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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar var að prófa og þróa fjölbreyttar leiðir í stærðfræði með 

nemendum á yngsta stigi. Ritgerðin byggir á starfendarannsókn þar sem ég skoða 

mismunandi leiðir við stærðfræðikennslu í öðrum bekk. Með því að prófa fjölbreyttar 

leiðir þá er ég að skoða hvernig ég geti mætt þörfum allra nemenda með mismunandi 

nálgun. Rannsóknin var framkvæmd vorið 2018. Gögnum var safnað með 

vettvangsathugun þar sem ég skráði mjög nákvæmlega hugleiðingar mínar niður, eftir 

þær kennslustundir sem ég nýtti fjölbreyttar kennsluaðferðir. Rannsóknardagbók var 

helsta mælitækið í rannsókninni. Leitast var við að svara því hvernig höfundur gæti 

þróað og nýtt mismunandi kennsluaðferðir við stærðfræðikennslu barna á yngsta stigi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að almenn ánægja er meðal nemenda þegar þeir 

prófa nýjar aðferðir í stærðfræðinámi. Fjölbreyttar kennsluaðferðir sem gefa 

nemendum tækifæri til að prófa ólíkar námsleiðir, henta vel ólíkum nemendahópi. 

Þegar fjölbreyttar kennsluaðferðir voru notaðar við kennslu urðu tímarnir skemmtilegri 

og kennarinn náði betri árangri og meiri nálgun. Samræður urðu meiri eftir því sem leið 

á vorið og samvinna efldist. Hópastarf virkaði vel og gaf nemendum tækifæri til meira 

sjálfstæðis í vinnubrögðum.  

Að mínu mati er það ávinningur bæði kennarans og nemenda að nota fjölbreyttar 

aðferðir við kennslu á yngsta stigi. Ég sem kennari fann fyrir meira öryggi við kennsluna 

og eftir því sem leið á tímann náði ég betri tökum á að nýta mér þær aðferðir sem ég 

hafði kynnt mér. Ég mun halda áfram að þróa og prófa nýjar leiðir við 

stærðfræðikennslu og nýta mér margvíslegar kennsluaðferðir sem námsleið í 

stærðfræði.  
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Abstract 

Many ways to the same solution 

The aim of this study was to examine and develop various methods of teaching 

mathematics at primary level. The study is based on an action research, where I 

explore different approaches of teaching mathematics in second grade in primary 

school. By applying different teaching methods, I am trying to be able to meet the 

learning needs of all students in the class. The action research was carried out in the 

Spring term 2018. Data collection was built on field observation, where I made detailed 

notes of what I observed in the classroom while conducting various teaching methods. 

The main instrument of the study was a research journal. The focus was to examine 

how to use different approaches for teaching math to young children. 

The results of the research indicate, that students were generally pleased with 

trying out new strategies for solving math problems. Various teaching methods seem 

to be very suitable in a diverse classroom. The lessons were more engaging and 

enjoyable, the teaching was more effective and the students were more involved. As 

time passed there was an improved cooperation among the students and they also 

participated more in the classroom dialogue. Group work was a success as it allowed 

the students to be more independent in solving their assignments.  

In my opinion, it is equally benefitting for both the teacher and the student, when a 

variety of teaching strategies are implemented at a primary level. The students 

seemed content with the math lessons and eager to take on new challenges. The 

results of this study suggest that different methods of teaching are effective when 

teaching mathematics. As a teacher, I will continue to apply various approaches for 

math education in order to reach out to as many students as possible.  
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Inngangur 

Áhugi minn á stærðfræðikennslu hefur alltaf verið mikill og þess vegna langar mig að 

vera kennari sem býr yfir fjölbreyttum hugmyndum að leiðum sem hægt er að nýta í 

kennslu. Síðastliðin tvö ár hef ég verið að kenna og oft og tíðum upplifi ég við kennslu í 

stærðfræði að ég nái ekki að vekja áhuga og útskýra á þann hátt að allir nemendur skilji 

það sem á að gera. Ég fékk sjálf nokkuð góða kennslu í stærðfræði í grunnskóla en hún 

var fremur einhæf. Ég hef farið í nokkra skóla í vettvangsnám og þar hef ég séð hvernig 

aðrir kennarar kenna stærðfræði. Almennt virðast kennarar vera að nota 

kennslubækur sem nemendum er úthlutað og nota lítið af fjölbreyttum leiðum við 

kennsluna. Í einum skólanum þar sem ég fór í vettvangsnám var þó kennari sem hafði 

sérstakan áhuga á stærðfræðikennslu og öllu sem henni fylgdi. Kennarinn lagði sig fram 

við að kenna á fjölbreyttan hátt. Það má því segja að metnaður og áhugi þess kennara 

sé kveikjan að því að ég ákvað að gera þessa rannsókn.  

Ef kennari þekkir margar leiðir við kennslu er auðvelt að styðja við ólíkan 

nemendahóp og á sama tíma huga að þörfum allra einstaklinga. Einstaklingsmiðuð 

kennsla er skilgreind samkvæmt Tomlinson sem sú viðleitni kennarans til að laga 

kennslu, nám, aðferðir og námsumhverfi að mismunandi getu og þörfum hvers 

einstaklings en á sama tíma er leitast við að styrkja nemendahópinn sem eina heild 

(Tomlinson, 2004).  

Stærðfræði er mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings, og er mikilvægt að 

nemendur upplifi gagnlega stærðfræðikennslu sem veiti þeim jafnframt ánægju. Til að 

beita fjölbreyttum leiðum innan kennslunnar er mikilvægt að kennarinn sé vel 

undirbúinn fyrir tímana. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er miðað við að kennarar og 

annað starfsfólk leggi sig fram við að veita nemendum eins víðtæka og fjölbreytta 

kennslu og unnt er. Einnig er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að láta 

sköpunarkraft sinn njóta sín og að allir fái menntun á eigin forsendum. Skólum ber að 

nýta sér skapandi kennsluaðferðir til að ná fram þeim fjölbreytileika sem einkennir 

nemendahópinn hverju sinni. Með fjölbreyttum kennsluaðferðum nær kennarinn að 

vekja áhuga hjá öllum í nemendahópnum.  
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Í þessari umfjöllun mun ég segja frá starfendarannsókn minni þar sem 

markmiðið var að skoða hvernig mér tækist að bæta kennslu mína með því að beita 

margvíslegum aðferðum við stærðfræðikennslu. Inntaksþættir stærðfræðinnar eru 

margir og í þessari rannsókn hef ég fyrst og fremst unnið með tölur og reikning og 

ýmsa þætti sem tengjast vinnubrögðum stærðfræðinnar. Svo sem að efla umræður, 

sjálfstæði við vinnu og fjölbreytta kennsluhætti.  

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllum um stærðfræðinám og -kennslu, og tölur 

og talnaskilning, þar á eftir er fjallað um aðferðafræðina sem nýtt var við gerð þessara 

rannsóknar. Síðan kemur niðurstöðukafli sem skiptist í þrjú meginþemu: Skipulag, 

Leiðir og Ég sem stærðfræðikennari. Að lokum mun ég tengja saman fræðilega 

umfjöllun við niðurstöður í umræðukafla.  
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1 Stærðfræðikennsla á yngsta stigi 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar í kennslu og samkvæmt aðalnámskrá er 

meginhlutverk kennarans, kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum. 

Kennarar eiga að viðhalda áhuga nemenda á námi, veita þeim handleiðslu á 

fjölbreyttan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði. Mikilvægt er að 

kennarinn skapi nemendum frjóar og fjölbreyttar námsaðstæður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Stærðfræði gegnir viðamiklu hlutverki í lífi okkar allra óháð því á hvaða aldri við 

erum. Áður en formleg skólaganga barna byrjar þá hafa þau þegar hafið 

stærðfræðinám. Börn kynnast stærðfræðinni til dæmis í leik, með því að syngja lög sem 

tengjast talningu og í gegnum ýmsa þætti í sjónvarpinu.  

Í þessum kafla verður fjallað um stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Vitnað verður í 

helstu hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla (2013) en hún er túlkun á 

grunnskólalögum um skólastarfið. Skólum og starfsmönnum þeirra ber að fylgja 

ákvæðum aðalnámskrár í öllu skipulagi innan skólans. Mikilvægt er að velja 

árangursríkar leiðir sem styðja nemendur við að ná fram hæfniviðmiðum hverju sinni. 

Einnig verður farið yfir hvernig er hægt að skipuleggja fjölbreytta kennslu með 

mismunandi nálgun og í lokin er fjallað um námsumhverfið og hvaða áhrif það hefur á 

starfsemi innan skólastofunnar.   

 

1.1 Stærðfræðinám og -kennsla 
 

Meginmarkmið stærðfræðináms barna, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

að þau þrói stærðfræðilega hæfni til þess að geta tekist á við komandi nám. Þar segir:  

„Hæfni í stærðfræði felst í að hafa ljósan skilning, geta spurt og 

svarað með henni og notað tungumál og verkfæri hennar. Til þess að 

öðlast þessa hæfni þurfa nemendur að þróa með sér jákvætt viðhorf 

til stærðfræði, [hafa] trú á eigin getu og rækta með sér það viðhorf að 
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stærðfræði sé skynsamleg og nytsamleg. Í því felst að geta leitað 

lausna og sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt, 

með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og röksemdum og setja 

fram stærðfræðileg líkön. Einnig þurfa nemendur að öðlast skilning á 

stærðfræðilegum hugtökum, aðgerðum og venslum. Ráða yfir 

sveigjanlegum, áhrifaríkum, nákvæmum og viðeigandi aðferðum til 

lausna á hvers kyns viðfangsefnum. Þeir þurfa hæfni til að setja fram, 

tákn og leysa stærðfræðileg vandamál og nýta hjálpartæki til 

stærðfræðilegra verka, þar með talin tölvutækni. Hæfni í stærðfræði 

felur í sér að geta tjáð sig með stærðfræði, útskýrt hugsun sína um 

hana fyrir öðrum, rökrætt um lausnaleiðir og sannreynt lausnir sínar 

og annarra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 209-

210).  

Í námskránni kemur þannig fram að kennarar þurfa að vera sveigjanlegir, nýta sér 

mismunandi hjálpargögn og gefa nemendum tækifæri á að kynnast mismunandi 

leiðum sem henta öllum nemendum. Kennarar þurfa að skipuleggja stærðfræðikennslu 

með það að markmiði að hæfniviðmiðum sé fylgt. Kennarinn þarf að velja námsefni og 

kennsluaðferðir sem miða að þeim hæfniviðmiðum sem koma fram í aðalnámskrá 

grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Kennarar þurfa stöðugt 

að vera að þróa kennslu sína og móta nýjar leiðir til þess að koma til móts við ólíka 

nemendahópa. Kennarar þurfa að skilja hvernig nemendur hugsa svo þeir geti hjálpað 

þeim að skilja þá stærðfræði sem þeir eru að læra hverju sinni. Þannig geta kennarar 

hjálpað nemendum sínum við að byggja ofan á fyrri þekkingu þeirra og hæfni. 

