrir	honum	hvað	er	verið	að	spyrja	um.	
Ég	held	að	hann	hafi	bara	gefist	upp	á	seinni	blaðsíðunni	en	þar	átti	að	breyta	

á	milli	mælieininga.	Hann	hefur	strandað	á	síðasta	dæminu	á	fyrri	blaðsíðunni	
og	hefur	bara	ekki	haldið	áfram	með	verkefnið.	

	

Ég	velti	því	fyrir	mér	hvort	ég	hefði	getað	látið	hann	fá	sentikubba	til	þess	að	hjálpa	

honum	 og	 þá	 hefði	 hann	 kannski	 ekki	 gefist	 upp.	 En	 þá	 er	 spurning	 um	 hvernig	

bekkjarfélagar	hans	hefðu	brugðist	við	því?	Væri	það	sanngjarnt	gagnvart	þeim?	Myndi	

honum	líða	illa	yfir	að	vera	sá	eini	sem	væri	að	nýta	sér	sentikubba?	Það	kom	svo	síðar	í	

ljós	þegar	við	vorum	að	vinna	með	almenn	brot	.	En	það	hefur	ítrekað	komið	fyrir	að	hann	

gefst	upp	á	einhverju	því	það	hefður	orðið	erfitt.		

Þegar	 við	 fórum	 að	 reikna	 með	 almennum	 brotum,	 samlagningu,	 frádrátt,	

margföldun	 og	 deilingu,	 bauð	 ég	 Gunnari	 að	 nota	 sentikubba,	 brotarenninga	 eða	

brotabúta.	Í	dagbókina	mína	hafði	ég	skrifað.		
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Hann	harðneitaði	að	nota	brotabúta.	Hann	skammast	sín	mjög	líklega	fyrir	að	
nota	þá	og	vill	ekki	gera	krökkunum	auðveldara	fyrir	að	skjóta	á	sig	því	hann	

hefur	fengið	að	finna	svolítið	fyrir	því.	Það	var	enginn	annar	 í	bekknum	að	

nota	brotabúta	og	þess	vegna	vildi	hann	örugglega	heldur	ekki	notast	við	þá.	

	

Þarna	sá	ég	að	hann	vildi	ekki	nota	brotabútana	og	ég	velti	fyrir	mér	hvort	það	sé	

vegna	þess	að	enginn	annar	í	bekknum	var	að	nýta	sér	þá,	hvort	hann	hefur	ekki	viljað	

verða	skotmark	enn	einu	sinni	og	fá	einhverjar	athugasemdir.	Þá	er	spurning	hvort	hann	

hefði	viljað	notað	sentikubba	í	tímaverkefninu	sem	ég	greindi	frá	hér	framar.	Því	ég	hef	

orðið	vör	við	það	frá	bekkjarfélögum	hans	að	þeir	eru	með	óþarfar	athugasemdir	þegar	

Gunnar	segir	eitthvað	sem	er	vitlaust	eða	gerir	eitthvað	sem	er	öðruvísi.		

Þegar	 við	 byrjuðum	með	 almenn	 brot	 byrjuðum	 við	 í	 umræðum.	 Ég	 lagði	 fyrir	

spurningar	 sem	 hóparnir	 	 áttu	 að	 svara	 og	 svo	 tókum	 við	 þær	 fyrir	 uppi	 á	 töflu.	 Í	

umræðunum	 tók	 ég	 eftir	 því	 að	 Gunnari	 leið	 vel	 þegar	 hópurinn	 var	 að	 svara	 fyrstu	

þremur	spurningunum,	hann	var	glaður	og	átti	í	samskiptum	við	hópfélaga	sína.		

	

Þegar	kom	að	fjórðu	spurningu	þar	sem	spurt	var	um	samlagningu	og	frádrátt	
með	brotum	þá	gafst	hann	upp	því	hann	kunni	þetta	ekki.	Þau	voru	að	svara	
þessu	eins	og	þau	sitja,	sem	sagt	þrír	og	þrír	voru	að	ræða	þetta	saman	og	

hann	dró	sig	eiginlega	svolítið	til	hlés.	Hann	sagði	ekkert	og	gaf	ekki	færi	á	sér	
þannig	það	kæmist	enginn	að	honum	og	það	sást	vel	að	honum	leið	illa.	

	

Gunnar	gafst	upp	mjög	fljótlega	þegar	viðfangsefnið	varð	erfitt	en	þá	verður	hann	

frekar	lokaður	og	gefur	ekki	færi	á	sér.	Hann	hefur	fengið	að	heyra	í	gegnum	tíðina	að	

hann	sé	heimskur	og	að	hann	kunni	ekki	neitt	svo	ég	er	ekki	hissa	á	að	hann	vilji	ekki	tjá	

sig	þegar	hann	kann	ekki	viðfangsefnið.	Ég	ákvað	að	taka	restina	af	spurningunum	uppi	á	

töflu	en	ég	gaf	öllum	nemendunum	tíma	til	þess	að	hugsa	um	hverja	og	eina	spurningu	

og	þegar	þau	vissu	svarið	þá	áttu	þau	að	setja	þumalinn	upp	í	loft.	
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Ég	 tók	eftir	því	 að	þegar	ég	 var	búin	að	 leggja	 fram	spurningu	að	þá	 setti	
Gunnar	puttann	upp	í	loft	en	um	leið	og	ég	sagði	að	þau	gætu	þurft	að	útskýra	

þá	setti	hann	puttann	niður.	Hann	er	greinilega	með	mjög	lítið	sjálfsöryggi	og	

þarf	að	vinna	svolítið	í	því.	Þetta	er	örugglega	svipað	og	í	gær,	hann	vill	ekki	
gera	sig	að	fífli	með	því	að	segja	vitlaust	svar	fyrir	framan	allan	bekkinn.	Hann	

vill	hinsvegar	segja	mér	svörin	án	þess	að	bekkjarfélagar	hans	heyri	það.	

	

Gunnar	 er	 greinilega	 feiminn	 við	 það	 að	 tjá	 sig	 munnlega	 um	 stærðfræðileg	

viðfangsefni	og	er	ástæðan	 líklega	sú	að	hann	er	hræddur	um	að	gera	sig	að	 fífli	 fyrir	

framan	bekkjarfélaga	sína	því	þeir	hafa	gert	grín	að	honum.	Í	næstu	umræðum	héldum	

við	sama	sniði	en	Gunnar	setti	þumalinn	aldrei	upp	í	loft	sem	ég	bjóst	svo	sem	við	því	

hann	hefur	ekki	viljað	taka	þátt	í	umræðunum.	Ef	hann	missti	út	úr	sér	svar	og	ég	veitti	

því	athygli	þá	dró	hann	það	strax	tilbaka.		

Eitt	 af	 því	 sem	 við	 gerðum	 í	 tengslum	 við	 almenn	 brot	 var	 að	 raða	 brotum	 á	

talnalínu.	Tveir	og	tveir	komu	saman	upp	á	töflu	til	að	raða	brotum	á	réttan	stað	á	línunni	

og	í	fyrstu	þá	neitaði	Gunnar	að	taka	þátt	í	þessu.	Hann	vildi	ekki	koma	upp	að	töflunni	

og	setja	brotið	á	sinn	stað	þrátt	fyrir	að	það	væri	auðvelt.	Í	næstu	kennslustund	á	eftir	

kom	hins	vegar	að	því.		

	

Í	 dag	 var	 stór	 sigur	 því	 hann	 Gunnar	 vildi	 koma	 upp	 að	 töflunni	 með	
bekkjarfélaga	 að	 staðsetja	 brot	 á	 talnalínuna.	 Hann	 hins	 vegar	 vildi	 að	
bekkjarfélagi	hans	myndi	setja	brotið	á	línuna	en	hann	vildi	koma	upp!	Það	

var	ég	ánægð	með.	Því	í	gær	vildi	hann	ekki	gera	það.	

	

Gunnar	var	virkur	í	þessari	kennslustund	og	var	duglegur	að	segja	mér	hvar	brotin	

ættu	að	vera.	Þetta	er	mikil	framför	og	vonandi	er	sjálfsálitið	að	hækka	hjá	honum.	Mig	

grunar	að	honum	hafi	þótt	gott	að	sjá	aðra	fara	upp	að	töflunni	og	að	þeir	geri	líka	mistök.	

Það	gerði	enginn	grín	að	bekkjarfélögunum	hans	heldur	voru	allir	að	hjálpast	að.	Hann	
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hefur	líklegast	þurft	að	sjá	aðstæður	fyrst	áður	en	hann	gat	farið	sjálfur	þangað.	Hann	

vildi	hins	vegar	ekki	staðsetja	brotið	á	réttan	stað	og	bað	félaga	sinn	að	gera	það.	Mér	

fannst	það	stórt	stökk	fyrir	hann	að	vilja	fara	upp	að	töflunni.	Ég	vona	að	ég	nái	að	halda	

áfram	að	vinna	svona	með	hann	því	hann	hefur	góða	stærðfræðilega	hugsun	því	þegar	

ég	hef	spurt	hann	að	ýmsum	spurningum	í	tengslum	við	stærðfræði	þá	hefur	hann	getað	

svarað	þeim.	Gunnar	hefur	litla	færni	til	að	þróa	þessa	stærðfræðilegu	hugsun	því	hann	

hefur	lítið	reiknað	í	skólanum.		

4.2	Upplifun	mín	á	Gunnari	og	námsörðugleikum	hans	
Gunnar	 er	 nemandi	 sem	 fer	 lítið	 fyrir	 í	 kennslustundum.	Hann	 er	 eins	 og	músin	 sem	

læðist.	Hann	mætir	alltaf	með	skóladótið	í	kennslustundir	og	það	kemur	sjaldan	fyrir	að	

hann	er	veikur	eða	mætir	ekki	í	skólann.	Það	kemur	hins	vegar	oft	fyrir	að	hann	þurfi	að	

fara	heim	í	kennslustund	hjá	mér	til	þess	að	ná	í	íþróttaföt	því	hann	er	að	fara	í	íþróttir	í	

tímanum	á	eftir.	Í	fyrstu	var	erfitt	að	nálgast	hann	og	hann	vildi	ekki	hleypa	mér	nálægt	

sér	en	eftir	því	sem	leið	á	veturinn	var	það	auðveldara.	Þegar	ég	fór	að	ræða	við	hann	sá	

ég	að	hann	hefur	þessa	stærðfræðilegu	hugsun	en	henni	hefur	ekki	verið	veitt	athygli	í	

langan	tíma	og	hún	liggur	svolítið	í	dvala.	Ég	hef	verið	að	reyna	að	vinna	með	það.		

Þegar	 við	 vorum	 að	 vinna	 með	 rúmmálið	 gat	 Gunnar	 svarað	 mörgum	 af	 þeim	

spurningum	 sem	 voru	 á	 verkefnablaðinu.	 Þetta	 voru	 alls	 konar	 spurningar	 tengdar	

rúmmáli	og	þarna	sá	ég	fyrst	vald	hans	á	stærðfræðilegri	hugsun	en	jafnframt	sá	ég	að	

það	þarf	að	nálgast	hana	á	annan	hátt	heldur	en	í	vinnubókarvinnu.		

	

Gunnar	var	mjög	duglegur	að	svara	spurningum	sem	voru	á	blaðinu,	hann	gat	

nefnt	mælieininguna	 fyrir	 rúmmál,	 hvernig	 við	myndum	 finna	 það	 og	 svo	

framvegis.	Hann	kann	margt	í	stærðfræði	en	athyglisbresturinn	virðist	vera	

að	trufla	hann	mikið.	

	

Í	 einu	 rúmmálsverkefni	 átti	 Gunnar	 að	 nota	 sentikubba	 til	 þess	 að	 byggja	

ferstrendinga	og	það	hentaði	honum	mjög	vel.	Það	sást	á	því	að	hann	byrjaði	alltaf	strax	

að	vinna	um	leið	og	kennslustundin	byrjaði.		
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Þetta	virðist	henta	honum	ágætlega,	hann	kann	að	nota	þessa	kubba	og	var	
mjög	fljótur	að	byrja	að	vinna	og	byggja	úr	þeim.	

	

Ég	tók	eftir	því	 í	þessari	vinnu	að	hlutbundin	vinna	hjálpar	honum	og	það	virðist	

sem	honum	þyki	hún	skemmtileg.	Hann	átti	að	vinna	hlutbundið	í	mörgum	verkefnum	en	

eitt	af	þeim	var	að	mæla	upp	ferstrendinga	og	teikna	skissu	af	þeim	ásamt	því	að	reikna	

rúmmálið.	 En	 þegar	 hann	 átti	 að	 teikna	 upp	 sjálfur	 í	 þrívídd	 án	 þess	 að	 vera	 með	

fyrirmynd,	reyndist	það	honum	erfitt.		

	

Honum	 fannst	 ótrúlega	 skemmtilegt	 að	 teikna	 upp	 skissur	 af	

ferstrendingunum,	ástæðan	fyrir	því	gæti	verið	sú	að	hann	var	með	fyrirmynd	
og	vissi	því	hvað	hann	átti	að	teikna	en	eins	og	í	síðasta	tíma	þegar	hann	var	

að	teikna	í	punktanetinu	þá	gat	hann	ekki	teiknað	og	gafst	bara	upp.	Hann	

gat	dundað	sér	lengi	við	það	að	teikna	ferstrendingana	upp.			