Kennarinn þarf einnig að þekkja efnið sem var kennt á undan og það sem kemur á eftir, 

bekknum sem þeir kenna og gera sér grein fyrir því hvernig efnið þróast yfir þetta 

tímabil (Dixon, Juli, Edward, Adams, Brooks, Lisa og Howse, 2016). Mikilvægt er að 

nemendur fái að nota hluti, tákn og orð til þess að auka skilning sinn og gefa 

stærðfræðinni merkingu. Til þess þarf að kenna nemendum að hugsa um 

stærðfræðilausnir frekar en að kenna þeim fjölda ótengdra aðferða til þess að reikna  

(Carpenter, Franke, Megan og Levi, 2003).  
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Stærðfræðikennsla þarf að vera fjölbreytt og skemmtileg og mikilvægt er að kennarinn 

hafi gaman af því að kenna stærðfræði (Van de Walle, 2004). Börn sem eru jafn gömul 

eru samt sem áður ólík og eru misfljót að skilja það sem þau læra. Mikilvægt er að 

kennarinn hafi trú á nemendum sínum og styðji þá í gegnum þær hindranir sem verða 

á vegi þeirra (Fosnot og Dolk, 2001).  Nemendur nota mismunandi leiðir til að byggja 

upp stærðfræðiþekkingu sína en leiðin að stærðfræðilegu markmiði er ekki línuleg og 

engin ein leið er rétt. Leiðirnar sem nemendur fara að skilningi eru snúnar, þær taka á 

sig króka en að lokum mætast þær og mætast. Nemendur búa þessar leiðir ekki til í 

ákveðinni röð eða eftir formúlu. Þeir nota mismunandi leiðir eftir því hvað þeir eru að 

skoða hverju sinni og hvernig þeir skilja heiminn á stærðfræðilegan hátt (Fosnot og 

Dolk, 2001). Samkvæmt Borich (2007) eru Fimm meginþættir sem taldir eru einkenna 

árangursríka kennslu: 

1. Að kennslan sé skýr og vel upp sett 

2. Að kennarinn beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og nemendur fá fjölbreytt 

námsefni 

3. Að unnið sé með ákveðin markmið sem tengjast efni kennslustundar 

4. Að í kennslustund sé góður námsfriður 

5. Að kennarinn meti reglulega þau verkefni sem nemendur vinna að (Borich, 

2007) 

Þegar kennari velur verkefni þarf hann að hafa í huga að börnum gengur oft vel að læra 

nýja hluti þegar þau þurfa að rökstyðja og skilja það sem þau eru að vinna með. 

Kennsla á yngsta stigi byggist á reynslu og þekkingu barna þegar þau hefja skólagöngu 

(Van de Walle, 2004). Mikilvægt er að kennarinn sé meðvitaður um að börn hafa 

ákveðna þekkingu og skoðanir sem hafa áhrif á hvernig þau ná að tileinka sér nýjar 

upplýsingar (Bransford o.fl., 2000). Nemendur læra með tímanum að þróa vinnu sínu 

og leik þannig að þeir fara að skilja hvernig hægt sé að nota þá færni við 

stærðfræðilega vinnu. Kennarar þurfa að stuðla að slíkri þróun með því að hvetja 

nemendur áfram í ýmiss konar talnavinnu, flokkun, röðun og lýsingu á eiginleikum 

hluta og umræðum um þá. Mikilvægt er að tengja verkefnin kunnuglegu umhverfi og 
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nota áþreifanlega hluti eða myndræn hjálpartæki. Kennarar geta með auðveldu móti 

útbúið ýmis hjálpargögn eins og 100 töflu og talnalínu en svo eru einnig til talnagrindur 

í skólum og ýmsir kubbar sem nemendur ættu að hafa greiðan aðgang að.  

Fosnot og Dolk (2001) hafa búið til líkan þar sem þekkingu á stærðfræði er líkt 

við landslag. Landslagið er myndlíking af námi og sýnir að nám er ekki línulegt ferli þar 

sem skilningur allra barna í kennslustundinni er kominn á sama endapunkt að henni 

lokinni. Í stærðfræðinámi vinna allir nemendur að því að öðlast skilning og ná hæfni á 

sömu sviðum en nota til þess ólíkar leiðir. Þannig er hægt að líkja náminu við landslag, 

með hólum og hæðum. Nemendur þurfa að nýta þekkingu sína til að komast að 

markmiðinu. Nemendur eru ólíkir og hafa mismunandi reynslu og þekkingu í grunninn. 

Hver og einn nemandi þarf að byggja nýja þekkingu ofan á sína fyrri reynslu (Fosnot og 

Dolk, 2001). Þannig ná nemendur að nýta þá þekkingu sem þeir hafa öðlast til að 

byggja upp nýja.  

Landslag náms byggir á því að nemendur fari ólíkar leiðir að markmiðum sínum 

og að engin ein leið sé réttari en önnur. Námslíkanið byggist að mestu á þremur 

meginþáttum, þar sem áhersla er lögð á leiðir (e. strategies), meginhugmyndir (e. big 

ideas) og líkön (e. models) (Fosnot og Dolk, 2001). Nemendur hafa ólíkar þarfir og fara 

því mismunandi leiðir, til að komast að sömu niðurstöðu. Kennarinn þarf að þekkja 

nemendur sína vel og vita hvar þeir eru staddir í náminu til að koma til móts við ólíkar 

þarfir þeirra.  Hlutverk kennara í þessu ferli er fyrst og fremst að vita hvert 

langtímamarkmiðið er og að þekkja vörðurnar á leiðinni. Kennarinn þarf að geta lagt 

fyrir nemendur sína hentug verkefni og búa yfir vitneskju á því hvernig skilningur 

nemenda þróast. Kennarinn getur ekki gengið að því vísu að sú aðferð sem hann leggur 

upp með í hverju verkefni fyrir sig henti öllum. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn 

kunni góð skil á fjölbreyttum leiðum sem geta hjálpað nemendum við nám og kennslu 

(Fosnot og Dolk, 2001).   

Carpenter, Franke og Levi (2003) telja mikilvægt að styðja nemendur í að efla 

skilning sinn með því að kennarar ræði við nemendurna um það sem þeir eru að gera 

og fá þá til að þess að ígrunda það á meðan þeir vinna. Þegar nemendur fá tækifæri til 

að afla upplýsinga og rannsaka viðfangsefni ná kennarar að hvetja þá til að þræða 
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vörður í landslaginu. Með vörðum er átt við staði, sem allir nemendur koma við á þrátt 

fyrir að fara ólíkar leiðir, vörðurnar standa fyrir ákveðið stig í skilningi. Því er mikilvægt 

að nemendur rannsaki og komi sjálfir með eigin lausnir og aðferðir til að nota, því 

þannig ná nemendur að átta sig á að það eru til margar leiðir að rétta svarinu. 

Samkvæmt Fosnot og Dolk (2001) geta leiðir nemenda að vörðu verið mismunandi og 

því þurfa kennarar að leiðbeina og hvetja nemendur áfram á þeirra forsendum (Fosnot 

og Dolk, 2001).  

Þegar nemendur ná að læra þannig að þeir skilji það sem þeir eru að gera eru 

þeir líklegir til að geta yfirfært þekkingu sína á nýjar aðstæður. Stærðfræðikennsla 

snýst oft um það að nemendur þurfi að muna formúlur og leggja ákveðnar staðreyndir 

á minnið. Það auðveldar þeim ekki að yfirfæra þekkingu sína á nýjar aðstæður og skilja 

samhengið þar á milli. Ef kennarar nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og byggja 

kennsluna á fyrri þekkingu nemendans styður það hann við að þekkja og skilja 

samhengi milli ólíkra stærðfræðihugmynda (Hyde, 2009).  

 Í rannsóknum Carpenter o.fl. (1999) kemur fram að mikilvægt sé að kennarar 

tengi stærðfræði við fyrri þekkingu nemendans og þannig sé mikilvægt að gefa 

nemendum tækifæri á að hugsa sjálfstætt og koma með sínar eigin hugmyndir af því 

hvernig þeir fá fram lausnir. Samkvæmt Carpenter o.fl. (2003) er þrennt sem þarf að 

leggja áherslu á til að hvetja nemendur áfram við að taka þátt í kennslustund og svara 

spurningum á þann hátt að það leiði til þess að þeir hugsi um það sem þeir voru að 

spyrja um. Fyrsta atriðið er að kenna nemendum hvernig skuli ræða um mismunandi 

reikniaðferðir. Í öðru lagi skiptir miklu máli hvernig skólastofan er uppsett, hversu mörg 

verkefnin eru og hvernig kennarinn setur verkefnin fram. Í þriðja lagi er mikilvægt að 

hlusta á það sem nemendur hafa sjálfir fram að færa og að kennarinn sé meðvitaður 

um að hugmyndir nemendanna geta hjálpað öðrum nemendum að uppgötva nýjar og 

góðar leiðir til að vinna ákveðin verkefni (Carpenter, Franke og Levi, 2003). 

Þegar nemendur vinna ákveðin dæmi sem þeir eiga erfitt með að skilja er 

mikilvægt að láta þá reyna sjálfa að finna réttar leiðir. Kennarinn getur hvatt 

nemandann áfram í leit að réttri lausn en verður að passa sig á að vera leiðbeinandi í 

því hlutverki. Kennarinn gæti einnig beitt annars konar nálgun við nemendur, en það er 
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að fá þá nemendur sem fundu rétta leið að svarinu til þess að koma upp að töflu og 

útskýra fyrir félögum sínum. Nálgun kennarans skiptir miklu máli þegar svona vinna fer 

fram þar sem kennarinn þarf að stýra umræðunni, án þess þó að taka yfir það sem 

nemandinn er að útskýra. Jafnvel þótt kennaranum finnist leiðin sem nemandinn er að 

fara afar flókin þá gæti verið að hún henti fleiri í bekknum (Dixon o.fl., 2016). 

Samkvæmt Tomlinson (2004) er mikilvægt að kennarinn leggi efnið fram á þann 

hátt að það kalli á spurningar frá nemendum því spurningar geta stuðlað að góðum 

skilningi. Mikilvægt er að velja stærðfræðiverkefni sem henta nemendahópnum í heild, 

en bjóði einnig uppá einstaklingsmiðun þannig að allir séu að vinna út frá sama 

inntakinu en á eigin forsendum (Fosnot og Dolk, 2001). Einstaklingsmiðuð kennsla er 

skilgreind samkvæmt Tomlinsson (2004) sem sú viðleitni kennarans til þess að laga 

kennslu, nám, aðferðir og námsumhverfi að mismunandi getu og þörfum hvers 

einstaklings en á sama tíma leitast við að styrkja nemendahópinn sem eina heild.  

Í umfjöllun Fosnot og Dolk (2001) kemur fram að áður fyrr hafi kennsla og nám 

verið taldir vera alveg aðskildir þættir. Kennarar ættu að þekkja efnið vel og koma því 

vel til skila á meðan nemendur ættu að sjá um að læra með mikilli vinnu, æfingu og 

eftirtekt í kennslustundum. Ef nemendur skildu ekki efnið þá væri það þeirra sök og 

talið að þeir hefðu ekki lagt nógu hart að sér og væru latir.  O´Connell (2005) talar um 

að útlistunarkennslan hafi verið vinsælust en það er sú aðferð þegar kennarinn stendur 

við töfluna og útskýrir munnlega fyrir nemendum. Nú í dag er litið svo á að engin ein 

leið sé betri en önnur og það þurfi að taka tillit til að aðstæðna hverju sinni. Mikill 

munur getur verið á milli bekkja og árganga og þó að ein aðferð hafi gengið vel með 

einum árgangi mun hún ekkert endilega ganga vel með þeim næsta (O´Connell, 2005).  