	

Ég	velti	því	fyrir	mér	hvort	hann	eigi	erfitt	með	að	sjá	hlutinn	fyrir	sér	í	þrívídd	og	

teikna	 hann	 síðan	 upp	 óstuddur	 eða	 hvort	 það	 gæti	 verið	 að	 það	 sé	 tengt	

athyglisbrestinum.	Það	gæti	verið	að	hann	eigi	erfitt	með	að	kalla	fram	upplýsingar	sem	

þarf	að	nota	til	að	teikna	þrívíddar	myndir	óstuddur.	

Ég	 tók	 eftir	 því	 þegar	 við	 vorum	 að	 vinna	 næsta	 verkefni,	 í	 tengslum	 við	

mælieiningarnar	og	að	breyta	á	milli	þeirra,	að	honum	gekk	ekki	eins	vel	þar.		

	

Miðað	við	þetta	þá	held	ég	að	hann	hafi	lært	mikið	um	rúmmál	með	því	að	

notfæra	sér	sentikubba,	þá	sérstaklega	hvernig	á	að	finna	það.	Að	breyta	á	

milli	mælieininga	var	ekki	eins	verklegt	og	að	nýta	sér	sentikubbana	og	ég	

held	að	það	sé	ástæðan	fyrir	því	að	hann	hafi	ekki	alveg	áttað	sig	á	því.	
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Ég	held	að	ástæðan	fyrir	því	að	hann	hafi	ekki	náð	því	að	breyta	á	milli	mælieininga		

almennilega	sé	því	þessi	hluti	var	ekki	eins	verklegur.	En	á	hinn	bóginn	er	verkefnið	að	

breyta	á	milli	mælinga	svolítið	eins	og	utanbókarlærdómur.	Að	læra	að	það	séu	ákveðnir	

margir	sentilítrar	í	einum	lítra	og	svo	framvegis.	Gunnar	var	ekki	sá	eini	sem	náði	þessu	

ekki	nógu	vel.	Margir	bekkjarfélagar	hans	áttu	einnig	í	erfiðleikum	með	þetta	svo	það	þarf	

ekki	að	vera	að	þetta	sé	bundið	við	athyglisbrestinn	hjá	Gunnari	eða	að	þetta	hafi	ekki	

verið	nógu	hlutbundið.	Það	getur	verið	að	ég	hafi	ekki	komið	þessu	nógu	vel	til	skila	því	

nemendur	voru	mikið	að	rannsaka	og	finna	lausnir	sjálfir.		

Almennu	brotin	reyndust	Gunnari	erfið.	Hann	átti	erfitt	með	að	skilja	þau	og	það	

var	nánast	sama	hvernig	ég	útskýrði	fyrir	honum,	hann	virtist	ekki	skilja	það.	Ég	náði	því	

ekki	að	koma	þeim	nógu	vel	til	skila	svo	hann	skildi	þau.		

	

Ég	er	mjög	hugsi	yfir	því	hvað	það	er	sem	ég	get	gert	fyrir	hann.	Ég	er	svolítið	

týnd	akkúrat	núna	og	veit	ekki	hvernig	ég	get	nálgast	þetta	efni	svo	að	hann	

læri	eitthvað	á	því.	En	svo	kemur	það	líka	að	ég	get	ekki	alltaf	náð	vel	til	allra	

nemendanna	 í	 bekknum	 og	 séð	 til	 þess	 að	 þeir	 læri	 allt	 sem	 ég	 kenni.	
Stundum	ná	nemendur	bara	ekki	þessum	efnisþáttum	og	þá	verður	maður	

stundum	bara	að	láta	þar	við	sitja.	

	

Gunnar	 nefndi	 við	mig	 að	 honum	 fyndust	 almenn	 brot	 leiðinleg	 og	 erfið.	 Ég	 sá	

nokkurn	veginn	á	honum	að	hann	hafði	gefist	upp	og	ekki	nennt	að	læra.	Ég	velti	því	fyrir	

mér	 hvort	 að	 þessi	 hegðun	 hans	 sé	 lærð.	 Hann	 virðist	 í	 gegnum	 tíðina	 hafa	 komist	 í	

gegnum	skólann	með	því	að	gera	lítið	sem	ekki	neitt	og	látið	lítið	fyrir	sér	fara.	En	þegar	

hann	fær	verkefni	sett	fram	á	annan	hátt	en	hann	er	vanur	þá	hefur	hann	áhuga.		

	

Mig	grunar	að	hann	sé	svolítið	búinn	að	læra	þessa	hegðun,	sem	sagt	að	hann	

getur	ekkert	í	stærðfræði	og	því	gefst	hann	bara	upp.	Hann	gefst	upp	um	leið	

og	hann	á	að	reyna	við	einhver	verkefni	í	bók	en	þegar	hann	fær	ný	verkefni	
eins	og	til	dæmis	að	byggja	úr	sentikubbum,	mæla	mismunandi	 ílát	og	svo	
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framvegis	þá	veit	hann	hvað	hann	á	að	gera	og	gerir	því	það	sem	hann	hefur	

lært.			

	

Hegðun	Gunnars	þarf	að	brjóta	upp	með	til	dæmis	hlutbundnum	verkefnum,	brjóta	

verkefni	upp	þannig	hann	upplifi	það	að	geta	klárað	verkefni	því	síðan	í	ágúst	þá	hefur	

hann	 ekki	 klárað	 verkefni	 nema	 verkefnið	 sem	 við	 vorum	 að	 vinna	 í	 tengslum	 við	

rúmmálið	og	mælieiningarnar.	Ég	held	að	um	leið	og	hann	sér	fram	á	að	klára	verkefni	þá	

aukist	sjálfstraustið	hans	og	þá	muni	hann	fara	að	sjá	að	hann	getur	eitthvað	í	stærðfræði.		

	

Gunnar	hefur	séð	að	hann	getur	alveg	eitthvað	í	stærðfræði	og	ég	vona	svo	
innilega	að	ég	nái	að	halda	áfram	að	vinna	svona	með	hann.	Þetta	fær	mann	

til	þess	að	líða	vel.	

	

Þegar	 maður	 sér	 framfarir	 hjá	 nemenda	 sínum	 þá	 líður	 manni	 vel.	 Þegar	 við	

byrjuðum	á	rúmmálskaflanum	og	ég	sá	hvað	Gunnar	var	áhugasamur	þá	leið	mér	eins	og	

ég	hafi	afrekað	eitthvað	sem	kennari.	Það	skiptir	miklu	máli	að	nemendur	manns	sýni	

áhuga	á	því	sem	maður	gerir	fyrir	þá,	þá	verður	kennslan	miklu	skemmtilegri.		

 

4.3	Hverju	hef	ég	breytt	í	kennslunni	og	samskiptum	við	Gunnar	
Það	var	ýmislegt	sem	ég	breytti	í	kennslunni	og	öðru	án	þess	að	átta	mig	á	því.	Þegar	ég	

fór	í	gegnum	dagbókina	mína	og	fór	að	hugsa	til	baka	um	kennslustundirnar	og	hvað	ég	

hafði	verið	að	gera	þá	sá	ég	að	fyrir	það	fyrsta	þá	fór	ég	að	eiga	í	meiri	samskiptum	við	

Gunnar.	Ég	þarf	að	sjálfsögðu	að	eiga	 í	 samskiptum	við	alla	mína	nemendur	en	sumir	

þurfa	meiri	athygli	en	aðrir	og		Gunnar	einn	af	þeim.	Ég	hef	einbeitt	mér	meira	að	Gunnari	

og	 hef	 verið	 að	 reyna	 að	 hvetja	 hann	 áfram.	 Í	 gegnum	 þessar	 kennslustundir	 hefur	

Gunnar	tjáð	sig	meira	við	mig	sem	er	mikil	breyting	frá	því	í	haust.	Hann	virðist	treysta	

mér	og	treysta	því	að	ég	muni	ekki	gera	grín	að	honum	og	að	ég	hafi	trú	á	honum.	Við	
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breyttum	líka	kennslunni	mikið	hjá	okkur	í	haust	og	reyndum	að	gera	kennsluna	þannig	

að	hún	næði	til	allra	nemendanna	í	bekknum.		

Í	einu	verkefni	sem	við	settum	upp	tengdu	rúmmáli	áttu	nemendur	að	mæla	upp	

fimm	ferstrendinga	og	teikna	upp	skissur	af	þeim.	Þetta	virtist	henta	flestum	nemendum	

en	 Gunnari	 þótti	 þetta	 einstaklega	 skemmtilegt	 eins	 og	 sjá	 má	 í	 þessari	 færslu	 úr	

dagbókinni	minni.		

	

Honum	 fannst	 ótrúlega	 skemmtilegt	 að	 teikna	 upp	 skissur	 af	

ferstrendingunum,	það	getur	verið	af	því	að	hann	var	með	fyrirmynd	og	vissi	

því	hvað	hann	átti	að	teikna	en	eins	og	í	síðasta	tíma	þegar	hann	var	að	teikna	

í	punktanetinu	þá	gat	hann	ekki	teiknað	og	gafst	bara	upp.	Hann	gat	dundað	

sér	 lengi	 við	 það	 að	 teikna	 ferstrendingana	 upp.	Hann	 vann	 allan	 tímann.	
Hann	var	ekki	að	láta	það	á	sig	fá	þó	svo	að	krakkarnir	væru	með	læti,	það	var	
ekkert	að	trufla	hann.	Hann	gat	unnið	en	það	er	kannski	gott	við	að	vera	með	

athyglisbrest,	 hann	 hefur	 náð	 að	 útiloka	 lætin	 í	 samnemendum	 sínum	 og	
einbeitt	sér	að	verkefninu.	Hann	fer	alltaf	af	stað	um	leið	 í	verkefnið	og	er	
mjög	duglegur	að	vinna.	Þetta	er	svakalega	mikil	breyting	frá	því	sem	var.	

	

Þarna	sjáum	við	að	þessi	breyting	á	verkefninu	varð	til	þess	að	Gunnar	vann	vel	í	

tímanum.	Ég	ræddi	við	hann	eftir	tímann	og	spurði	hann	út	í	þetta	verkefni	og	hann	sagði	

mér	að	honum	hefði	þótt	þetta	verkefni	skemmtilegt	og	gat	einbeitt	sér	að	því	þrátt	fyrir	

læti	í	bekkjarfélögunum.	Hann	hefur	náð	að	vinna	með	eigin	athyglisbrest.		

Þegar	 rúmmálskaflanum	 sem	 við	 vorum	 að	 vinna	 í	 var	 lokið	 lagði	 ég	 fyrir	

sjálfsmatsverkefni	til	þess	að	geta	séð	hvernig	nemendunum	þótti	þessar	breytingar	en	

var	að	einblína	svolítið	á	Gunnar	og	hans	álit.	Ein	af	spurningunum	snerist	um	það	hvort	

Gunnari	hafi	þótt	hann	læra	meira	af	þessari	vinnu	heldur	en	að	reikna	dæmi	í	bók.	Hann	

var	sammála	þessari	 fullyrðingu.	Hann	sagði	 líka	að	hann	byrjaði	alltaf	að	vinna	þegar	

kennslustundin	byrjaði.	
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Svona	vinna	hentar	honum	greinilega	mikið	frekar	heldur	en	að	reikna	alltaf	

í	bók.	Hann	var	einnig	sammála	því	að	hann	byrjaði	alltaf	að	vinna	í	verkefninu	
þegar	kennslustundin	hófst.	

	

Í	haust	þegar	skólinn	hófst	var	 	 fyrirkomulagið	ekki	 svona.	Við	vorum	að	vinna	 í	

bókum	en	núna	vorum	við	 í	 stöðvavinnu	og	Gunnar	brást	 strax	vel	við	þessu.	Honum	

fannst	þetta	greinilega	skemmtilegt	og	þessi	breyting	hefur	því	orðið	honum	til	góðs.		

Næsta	 viðfangsefni	 sem	 við	 fórum	 í	 voru	 almenn	 brot	 og	 breyttum	 við	 aðeins	

umfangi	þess	kafla.	Við	settum	námsþáttinn	þannig	upp	að	við	ætluðum	að	byggja	hann	

á	umræðum	til	þess	að	byggja	upp	félagslega	þáttinn	hjá	nemendunum.	Það	gekk	ekki	

nógu	vel	fyrir	Gunnar.	Hann	tók	ekki	mikinn	þátt	í	umræðunum	og	var	ekki	tilbúinn	að	

segja	mikið.	Ég	bjóst	svo	sem	við	því	en	hinum	í		bekknum	fannst	þetta	skemmtilegt.	Í	

einni	kennslustundinni	vorum	við	búin	að	undirbúa	það	að	gera	hugtakakort	sem	átti	að	

fara	upp	á	vegg	en	það	fór	úr	skorðum.	Við	ákváðum	því	að	við	myndum	reikna	dæmi	

upp	úr	kennslubókinni	en	við	vorum	með	tilbúin	dæmi	sem	við	gátum	gripið	í.	Það	féll	

alls	ekki	vel	í	kramið	hjá	Gunnari	en	hann	dró	sig	til	hlés	og	gerði	lítið	sem	ekkert.		