Kennarinn byggir upp kennsluhætti sína á þeirri þekkingu sem hann hefur á, kennslu og 

nemendahópnum sem um ræðir. Miklu máli skiptir hvaða námsleiðir eru í boði hverju 

sinni og mikilvægt er að kennarar þekki og hafi möguleika á að nýta sér þær (Fosnot og 

Dolk, 2001). Samstarf kennara getur reynst afar gagnlegt þar sem þeir geta rætt sín á 

milli um hvað gengur vel og hvað illa til að dýpka skilning sinn á stærðfræðikennslunni 

og auka við þekkingu sína á leiðum og mismunandi nálgun við kennslu (Fosnot og Dolk, 

2001).  
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Kennarar geta nýtt sér margar aðferðir við kennslu en mikilvægt er að 

kennarinn viti hvaða hlutverki hann gegnir og sé ekki of fljótur að gefa upp ákveðin 

svör eða „rétta“ leið. Þegar kennarinn beitir til dæmis spurnaraðferð við 

stærðfræðikennslu þá er hann leiðbeinandi og hjálpar nemendum að vinna sig í 

gegnum verkefnið með því að kalla fram mismunandi svör og tilgátur. Ef kennarinn 

gefur upp svörin glatar hann tækifærinu til að kalla fram rökhugsun hjá nemendum 

(Fosnot og Dolk, 2001).  Stundum hafa spurningar kennarans ekki þau áhrif að auka 

skilning, því nemendur eru mislangt komnir og sumir eiga eftir að læra að flytja 

þekkingu sína yfir á aðrar aðstæður. Oft eru kennarar of fljótir að ákveða hvaða svar 

þeir vilja og gefa nemendunum of miklar vísbendingar (Fosnot og Dolk, 2001). Til að 

reyna að koma í veg fyrir þetta, er gott að beita aðferðum á borð við Talið í kór (e. 

choral counting) eða Tala um tölur (e. number talks) (Fosnot og Dolk, 2001). Talið í kór 

er aðferð sem felur í sér að allur bekkurinn tekur þátt í að telja upphátt ákveðna 

talnarunu. Einn stærsti ávinningur þessarar aðferðar er að börn heyra hvernig aðrir 

telja og taka þátt án þess að athyglin beinist að einhverjum einum. Talið í kór er góð 

leið þegar leggja á fyrir nýja aðferð við talningu, til dæmis að telja sléttar tölur með því 

að byrja á 2, 4, 6 og svo framvegis. Kennurum gefst tækifæri til þess að kenna 

nemendunum aðferðina með fyrirfram ákveðið markmið í huga. Auðvelt er að nota 

þetta áfram eftir því sem börnin verða eldri, til dæmis með því að telja í tugum, svo 

sem 10, 20, 30 eða þar fram eftir götunum (Shumway, 2011). Talað um tölur er það 

kallað þegar kennarinn vill framkalla mismunandi svör og notar til þess stuttar æfingar 

sem hann vinnur með upp á töflu. Hann biður nemendur um að leysa dæmi og tala um 

þær aðferðir sem þeir nota við úrlausnina. Stærðfræðinálgunin, Talað um tölur, er góð 

leið til að framkalla mismunandi svör og sýna fjölbreyttar leiðir að lausnum. Með 

þessari aðferð ná margir nemendur að átta sig á því að þeir geti skilið stærðfræðina á 

sinn hátt (Humphreys og Parker, 2015).  
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Mynd 1. Talið í kór (e. choral counting) 

 
Mynd 2. Talað um tölur (e. number talks) 

  

Samkvæmt Fosnot og Dolk (2001) er mikilvægt að kennarar gefi nemendum kost á 

að ígrunda námsefnið á sinn hátt og á sínum hraða því þannig munu þeir ná að koma 

sínum skoðunum á framfæri og í leiðinni koma með frekari hugmyndir. Þegar unnið er 

á þann hátt hentar að nota opin verkefni því þau geta gefið nemendum jafna 

möguleika til að læra og nemendurnir geta notað margar aðferðir að lausn. Úrvinnsla 

við lokuð verkefni hentar ekki fyrir margbreytilegan nemendahóp, því þau bjóða 

einungis upp á eina aðferð að úrlausn sem getur verið slæmt fyrir námsumhverfið. 

Samkvæmt O´Conell (2005) er mikilvægt að kennarar finni út hvaða nálgun henta 

nemendahópnum. Í sumum tilfellum getur paravinna eða hópaskipting hentað vel en 

mikilvægt er að kennarinn setji sér markmið þar sem hann ákveður hvaða 

áhersluatriðum hann vill að nemendur hafi náð að gera skil við í lok 

kennslustundarinnar. Dixon o.fl. (2016) telja að það skipti miklu máli að kennarinn setji 

sér ákveðnar reglur þegar nemendur vinna saman, því ef nemendurnir vita ekki til 

hvers er ætlast af þeim og hvernig þeir eigi að vinna í hópum, þá er ólíklegt að þeir 

græði á samstarfinu. Reglurnar sem Dixon og fleiri (2016) setja upp fyrir nemendur, 

þannig að samstarfið reynist þeim gagnlegt, eru:  

• Útskýra og gefa ástæður fyrir ákveðinni lausn þannig að nemandinn sem kom 

ekki með svarið viti af hverju tiltekin niðurstaða fékkst 

• Sýna svörum hvers annars skilning 

• Segja félaga þínum þegar þú skilur ekki lausn dæmisins eða ert ekki sammála 

niðurstöðunni (Dixon, o.fl., 2016. Bls. 10). 
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Ef nemendur spyrja sig þessara spurninga og fylgja eftir þessum reglum, hvort sem um 

ræðir einstaklingsvinnu eða samstarf tveggja eða fleiri, þá ná þeir að efla 

stærðfræðilega hugsun sína og verða sjálfstæðir. Þeir nemendum sem tekst að móta 

og rökstyðja sínar leiðir í stærðfræði, ná í kjölfarið að mynda djúpan skilning sem 

gagnast þeim við allt nám í stærðfræði og öðrum námsgreinum (Carpenter og fleiri, 

2003).  

Áhersla hefur verið lögð á að innleiða einstaklingsmiðaða kennslu, en það má sjá í 

stefnu Skóla- og Frístundasviðs Reykjavíkur (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2012). Unnið hefur verið markvisst að innleiðingu hugmyndarinnar undanfarna tvo 

áratugi. Í starfsáætlun Skóla- og Frístundasviðs Reykjavíkur frá árinu 1998 kemur fram 

að eitt af þremur meginleiðarljósum starfs innan grunnskóla borgarinnar og 

fræðslumiðstöðvar er að allir nemendur njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins 

og fái hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga, sbr. áherslur í 

grunnskólalögum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Samkvæmt Kilpatrick o.fl. (2001) eru þeir kennarar sem búa yfir víðtækri þekkingu á 

mismunandi leiðum og kennsluaðferðum, færari en aðrir kennarar sem skortir þessa 

þekkingu. Kennarar sem búa yfir góðri þekkingu á námsefninu geta valið milli ólíkra 

aðferða til að kenna ákveðið efni á fjölbreyttan hátt. Kennarar sem ná að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum inni í skólastofunni geta frekar komið til móts við kröfur 

nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að allt nám skuli ná til hvers og 

eins nemanda og tekið skuli tillit til þroska, getu, hæfileika og áhugasviðs 

einstaklingsins. Nemendur eru misjafnir og mislangt komnir og með því að beita 

fjölbreyttum leiðum getur kennari mætt þörfum hvers og eins nemanda. Samkvæmt 

Dixon o.fl. (2016) eiga þeir kennarar sem hafa góðan skilning á því sem þeir kenna 

auðveldara með að velja fjölbreytt verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að æfa sig 

áður en þeir læra ákveðnar aðferðir. Þeir kennarar sem eru færir um þetta geta náð 

betur að byggja ofan á þá þekkingu sem nemendur hafa þegar til staðar þannig að það 

gagnist þeim.  
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1.2 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna kemur fram að mikilvægt sé að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir því markmiðið með þeim sé mismunandi og eðli þeirra ólíkt (Dixon, 

2016; Elín G Ólafsdóttir, 2004; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þá getur fas og viðmót 

kennara verið ólíkt og aðferðirnar haft mismunandi áhrif. Þannig geta kennsluaðferðir 

sem reynst hafa vel hjá einum kennara allt eins farið í vaskinn hjá öðrum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Nemendur þurfa að finna að kennaranum sé ekki sama um þá og 

kennarinn þarf að mynda góð tengsl við hvern og einn nemanda (Elín G. Ólafsdóttir, 

2004). Þeir nemendur sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða þurfa að fá tækifæri 

til að byggja upp sjálfsálit og sjálfstraust því það hefur jákvæð áhrif á námsárangur 

(Burden og Byrd, 2010). Börn þurfa mismunandi námsefni og mislangan tíma til að læra 

(Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Armstrong (2001) telur að með því að skipuleggja kennsluna 

á fjölbreyttan hátt sé verið að koma til móts við þarfir allra nemenda. Nemendur eigi 

að fá að kynnast stærðfræðinni með margvíslegum hætti, svo sem hvernig eigi að nota 

hjálpargögn, reikna í huganum, beita mismunandi aðferðum og í gegnum 

kennslufræðilegan leik.  

 Leikir sem kennsluaðferð (e. educational play) er skilgreint sem skipulagður 

leikur þar sem námsþættir tengjast og ná að samþættast (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Margir leikir eru hannaðir til að fá nemendur til þess að taka þátt í ferli þar sem 

áherslan er lögð á að ná ákveðnu markmiði (Burden og Byrd, 2010). Að tengja leik og 

námsmarkmið saman gefur börnum tækifæri til að byggja ofan á þekkingu sína og þróa 

með sér jákvætt viðhorf til námsins og hefur það þannig jákvæð áhrif á sjálfstraust og 

líðan nemenda (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Ef stærðfræði á að veita börnum ánægju 

þurfa kennarar og foreldrar að leggja sitt að mörkum til að sýna að hún sé skemmtileg. 

Því er mikilvægt að nýta leiki sem námsleið en jafnframt nýta samhliða aðrar 

fjölbreyttar aðferðir (Griffiths, 2005). Kennslufræðilegir leikir geta ýtt undir að börn 

byggi upp færni til mannlegra samskipta og æfi hlustun og tillitsemi við samnemendur 

sína. Kennarinn getur aðlagað leikinn að því námsefni sem hann vill leggja fyrir hverju 

sinni. Leikir geta haft jákvæð áhrif á sjálfstraust og líðan nemenda (Anne Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Með því að nýta leik sem kennsluaðferð fá börnin 
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tækifæri til að skapa sér nýjan skilning, taka áhættu og þróa leiðir sínar. Leikurinn 

hvetur nemendur til að nota fjölbreyttar lausnir og leiðir við úrvinnslu námsefnis 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010).   

Í leikjum læra nemendur margs konar færni. Leitaraðferð er ein leið við nám en 

undir hana flokkast lausnaleit, uppgötvunar- og fyrirspurnaraðferðir sem eiga það 

markmið sameiginlegt að þjálfa rökhugsun og fagleg vinnubrögð, sem hvetja nemendur 

til umhugsunar. Þær aðferðir sem byggja á leitaraðferðum hafa það að markmiði að 

gera nemendum kleift að vera þátttakendur í að uppgötva nýja hluti. Í leitarnámi er 

kennarinn í hlutverki leiðbeinenda sem hjálpar nemendum á meðan þeir uppgötva nýja 

merkingu, æfa nýja færni og öðlast þá reynslu sem mótar nám þeirra (Burden og Byrd. 

2010).  

Kennarar sem vilja nota fjölbreyttar kennsluaðferðir geta nýtt sér hópastarf 

vegna þess að nemendur geta lært mikið af því að vinna með samnemendum sínum, 

ekki einungis námslega heldur einnig félagslega. Markmið hópavinnu getur verið að 

nemendur þjálfist í samvinnu. Þegar nemendur vinna saman þurfa þeir að taka tillit til 

hvers annars (Borich, 2007). Hópavinna getur einnig verið til hagræðingar fyrir 

kennarann þar sem hann fær tækifæri á að leggja fyrir, mismunandi verkefni sem 

tengjast getu og hæfileika hvers og eins nemenda. Einnig nær kennarinn að stjórna því 

hverjir eru saman í hóp og getur þá raðað niður í hópa eftir því sem hentar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Samkvæmt Burden og Byrd (2010) gefa rannsóknir til kynna að 

nám byggt á samvinnunámsaðferðum hafi almennt jákvæð áhrif á nemendur og geti 

skilað betri árangri en einstaklingsvinna.  

 

1.3 Námsumhverfi  

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er námsumhverfi ætlað að stuðla að góðri líðan 

þeirra sem þar læra og starfa (Lög um grunnskóla 2008).  Í lögum um grunnskóla nr. 91, 

13. grein kemur fram: 



 

23 

„Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem 

tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna 

haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika 

sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á 

vegum skólans. Þess skal gætt að vinnuálag í skóla sé hæfilegt þannig að 

nemendur fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu starfi innan hvers skóladags 

og skólaárs, svo sem með samfelldu jóla- og páskaleyfi. Nemendur eiga rétt 

á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. 

Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er“ (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Samkvæmt þessu er mikilvægt að kennarinn gefi nemendum tækifæri á að hafa 

skoðanir, áhrif á uppröðun og skipulag innan skólastofunnar. Skipulag skólastofunnar 

þarf að vera afslappandi og nemendur þurfa að finna að þeir eigi heima þar og séu hluti 

af því sem þar fer fram (Tomlinson, 2001). Skipulag skólastofunnar ætti að vera þannig 

að nemendur hafi aðgang að öllu því sem þeir þarfnast til að ná árangri í náminu 

(Tomlinson, 2012). Það skiptir miklu máli að móta umhverfi stofunnar í takt við þá 

kennsluhætti sem kennarar ætla að beita (Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhuldur 

Óskarsdóttir, 2012). Mikilvægt er að nefna þá þætti sem ekki er hægt að ráða, þegar að 

skipulagi kennslustofu kemur. Einna helst hönnun, stærð og hvaða húsgögn eru þegar 

til staðar (Vaughn, Bos og Schumm, 2011).  Í kennslustofum þurfa að vera gögn sem 

nemendur geta notað til að hjálpa til við að öðlast sjónrænan skilning á 

stærðfræðitáknum og leiðum. Hvers kyns hjálpargögn gera námið skemmtilegt og 

lifandi ásamt því að það hjálpar til við að bæta andrúmsloftið (Fosnot og Dolk, 2001).  

Í hverjum skóla starfa margir kennarar sem allir hafa sínar persónulegu skoðanir og 

gildi og beita mismunandi áherslum við kennslu sína. Anstey og Clarke (2010) skoðuðu 

kennslu útfrá eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig viðhorf nemenda og kennara birtast við kennslu  

2. Hvernig kennarar nýta sér stærðfræðilega þekkingu sína við kennslu  
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3. Hvernig framkoma kennara getur bætt árangur nemenda.  

4. Hvernig kennarinn skapar aðstæður til þess að námið geti átt sér stað hjá 

nemendanum og hann geti byggt á eigin reynslu (Anstey og Clarke, 2010).   

Kennarar þurfa að þekkja vel það námsefni sem þeir eru að fara að kenna, hvaða 

viðhorf þeir hafa til efnisins og hvernig þeir ætla að leggja upp kennslustundina. 

Námsumhverfið skiptir máli þegar byggja á upp jákvætt og afslappandi andrúmsloft. 

Nemendur þurfa að finna fyrir öryggi og vita að það sé borin virðing fyrir þeim og 

hlustað á skoðanir þeirra. Nemendur verða að finna til öryggis inni í skólastofunni til að 

öðlast styrk til að geta spurt spurninga (Tomlinson, 2012).  

Þegar talað er um námsumhverfi er átt við alla þá staði í skólanum og við hann 

þar sem nám fer fram. Námsumhverfi mótast af þeim sem við skólann starfa, bæði 

nemendum og starfsfólki. Einnig markast námsumhverfið af því skipulagi sem er á 

hverjum stað, skólahúsgögnum og skólareglum (Tomlinson, 2003). Námsumhverfið er 

eitt af lykilatriðum í skólastofu þar sem stefnt er að því að allir nái árangri. Samkvæmt 

Gerði G. Óskarsdóttur (2014) er kennslurýmum skipt upp í fjóra flokka:  

1. Opin rými þar sem kennarinn ber ekki einn ábyrgðina og höfð er 

ákveðin verkskipting 

2. Kennslurými sem einkennist af teymiskennslu þar sem 

nemendahópnum er skipt upp í ákveðna hópa og teymi kennara 

ber sameiginlega ábyrgð 

3. Kennslurými þar sem venjuleg bekkjarskipting fer fram en það er 

þegar einn kennari ber ábyrgð á einum bekk 

4. Íþróttir, sund, samkomusalur, útisvæði eða annað sem ekki fer 

fram inni í skólastofunni er einnig hluti af kennslurými  

Nemendur þurfa að finna fyrir því á öllum stöðum í skólanum að þeir séu velkomnir og 

að þeim sé tekið eins og þeir eru. Miklu máli skiptir að þeir finni fyrir því að kennarinn 

sé þess fullviss að þeir hafi hæfileika til að mennta sig, viti hvað þurfi að leggja áherslu 

á hjá hverjum og einum nemenda og að hann styðji þá eftir fremsta megni. Kennarinn 
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og nemandinn vinna saman að því að ná framförum. Bæði framförum og mistökum er 

tekið sem sjálfsögðum hlut í náminu (Tomlinson, 2012).  
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2 Tölur og talnaskilningur 

Talnaskilningur og leikni í meðferð talna er mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi. 

Aðaláhersla stærðfræðikennslu innan grunnskólans er talnareikningur (Fosnot og Dolk, 

2001). Skilningur á tölum byggir meðal annars á því að geta sett tölur saman og tekið 

þær í sundur. Nemendur þurfa að skilja tengslin á milli þeirra og þar af leiðandi átta sig 

á stærð þeirra (Clements og Sarama, 2014). Þegar börn hefja nám í grunnskóla fer 

stærðfræðinámið að verða formlegra, þau fara að læra hvernig þau eiga að fást við 

útreikninga sem krefjast samlagningar og frádráttar ásamt því að þau fara að skilja 

samband þar á milli. Börn byggja ofan á þann talnaskilning sem þau hafa þegar öðlast 

og geta þannig farið að vinna með hærri tölur en þau gerðu í leikskóla. Þau byrja að 

nota reikniaðgerðir við úrlausn verkefna, að skilja samband milli tveggja reikniaðgerða 

og tengsl milli mismunandi dæma. Í öðrum bekk heldur svo uppbyggingin áfram og 

nemendurnir fara að vinna með flóknari algebru. Þeir fara að geta talið í tugum og 

hundruðum og hafa byggt upp skilning á mörgum stærðfræðihugtökum (Clements og 

Sarama, 2014). Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að æskilegt sé að við lok 

fjórða bekkjar geti nemendur unnið með tölur upp í 10.000. 

Samkvæmt Geary (2000) býr manneskjan yfir meðfæddri hæfni til að skilja magn og 

þannig eru börn mjög ung þegar þau fara að átta sig á fjölda. Ungabörn átta sig á því ef 

einum er bætt við eða einn tekinn í burtu, til dæmis ef annað foreldrið er hjá barninu 

og hitt kemur svo eftir á, þá skynjar barnið að það eru orðnir fleiri hjá því. Börn frá sex 

mánaða aldri geta greint allt að þrjá hluti og þau hafa skilning á því að ef fjórða 

hlutnum er bætt við þá sé eitthvað öðruvísi (Fosnot og Dolk, 2001). Samkvæmt Dixon 

o.fl. (2016) þá fara börn í gegnum nokkur stig á leið sinni að grunnskilningi á tölum: 

1. Á fyrsta stigi læra þau að telja talnarununa 1, 2, 3... án þess þó að skilja að 

tölurnar tákni eitthvað sérstakt 

2. Á öðru stigi ná þau að tengja tölu við þann hlut sem er verið að telja, til dæmis 

hversu margar tröppur þau ganga  
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3. Á þriðja stigi fara þau að geta greint að síðasta talan segir til um þann fjölda 

sem verið var að telja (Dixon og fleiri, 2016) 

Þessi upptalning sýnir okkur leið til að ná betra valdi á talningu og ákvarða fjölda. Börn 

þurfa að fá aðstoð fullorðinna til að þróa talnaskilning sinn. Foreldrar og skólakerfið 

gegna þar mikilvægu hlutverki. Börn telja það sem þau sjá í kringum sig með foreldrum, 

í leikskólanum, ein eða með öðrum. Foreldrar hvetja þau til að telja fingur, dót eða 

annað efni í nánasta umhverfi. Það getur reynst gagnlegt að spyrja spurninga á borð við 

„hvor hefur meira?“ eða „er þetta nóg?“ og þannig beina foreldrar sjónum barna að 

fjölda (e. number) og talningu (e. counting). Í leikskólanum syngja börnin mikið og eru 

til þó nokkur lög sem tengjast tölum. Sem dæmi má nefna lagið um fingurna og „fimm 

litlir apar“. Sumir lagatextar fjalla um annað hvort að bæta við fjöldann eða draga frá. Í 

leik telja börn leikföngin sín eða aðra hluti sem þau eru að vinna með. Því eru börn 

stöðugt að vinna ómeðvitað með tölur og þannig skynja þau fjöldan áður en þau læra 

sjálfa talnarununa (Fosnot og Dolk, 2001). Þegar talað er um talnarunu er átt við þá 

runu sem byrjar á 1, 2, 3 og heldur svo áfram.  