	

Gunnar	 reiknaði	 ekki	 eitt	 dæmi	 í	 tímanum	 í	dag,	dæmið	 sem	hann	var	 að	

reikna	var	með	6-8	liðum	og	það	var	bara	of	mikið	fyrir	hann.	Ég	hefði	frekar	
átt	að	fækka	liðunum	þannig	hann	sæi	fram	á	að	klára	verkefnið.	

	

Mig	grunaði	að	þetta	færi	svona.	Að	mínu	mati	er	þetta	lærð	hegðun	hjá	honum.	

Hann	hefur	í	gegnum	tíðina	ekki	lært	mikið	í	stærðfræði	í	skólanum	og	þegar	hann	á	að	

fara	að	reikna	í	bókum	þá	gefst	hann	upp	af	því	að	hann	hefur	svo	lítið	úthald.	Verkefnin	

gætu	verið	of	löng	fyrir	hann	og	hefði	ég	getað	komið	til	móts	við	hann	í	þessu	tilfelli	með	

því	að	fækka	dæmunum	fyrir	hann	og	þá	hefði	hann	mögulega	reiknað	dæmin.		

Ég	setti	upp	talnalínu	þar	sem	nemendurnir	áttu	að	staðsetja	brot	á	talnalínuna.	

Þeir	komu	tveir	og	tveir	saman	upp	að	töflunni	og	áttu	að	hjálpast	að	við	að	setja	brotið	

á	réttan	stað.	Ég	tók	eftir	því	þegar	við	fórum	úr	því	að	reikna	dæmin	og	yfir	í	talnalínuna	



	

59	

að	þá	lifnaði	yfir	Gunnari.	Hann	varð	glaðari	og	gaf	meira	af	sér,	ekki	eins	og	þegar	hann	

var	að	reikna	dæmin.	Allt	sem	er	hlutbundið	virðist	vekja	áhuga	hans	og	er	það	eitthvað	

sem	ég	hef	verið	að	vinna	með.		

Eins	og	ég	tilgreindi	ofar	þá	er	eitt	af	því	sem	ég	hef	lagt	mikið	upp	úr	er	að	eiga	í	

meiri	samskiptum	við	Gunnar.	Ég	ræði	oft	við	hann,	bæði	um	það	sem	tengist	skólanum	

og	það	sem	gerist	fyrir	utan	skólann.	Ég	sýni	honum	að	ég	vilji	hjálpa	honum	og	að	ég	hafi	

trú	á	honum.	Ég	fór	að	tala	við	hann	í	lok	kennslustundanna,	spyrja	hann	hvað	honum	

fyndist	um	verkefnin	sem	við	værum	að	gera	og	hvort	hann	hefði	einhverja	hugmynd	um	

hvernig	honum	fyndist	best	að	læra.		

	

Þegar	 tímanum	 lauk	 bað	 ég	 Gunnar	 um	 að	 tala	 við	 mig.	 Ég	 spurði	 hann	
hvernig	honum	hefði	 fundist	þetta	og	hvort	hann	hefði	 skilið	það	 sem	við	

vorum	 að	 gera.	 Hann	 sagði	 að	 hann	 hefði	 ekkert	 lært	 á	 þessu	 og	 honum	
fyndist	þetta	ekki	góð	 leið	 til	að	 læra.	Ég	spurði	hann	þá	hvort	hann	hefði	
einhverja	 hugmynd	 hvernig	 hann	 myndi	 vilja	 læra	 þetta	 og	 hvað	 myndi	

reynast	honum	best.	Hann	gat	ekki	svarað	því.		

	

Gunnar	gaf	lítið	fyrir	svör	en	ég	mátti	svo	sem	búast	við	því.	Eftir	heila	kennslustund	

hefur	hann	ekki	endilega	einbeitingu	til	þess	að	svara	svona	spurningu.	Ég	hefði	kannski	

frekar	átt	að	spyrja	lokaðra	spurninga	í	staðinn	fyrir	opinna	spurninga	til	þess	að	fá	meiri	

upplýsingar	um	stöðuna	hjá	honum.		

Með	því	að	hafa	átt	meiri	samskipti	við	Gunnar	hef	ég	tekið	eftir	því	að	hann	talar	

meira	við	mig	af	fyrra	bragði.	Í	ágúst	vildi	hann	lítið	sem	ekkert	tala	við	mig	og	sagði	ekkert	

í	tímum.	Hann	var	eins	og	músin	sem	læddist.	Staðan	er	svipuð	núna,	hann	lætur	ekki	

mikið	fyrir	sér	fara	en	hann	hins	vegar	talar	við	mig	og	er	það	mjög	góð	tilfinning.	Gunnar	

situr	fyrir	framan	kennaraborðið	en	það	er	eitt	af	því	sem	ég	hef	aðlagað	að	honum	til	að	

koma	betur	til	móts	við	þarfir	hans.	Ég	vil	hafa	hann	nær	mér	svo	það	sé	auðveldara	fyrir	

mig	að	fylgjast	með	honum	og	fyrir	hann	að	tala	við	mig.	Þegar	við	vorum	að	vinna	með	

talnalínu	í	almennum	brotum	þá	hvíslaði	hann	svörin	þannig	að	ég	heyrði	þau	en	ekki	

bekkjarfélagar	hans.		
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Hann	var	virkur	í	tímanum,	var	mikið	í	því	að	segja	mér	hvar	brotin	ættu	að	
vera,	af	hverju	þau	ættu	að	vera	þar	og	svo	framvegis.	Ég	var	ótrúlega	glöð	

með	þessa	framför	hjá	honum.	Honum	hefur	mikið	farið	fram	síðan	í	ágúst.	

 

Einn	hluti	af	vinnunni	við	talnalínuna	var	að	nemendurnir	áttu	að	hjálpast	að	við	að	

raða	brotunum	á	rétta	staði	á	talnalínuna.	Ég	bað	þá	að	koma	upp	að	töflunni,	tveir	og	

tveir	saman	svo	að	þeir	gætu	átt	samtal	sín	á	milli	til	þess	að	ákveða	hvar	brotið	átti	að	

vera	ásamt	því	að	vera	stuðningur	fyrir	hvorn	annan.	Ég	bað	Gunnar	og	einn	bekkjarfélaga	

hans,	sem	er	einnig	vinur	hans,	um	að	koma	upp	að	töflunni	og	setja	brotið	á	sinn	stað	

en	Gunnar	vildi	það	ekki.		

	

Hann	fylgdist	með	en	hann	vildi	hins	vegar	ekki	koma	upp	og	staðsetja	brotið	
þrátt	fyrir	að	brotið	væri	auðvelt	og	að	hann	hefði	einhvern	með	sér.	Ég	held	

að	 ástæðan	 sé	 lágt	 sjálfstraust.	 Hann	 heldur	 líka	 að	 hann	 kunni	 ekkert	 í	
stærðfræði	en	hann	gat	alveg	sagt	við	mig	hvar	hann	héldi	að	brotin	ættu	að	
vera	en	var	samt	svolítið	feiminn	við	það,	hann	vildi	ekki	gera	vitlaust.	

	

Ég	var	ekkert	að	þrýsta	á	Gunnar	að	svara	yfir	allan	bekkinn	heldur	var	ég	aðeins	að	

biðja	um	svör	fyrir	sjálfa	mig	svo	ég	hefði	einhverja	tilfinningu	fyrir	því	hvort	hann	væri	

að	skilja	þetta.	Mig	grunar	að	ef	ég	rek	á	eftir	honum	að	svara	mér	þá	fái	ég	ekki	mikið	úr	

honum,	hann	drægi	sig	þá	frekar	inn	í	skelina.	

Ég	hef	einnig	reynt	að	tala	við	hann	sem	jafningja	eins	og	til	dæmis	með	því	að	tala	

við	hann	í	hans	augnhæð	svo	hann	fái	þá	tilfinningu	að	við	séum	jafningjar	og	að	ég	sé	

ekki	yfir	hann	hafin.	Ásamt	því	hef	ég	passað	upp	á	það	að	þegar	ég	legg	fyrir	einhver	

fyrirmæli	þá	hef	ég	farið	sérstaklega	til	hans	og	beðið	hann	um	að	segja	mér	hvað	það	

væri	sem	hann	ætti	að	gera.	Það	virkar	ekki	að	segja	honum	mörg	skref	í	einu	heldur	að	

biðja	hann	um	að	klára	eitt	verkefni	og	þegar	það	er	búið	að	þá	fær	hann	næstu	fyrirmæli	

en	slík	aðferð	hentar	nemendum	vel	sem	eiga	í	erfiðleikum	með	vinnsluminni.		
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Ég	 fór	 til	 Gunnars	 í	 tímanum	 og	 sagði	 honum	 að	 hann	 skyldi	 klára	 fyrsta	
dæmið.	Ég	sagði	líka	við	hann	að	hann	þyrfti	ekki	að	gera	alla	sex	liðina	heldur	

væri	nóg	fyrir	hann	að	gera	fyrstu	þrjá.		

 

Þarna	var	ég	búin	að	sjá	að	það	gengur	ekki	fyrir	Gunnar	að	hafa	marga	liði	sem	

hann	þarf	að	 fara	 í	 gegnum.	Ég	 fækkaði	því	 liðunum	og	hann	byrjaði	að	 reikna.	Hann	

kláraði	alla	 liðina	í	tímanum	og	þar	með	þetta	dæmi.	Með	þessu	móti	getur	hann	náð	

inntaki	efnisins	þrátt	fyrir	að	fara	ekki	í	gegnum	alla	liðina.		

Samantekt	
Út	frá	þessum	niðurstöðum	má	sjá	að	Gunnar	skortir	mikið	sjálfstraust.	Það	kemur	fram	

á	margan	hátt	en	það	sást	helst	þegar	hann	var	að	vinna	verkefni	sem	honum	þótti	erfið	

og	einnig	í	hópavinnu.	Hann	gafst	fljótt	upp	þegar	verkefnin	urðu	erfið	og	reyndi	ekki	við	

þau.	Þegar	Gunnar	var	í	hóp	með	þremur	öðrum	nemendum	þá	dró	hann	sig	í	hlé	og	gaf	

lítið	sem	ekkert	af	sér.	Þegar	hópnum	var	skipt	upp	og	hann	var	kominn	í	tveggja	manna	

hóp	þá	var	hann	strax	farinn	að	gefa	meira	af	sér	og	leið	betur.		

Eitt	af	því	sem	virðist	einnig	hafa	áhrif	á	sjálfstraust	hans	og	sjálfsmynd	í	stærðfræði	

eru	of	mörg	eða	löng	verkefni.	Í	gegnum	tíðina	hefur	hann	ekki	oft	náð	að	klára	verkefni	

sem	hann	hefur	fengið	og	því	gefist	upp.	Eitt	af	því	sem	þyrfti	að	vinna	með	Gunnar	væri	

að	fá	hann	til	að	klára	verkefnin	sín	til	að	auka	sjálfstraust	hans.		

Gunnar	vildi	ekki	taka	þátt	í	umræðum	um	almenn	brot	en	þar	var	bekkurinn	allur	

að	hjálpast	að	við	að	raða	brotum	á	talnalínu.	Gunnar	vildi	 í	byrjun	ekki	koma	upp	að	

töflunni	með	vini	sínum	til	að	setja	brot	á	talnalínuna	en	í	næstu	kennslustund	var	hann	

hins	vegar	tilbúinn	til	þess.	Hann	hefur	þá	verið	búinn	að	sjá	að	aðrir	voru	að	gera	mistök	

og	enginn	gerði	grín	af	þeim	og	hefur	hann	því	eflaust	viljað	fara	upp	og	var	það	mikill	

sigur.	

Gunnar	er	nemandi	sem	fer	auðveldlega	fram	hjá	kennurum	en	hann	 lætur	 lítið	

fyrir	 sér	 fara.	Hann	mætir	 alltaf	 á	 réttum	 tíma	og	með	 skóladótið	með	 sér	og	það	er	

sjaldan	sem	hann	er	veikur	eða	mætir	ekki	 í	skólann.	Ég	tók	eftir	því	að	Gunnar	hefur	
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stærðfræðilega	hugsun	en	hún	kemur	ekki	 fram	í	vinnubókarvinnu,	heldur	kemur	hún	

fram	í	hlutbundinni	vinnu.	Hlutbundin	vinna	virðist	henta	honum	vel	því	ég	tók	eftir	því	

að	þegar	við	vorum	að	vinna	með	rúmmál	og	notuðumst	við	sentikubba	og	ferstrendinga	

að	 honum	 þótti	 þetta	 skemmtilegt.	 Hann	 náði	 alltaf	 í	 verkefnið	 sitt	 um	 leið	 og	

kennslustundin	byrjaði	og	fór	að	vinna.		

Almenn	brot	eru	einn	af	þáttum	stærðfræðinnar	sem	Gunnar	á	erfitt	með,	eins	og	

svo	margir	aðrir	nemendur.	Hann	sagði	mér	það	að	honum	þætti	þau	ekki	skemmtileg	og	

hefði	óbeit	á	þeim.	Hann	gafst	fljótt	upp	þegar	við	vorum	að	vinna	með	þau	og	hafði	ekki	

mikinn	áhuga	á	því	að	læra	þau.			

Ein	helsta	breytingin	sem	ég	gerði	til	að	koma	meira	til	móts	við	þarfir	Gunnars	var	

að	ég	átti	í	meiri	samskiptum	við	hann.	Ég	einbeitti	mér	að	því	hvetja	hann	áfram	og	sýna	

honum	að	ég	hafi	trú	á	honum.	Ég	talaði	við	hann	um	það	sem	á	sér	stað	innan	skólans	

sem	og	utan	hans.	Þetta	hefur	orðið	til	þess	að	hann	hefur	meiri	samskipti	við	mig	af	fyrra	

bragði.	 Þegar	 við	 vorum	 að	 vinna	með	 almenn	 brot	 þá	 vildi	 hann	 ekki	 koma	 upp	 að	

töflunni,	eins	og	hefur	komið	fram,	en	hann	var	hins	vegar	tilbúinn	að	segja	mér	svörin.	

Það	sýnir	að	hann	treystir	því	að	ég	muni	ekki	gera	grín	af	honum	ef	svarið	reynist	vera	

vitlaust.		

Annað	sem	við	gerðum	var	að	við	breyttum	kennsluaðferðunum	okkar	í	haust	en	

við	 vorum	með	meira	 af	 hlutbundinni	 vinnu	 í	 rúmmálskaflanum	heldur	 en	 við	höfum	

verið	með	ásamt	því	að	setja	verkefnin	úr	kennslubókunum	upp	á	annan	hátt.	Um	leið	og	

verkefnin	voru	komin	úr	kennslubókinni	og	á	nýtt	blað	þá	kviknaði	áhugi	hjá	Gunnari.	Ef	

Gunnar	vinnur	í	kennslubókunum	þá	skiptir	máli	að	fækka	liðunum	fyrir	hann	en	virðist	

gefast	strax	upp	um	leið	og	liðirnir	verða	margir.	Með	því	að	fækka	liðunum	eru	meiri	

líkur	á	að	Gunnar	nái	 inntaki	þess	sem	við	erum	að	 læra	þrátt	fyrir	að	reikna	ekki	alla	

liðina.	
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5 Umræða	

Helstu	niðurstöður	starfendarannsóknar	minnar	verða	dregnar	saman	í	þessum	kafla	og	

um	 þær	 verður	 fjallað	 í	 fræðilegu	 samhengi.	 Í	 rannsókninni	 var	 leitast	 svara	 við	

rannsóknarspurningu	minni:	Hvaða	leiðir	má	fara	í	stærðfræðikennslu	í	almennum	bekk	

til	að	skapa	góð	námstækifæri	í	stærðfræði	fyrir	nemenda	með	ADHD?.	

	

5.1	Sjálfstraust	Gunnars	
Með	því	að	gera	nemendur	virka	 í	námi	 sínu	skapast	möguleikar	á	að	efla	 sjálfsmynd	

þeirra	(Aguirre	o.fl.,	2013).	Áhugi	er	einn	af	þeim	þáttum	sem	geta	haft	áhrif	á	mótun	

sjálfsmyndar	nemenda.	 Einnig	 væri	hægt	að	efla	hana	með	því	 að	gera	þá	að	 virkum	

þátttakendum	(Bishop,	2012).	Sjálfsmynd	Gunnars	í	stærðfræði	er	ekki	góð.	Hann	er	ekki	

virkur	 í	 kennslustundum	 og	 hefur	 lítinn	 áhuga.	 Ég	 bað	 Gunnar	 um	 að	 koma	 með	

hugmyndir	um	hvernig	hann	myndi	vilja	læra	um	almenn	brot	en	hann	gat	ekki	sagt	mér	

það.	Bishop	(2012)	segir	einmitt	að	það	sé	einn	þáttur	í	því	að	efla	sjálfsmynd	nemenda,	

að	 þeir	 fái	 að	 koma	með	 hugmyndir	 um	 hvernig	 þeir	 sjá	 og	 vilji	 gera	 hlutina.	 Þá	 fá	

nemendurnir	einnig	að	gera	það	sem	þeim	finnst	skemmtilegt.	Bishop	(2012)	segir	líka	

að	það	skiptir	miklu	máli	hvaða	viðhorf	nemendur	bera	til	námsgreina	því	þau	hafa	áhrif	

á	hvort	þeir	bera	jákvæðar	eða	neikvæðar	tilfinningar	til	námsins	og	endurspeglar	það	

sjálfsmynd	nemenda	í	greininni.	Viðhorf	Gunnars	til	stærðfræðinnar	er	neikvætt.	Það	hef	

ég	fundið	í	gegnum	samtölin	sem	við	höfum	átt	saman.	Því	held	ég	að	tilfinningar	hans	til	

stærðfræðinnar	endurspeglist	í	viðhorfinu.	Honum	hefur	ekki	gengið	vel	í	stærðfræði	í	

gegnum	tíðina	og	held	ég	að	það	hafi	einnig	áhrif	á	viðhorfið	hans.		

Eitt	af	því	sem	ég	hef	gert	til	þess	að	efla	sjálfsmynd	Gunnars	er	að	raða	honum	í	

hóp	með	nemendum	sem	hafa	góð	áhrif	á	hann.	Ég	hef	passað	mig	á	því	að	hann	sé	með	

einhverjum	sem	hann	þekkir,	 einhverjum	sem	dregur	hann	upp	og	 vill	 aðstoða	hann.	

Bishop	(2012)	talar	einmitt	um	það	að	það	hvernig	kennarar	raða	nemendum	í	hópa	geti	

haft	 áhrif	 á	 hvaða	 sjálfsmynd	 þeir	 eru	 líklegir	 til	 að	 þróa	 með	 sér.	 Talað	 er	 um	 að	

nemendur	vilji	sitja	með	vinum	sínum	þegar	þeir	eru	að	læra.	Þá	verði	þeir	ánægðari	og	

jákvæðari	(Boaler	og	Greeno,	2000).	Ég	tók	einmitt	eftir	þessu	hjá	Gunnari	en	þegar	hann	
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vann	með	 vinum	 sínum	 þá	 leið	 honum	 betur.	 Þá	 var	 hann	 frekar	 til	 í	 að	 taka	 þátt	 í	

samræðum	við	þá	og	honum	leið	betur.	Hann	brosti,	hló	og	tók	þátt	í	samræðunum	sem	

áttu	sér	stað.		

Talað	er	um	að	nemandi	 sem	er	óvirkur	 í	 kennslustundinni	hafi	aðra	sjálfsmynd	

heldur	en	nemandi	sem	er	staddur	í	sömu	kennslustund	en	er	virkur.	Nemendur	sem	eru	

óvirkir	geta	haft	mismunandi	ástæður	fyrir	því	og	haft	ólíka	sjálfsmynd	(Sfard	og	Prusak,	

2005).	Gunnar	var	óvirkur	í	kennslustundum	áður	en	þessi	rannsókn	hófst	og	þá	aðallega	

við	þær	aðstæður	þegar	 við	 vorum	að	 reikna	dæmi	beint	upp	úr	bók.	Það	geta	 verið	

margar	ástæður	fyrir	því	að	hann	var	óvirkur	í	kennslustundum	en	ég	tel	að	ein	ástæðan	

sé	vegna	þess	að	hann	hafi	lélega	sjálfsmynd	í	stærðfræði.	Hann	trúir	ekki	á	sjálfan	sig	og	

er	þar	af	leiðandi	ekki	með	gott	sjálfstraust.	Bandura	(1997)	telur	að	ef	nemandi	hefur	

trú	á	sjálfum	sér	þá	verði	það	til	þess	að	honum	gangi	betur	námslega	séð.	Einnig	segir	

hann	að	þeir	sem	búa	við	það	að	aðrir	hafi	 trú	á	því	að	þeir	geti	 framkvæmt	eitthvað	

ákveðið	verkefni	munu	frekar	leggja	sig	fram	við	að	ljúka	því	á	fullnægjandi	hátt.	Í	mínum	

samskiptum	við	Gunnar	hef	ég	lagt	mikið	upp	úr	því	að	hann	finni	að	ég	hafi	trú	á	honum.	

Ég	reyni	að	hrósa	honum	og	hvetja	hann	áfram	svo	hann	klári	þau	verkefni	sem	lögð	hafa	

verið	fyrir	hann.	Ég	hef	tekið	það	til	bragðs	að	aðstoða	Gunnar	við	að	skrifa	ef	honum	

hefur	ekki	miðað	áfram	í	verkefnavinnunni.	Ástæðan	fyrir	því	er	vegna	þess	að	nemendur	

með	ADHD	hafa	hægt	vinnsluminni	og	getur	það	haft	áhrif	á	hversu	mikið	þeir	geta	unnið	

í	kennslustundinni.					

Undirstaða	 þess	 að	 hafa	 gott	 sjálfstraust	 er	 að	 hafa	 góða	 sjálfsmynd.	 Góð	

sjálfsmynd	 ásamt	 góðri	 sjálfsvirðingu	 byggja	 upp	 gott	 sjálfstraust.	 Margt	 einkennir	

einstaklinga	sem	skortir	sjálfstraust	en	þeir	eiga	það	til	að	forðast	aðstæður	þar	sem	þeir	

geta	átt	í	hættu	á	að	gera	mistök.	Eitt	af	því	sem	einstaklingurinn	þarf	að	gera	sér	grein	

fyrir	er	að	allir	gera	mistök	og	því	er	engin	ástæða	til	þess	að	óttast	það	að	gera	þau	

(Jóhann	Ingi	Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2005).	Mistökin	eru	til	þess	að	læra	

af	þeim.	Það	er	eitt	af	því	sem	ég	hef	lagt	áherslu	á	í	minni	kennslu,	að	kenna	nemendum	

að	það	gera	allir	mistök	og	helsti	lærdómurinn	við	þau	er	að	maður	læri	af	þeim.	Það	var	

eitt	af	því	sem	ég	lagði	upp	úr	í	umræðunum	um	almenn	brot.	Ég	vildi	að	nemendurnir	

myndu	átta	sig	á	að	það	væri	í	lagi	að	gera	mistök	og	að	við	hjálpumst	að	við	að	lagfæra	

þau.	Ég	reyndi	að	fá	Gunnar	til	þess	að	taka	þátt	í	umræðunum	en	hann	var	ekki	mikið	
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fyrir	það.	Hann	var	meira	í	því	segja	mér	frá	heldur	en	öllum	bekknum.	Undir	lokin	þá	var	

Gunnar	til	í	að	fara	með	vini	sínum	upp	að	töflunni	til	þess	að	setja	almennt	brot	á	réttan	

stað	á	talnalínu.	Þar	var	hann	búinn	að	sjá	aðrir	nemendur	höfðu	farið	upp	að	töflunni	og	

gert	mistök	en	enginn	gert	grín	af	þeim.	Ég	held	að	þá	hafi	hann	verið	tilbúinn	að	fara	

sjálfur	og	taka	þátt.	Þarna	var	hann	með	vin	sinn	sem	stuðning	og	fór	upp	að	töflunni.	Ég	

held	að	sjálfstraustið	hans	hafi	aukist	aðeins	með	þessu.		

Ég	held	að	til	þess	að	öðlast	meira	sjálfstraust	skiptir	máli	að	manni	þyki	vænt	um	

sjálfan	sig	og	gott	er	að	maður	samþykki	kosti	sína	og	galla	en	tali	sig	ekki	niður.	Einnig	

skiptir	töluverðu	máli	að	við	hugsum	út	frá	okkur	sjálfum	í	stað	þess	að	vera	sífellt	að	

bera	okkur	saman	við	aðra.	Samanburðurinn	gerir	okkur	oft	erfitt	fyrir	og	veldur	því	að	

sjálfstraustið	minnkar	því	okkur	finnst	við	ekki	hafa	jafn	mikið	til	að	bera	eins	og	aðrir.	Út	

frá	 þessum	 samanburði	 erum	 við	 hættu	 á	 að	 verða	 neikvæð	 í	 garð	 okkar	 og	 horfum	

eingöngu	 á	 það	 sem	er	 neikvætt	 í	 fari	 okkar	 en	 ekki	 það	 jákvæða.	 Eitt	 af	 því	 sem	er	

mikilvægt	til	þess	að	öðlast	meira	sjálfstraust	er	að	geta	farið	með	jákvæðar	staðhæfingar	

um	sjálfan	sig.	Álfheiður	og	Guðfinna	(2001)	eru	sammála	þessu	en	þær	segja	einnig	að	

við	þurfum	að	hafa	trú	á	okkur	sjálfum	af	því	að	allir	upplifa	einhvern	tímann	mótlæti	í	

lífinu	og	því	þurfum	við	að	hafa	mikla	trú	á	okkur	sjálfum	til	þess	að	komast	í	gegnum	

þessar	erfiðu	aðstæður	og	hafa	trú	á	því	að	við	komumst	í	gegnum	þær.	Því	er	mikilvægt	

að	 við	 höfum	 gott	 sjálfstraust	 og	 geta	 kennarar	 hjálpað	 til	 við	 að	 auka	 sjálfstraust	

nemenda.	Eins	og	rannsóknir	Bandura	(1997)	benda	til	þá	skiptir	gott	sjálfstraust	meira	

máli	fyrir	námsárangur	en	sjálfsálit.		