Fosnot og Dolk (2001) setja fram nákvæmari skilgreiningu að leið barna að 

grunnskilningi talna og tala um vörður sem nemandinn þarf að koma að á leið sinni að 

talnaskilningi. Með vörðum er, eins og áður hefur komið fram, átt við ákveðna staði 

sem allir nemendur koma við á þrátt fyrir að fara ólíkar leiðir. Því er hægt að segja að 

vörðurnar standi fyrir ákveðið stig í skilningi. Nemendur þurfa að fá svigrúm og 

tækifæri til að afla upplýsinga og rannsaka viðfangsefnið vegna þess að þannig ná þeir 

að koma sjálfir með eigin lausnir og aðferðir: 

 

1. Fyrsta varðan felur í sér getu barnsins til að telja án þess að átta sig á merkingu 

talnanna. Það er þegar barn er nýfarið að telja og telur til dæmis upp í 10 án 

þess að setja tölurnar í ákveðið samhengi 

2. Önnur varðan er þegar barn skynjar tölur án talningar (e. subitized) eins og 

þegar barn áttar sig á því að þegar þú réttir upp sjö fingur að þetta séu sjö því 

þau eru farin að þekkja mynstrið 
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3. Þriðja varðan er að geta skilið merkingu talnanna en það er þegar börn átta sig 

á því að talan sjö stendur fyrir til dæmis sjö kubba 

4. Tengsl á milli talna er fjórða varðan en það er þegar börn átta sig á til dæmis 

hvernig 7 er minna en átta og 10 sé meira en 7 

5. Fimmta varðan er að átta sig á stærð talnanna en það er þegar barnið áttar sig á 

því að 28 er minna en 30 svo dæmi sé tekið  

6. Sjötta varðan er að geta skilið samhengi reikniaðgerða og áhrif þeirra á tölur 

eins og þegar börn átta sig á því að við það að taka 3 af 10 eru bara 7 eftir 

7. Síðasta varðan er að geta notað tölur í raunverulegum aðstæðum og þá ætti 

barnið að sjá að það getur einungis keypt til dæmis tvo banana fyrir hundrað 

krónur (Fosnot og Dolk, 2001)  

 

 Samkvæmt Dixon o.fl. (2016) er mikilvægt að börn séu stöðugt að þróa skilning 

sinn á tölum. Á leikskólaaldri er hægt að hjálpa þeim að vera meðvituð um hversu 

mörg blöð þau hafa teiknað á eða hversu margir sitji við matarborðið. Með því að 

tengja tölurnar við það sem er áþreifanlegt þróast talnaskilningur. Undir hugtakið um 

talnaskilning fellur skilningur á tölum, tengsl þeirra, táknmál, stærð og notkun 

reikniaðgerða ásamt því að geta tengt tölurnar við raunveruleikann. Þeir sem ná 

góðum talnaskilningi geta nýtt sér hann á mismunandi hátt og þróað nýjar aðferðir sem 

hjálpa þeim við að leysa ýmis vandamál sem koma upp (Van de Walle, 2004). Mikilvægt 

er að nemendur nái góðum talnaskilningi í upphafi skólagöngu, hafi þekkingu á tölum 

frá einum til tíu áður en farið er að vinna með tölur upp í tuttugu. Vinna með tölur frá 

10 – 20 reynist nemendum erfiðari og því þarf að vinna á fjölbreyttan hátt að því að 

styðja nemendur við að þróa skilning sinn, áður en farið er að vinna með hærri tölur. 

Þótt nemendur geti talið upp í 20 þá skilja þeir ekki endilega hvað liggur á bak við 

tölurnar (Van de Walle, 1990). Ef nemendur skoða tölurnar með fjölbreyttum 

aðferðum ná þeir að skilja hvað tölurnar standa fyrir, til dæmis geta börnin unnið með 

mismunandi fjölda kubba, byggt upp turna úr kubbunum og mælt svo hvaða turn er 
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hæstur. Nemendur geta líka skoðað talnamynstur og greint regluna sem þeir byggja á 

(O´Connel, 2005).  

Talnaskilningur byggir meðal annars á því að geta sett fjölda saman, tekið í 

sundur, skilið tengslin á milli fjölda og talna og áttað sig á stærð þeirra (Clements og 

Sarama, 2014). Það er því mikilvægt að byrja snemma að leggja grunninn að góðum 

talnaskilningi.  

 

 

2.1 Tugakerfið 

Tugakerfið er sætiskerfi sem hefur grunntöluna tíu og fer vægi tölustafsins eftir því 

hvaða sæti hann er í. Þannig getur tölustafurinn einn táknað eitt þúsund, hundrað, 

einn tug eða einingu (Carpenter o.fl., 2015). Skilningur á tugakerfinu og þeim reglum 

sem það byggir á, er nauðsynlegur til að nýta sér þau reiknirit sem við höfum yfir að 

ráða. Nauðsynlegt er að átta sig á og skilja hvernig uppbygging tugakerfisins er og geta 

þannig nýtt sér reikniaðgerðir sem við notum í daglegu lífi, til dæmis við samlagningu 

og frádrátt (Van de Walle, 2004). Þegar nemendur byrja að vinna með tugi og einingar 

er mikilvægt að þeir hafi góða þekkingu á tölum upp í 10. Nemandinn þarf að vera 

kominn með ágætan grunn til að geta unnið frekar með tugakerfið. Til að geta talið 

með háum tölum þarf nemandinn að átta sig á að 10 sé einn tugur og að 100 séu 10 

tugir. Nemendur þurfa að átta sig á að einn tugur er 10 einingar og ef öðrum tug er 

bætt við er talan orðin 20 eða 2 tugir. Það getur oft reynst nemendum erfitt þar sem 

þeir hafa lært að hver tala táknar ákveðinn fjölda en þarna á einn tugur að vera sami 

fjöldi og tíu eða tíu hlutir sama og einn tugur (Fosnot og Dolk, 2001).  

Þegar börn hafa náð skilningi á hvað tugur merkir og góðri færni í að telja tugi 

þurfa þau að átta sig á hversu margar einingar þarf til að fylla upp í tug. Það skiptir 

miklu máli að nemendur byggi ofan á þann grunn sem þeir hafa og geti þannig myndað 

sinn eigin skilning á tug. Nemendur hafa reynslu af að flokka til dæmis kubba eftir litum 

og því getur verið gott að þeir byrji á að nota slík hjálpargögn þegar þeir byrja í vinnu 

sinni með tugi. Mikilvægt er að nemendur hafi góðan grunn í að flokka í tugakerfi áður 
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en þeir fara að raða niður í sætiskerfið (Dixon o.fl., 2016). Þannig sjá þeir að 13 og 31 er 

ekki sama talan þrátt fyrir að vera skráðar með sömu tölustöfum sem auðveldar 

nemendunum við að að setja upp í sætiskerfinu.  

 

2.2 Reikniaðgerðir 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að við lok yngsta stigs eigi nemendur að geta 

tjáð sig um stærðfræði og tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. Í 

hæfniviðmiðum fyrir tölur og reikning er lagt upp með að nemendur nái að leysa 

verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem þeir geti lagt saman, dregið frá, margfaldað 

eða deilt til að finna lausn og geti einnig nýtt sér fjölbreyttar leiðir við úrlausnir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Börn hafa aðrar hugmyndir um samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu en 

fullorðnir. Hugmyndir þeirra eru ekki byggðar á röngum skilningi, þótt þær séu aðrar en 

hugmyndir fullorðinna, heldur eru þessar hugmyndir byggðar á þeirra eigin skilningi 

sem þau nýta sem grunn í komandi námi í stærðfræði (Carpenter o.fl. 2003).  

Í fyrsta bekk vinna nemendur með samlagningu og frádrátt upp í 20, í mismunandi 

verkefnum. Þeir læra einnig að nota tákn fyrir óþekkta tölu í dæmum. Hlutir og 

teikningar eru mikið notaðar til að ná grunninum að einföldum reikniaðgerðum. Þegar 

komið er í annan bekk halda nemendur áfram að þróa skilning sinn á 

stærðfræðiaðferðum við samlagningu og frádrátt. Þeir fara að nýta sér betur aukinn 

skilning til að ná tökum á reikniaðferðum (Dixon o.fl., 2016). 

Þegar horft er til þess hvernig skilningur þróast, á samlagningu og frádrætti, er ekki 

síður mikilvægt að átta sig á öllum þrepum hans í hugtökum og aðgerðum.  Nemendur 

þurfa að fara í gegnum ákveðna áfanga í leið sinni að þróun aðferða. Samkvæmt Dixon 

o.fl. (2016) má sjá ákveðna áfanga sem nemendur ná í þróun skilnings á samlagningu 

og frádrætti. Dæmi um það er þegar þeir geta: 

• leyst samlagningar- og frádráttarorðadæmi með tölum upp í 10 

• lagt saman og dregið frá 5 án erfiðleika  

• leyst samlagningar- og frádráttarorðadæmi með tölum upp í 20  
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• skilið hugsunina á bak við reikniaðgerðina frádrátt og samlagningu 

• skilið og beitt eiginleikum aðgerða við ákveðnar aðferðir við samlagningu og 

frádrátt 

• lagt saman og dregið frá 10 án erfiðleika  

• lagt saman tölur upp í 100  

• leyst samlagningar- og frádráttarorðadæmi með tölum upp í 100 

• lagt saman og dregið frá háar tölur (Dixon o.fl., 2016. bls. 53) 

Kennarinn getur nýtt sér ofantalda áfanga til að greina stöðu nemenda og stutt þá við 

að nýta sér fyrri þekkingu til að byggja upp nýja. Margföldun og deiling er nátengd 

samlagningu og frádrætti og því geta nemendur yfirfært þá færni, sem þeir hafa 

tileinkað sér, í að nota fleiri stærðfræðileg tákn. Nauðsynlegt er að byggja ofan á þann 

skilning sem þeir hafa á endurtekinni samlagningu til að skilja samhengið við 

margföldun, og endurteknum frádrætti til að skilja samhengi við deilingu (Dixon og 

fleiri, 2016). Dæmi:  

5 + 5 + 5 = 15 yfirfært á 3 * 5 = 15 

15 – 5 – 5 = 5 eða 15/3 = 5 

Margföldun er oft útskýrð sem endurtekin samlagning og með margföldun er átt við að 

um sé að ræða tiltekinn fjölda hópa og fjölda innan hvers hóps (Van de Walle, 2004).  

Þegar byrjað er að læra margföldun er mikilvægt að börnin átti sig á að önnur talan 

táknar fjölda hópa en hin talan táknar fjölda í hópi: 

3 x 4 = 12 eða Aron á 3 vini. Hver vinur hans á 4 kökur. Hvað eiga þeir margar kökur 

samtals? 

Það auðveldar börnum að skilja margföldun ef þau átta sig á þessu (Dixon o.fl.,, 

2016). Það er æskilegt að vinna með deilingu samhliða margföldun og setja dæmin upp 

í samhengi. Hægt er að vinna með deilingu þar sem ákveðinni heild er skipt í hópa (e. 

sharing divison) eða byggt er á endturteknum frádrætti (e. measurement division).  

Arna á 12 kökur. Ef hún skiptir kökunum jafnt á milli þriggja vina sinna hvað fær þá 

hver þeirra margar kökur? (e. sharing division) 12 : 3 = 4. 

Arna á 12 kökur. Ef hún gefur hverjum vini 4 kökur, hversu mörgum vinum getur 

hún gefið kökur? (e.measurement division) 12 : 4 = 3 (Dixon o.fl., 2016).  
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Carpenter o.fl. (2015) telja að barn ráði við að leysa verkefni sem krefjast margföldunar 

og deilingar áður en það hefur formlegt nám. Því getur lausna- og þrautaleið gagnast 

vel til að þjálfa margföldun og deilingu (Carpenter o.fl., 2015). Það auðveldar börnum 

að byggja upp skilning á margföldun og deilingu ef þau fást við verkefni sem eru 

raunveruleg og byggja á reynslu þeirra. Hægt er að nota ýmiss konar þrautir og 

fjölbreytt verkefni í margvíslegum aðstæðum (Carpenter o.fl., 2015). 

Jafnaðarmerkið er eitt af mikilvægu stærðfræðihugtökunum og þurfa nemendur 

að ná góðu valdi á því og fyrir hvað það stendur. Þeir þurfa að fá að vinna með 

hugmyndina sem hugtakið byggir á til þess að skilningur þeirra aukist. Til að byrja með 

er skilningur nemenda á jafnaðarmerkinu misgóður og stór hluti þeirra telur að fyrir 

aftan jafnaðarmerkið komi eitt ákveðið svar en jafnaðarmerkið segir til um að beggja 

vegna þess eigi að standa jafngildar stæður. Í bókinni Thinking Mathimatically kemur 

fram að það sé gott að nemendur eigi í erfiðleikum með jafnaðarmerkið í skólabyrjun 

því það gefi kennaranum svigrúm til að vinna með erfiðleikana og fá þá til að sjá að 

svarið komi ekki strax á eftir jafnaðarmerkinu (Carpenter og fleiri, 2003). Samkvæmt 

Carpenter og félögum (2003) fara börn í gegnum vörður að leið sinni að skilningi á 

jafnaðarmerkinu. Vörðurnar eru eftirtaldar:  

1. Fyrsta varðan sem nemendur ná, er að sætta sig við að breyta þeirri hugmynd 

sem þeir höfðu í upphafi um jafnaðarmerkið sem var, eins og áður hefur fram 

komið, að á eftir því komi eitt ákveðið svar. Þeir þurfa að læra að bera saman 

mismunandi svör eins og 8 + 4 = ? + 5. Líklegt er að nemendurnir svari annað 

hvort 12 eða 17. Þótt þetta séu ekki svörin sem verið er að leitast eftir þá er 

greinilegt að þeir eru að þróa sig áfram.  

2. Annarri vörðunni er náð þegar nemendur ná skilningnum á að ekki eru öll dæmi 

sett fram í formi a + b = c. Þeir fara að skilja mismunandi leiðir að réttum 

svörum. Sem dæmi: 8 = 5 + 3, 8 = 8, 3 + 5 = 8 + 0 eða 3 + 5 = 3 + 5.    

3. Þriðja varðan næst með því að nemendur skilja að jafnaðarmerkið táknar 

samband á milli tveggja jafnra talna. Dæmi: 3 + 5 = 4 + 4.  
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4. Fjórðu vörðunni ná nemendur þegar þeir eru orðnir færir um að bera saman 

niðurstöður án þess að þurfa að sýna útreikninga.  

Það er nauðsynlegt að fá nemendur til að sjá að jafnaðarmerkið gefi ekki einungis eina 

tölu heldur jafngilda stæðu og sýna þeim merkið í fjölbreyttu samhengi. Þegar 

nemendur hafa áttað sig á hvað jafnaðarmerkið stendur fyrir mun það aðstoða þá með 

þyngri stærðfræði á eldri stigum.  

 

2.3 Reikniaðferðir  

Stærðfræði felur í sér að þróa ákveðna hugsun til að geta beitt fjölbreyttum leiðum til 

að takast á við margs konar viðfangsefni. Mikilvægt er að nemendur byggi upp skilning 

á því sem þeir fást við hverju sinni og nái þannig að tengja stærðfræðidæmin við 

raunverulegar aðstæður (Dixon, 2016). Mikilvægt er að nemendur læri með skilningi og 

til þess þarf kennarinn að leggja áherslu á hluti, tákn og orð til að gefa stærðfræðinni 

merkingu. Allir nemendur þurfa að fá jöfn tækifæri við vinnu sína þar sem skoðanir 

þeirra eru virtar  (Carpenter, o.fl., 2015).  

Í leikskóla byrja börn að leysa dæmi í leik með því að nota áþreifanleg gögn við að 

leysa þrautir, til dæmis með því að flokka alla bláa kubba frá heildinni. Þegar börn hefja 

skólagöngu hafa þau vald á talningu og skilningur þeirra þróast við að leysa verkefni. 

Sem dæmi má nefna að ef nemendur vita að 6 + 6 = 12 þá geta þeir notað þá þekkingu 

til að vita 6 + 7 = 13 án þess að telja aftur (Carpenter, o.fl., 2015).  

Samkvæmt Carpenter og fleirum (2003) byrja nemendur á því að telja frá fyrri 

tölunni en læra síðan af reynslunni að hægt er að telja frá hærri tölunni, til dæmis ef 

spurt væri um 3 + 8 þá myndu nemendur telja frá þremur og þannig breyta þeir í 

meginatriðum röð þeirra talna sem þeir bæta við. Þetta dæmi bendir á að snemma í 

fyrsta bekk eru mörg börn farin að hafa einhverja óbeina þekkingu á mikilvægum 

atriðum eins og víxlreglunni og nýta sér það við útreikninga. Markmið Carpenter og 

fleiri (2003) er að gera þessa eiginleika skýra svo að:  

• allir nemendur hafi tækifæri á að byggja upp á þeirri grunnþekkingu sem 

stærðfræðin byggir á.  
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• nemendur skilji af hverju reikniaðferðirnar sem þeir nota virki eins og þær gera  

• nemendur geti beitt sveigjanlegum aðferðum við mismunandi dæmi  

• Að nemendur skilji samhengið á milli algebru og reikniaðgerða (Carpenter, 

Franke og Levi, 2003).  

Skilningur nemenda á ólíkum leiðum við útreikninga þróast með tímanum ásamt 

reynslu þeirra af að reikna og fara þeir að geta unnið dæmi í fleiri skrefum en áður. Þeir 

ráða smám saman við dæmi með háum tölum og flóknu samhengi   

• Anna á 36 penna. Jón á 44 penna. Hversu marga þurfa þau að fá í viðbót 

til að eiga 100 penna? 

Þegar um svona dæmi er að ræða getur reynst vel að nýta sér hjálpargögn á borð við 

smáhluti, kubba, talnagrindur, 100 töflu og fleira, en fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskólanna (2013) að það sé mikilvægt að nemendur læri að nýta sér mismunandi 

stuðning við stærðfræðinám sitt. Leiðirnar sem nemendur fara við samlagningu, 

frádrátt, margföldun, deilingu og til að bera saman tölur byggjast upp á 

grundvallareiginleikum talna og þeim reikniaðferðum sem nemendur nota hverju sinni. 

Þeir þurfa að geta sýnt útreikninga og útskýrt hvernig þeir fengu ákveðnar niðurstöður. 

Þegar nemendur hafa náð þessari færni eru þeir tilbúnir fyrir áframhaldandi 

stærðfræðinám (Carpenter o.fl., 2003).   

 

2.4 Orðadæmi  

Það er mikilvægt að leysa orðadæmi við nám í stærðfræði. Gott getur verið að fást við 

orðadæmi þegar ungir nemendur byrja að læra samlagningu og frádátt, því það getur 

reynst nemendum auðveldara að átta sig á hvernig þessar tvær aðgerðir virka, ef þeim 

er beitt þannig að hlutirnir séu settir inn í aðstæður sem þeir þekkja (Dixon, 2016). 

Stundum reynist ungum nemendum vel að skilja orðadæmi (Copley, 2010). Mikilvægt 

er þegar nemendur eru að byrja að fást við orðadæmi að þeir átti sig á því sem 

kennarinn er að leita eftir. Það getur reynst hjálplegt að fá nemendur til að útbúa sín 

eigin orðadæmi út frá raunverulegum aðstæðum. Sem dæmi gæti kennarinn bent þeim 

á að telja pennana sem þeir eru með í veskinu sínu og biðja svo þann sem situr við hlið 
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þeirra um að lána sér tvo penna og telja aftur og sjá hvað þeir eru orðnir margir. Þetta 

væri auðvelt dæmi til að fá nemendur til að sjá hvernig samlagning virkar (Dixon, 

2016).  

 Margar leiðir er hægt að fara við að leysa orðadæmi. Eins og Carpenter o.fl. 

(2003) hafa bent á getur reynst góð leið að nemendur efli skilning sinn á mismunandi 

úrlausnum orðadæma með því að setja þau upp í raunverulegar aðstæður. 

Hlutverkaleikir gætu gagnast vel í vinnu við orðadæmi en í hlutverkaleikjum reynir á 

samskiptahæfni barna, þau leysa vandamál og nýta hugtök stærðfræðinnar til þess 

(Poland, Oers og Terwel, 2009). Dæmi um leiðir sem kennarinn gæti farið með 

nemendum er að þeim sé skipt upp í hópa þar sem þeir fá hlutverk í búðarleik. 

Nemendur setja upp verslun með hlutum og leika þannig í gegnum orðadæmin. Þannig 

verður vinnan áþreifanleg og reynist það mörgum hjálplegt. Dæmi sem hægt er að  

vinna út frá eru: 

1. Í ávaxtakörfunni eru 8 bananar. Pétur bætir við 3 eplum og 2 appelsínum. Hvað 

eru þá margir ávextir í körfunni? 

2. Í ávaxtakörfunni eru 3 epli, 2 appelsínur og 4 bananar. Siggi kaupir 3 ávexti. 

Hvað eru margir ávextir eftir í körfunni? 

3. Í ávaxtakörfunni eru 6 bananar en Lísa ætlar að kaupa 8 banana. Hvað þarf að 

bæta mörgum bönunum við? 

4. Saga á 8 epli og Róbert á 7 epli. Hvað eiga þau mörg epli saman? 

5. Saga á 8 epli. Hvað þarf hún mörg í viðbót til að eiga samtals 13 epli? (Dixon 

o.fl., 2016). 

Nemendur geta lent í vandræðum með úrlausn orðadæma og því er mjög mikilvægt að 

þeir geri sér grein fyrir hverju á að leita eftir hverju sinni. Þegar nemandinn fær dæmi 

sem líkjast þessum er líklegt að hann haldi að svarið fáist með því að leggja saman allar 

tölurnar. Því er mikilvægt að kenna strax ákveðið ferli við úrlausn orðadæma. Dixon og 

fleiri (2016) telja að þrjár grundvallarspurningar séu leiðin að bættum skilningi á 

orðadæmum:  
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1. Hvaða svari er verið að leita eftir? 

2. Hvað veit ég? 

3. Hvað þarf ég að gera til að geta svarað spurningunni?  

Horfum nú aftur á dæmið: Saga á 8 epli. Hvað þarf hún mörg í viðbót til að eiga samtals 

13 epli? Þarna er mikilvægt að nemandinn átti sig á hvað sé verið að biðja um. Hann 

þarf að vita að Saga eigi 8 epli en þurfi að eiga 13. Með öðrum orðum að dæmið gæti 

litið út sem 8 + X = 13. Hvað er X? Nemandinn gæti bæði farið út í samanburð og að 

finna hve mörgum þurfi að bæta við. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn sé innan 

handar og leiðbeini ef hann sér að nemandinn er að fara út af sporinu (Dixon o.fl., 

2016). Gott er að minna reglulega á lykilspurningarnar þrjár sem tengjast úrlausn 

orðadæma. Dixon og fleiri (2016) flokka orðadæmi upp eftir ákveðnum aðgerðum og 

byggja þar á flokkun og Carpenter og fleiri (1999). 