	

5.2	Upplifun	mín	á	Gunnari	og	námsörðugleikum	hans	
Áður	fyrr	var	talið	að	börn	væru	óþekk	eða	illa	uppalin	vegna	hegðunarerfiðleika	en	nú	á	

tímum	er	talað	um	börn	með	ADHD.	Samkvæmt	Barkley	(2000)	er	ADHD	hegðunarröskun	

sem	 getur	 komið	 fram	 á	 þrjá	 vegu,	 ADHD	með	 ríkjandi	 ofvirkni,	 ADHD	með	 ríkjandi	

athyglisbrest	og	ADHD	með	ofvirkni,	athyglisbrest	og	hvatvísi.	Gunnar	er	greindur	með	

ADHD	með	 ríkjandi	 athyglisbrest	 en	 hann	 hefur	mun	minni	 einbeitingu	 en	 jafnaldrar	

hans.	Þessir	erfiðleikar	geta	leitt	til	truflandi	hegðunar	sem	hefur	áhrif	á	bekkjarfélaga	

Gunnars	 og	 hann	 sjálfan,	 einkum	 þegar	 hann	 þarf	 á	 mikilli	 einbeitingu	 að	 halda	 við	
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verkefni	sem	eru	erfið	og	krefjandi.	Þetta	á	hins	vegar	ekki	við	þegar	hann	er	að	gera	

verkefni	sem	vekja	áhuga	hans.	Þar	kemur	sértæka	athyglin	inn	sem	Santrock	(2013)	talar	

um	en	Gunnar	nær	þá	að	halda	athyglinni	við	ákveðin	verkefni	en	nær	að	hunsa	þau	áreiti	

sem	skipta	minna	máli.	Í	bók	Matthíasar	og	Málfríðar,	Þroski	og	hegðunarvandi	barna,	

kemur	 fram	 að	 börn	 með	 ADHD	 með	 ríkjandi	 athyglisbrest	 hafa	 minni	 athygli	 en	

jafnaldrar	þeirra	og	eiga	þau	erfitt	með	að	halda	einbeitingu	við	erfið	verkefni,	bæði	 í	

skóla	og	heimavinnu.	Þar	kemur	einnig	fram	að	barnið	gæti	truflast	auðveldlega	af	áreiti	

úr	umhverfinu	en	hins	vegar	gæti	barnið	haldist	við	viðfangsefni	sem	fangar	hug	þess	eins	

og	 til	 dæmis	 að	 spila	 tölvuleik.	 Ingibjörg	 Karlsdóttir	 (2013)	 segir	 að	 börn	 með	

athyglisbrest	eigi	oft	erfitt	með	að	skipuleggja	sig	og	koma	sér	að	verki	en	Santrock	(2013)	

kallar	það	athygli	við	framkvæmd	(e.	execution	attention).	Hann	segir	einnig	að	börn	sem	

eru	að	kljást	við	athygli	við	framkvæmd		eigi	erfitt	með	að	greina	og	bæta	villur	sem	það	

hefur	gert	ásamt	því	að	fylgja	eftir	markmiðum.		Einnig	eiga	þau	oft	til	að	gleyma	og	týna	

hlutum.	Gunnar	hefur	átt	erfitt	með	að	fylgja	eftir	markmiðum	sem	við	höfum	sett	fyrir	í	

hverjum	kafla,	einnig	fer	hann	ekki	yfir	og	lagfærir	villur	sem	hann	hefur	gert	í	verkefnum.	

Gunnar	hefur	ekki	gleymt	skólabókum	heima	en	hann	hefur	alltaf	þurft	að	fara	einu	sinni	

í	viku	fyrr	úr	tíma	hjá	mér	til	þess	að	fara	heim	að	ná	í	íþróttaföt.	Hann	hefur	átt	erfitt	

með	að	koma	sér	af	stað	og	skipuleggja	sig	en	það	hefur	komið	fram	í	óvirkni	í	tímum	en	

um	leið	og	ég	hef	hjálpað	honum	þá	hefur	hann	farið	af	stað.	Hann	átti	hins	vegar	auðvelt	

með	að	koma	sér	af	stað	þegar	hann	var	að	vinna	hlutbundna	vinnu	í	rúmmáli,	þá	náði	

hann	alltaf	í	verkefnið	sitt	og	fór	að	vinna.	Þetta	passar	við	það	sem	Rief	(2003)	segir	en	

hann	 vill	 meina	 að	 áþreifanlegir	 hlutir	 geti	 verið	 gagnlegir	 í	 stærðfræðinámi	 fyrir	

nemendur	með	ADHD.	Hann	mælir	með	að	kennarar	noti	sem	dæmi	kubba	eða	annað	

efni	til	þess	að	koma	efninu	til	skila	en	nemendur	með	ADHD	skilja	oft	betur	hluti	þegar	

þeir	eru	sýnilegir	en	ekki	bara	tölustafir	á	blaði.		

Talað	 er	 um	 að	 60–70%	 af	 þeim	 sem	 eru	 með	 ADHD	 séu	 með	 einhverjar	

fylgiraskanir.		Þær	algengustu	eru	sértækir	námsörðugleikar,	mótþróaþrjóskuröskun	og	

svefntruflanir	(Barkley,	2006;	Matthías	Kristiansen	og	Málfríður	Lorange,	2002).	Ég	tók	

ekki	 sérstaklega	 eftir	 neinum	 fylgiröskunum	 hjá	 Gunnari.	 Hann	 er	 ekki	 með	 sértæka	

námsörðugleika	en	hann	á	hvorki	erfitt	með	lestur	né	stærðfræði	sem	dæmi.	Hann	fór	í	

Talnalykilspróf	 fyrir	nokkrum	árum	vegna	gruns	um	erfiðleika	 í	 stærðfræði	en	Gunnar	
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kom	vel	út	úr	því.	Ég	veit	ekki	hvort	hann	eigi	við	svefntruflanir	að	stríða	en	hann	kom	

stundum	þreyttur	í	skólann	en	hann	var	ekki	að	sofna	í	tímum.	Á	heildina	litið	tel	ég	ekki	

að	Gunnar	 sé	að	kljást	við	 fylgiraskanir	út	 frá	ADHD,	að	minnsta	kosti	ekki	 sem	hefur	

komið	fram	í	tímum	hjá	mér		

Þrátt	fyrir	að	Gunnar	hafi	komið	vel	út	úr	Talnalyklinum	þá	er	ekki	þar	með	sagt	að	

hann	 eigi	 ekki	 í	 erfiðleikum	 í	 stærðfræðináminu.	 Ég	 sá	 það	 að	 hann	 hefur	 þessa	

stærðfræðilegu	hugsun	en	 eins	 og	Rief	 (2003)	 segir	 að	þá	 reynir	 stærðfræði	 á	minni,	

skipulag	og	einbeitingu	ásamt	úthaldi	og	getur	það	reynst	nemendum	með	ADHD	erfitt.	

Gunnar	var	lítið	sem	ekkert	skipulagður	og	voru	dæmin	sem	hann	reiknaði	oftast	út	um	

alla	 reikningsbók.	Hann	setti	dæmin	ekki	 skipulega	upp	og	var	oft	erfitt	að	 finna	hvar	

dæmin	voru	sem	hann	reiknaði	í	kennslustundinni	áður.	Einbeitingin	hjá	honum	var	lítil	

sem	engin,	einkum	þegar	við	vorum	að	vinna	verkefni	úr	kennslubókum.	Dendy	(2011)	

vill	meina	að	þegar	nemendur	læra	stærðfræði	sé	mikilvægt	að	þeir	nýti	það	sem	þeir	

hafa	 lært	 áður	 en	 góður	 grunnur	 er	 mikilvægur	 þegar	 stærðfræðin	 verður	 erfiðari.	

Nemendur	með	ADHD	geta	átt	í	erfiðleikum	með	að	kalla	fram	þekkingu	sem	þeir	hafa	

öðlast	áður	en	það	er	útaf	erfiðleikum	í	vinnsluminni.	Ég	tók	eftir	því	að	Gunnar	átti	oft	

erfitt	með	að	kalla	fram	upplýsingar	sem	hann	hafði	lært	áður	en	ég	þurfti	mikið	að	leiða	

hann	áfram	í	verkefnum	sem	ég	vissi	að	hann	átti	að	geta	og	með	leiðandi	spurningum	

tókst	það.	

Í	eitt	skipti	hjálpaði	ég	Gunnari	með	verkefni	í	rúmmáli,	ég	skrifaði	fyrir	hann	svo	

hann	næði	að	klára	verkefnið.	Þegar	því	var	lokið	fór	Gunnar	í	næsta	verkefni	en	þá	gafst	

hann	alveg	upp.	Hann	sagði	ítrekað	„ég	kann	þetta	ekki”	og	„ég	get	þetta	ekki”	en	eins	

og	Dendy	(2011)	tekur	fram	getur	það	krafist	mikillar	orku	af	nemendum	með	ADHD	að	

leysa	verkefni	vegna	erfiðleika	í	vinnsluminninu.	Þarna	getur	verið	að	Gunnar	hafi	eytt	

svo	mikilli	orku	 í	 fyrra	verkefnið	að	hann	hafi	ekki	átt	neina	orku	 inni	til	þess	að	 leysa	

næsta	verkefni.	Út	frá	þessu	tel	ég	að	Gunnar	eigi	í	erfiðleikum	í	vinnsluminni	því	hann	

átti	erfitt	með	að	kalla	fram	fyrri	þekkingu	ásamt	því	að	hafa	lítið	úthald	þegar	hann	leysti	

löng	og	erfið	verkefni.	

Við	 skipulag	 kennslustunda	 hafði	 ég	 hæfniviðmiðin	 úr	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	

(2013)	 til	hliðsjónar.	Hæfnina	er	hægt	að	meta	á	ýmsan	hátt,	ekki	endilega	bara	með	
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prófi.	Það	er	hægt	að	meta	hana	með	stuttu	samtali	sem	dæmi.	Þegar	kemur	að	Gunnari	

tel	 ég	 að	 slíkt	 námsmat	 komi	 betur	 til	 móts	 við	 þarfir	 hans.	 Þar	 sem	 hann	 er	 með	

athyglisbrest	og	hefur	hvorki	mikla	einbeitingu	né	úthald	þá	gæti	verið	gott	að	meta	hans	

hæfni	munnlega	því	hann	ræður	betur	við	það.	Ég	prófaði	það	þegar	við	vorum	að	vinna	

í	 rúmmálinu	en	þá	spurði	ég	hann	 leiðandi	 spurninga.	Þessar	sömu	spurningar	voru	á	

verkefnablaðinu	 hans	 en	 hann	 gat	 svarað	mér	 betur	munnlega	 heldur	 en	 skriflega	 á	

verkefnablaðinu.		

Hvað	varðar	Gunnar	þá	mun	hann	halda	áfram	eins	og	samnemendur	hans	og	þjálfa	

sömu	hæfni	og	þeir.	Hins	vegar	 finnst	mér	 skipta	máli	að	 sjálfsmynd	hans	breytist	og	

sjálfstraustið	aukist.	Ég	hef	verið	að	vinna	með	það	hingað	til	og	ég	mun	halda	áfram	að	

hvetja	hann	áfram	og	sýna	honum	að	ég	hafi	trú	á	honum	en	eins	og	Bandura	(1997)	segir	

að	þá	er	mikilvægt	að	nemendur	finni	að	kennarar	hafi	trú	á	þeim	og	að	kennarar	hvetji	

þá	 áfram.	 Eitt	 af	 þeim	 verkefnum	 sem	 er	 á	 döfinni	 hjá	 okkur	 í	 stærðfræðinni	 er	

fótboltaverkefni	eins	og	við	köllum	það.	Nemendum	verður	skipt	í	hópa	og	í	lokin	eiga	

hóparnir	að	kynna	verkefni	sitt	fyrir	hinum	krökkunum.	Mér	fyndist	mjög	skemmtilegt	ef	

Gunnar	myndi	koma	upp	og	kynna	verkefnið	með	sínum	hóp.	Það	væri	ansi	gaman	að	

geta	merkt	„hæfni	náð”	við	hæfniviðmiðið	að	við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi	„undirbúið	

og	 flutt	 kynningar	 á	 eigin	 vinnu	 með	 stærðfræði”	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013).	Ef	ekki	þá	höldum	við	áfram	að	vinna	í	þessu	ásamt	

því	að	Gunnar	verði	virkari	í	tímum.	Það	er	þáttur	sem	ég	myndi	gjarnan	vilja	halda	áfram	

að	vinna	með	og	ég	held	að	ef	hann	nær	að	breyta	sjálfsmynd	sinni	þá	verði	hann	virkari	

í	 tímum.	 Eins	 og	 Bishop	 (2012)	 sagði,	 ef	 einstaklingar	 setja	 sér	 það	 viðhorf	 að	 vera	

jákvæðir	og	klárir	 í	stærðfræði	þá	endurspeglast	það	 í	sjálfsmynd	þeirra	og	þeir	verða	

virkari	 í	 kennslustundum.	 En	 hjá	 þeim	 sem	 ákveða	 að	 vera	 neikvæðir	 og	 óvirkir	 þá	

endurspeglast	það	í	sjálfsmynd	þeirra.	Við	getum	því	gefið	okkur	það	að	ef	Gunnar	nær	

að	breyta	sínum	hugsunarhætti,	með	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	og	hvatningu		held	

ég	að	hann	verði	virkari	fyrir	vikið.		

Mikilvægt	 er	 bæði	 fyrir	 kennara	 og	 nemanda	 að	 nemandinn	 sé	 greindur	 með	

ADHD.	Hann	getur	þá	fengið	viðeigandi	meðferð	við	ADHD,	hvort	sem	það	er	 lyfjagjöf	

eða	annað.	Kennarinn	getur	þá	líka	farið	að	vinna	með	barnið	út	frá	ADHD	og	einkennum	

þess	og	leitað	sér	upplýsinga	um	ADHD.	Því	eins	og	Ohan	o.fl.	(2008)	sögðu	frá	þá	eru	
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kennarar	sem	hafa	góða	þekkingu	á	ADHD	líklegri	til	þess	að	leita	aðstoðar	fyrir	börnin	

og	 einnig	 jákvæðari	 gagnvart	 aðferðum	 til	 að	 vinna	 með	 börnunum	 út	 frá	 þeirra	

forsendum.	Nemendur	með	ADHD	þurfa	oft	önnur	úrræði	heldur	en	önnur	börn	eins	og	

skýrari	ramma	og	aðstoð	við	skipulagningu.		

5.3	Hverju	breytti	ég	í	kennslunni	og	samskiptum	mínum	við	Gunnar?	
Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	kemur	fram	að	kennarar	skuli	stuðla	að	alhliða	þroska	

nemenda	sinna	og	ná	fram	því	besta	hjá	hverjum	og	einum	sem	og	öllum	hópnum.	Ásamt	

því	 skulu	 þeir	 vera	 góð	 fyrirmynd	 og	 sýna	 nemendum	 virðingu	 og	 umhyggju.	 Ég	 sem	

kennari	reyni	alltaf	mitt	besta	til	að	ná	fram	því	besta	hjá	hverjum	og	einum	nemenda	en	

auðvitað	er	alltaf	hægt	að	gera	betur.		

Elín	G.	Ólafsdóttir	(2000)	talar	um	það	að	til	þess	að	skóli	án	aðgreiningar	geti	orðið	

að	 veruleika	 þá	 þurfi	 kennarar	 að	 fá	 góðan	 stuðning.	 Ég	 held	 einmitt	 að	 það	 sé	 ein	

meginforsenda	þess	að	hugmyndin	um	skóla	án	aðgreiningar	gangi	upp.	Það	getur	verið	

mikið	álag	á	kennara	sem	kennir	bekk	þar	 sem	eru	nokkrir	nemendur	með	greiningu.	

Kennari	sem	fær	engan	stuðning	nær	ekki	að	þjóna	öllum	þessum	nemendum	og	getur	

ekki	 tekið	 tillit	 til	 þeirra	 allra.	 Það	er	mikilvægt	að	 samstarf	 sé	 á	milli	 kennara	og	 	 að	

kennarar	búi	við	sveigjanleika	 í	bekkjarstarfinu.	Hér	áður	fyrr	var	 lélegur	námsárangur	

útskýrður	 með	 lágri	 greind	 eða	 fötlun	 en	 í	 dag	 er	 meira	 horft	 á	 árangurslitlar	

kennsluaðferðir,	skort	á	stuðningi	og	fleira	(Elín	G.	Ólafsdóttir,	2000).	Í	dag	er	mikilvægt	

að	allir	skólar	fari	eftir	stefnunni	um	skóla	án	aðgreiningar	en	samkvæmt	henni	eiga	allir	

nemendur	að	hafa	jafn	mikla	möguleika	á	námi	í	sínum	heimaskóla.	Vankanturinn	er	hins	

vegar	að	það	fylgja	ekki	nægilega	miklir	peningar	með	inn	í	skólana	til	þess	að	hægt	sé	að	

vinna	vel	út	frá	þessari	hugmynd.		Skólar	þurfa	að	ákveða	hver	á	rétt	á	mestum	stuðningi	

og	vinna	sig	út	frá	því.	Því	fá	ekki	allir	stuðning	sem	eiga	rétt	á	stuðningi.	Við	það	verður	

meira	álag	á	kennarana	og	þeir	þurfa	að	reyna	að	finna	kennsluaðferðir	sem	henta	öllum	

nemendunum	í	bekknum.		

Carol	Ann	Tomlinson	(2003)	talar	um	þrjár	ástæður	fyrir	því	að	kennarar	ættu	að	

tileinka	sér	einstaklingsmiðaða	kennslu	og	fjölbreyttar	kennsluaðferðir.	Ein	er	sú	að	það	

sé	vegna	þess	að	einstaklingsmiðuð	kennsla	sé	svar	við	ólíkum	grunni	nemenda	í	námi	og	

er	það	gert	með	því	að	gefa	val	um	verkefni	af	misjöfnum	þyngdarstigum.	Miklvægt	er	
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að	kennarar	hafi	nokkur	verkefni	sem	nemendur	geta	valið	um	því	ekki	eru	allir	nemendur	

staddir	á	sama	stað	námslega	séð	og	því	mikilvægt	að	mæta	þörfum	þeirra.	Einnig	væri	

gott	ef	kennarinn	næði	að	tengja	námsefnið	við	áhugamál	nemandans	því	þannig	geti	

kennarinn	 náð	 betur	 til	 nemandans	 og	 þar	 af	 leiðandi	 fái	 nemandinn	meiri	 áhuga	 á	

námsefninu.	Carol	Ann	Tomlinson	fjallar	um	þetta	í	bók	sinni	Fulfilling	the	Promise	of	the	

Differentiated	Classroom	(2003).		

Boaler	(2016)	talar	um	það	í	bók	sinni	Mathematical	Mindsets	að	mikilvægt	sé	að	

breyta	hugmyndum	nemenda	um	stærðfræðinám.	Hún	vill	meina	að	ef	skólastærðfræði	

væri	meira	í	takt	við	hina	raunverulegu	stærðfræði	þá	væru	fleiri	sem	myndu	taka	hana	í	

sátt.	Það	sem	hún	á	við	er	að	með	því	er	að	breyta	áherslunum	í	skólastærðfræðinni	og	

nota	meiri	tíma	í	að	ígrunda,	rökræða	og	tengja	efni	stærðfræðinnar	við	daglegt	líf	geti	

nemendur	 séð	 stærðfræðinám	 fyrir	 sér	 sem	merkingarskapandi.	 Ég	er	 alveg	 sammála	

Boaler	 um	 að	 það	 sé	 of	 mikið	 um	 það	 í	 skólum	 að	 stærðfærði	 sé	 kennd	 sem	

frammistöðufag	þar	sem	skiptir	mestu	máli	að	fá	út	rétt	svör.	Nemendur	fá	ekki	nógu	

mörg	tækifæri	til	þess	að	rannsaka	og	fara	sínar	eigin	leiðir.	Við	sem	kennarar	verðum	að	

vera	duglegir	að	fara	út	fyrir	kassann	sem	við	erum	föst	í	og	vera	svolítið	skapandi.	Þá	fer	

nemendum	að	finnast	stærfræði	skemmtileg	og	spennandi.		

Kennsluháttunum	þarf	ekki	bara	að	breyta	vegna	Gunnars.	Það	er	mikilvægt	að	allir	

nemendur	fái	nám	við	hæfi	og	því	þarf	að	hafa	alla	nemendur	í	huga	þegar	verið	er	að	

skipuleggja	kennsluna	og	reyna	að	finna	leiðir	sem	gætu	hentað	sem	flestum	nemendum.	

Þetta	getur	verið	mjög	krefjandi,	að	finna	eitthvað	sem	gæti	hentað	öllum	en	þá	er	líka	

spurning	um	að	bjóða	upp	á	valmöguleika.	Leyfa	nemendum	að	velja	til	dæmis	hvernig	

námsmat	 vilja	 þeir	 taka.	 Það	 gætu	 verið	 nokkrir	 valmöguleikar	 um	 námsmat	 í	 einum	

efnisþætti.	Þá	finna	vonandi	flestir	nemendur	eitthvað	við	sitt	hæfi.	Eins	og	Boaler	(2016)	

segir	 þá	 þarf	 að	 gera	 stærðfræðinám	 meira	 spennandi	 og	 færa	 það	 nær	 hinni	

raunverulegu	 stærðfræði.	 Hjá	 fræðimönnum	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 hafa	 úthald	 og	

sveigjanleika	 en	 þar	 er	 ekki	 lögð	 áhersla	 á	 hraða	 eða	 rétt	 svör	 eins	 og	 í	

skólastærðfræðinni.	Þar	virðist	það	skipta	mestu	máli	að	nemendur	vinni	hratt	og	nái	að	

klára	ákveðin	mörg	dæmi	og	ég	 tala	nú	ekki	um	að	 fá	út	eitt	 rétt	 svar.	Þessu	þarf	að	

breyta,	við	verðum	að	gefa	nemendum	fleiri	 tækifæri	þar	sem	þeir	 fá	að	rannsaka	og	

ígrunda	og	þess	vegna	tengja	nokkra	efnisþætti	saman.	Boaler	(2016)	talar	einnig	um	það	
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að	fræðimenn	notist	mikið	við	reiknivélar	og	fleiri	hjálpargögn	en	 í	skólunum	er	þetta	

aðeins	leyft	þegar	ákveðinni	hæfni	er	náð.	Menn	hljóta	að	spyrja	sig	hvers	vegna	það	sé	

og	hvers	vegna	við	leyfum	ekki	nemendum	að	notast	meira	við	reiknivélar.	Það	hentar	

Gunnari	til	dæmis	betur	að	nota	reiknivélar	í	stærðfræði	því	honum	finnst	erfitt	að	reikna	

í	huganum.	Það	er	að	mörgu	að	hyggja	þegar	kemur	að	skipulagi	kennslu,	sérstaklega	

þegar	þarf	að	taka	tillit	til	margra	nemenda.		

Ég	hef	mikinn	áhuga	á	ADHD	og	hvað	sé	hægt	að	gera	fyrir	nemendur	sem	hafa	

greinst	ADHD.	Ég	hef	leitað	mikið	af	upplýsingum	og	þekkingu	um	þá	greiningu	og	hvað	

sé	 hægt	 að	 gera	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þá	 nemendur.	 Eins	 og	 Rief	 (2005)	 segir	 er	

mikilvægt	að	kennarar	leiti	sér	upplýsinga	um	ADHD	því	það	sé	margt	sem	kennarar	þurfi	

að	hafa	í	huga	þegar	þeir	eru	með	nemenda	með	ADHD	í	bekknum	hjá	sér.	Það	fyrsta	

sem	ég	hugsaði	út	í	var	að	finna	fjölbreyttar	leiðir	til	þess	að	mæta	öllum	nemendum	í	

bekknum.	Þar	sem	ég	hafði	ekki	möguleikann	á	því	að	vera	með	einstaklingskennslu	eða	

kennslu	í	litlum	hópum	eins	og	Rief	(2005)	talar	um	þá	varð	ég	að	leita	annarra	leiða	til	

þess	 að	 ná	 til	 sem	 flestra.	 Ég	 fór	 því	 þá	 leið	 að	 gera	 verkefni	 þar	 sem	mikið	 var	 um	

hlutbundna	vinnu	ásamt	því	að	vinna	með	umræður.	Hiebert	o.fl.	(1997)	og	Hyde	(2009)	

eru	sammála	um	það	að	til	þess	að	fá	nemendur	til	þess	að	taka	þátt	í	umræðum	þá	sé	

árangursríkt	fyrir	kennara	að	leggja	áherslu	á	rannsóknarnálgun	þar	sem	nemendur	fást	

við	verðug	verkefni	og	sjálfstæðar	uppgötvanir.	Það	er	einmitt	það	sem	við	höfum	við	að	

vinna	 með	 í	 rúmmálskaflanum	 en	 þar	 hafa	 nemendur	 fengið	 að	 rannsaka	 og	 gera	

sjálfstæðar	uppgötvanir.	Í	umræðunum	vorum	við	að	leitast	eftir	því	að	nemendur	geti	

komið	orðum	að	því	sem	þeir	eru	að	læra	en	með	því	geta	þeir	komið	skipulagi	á	hugsanir	

sínar.	 Þá	 verður	 skilningurinn	 meiri	 heldur	 en	 þegar	 nemendurnir	 hafa	 verið	 þöglir	

viðtakendur	 eins	 og	 Skott,	 Jess	 og	 Hansen	 (2007)	 tala	 um	 í	 Matematik	 for	

Lærerstuderende:	Delta:	Fagdidaktik.		