 

 

sameining  

 Niðurstaða óþekkt Breyting óþekkt Upphaf óþekkt 

Aðgerð 

sem felur í 

sér að 

bæta við 

(e. join  

situation) 

Sigga á 7 penna. Jón 

gaf henni 8 penna í 

viðbót. Hversu marga 

penna á Sigga núna? 

7 + 8 = __ 

Sigga á 7 penna. 

Hversu marga 

penna þarf hún í 

viðbót til að eiga 

15 penna? 

7 + __ =  15 

Sigga á nokkra penna. Jón 

gaf henni 7 penna í 

viðbót. Núna á hún 15 

penna. Hversu marga 

penna átti Sigga í upphafi? 

___ + 7 = 15 

aðskilja  

Aðgerð 

sem felur í 

sér 

frádrátt (e. 

separating 

situation) 

Sigga átti 15 penna. 

Hún gaf Jóni 7 pena. 

Hversu marga penna 

á hún eftir? 

15 – 7 = ___ 

Sigga átti 15 

penna. Hún gaf 

Jóni nokkra 

penna. Núna á 

hún 7 penna. 

Hversu marga 

penna gaf hún 

Jóni? 

15 - ___ = 7 

Sigga á nokkra penna, hún 

gefur Jóni 7 penna. Núna 

á Sigga 8 penna eftir. 

Hversu marga penna átti 

Sigga í upphafi? 

___ - 7 = 8 

 Heild óþekkt Hluti óþekktur 
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Hluti af 

heildinni 

Sigga á 7 rauða penna og 8 bláa. 

Hve marga penna á hún? 

7 + 8 = ___ 

8 + 7 = ___ 

Sigga á 15 penna. 7 rauða og restin 

er blá. Hversu marga bláa penna á 

Sigga? 

15 = 7 + ___ 

15 – 7 = ___ 

 Mismunur óþekktur 
Samanburður 

óþekkt 
Viðmið óþekkt 

Dæmi sem 

fela í sér 

vandamál 

við 

samanbur

ð (e. 

compare 

situation) 

Hversu 

mörgum 

fleiri? 

Sigga á 15 

penna. Jón á 7 

penna. Hvað á 

Sigga mörgum 

fleiri penna en 

Jón? 

15 – 7 = ___ 

7 + ___ = 15 

Jón á 7 penna. 

Sigga á 8 pennum 

fleiri en Jón. Hversu 

marga fleiri penna 

á Sigga? 

7 + 8 = ___ 

___ - 8 = 7 

Sigga á 15 penna. 

Hún á 7 pennum 

fleiri en Jón. Hversu 

marga penna á Jón? 

15 – 7 = ___ 

___ + 7 = 15 

Hversu 

mörgum 

færri? 

Sigga á 15 

penna. Jón á 7 

penna. Hve 

mörgum færri 

penna á Jón? 

15 – 7 = ___ 

7 + ___ = 15 

Jón á 7 penna. 

Hann á 8 pennum 

færri en Sigga. 

Hversu marga 

penna á Sigga? 

7 + 8 = ___ 

___ - 8 = 7 

Sigga á 15 penna. 

Jón á 7 pennum 

færri en Sigga. 

Hversu marga 

penna á Jón? 

15 – 7 = ___ 

___ + 7 = 15 

 

(Dixon o.fl. 2016; sjá einnig í Jónína Vala Kristinsdóttir. 2004) 

Orðadæmi er hægt að útfæra á margvíslegan hátt og í takt við þá færni sem 

nemandinn er að tileinka sér hverju sinni. Nemendur þurfa að kynnast ólíkum gerðum 

orðadæma og hvernig þeir geti beitt ólíkum leiðum við úrlausn þeirra. Kennarinn þarf 

að hafa í huga að leggja ekki of erfið orðadæmi fyrir nemendur sína áður en nægur 

skilningur á hugtökum stærðfræðinnar hefur myndast.  
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2.5 Samantekt 

Í kaflanum hér að framan var fjallað um stærðfræðinám á yngsta stig grunnskólans 

með áherslu á mikilvægi góðrar undirstöðu í byrjun skólagöngu. Stærðfræðinám þarf 

að vera skemmtilegt og fjölbreytt, því jafnvel þótt börn séu á sama aldri þá eru þau ólík 

og misfljót að skilja það sem þau læra (Van de Walle, 2004). Mismunandi leiðir og 

nálganir fyrir kennara við kennslu geta gagnast ólíkum nemendahópi. Það hefur jákvæð 
áhrif á nám barna ef kennari notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og mikilvægt er að 

kennarar skapi gott viðmót þar sem það hefur góð áhrif á námsumhverfið.  

 Undirstöðuþáttur í stærðfræðinámi barna er góður skilningur á tölum og er 

grundvöllur talnareiknings. Börn byrja mjög ung að skynja fjölda og þróast sú skynjun 

áfram í gegnum skólagönguna. Reikniaðferðir voru kynntar og farið yfir það hvaða 

skilning nemendur þurfa að tileinka sér áður en þeir halda áfram vinnu sinni í 

stærðfræðinámi. Fjallað var um orðadæmi og hversu mikilvægt sé að setja þau í 

samhengi við raunverulegar aðstæður.  

 Í næsta kafla verður fjallað um aðferðarfræði og þá rannsóknaraðferð sem nýtt 

var við gerð þessara rannsóknar.  
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3 Aðferðafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bæta kennslu mína, með því að prófa fjölbreyttar 

leiðir í stærðfræði. Ég ákvað að gera starfendarannsókn því ég taldi að sú aðferð myndi 

veita mér góða innsýn í það hvernig ég gæti þróað og prófað fjölbreyttar leiðir við 

stærðfræðikennslu í öðrum bekk. Ég vildi kanna hvernig ég gæti bætt kennslu mína í 

stærðfræði og hæfni til að beita fjölbreyttum leiðum. Ég lagði áherslu á að styðja við 

talnaskilning nemenda minna og nýta margvíslegar aðferðir bæði við reikning og 

orðadæmi. Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var;  

Hvernig get ég sem kennari á yngsta stigi grunnskóla  

þróað fjölbreyttar leiðir til að bæta stærðfræðikennslu mína? 

Í aðferðarfræðikaflanum mun ég fjalla um rannsóknaraðferðina sem var valin og segja 

frá í hverju hún felst og hver tilgangur hennar er. Ég mun segja frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, þátttakendum, aðstæðum, gagnasöfnun, gagnagreiningu og fjalla 

stuttlega um siðferðileg atriði sem snerta rannsóknina.  

3.1 Starfendarannsóknir 

Hugtakið starfendarannsókn er notað um rannsóknir sem unnar eru til að bæta 

starfsumhverfi á vinnustöðum. Kennarar vinna starfendarannsóknir í þeim tilgangi að 

bæta og þróa eigið starf innan skólans og skapa nýja þekkingu. Þar skoðar kennarinn 

eigin starfshætti, prófar nýjar aðferðir sem kennarinn tekur sjálfur þátt í að móta og 

gerir síðan athugasemdir um hvernig til tekst (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Í grein 

Hafdísar Guðjónsdóttur (2011) kemur fram að við lok síðustu aldar hafi fræðimenn 

vakið athygli á að nauðsynlegt væri að hlusta á raddir kennara, því þeir töldu að 

utanaðkomandi rannsóknir myndu aldrei ná yfir reynslu, þekkingu eða skilning kennara 

sjálfra á því sem gerist í skólastofunni og því þyrfti að viðurkenna þátt kennara í þróun 

kennarastarfsins, ígrundun þess og túlkun.  Samkvæmt Hafþóri Guðjónssyni (2008) 

hafa starfendarannsóknir í raun engan endapunkt því alltaf er hægt að gera betur. Lok 

einnar rannsóknar er í raun byrjun á næstu rannsókn. Með því að framkvæma 
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starfendarannsókn í kennslu nær kennarinn að skoða eigin viðhorf og starfshætti með 

það að markmiði að geta þróað og bætt kennslu sína. 

Hitchcock og Hughes (1995) byggja vinnuferli sitt við starfendarannsókn á fimm 

þrepum sem eru skipulagning à framkvæmd à eftirfylgni à ígrundun à breytingar. 

Þetta ferli tengist saman, enda er þessum fimm þrepum lýst sem aðgerðarhring sem 

farið er í gegnum aftur og aftur.  

Í starfendarannsónknum lýsir rannsakandinn því hvað hann sé að gera, af hverju og 

hvaða aðferðum hann beitir. Mikilvægt er að safna gögnum með því að skrá í 

rannsóknardagbók (McNiff, 2010). Skráning og gagnasöfnun á því sem er að gerast 

hverju sinni er því alltaf lykilatriði til að geta greint rannsóknarferlið og í framhaldinu er 

starfið metið á gagnrýninn hátt (Hafþór Guðjónsson, 2008). Kennarar skoða 

kennsluhætti hjá sjálfum sér með því til dæmis að prófa nýjar aðferðir í kennslu, leggja 

mat á starfið og ígrunda það með því að rýna í gögn og móta sjálfir eigin starfshætti 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Fagleg ígrundun er ferli þar sem túlkun og greining á 

kennsluháttum eða framkvæmd er skoðuð út frá fræðilegri þekkingu og viðhorfi til 

menntunar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ígrundun er mjög áberandi í 

starfendarannsóknum en í henni felst til dæmis að líta í eigin barm, skoða og meta sjálfan 

sig í starfi ásamt því að spyrja sig gagnrýninna spurninga til að efla fagmennsku sína. 

Ígrundun og skoðun á faglegu hlutverki sínu getur leitt kennarann í þá átt að hann skilji 

betur eigin aðgerðir, kennslu og hvaða áhrif kennsla hans hafi á nemendur (Birna María 

Svanbjörnsdóttir, Macdonald, A og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013). Með 

starfendarannsóknum er hægt að koma í veg fyrir stöðnun í starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009).  

Rannsóknum er skipt upp í megindleg og eigindleg snið. Þessar tvær aðferðir eru 

í grundvallaratriðum ólíkar en ná þó vel að vega hvor aðra upp. Megindlegar aðferðir eru 

notaðar til að safna tölulegum gögnum eins og til dæmis með síma- eða póstkönnun. 

Eigindlegar aðferðir eru notaðar ef tilgangurinn er að grennslast fyrir um hvaða 

merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Eigindlegar aðferðir byggja á viðtölum 

við einstaklinga og/eða hópa. Það er aldrei hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem 

fengnar eru með þessum hætti (Félagsvísindastofnun, 2014).   
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Starfendarannsóknir eru mjög fjölbreyttar og flestar þeirra byggjast upp á fleiri 

en einni aðferð við öflun gagna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þær eru frábrugðnar hinum 

hefðbundnu rannsóknarsniðum þar sem rannsakandinn er sjálfur hluti af rannsókninni, 

en í öðrum rannsóknarsniðum er rödd rannsakandans ekki eins sjáanleg því þar rýnir 

hann í það sem aðrir eru að gera (McNiff, 2010). Margt er sameiginlegt með 

megindlegum og eigindlegum rannsóknarsniðum en þar má helst nefna að: 

• Í öllum rannsóknum er rannsóknarefni ákvarðað  

• Rannsóknarspurningar eru settar fram  

• Skipulag rannsóknar er tilgreint 

• Viðmið eru sett fram til að meta gögn  

• Gögnum er safnað, gögnin túlkuð og ný þekking er sett fram  

• Þekkingin sem fékkst úr rannsókninni er sett fram og tengd við þá 

þekkingu sem þegar er til 

• Kenningar eru nýttar til að skýra og greina niðurstöður 

• Fram kemur gagnrýni og endurgjöf frá öðrum 

• Niðurstöðum dreift áfram svo hægt sé að meta niðurstöðurnar sem 

þekkingu fyrir aðra (Jóhanna Einarsdóttir, 2009. Bls:4 - 5). 