	Eftir	 að	 við	 höfðum	 unnið	 með	 hlutbundnu	 vinnuna	 lagði	 ég	 fyrir	 smá	

spurningalista	 fyrir	 nemendur	 þar	 sem	 þeir	 áttu	 að	 svara	 ákveðnum	 spurningum	 um	

reynslu	sína	af	vinnu	sinni	um	rúmmál.	Það	voru	flestir	ánægðir	með	verkefnið	og	töldu	

að	þeir	hefðu	lært	meira	á	þessu	heldur	en	vinnubókarvinnu.	Gunnar	var	sammála	því	og	

hann	sagði	að	þetta	hefði	verið	skemmtilegt.	Umræðurnar	hentuðu	Gunnari	ekki	eins	vel	

en	hann	átti	það	til	að	draga	sig	í	hlé	þegar	þær	voru	í	gangi,	sama	hvort	það	var	allur	
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bekkurinn	 saman	 eða	 nokkrir	 nemendur	 saman	 í	 hópi.	 Ég	 ræddi	 við	 hann	 eftir	 eina	

kennslustundina	og	þá	sagði	hann	mér	að	honum	þætti	þetta	ekki	skemmtilegt	og	hann	

hefði	ekki	lært	neitt	á	þessu.	Aðrir	nemendur	í	bekknum	voru	ánægðir	með	umræðurnar	

og	sögðu	að	þeir	hefðu	lært	mikið	á	þessum	umræðum	og	hefðu	þótt	þetta	skemmtilegt.	

Ég	 tel	 að	 mér	 hafi	 tekist	 ágætlega	 til	 og	 náð	 til	 flestra	 nemendanna	 með	 þessum	

aðferðum,	þrátt	fyrir	að	þetta	hafi	ekki	hentað	Gunnari.		

Ég	setti	mér	það	markmið	að	eiga	í	meiri	samskiptum	við	Gunnar	og	ná	að	tengjast	

honum	því	eins	og	Elín	G.	Ólafsdóttir	(2004)	sagði	í	Nemandinn	í	nærmynd.	Skapandi	nám	

í	 fjölbreyttu	 umhverfi	 að	 þá	 er	 eitt	 það	 mikilvægasta	 í	 námi	 barna	 að	 þau	 finni	 að	

kennaranum	sé	ekki	sama	um	þau	og	að	góð	tengsl	myndist	á	milli	kennara	og	barna.	

Meiri	líkur	eru	á	að	nemandinn	fari	að	treysta	kennaranum	og	bera	virðingu	fyrir	honum	

ef	kennarinn	sýnir	að	hann	hafi	trú	á	nemandanum	og	sýni	honum	virðingu.	Gunnar	fór	

að	eiga	í	meiri	samskiptum	við	mig,	bæði	um	það	sem	átti	sér	stað	innan	og	utan	skólans.	

Hann	var	til	í	að	spjalla	um	allt	á	milli	himins	og	jarðar	við	mig.	Þegar	ég	átti	í	samskiptum	

við	hann	þá	reyndi	ég	að	vera	alltaf	í	augnhæð	við	hann	og	ná	augnsambandi	við	hann.	

Ég	talaði	líka	við	hann	eins	og	jafningja.	Ég	vildi	að	Gunnar	myndi	finna	það	hjá	sér	að	

hann	gæti	treyst	mér.	Bæði	Ragna	Freyja	Karlsdóttir	(2001)	og	Rief	(2005)	tala	um	að	það	

sé	gott	að	kennarinn	beygi	sig	niður	þannig	hann	sé	 í	augnhæð	við	nemandann	þegar	

kennarinn	talar	við	hann	ásamt	því	að	kennarinn	nái	augnsambandi	við	nemandann.		

Ragna	Freyja	Karlsdóttir	 (2001)	 talar	einmitt	um	það	 í	Ofvirknibókinni	að	það	sé	

gott	ef	kennarar	séu	þolinmóðir,	skipulagðir	og	jákvæðir	ásamt	því	að	sýna	hlýju	og	hafa	

góðan	húmor	en	samt	getað	sýnt	ákveðni.	Ég	hef	þetta	að	leiðarljósi	þegar	ég	kenni	en	

ég	vil	að	nemendur	mínir	finni	að	ég	hafi	þolinmæði	til	þess	að	aðstoða	þá,	að	ég	gefist	

ekki	upp	þrátt	fyrir	að	þeir	skilji	ekki	það	sem	ég	er	að	reyna	að	kenna.	Ég	vil	vera	vinur	

nemenda	minna	en	samt	að	þeir	beri	virðingu	fyrir	mér	og	mínum	reglum.	Það	getur	verið	

mjög	 fín	 lína	 þarna	 á	milli	 og	 getur	 verið	 auðvelt	 að	 fara	 yfir	 hana	 og	missa	 tökin	 á	

nemendunum.	Í	minni	kennslustofu	eru	fáar	reglur	en	skýrar	og	vita	nemendur	hvaða	

reglur	ég	er	með.	Ég	hef	aldrei	þurft	að	vísa	neinum	út	eða	til	stjórnenda	vegna	brots	á	

reglum	en	ég	hef	hins	vegar	rætt	við	nemendur	ef	þeir	eru	nálægt	því	að	brjóta	reglurnar.	

Eins	og	Rief	(2005)	segir	þá	þarf	að	passa	upp	á	það	að	farið	sé	eftir	reglunum	því	annars	

gætu	nemendur	hætt	að	taka	mark	á	þeim	og	fundist	þær	tilgangslausar.	
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Þetta	 skólaár	 fengu	 nemendur	 í	 fyrsta	 skipti	 frí	 námsgögn	 en	 þá	 útvegaði		

bæjarfélagið	námsgögn	fyrir	skólann.	Til	þess	að	gera	nemendum	mínum	auðveldara	fyrir	

þá	ákváðum	við	samkennarinn	minn	að	stærðfræðin	myndi	hafa	einkennislitinn	bláan,	

að	allar	bækur	yrðu	bláar	til	þess	að	auðvelda	skipulagið	fyrir	nemendurna.	Einnig	ákvað	

ég	að	þau	verkefni	sem	7.	bekkur	vann	hjá	mér	yrðu	geymd	á	einum	stað	í	skólastofunni.	

Ingibjörg	 Karlsdóttir	 (2013)	 talar	 um	 þetta	 í	 bók	 sinni	ADHD	 og	 farsæl	 skólaganga	 –	

Handbók	að	það	væri	sniðugt	að	hafa	öll	námsgögn	í	sama	lit	ásamt	því	að	gott	væri	að	

geyma	verkefni	á	sama	stað	í	kennslustofunni.	Hún	talar	einnig	um	að	þetta	væri	gott	

fyrir	börn	með	ADHD	en	ég	held	að	þetta	sé	gott	fyrir	alla	nemendur,	ekki	bara	nemendur	

með	ADHD.		

Ég	hef	reynt	að	einblína	á	jákvæðu	hliðar	Gunnars	þegar	ég	á	í	samskiptum	við	hann	

og	reynt	að	styrkja	jákvæða	hegðun	hjá	honum	þegar	hann	hefur	gert	eitthvað	vel	eða	

sýnir	 áhuga	 á	 námsefninu	 eða	 klárar	 verkefnin	 sem	 hann	 átti	 að	 gera.	 Ragna	 Freyja	

Karlsdóttir	(2001)	talar	um	það	í	bókinni	sinni	að	kennarar	ættu	að	forðast	það	að	tengja	

nafn	nemenda	við	eitthvað	neikvætt	og	að	þeir	ættu	að	varast	það	í	samskiptum	sínum	

við	nemenda	með	ADHD	að	vera	með	neikvæð	ummæli	um	hann	eins	og	þegar	hann	

sýnir	slæma	hegðun	eða	lélegan	námsárangur.	Einnig	talar	um	hún	um	að	það	sé	gott	ef	

kennarinn	hrósi	og	umbuni	nemandanum	við	viðeigandi	aðstæður	en	það	styrkir	jákvæða	

hegðun	nemandans	og	þá	er	líklegra	að	þessi	hegðun	verði	endurtekin.		Þetta	er	einmitt	

það	 sem	ég	hef	verið	að	passa	upp	á	hjá	mér	 í	 samskiptum	við	Gunnar	og	hefur	það	

gengið	ágætlega.	Ég	er	mun	meðvitaðri	um	þetta	og	reyni	að	hafa	þetta	að	 leiðarljósi	

þegar	ég	kenni,	ekki	bara	Gunnari	heldur	öllum	nemendum	mínum.		

Það	sem	ég	hef	ekki	náð	að	tileinka	mér	almennilega	er	að	minnka	eða	slökkva	ljós	

í	kennslustundum.	Það	er	eitthvað	sem	ég	væri	til	í	að	skoða	og	sjá	hvaða	áhrif	það	hefur	

en	Ingibjörg	Karlsdóttir	(2013)	segir	að	þetta	sé	gott	fyrir	nemendur	með	ADHD.	Ég	tel	að	

þetta	hafi	einnig	góð	áhrif	á	aðra	nemendur.	Hún	talar	líka	um	að	ef	nemendur	eiga	orðið	

erfitt	 með	 einbeitingu	 að	 þá	 sé	 gott	 að	 leyfa	 þeim	 að	 losa	 um	 spennu	 með	 því	 að	

handfjatla	lítinn	hlut	eða	hleypa	þeim	aðeins	út	úr	kennslustofunni.	Ég	hef	nýtt	mér	þetta	

ráð	og	hleypti	Gunnari	stundum	út	úr	stofunni	til	þess	að	fá	sér	vatn	að	drekka	eða	bara	

aðeins	að	dreifa	huganum.	Hann	vildi	ekki	oft	þiggja	þetta.	Ég	hef	reyndar	líka	nýtt	mér	

þetta	 þegar	 ég	 er	með	 tvöfalda	 tíma	 í	 stærðfræði,	 þá	 eru	 nemendurnir	 hjá	mér	 í	 80	
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mínútur	og	ég	leyfi	þeim	að	fara	og	fá	sér	smá	vatnssopa	til	þess	að	koma	blóðinu	aðeins	

af	stað.	Ég	held	að	þetta	geri	öllum	nemendum	gott	því	að	mínu	mati	hafa	fáir	nemendur	

einbeitingu	til	þess	að	sitja	í	80	mínútur	og	læra	stærðfræði.	

Ragna	Freyja	Karlsdóttir	(2001)	segir	frá	því	að	oft	þyki	barni	með	ADHD	best	að	

sitja	 í	 návígi	 við	 kennarann.	 Það	 auki	 öryggi	 hans	 og	 kennarinn	 á	 auðveldara	með	 að	

leiðbeina	honum.	Þetta	gerir	nemandum	auðveldara	fyrir	að	spyrja	spurninga	og	gefur	

honum	þöglan	styrk.	Ég	tók	þennan	punkt	með	mér	inn	í	kennslustofuna.	Ég	dreg	yfirleitt	

í	sæti	og	ég	passaði	að	Gunnar	væri	alltaf	fyrir	framan	borðið	hjá	mér.	Þannig	er	styttra	

fyrir	hann	að	spyrja	mig	spurninga	og	auðveldara	fyrir	mig	að	fylgjast	með	honum.	Hann	

hefur	sett	út	á	það	að	hann	sitji	alltaf	 fremst	við	kennaraborðið	en	þegar	við	vorum	í	

umræðum	í	almennum	brotum	þá	fannst	honum	þetta	þægilegt.	Hann	þorði	ekki	að	fara	

upp	að	töflunni	en	hann	var	tilbúinn	að	segja	mér	svörin	og	gat	þá	hvíslað	þeim	að	mér.	

Ef	hann	hefði	 setið	annars	 staðar	 í	 stofunni	hefði	þetta	ekki	 verið	 svona	auðvelt	 fyrir	

hann.	

Uppsetning	og	skipulag	kennslunnar	í	7.	bekk	hjá	okkur	samstarfskennara	mínum	

miðaðist	 við	 hæfniviðmiðin	 við	 lok	 7.	 bekkjar	 í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013).	

Megintilgangurinn	með	 stærðfræðinámi	 samkvæmt	 Aðalnámskránni	 er	 að	 nemendur	

öðlist	 hæfni	 til	 að	 nota	 stærðfræði	 sem	 hjálpartæki	 í	 margvíslegum	 tilgangi	 við	

fjölbreyttar	aðstæður.	Stærðfræðinámi	er	ætlað	að	stuðla	að	gagnrýnni	hugsun	nemenda	

sem	 styður	 þátttöku	 þeirra	 í	 samfélaginu.	 Þetta	 er	 megintilgangurinn	 okkar	 sem	

stærðfræðikennarar.	Þegar	nemendur	eru	spurðir	hvað	felist	í	stærðfræðinámi	þá	tengja	

margir	 við	 það	 að	 sitja	 inni	 í	 skólastofu	 og	 reikna	 dæmi.	 Oftast	 er	 skólastærðfræði	

aðgreind	frá	daglegu	lífi	en	við	samstarfskennarinn	minn	erum	alltaf	að	reyna	að	tengja	

námsefnið	okkar	við	daglegt	líf	svo	nemendur	okkar	sjái	tilgang	með	stærðfræðináminu.			

Þegar	við	skipulögðum	rúmmálskaflann	höfðum	við	einnig	hugmyndir	Hyde	(2009)	

til	hliðsjónar	en	hann	setti	fram	sex	hugmyndir	sem	kennarar	geta	nýtt	sér	við	kennslu.	

Við	nýttum	okkur	fyrstu	hugmynd	hans	þar	sem	talað	er	um	að	nemendur	verði	betri	í	

lausnaleit	þegar	kennarar	gera	breytingu	á	framsetningu	á	því	hvernig	nemendur	nálgast	

þrautalausnir.	Þá	eru	nemendur	hvattir	til	þess	að	nýta	sér	þekkingu	sína	því	ekki	er	ein	

rétt	 leið	 til	þess	að	 leysa	þrautir.	Við	settum	okkar	verkefni	upp	þannig	að	nemendur	
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myndu	öðlast	nýja	þekkingu	á	meðan	þeir	væru	í	lausnaleit	en	ekki	að	þeir	ynnu	að	lausn	

þrauta	eftir	að	þekkingu	hafði	verið	náð.		

Verkefnin	okkar	voru	fjölbreytt	og	fengu	nemendur	okkar	tækifæri	til	þess	að	setja	

fram	eigin	túlkun	og	framsetningu	en	að	sögn	Hyde	(2009)	þetta	kemur	ekki	að	sjálfu	sér	

í	fyrstu	tilraun	heldur	þarfnast	þetta	æfingar.	Hann	segir	líka	að	nemendur	öðlist	dýpri	

skilning	og	geti	vonandi	beitt	sömu	aðferð	við	mismunandi	aðstæður	þegar	verkefnin	eru	

sett	mismunandi	 fram.	 Það	 skiptir	 líka	máli	 hvaða	 viðhorf	 kennarinn	 hefur	 til	 fagsins	

(Hyde,	2009).		

Við	vildum	að	nemendur	okkar	myndu	öðlast	betri	lesskilning	og	læsi	í	stærðfræði.	

Þeir	áttu	að	spyrja	spurninga,	sjá	fyrir	sér,	draga	ályktanir,	finna	mynstur,	draga	saman	

og	endursegja	hlutina.	Þetta	passar	við	eina	hugmynd	Hyde	en	hann	talar	um	mikilvægi	

lesskilnings	og	læsis	í	stærðfræði	(Hyde,	2009).		

Það	skiptir	mig	miklu	máli	að	nemendur	mínir	skilji	það	sem	þeir	eru	að	gera	en	

ekki	að	þeir	leggi	hlutina	á	minnið	og	noti	páfagaukalærdóm	eins	og	oft	er	talað	um.	Mér	

finnst	mikilvægt	að	nemendur	læri	upp	á	eigin	spýtur	og	reyni	að	finna	sjálfir	út	hvað	það	

er	sem	á	að	gera,	því	þeir	öðlast	meiri	skilning	þannig.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	þá	eru	

nemendur	að	læra	til	skilnings	og	eru	líklegri	til	þess	að	nota	nýju	þekkinguna	í	nýjum	

aðstæðum	(Hyde,	2009).	Eins	og	Skott,	Jess	og	Hansen	(2007)	segja	að	þegar	nemendur	

læra	 til	 skilnings	 þá	 felur	 það	 í	 sér	 að	 tengja	 saman	 hugtök	 og	 öðlast	 leikni.	 Þegar	

nemendur	geta	komið	orðum	að	því	sem	þeir	eru	að	læra	og	vita	þá	koma	þeir	skipulagi	

á	 hugsanir	 sínar	 og	 átta	 sig	 betur	 á	 innihaldi	 ólíkra	 viðfangsefna.	 Mikilvægt	 er	 að	

nemendur	geti	gert	þekkinguna	að	sinni	eigin	og	skilji	hana	út	frá	eigin	forsendum.		

Kennarar	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	námi	barna	en	eitt	af	hlutverkum	þeirra	er	að	

vera	leiðbeinendur	og	aðstoða	nemendur	við	að	standa	á	eigin	fótum	ásamt	því	að	taka	

ábyrgð	á	sínu	námi.	Þeir	þurfa	einnig	að	vera	með	fjölbreytt	verkefni	og	vinnubrögð.		

Eins	og	lög	um	grunnskóla	(2008)	kveða	á	um	þá	eiga	allir	nemendur	rétt	á	kennslu	

við	sitt	hæfi	í	hvetjandi	námsumhverfi.	Þar	segir	einnig	að	nemendur	eigi	rétt	á	því	að	

komið	sé	til	móts	við	námsþarfir	þeirra	í	almennum	grunnskóla	án	aðgreiningar.	Það	að	

vera	með	ADHD	er	ákveðin	röskun	og	getur	haft	áhrif	á	nám	nemenda.	Eins	og	Matthías	

Kristiansen	og	Málfríður	Lorange	(2002)	segja	þá	eru	þeir	sem	standa	sig	illa	í	skóla	í	meiri	
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hættu	á	að	verða	fyrir	einelti	og	er	því	staða	þeirra	í	félagahópnum	oft	ekki	góð.	Því	er	

mikilvægt	að	efla	félagslegu	tengsl	þeirra	nemenda	með	því	að	hafa	þá	í	almennum	bekk.	

Ég	hef	tekið	eftir	því	að	þeir	nemendur	sem	hafa	verið	teknir	út	úr	almennum	bekk	hafa	

ekki	myndað	eins	sterk	tengsl	við	bekkjarfélaga	sína.	Því	er	mikilvægt	að	kennarar	hafi	

fjölbreytt	 verkefni	 og	 vinnubrögð	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	 sem	 flesta	 nemendur	 í	

bekknum.	Það	verður	til	þess	að	flestir	ef	ekki	allir	nemendurnir	í	bekknum	geta	verið	inni	

í	kennslustundinni	og	myndað	tengsl	sín	á	milli.	Hjá	sumum	nemendum	er	nauðsynlegt	

að	þeir	fari	út	úr	bekknum	og	séu	hjá	sérkennara	en	þá	er	líka	mikilvægt	að	það	sé	ekki	

allan	daginn.	ADHD	er	slík	röskun	að	hægt	er	að	skipuleggja	kennsluna	þannig	að	þeir	

nemendur	 geta	 verið	 inni	 í	 bekk.	Að	mínu	mati	 er	 það	mikilvægt	 að	Gunnar	 sé	 inni	 í	

almennum	bekk	til	þess	að	geta	myndað	félagsleg	tengsl	við	bekkjarfélaga	sína.				

	

Samantekt	
Á	 þessum	 tíma	 sem	 rannsóknin	 var	 framkvæmd	 þá	 urðu	 samskiptin	 á	 milli	 mín	 og	

Gunnars	mun	betri.	Gunnar	sýndi	að	hann	treysti	mér	og	trúir	því	að	ég	vilji	hjálpa	honum	

að	 læra.	 Ég	 áttaði	mig	 líka	nokkurn	 veginn	á	því	 hvað	það	er	 sem	hentar	Gunnari	 og	

hvernig	sé	best	að	nálgast	hann.	Gunnar	hefur	stærðfræðilega	hugsun	og	hana	þarf	að	

nálgast	á	annan	hátt	heldur	en	í	gegnum	vinnubókarvinnu.	Hann	þarf	á	mikilli	hvatningu	

að	halda	og	að	finna	að	einhver	hafi	trú	á	honum.	Ég	þarf	því	að	vera	dugleg	að	hvetja	

hann	áfram,	ekki	aðeins	þegar	hann	gerir	eitthvað	vel	heldur	einnig	þegar	hann	er	að	

vinna,	klárar	ákveðin	verkefni	eða	sýnir	námsefninu	áhuga.		
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6 Lokaorð	

Að	framkvæma	starfendarannsókn	er	afar	athyglisvert	og	fróðlegt.	Að	líta	í	eigin	barm	er	

eitthvað	sem	ég	held	að	allir	hafi	gott	af,	hvort	sem	það	er	kennari,	vélstjóri,	smiður	eða	

læknir.	Þegar	maður	er	sjálfur	undir	smásjá	er	maður	alltaf	að	leita	nýrra	leiða,	hvernig	

sé	hægt	að	gera	hlutina	betri	og	þróa	kennsluna	til	betri	vegar.	Maður	er	alltaf	að	læra,	

ekki	aðeins	í	tengslum	við	fræðin	heldur	er	maður	aðallega	að	læra	inn	á	sjálfan	sig.	Þá	er	

maður	 að	 skoða	hvort	maður	 sé	 sáttur	 við	 hlutina	 eins	 og	þeir	 eru	 eða	hvort	 það	 sé	

eitthvað	sem	maður	vill	breyta.	Ég	er	ekki	hrædd	við	að	segja	það	að	það	er	alltaf	hægt	

að	gera	hlutina	betur.		

Þegar	 ég	 horfi	 tilbaka	 yfir	 liðna	mánuði	 þá	 hafa	 þeir	 langt	 í	 frá	 verið	 auðveldir.	

Vinnan	við	starfendarannsóknina	tók	sinn	toll	en	eins	og	með	lífið	þá	komumst	við	ekki	í	

gegnum	það	nema	að	hafa	reynt	eitthvað	erfitt.	Ég	hef	lært	svo	ótalmargt	síðustu	ár	og	

á	þessari	starfendarannsókn.	Ég	held	ég	hafi	lært	meira	á	þessum	mánuðum	heldur	en	í	

öllu	meistaranáminu.		

Í	upphafi	verkefnis	spurði	ég:	Hvaða	leiðir	má	fara	í	stærðfræðikennslu	í	almennum	

bekk	 til	 að	 skapa	 góð	 námstækifæri	 í	 stærðfræði	 fyrir	 nemenda	 með	 ADHD?	 Stóra	

spurningin	er	nú	held	ég	samt	sú	hvort	ég	hafi	náð	að	svara	þessari	spurningu.	

Ég	komst	að	því	að	sjálfsmynd	og	sjálfstraust	 skipta	gríðarlega	miklu	máli	þegar	

kemur	að	námi	nemenda.	Nemendur	sem	hafa	lélegt	sjálfstraust	og	neikvæða	sjálfsmynd	

gengur	verr	námslega	séð	heldur	en	þeir	nemendur	sem	eru	með	jákvæða	sjálfsmynd.	

Þannig	að	það	er	eitthvað	sem	verður	að	vera	til	staðar	svo	nemandi	geti	 lært.	Ég	get	

aðstoðað	 nemendur	 við	 að	 breyta	 sjálfsmynd	 sinni	 í	 stærðfræði	 með	 því	 að	 vera	

hvetjandi,	 hafa	 fjölbreytt	 verkefni	 og	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir.	 Samskipti	 á	 milli	

kennara	og	nemenda	skipta	 líka	miklu	máli	en	það	skiptir	máli	að	nemandinn	finni	að	

kennarinn	hafi	trú	á	honum.	Svo	ég	svari	rannsóknarspurningunni	þá	hentaði	hlutbundin	

vinna	honum	Gunnari	vel	en	umræðurnar	ekki	eins	vel.	Það	skipti	máli	fyrir	hann	að	hann	

finndi	að	ég	hafði	trú	á	honum,	að	hann	gæti	treyst	mér	og	að	ég	hefði	virkilegan	áhuga	

á	að	hjálpa	honum.	Staðsetningin	í	kennslustofunni	skipti	líka	máli	en	það	getur	líka	verið	

krefjandi	að	vera	með	nemanda	með	ADHD	inni	í	almennum	bekk	en	ég	tel	að	það	skipti	

miklu	máli	að	kennarar	séu	með	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	val	í	kennslunni	hjá	sér.		
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Í	lokin	langar	mig	að	setja	fram	eina	spurningu	til	viðbótar	en	það	er	hvort	ég	sé	sá	

kennari	sem	ég	vil	vera?	Ég	held	að	það	sé	ekki	einfalt	að	svara	þessari	spurningu	þar	sem	

ég	hef	litla	reynslu	í	kennslu	og	á	margt	eftir	ólært.	Eftir	því	sem	ég	best	veit	verður	maður	

aldrei	nógu	sáttur	með	það	sem	maður	er	að	gera.	Það	er	alltaf	hægt	að	gera	betur.	Þess	

vegna	skipta	starfendarannsóknir	miklu	máli,	því	það	hafa	allir	gott	af	því	að	skoða	sitt	

starf.	Það	er	mitt	álit	að	þetta	ætti	að	vera	skylda	hjá	hverjum	kennara,	að	framkvæma	

starfendarannsókn	einu	sinni	yfir	skólaárið	eða	yfir	tvö	skólaár.		

Ég	 hlakka	 til	 að	 halda	 áfram	 að	 takast	 á	 við	 þau	 verkefni	 sem	 bíða	 mín	 í	

kennarastarfinu.	Ég	ætla	hins	vegar	að	passa	mig	á	því	að	staldra	við	og	njóta	hverrar	

stundar	sem	ég	hef	með	nemendum	mínum.	
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