Starfendarannsóknir hafa þá sérstöðu að gengið er út frá þekkingu og gildismati 

starfenda á vettvangi. Starfendarannsóknir eru persónulegar rannsóknir en eru samt 

sem áður alltaf framkvæmdar í samvinnu við aðra (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Þær eru 

öflug leið til að styrkja skólasamfélagið og sömuleiðis fyrir kennara að efla sig í starfi og 

gera breytingar á kennslu sinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

3.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun er mikilvægur þáttur í öllum rannsóknum. Gagnaöflun í starfendarannsókn 

er sambærileg þeirri sem notast er við í öðrum tegundum rannsókna en 

meginmunurinn er sá að kennarinn er bæði rannsakandinn og sá sem safnar 

gögnunum. Mikilvægt er að safna gögnum á öllum stigum rannsóknarinnar, það er 

áður en breytingar eru gerðar, meðan á þeim stendur og þegar þeim er lokið. 

Algengustu aðferðirnar við gagnaöflun í starfendarannsóknum eru:  
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• Dagbækur sem sem kennarinn safnar gögnum í og skráir vangaveltur 

sínar. Þær fela í sér upplýsingar um hvað, hvar og hvenær eða hvers 

vegna eitthvað er eins og það er. Einnig fela þær í sér vangaveltur um 

ákveðna þætti, nákvæma skráningu á ákveðnum atburði og stuttar 

frásagnir. 

• Athuganir sem felast í því að kennarinn fylgist með eigin starfi og 

nemendunum á skipulagðan hátt og skráir hjá sér það sem gerist. Gott 

getur verið að nota hljóðupptökur eða myndbandupptökur þar sem 

kennarinn getur tekið upp eigin athafnir og vinnubrögð eða athafnir og 

vinnubrögð hjá öðrum.  

• Ljósmyndir eru notaðar í þeim tilgangi að sýna það sem gerist og hvernig 

breyting verður (Jóhanna Einarsdóttir, 2009. bls: 8) 

Þetta eru þó eingöngu algengustu form gagnaöflunar í starfendarannsóknum en 

samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttur (2011) þá er gagnaöflun í starfendarannsóknum 

mjög fjölbreytt og flestar rannsóknir sem framkvæmdar eru með þessum hætt byggja á 

fleiri en einni aðferð.  

 

Rannsókn þessi var unnin skólaárið 2017 – 2018 og notast var við eigindleg gögn. Ég 

vann með bekknum að ólíkum verkefnum tengdum talnaskilningi, reikningi og 

orðadæmum. Stærsti hluti gagnaöflunar var í formi rannsóknardagbókar, 

verkefnalýsinga og lausna frá nemendum. Í rannsóknardagbókinni var haldin nákvæm 

skráning eftir hverja kennslustund um það sem fram fór, ásamt ígrundun minni á því 

sem gekk vel og því sem hefði getað farið betur. Gögnum var safnað vorið 2018.  

3.2.1 Rannsóknardagbók og vettvangsathuganir 

Rannsóknardagbókin var mælitæki mitt til að sjá hvernig gengi. Ég hélt dagbók allan 

tímann meðan á gagnaöflun stóð. Í dagbókina skráði ég niður hugleiðingar mínar, 

hugmyndir og það sem gerðist í kennslustundum.  Ég átti í fyrstu töluvert erfitt með að 

skrifa niður í bókina og var ekki alveg viss hvort það sem ég væri að skrá væri 

nauðsynlegt. Þegar ég var komin af stað gekk þetta betur. Ég hélt utan um þær 
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kennslustundir sem ég var að skoða og skrifaði í dagbókina þegar skóladegi lauk. Ég 

fann það strax að ég mætti aldrei bíða með að skrá niður því annars myndi ég gleyma 

einhverju. 

Ásamt rannsóknardagbókinni tók ég myndir af leiðum sem nemendur fóru að 

lausn verkefna. Ég gætti þess þó að þeir myndu aldrei þekkjast og eingöngu væru 

notuð orðin nemendur eða börn í úrvinnslu gagna.  

 Ég safnaði einnig gögnum með vettvangsathugunum en þá skráði ég mjög 

nákvæmlega niður það sem átti sér stað. Ég var þá með kveikt á upptökutæki svo ég 

gæti skráð niður eftir tímann það sem nemendurnir voru að segja. Ég lét nemendurnar 

alltaf vita ef ég var að skrá niður og þeir voru upplýstir strax í byrjun að ég væri að gera 

verkefni fyrir háskólann og þeir væru að hjálpa mér við það. Þeir voru mjög áhugasamir 

og voru ætíð tilbúnir til að hjálpa. Í þessari rannsókn var ég, eins og fram hefur komið, 

bæði rannsakandi og kennari barnanna.  Ég tel að það hafi verið ávinningur fyrir mig 

þar sem nemendur sáu mig ekki sem rannsakanda jafnvel þótt ég væri að skrá eitthvað 

niður. Eins og fram kemur hjá Creswell (2012) þá er ókosturinn við vettvangsathugun, 

að sá sem er verið að skoða getur hegðað sér öðruvísi en hann er vanur en með minni 

aðferð var komist hjá þessu. Með því að vinna ítarlega að gagnaöfluninni var ég vel 

undirbúin til þess að skrá og greina niðurstöður úr því sem ég skoðaði.  

 

3.3 Þátttakendur 

Aðalþátttakandinn í rannsókninni var ég sjálf en þegar framkvæmd er 

starfendarannsókn er rannsakandinn sjálfur í sviðsljósinu þar sem hann beinir 

athyglinni að eigin starfsháttum. Ásamt mér voru börn í öðrum bekk í íslenskum 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í árgangnum eru 41 nemandi og komu þeir flestir 

að rannsókninni.  

3.4 Aðstæður  
Skólinn sem ég starfa við er meðalstór með um 400 nemendur. Hann er heildstæður - 
fyrir 1. – 10. bekk og staðsettur á höfuðborgarsvæðinu. Ég er umsjónarkennari í öðrum 
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bekk og hef fylgt þessum hóp frá því í þeim fyrsta.  Ég þekki því nemendahópinn afar 

vel. Ég fann fyrir því þegar ég byrjaði að kenna að ég þekkti ekki margar leiðir við 

stærðfræðikennslu og fékk því fljótt áhuga á að skoða hvernig ég gæti bætt og þróað 

mig sem stærðfræðikennari. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og þarf mikið að taka 

tillit til ólíkra þarfa nemenda við skipulag kennslu. Nemendur voru mikið að vinna hver 
á sínum stað í námsefninu og það var það sem truflaði mig mest við kennsluna. Því 

kviknaði áhugi minn á að gera kennsluna fjölbreyttari og skemmtilegri þannig að 

nemendur væru virkari, tjáðu sig meira og gætu útskýrt hinar ýmsu leiðir.  Ég kom inn 
nánast reynslulaus, fyrir utan að hafa stundað vettvangsnám nokkrum sinnum meðan á 

námi stóð og hafði því úr litlu að moða til að mæta þörfum allra. Ég horfði þó mikið til 

eins leiðbeinenda míns úr vettvangsnáminu en sá var afar fær í að nota fjölbreyttar 
leiðir og vinna með margvísleg námsgögn. Stærðfræðikennslan þar var lífleg og var það 

í raun það sem ýtti mér út í að skoða hvað ég gæti gert til að ná sambærilegri færni 

sem stærðfræðikennari.   

3.5 Siðferðileg atriði 

Í öllum rannsóknum þarf að huga að siðferði sem gildir um rannsóknir. Rannsakandi 

styðst við fjórar reglur sem liggja til grundvallar siðfræðinni en þær eru:  

• Skaðleysisreglan en með henni er átt við að enginn beri skaða af 

rannsókninni 

• Sjálfræðisreglan þar sem lagt er upp úr því að bera virðingu fyrir 

manneskjunni  

• Velgjörðarreglan sem fjallar um mikilvægi þess að rannsakandi láti gott 

af sér leiða  

• Réttlætisreglan en með henni er átt við að enginn sem komi að 

rannsókninni skuli hljóta skaða (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163 – 

165)  

Með því að fylgja þessum reglum er reynt að tryggja að þeir sem taki þátt í rannsókn 

skaðist ekki á nokkurn hátt og að niðurstöður geti orðið gagnlegar fyrir áframhaldandi 

þróun. Þegar framkvæmdar eru rannsóknir er mikilvægt að samþykki þátttakenda eða 

forráðamanna þeirra liggi fyrir. Með slíku samþykki fæst leyfi til að birta niðurstöður 
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gagna í skrifum (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en gagnaöflun hófst upplýsti ég 

skólastjórann í skólanum sem ég starfa í um rannsóknina og fékk samþykki hans til að 

afla upplýsinga úr kennslu minni. Einnig var send tilkynning til persónuverndar. 

Foreldrum barna í öðrum bekk sendi ég bréf þar sem upplýsingar komu fram um 

rannsóknina. Þar kom meðal annars fram að ég væri að gera M.Ed. ritgerð til að ljúka 

formlega námi í grunnskólakennarafræðum. Foreldrum var tjáð að rannsóknin fælist í 

því að ég væri að rannsaka mitt eigið starf og að nafn skólans eða þeirra sem koma að 

rannsókninni væri ekki getið með réttnefni. Bréfið var samið á þann hátt að foreldrar 

áttu að láta vita ef þeir vildu ekki að barnið þeirra tæki þátt í rannsókninni (sjá 

viðauka). Í rannsókninni er hvergi getið nafna barnanna eða skólans en þannig er reynt 

að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja niðurstöður til ákveðinna einstaklinga.  
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4 Niðurstöður  

Í kaflanum er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum verður skipt 

niður í þrjá undirkafla þar sem unnið er út frá ákveðnu þema hverju sinni. Fyrsta þemað 

er um skipulag þar sem farið verður yfir skipulag kennslunnar, námsumhverfi, 

viðfangsefni, undirbúning og innlagnir.  Annað þemað er um þær leiðir sem nemendur 

fóru þegar þeir voru að vinna verkefnin, hvernig þeir útskýrðu, töluðu saman og hvernig 

þeir nýttu sér samvinnu við aðra. Þriðja og jafnframt síðasta þemað er um mig sem 

stærðfræðikennara þar sem greint er frá hvernig ég beitti hinum ýmsu leiðum í kennslu 

við stærðfræði.  

 

4.1 Skipulag 
Það er nauðsynlegt að vera vel skipulagður í kennslu og fékk ég góðan undirbúning í 

kennaranámi mínu um skipulagningu fyrir kennslustundir. Ég bý til skipulagsbók í ágúst 

þegar ég mæti til vinnu og í henni eru allar helstu upplýsingar ásamt námsáætlun fyrir 

veturinn. Ég útbý svo alltaf nákvæma kennsluáætlun fyrir tvær vikur í senn þar sem ég 

set upp hvað ég er að fara að kenna hverju sinni og hvaða gögn ég þarf til þess. Þannig 

næ ég að vera vel undirbúin og hafa góða yfirsýn. Það að skrifa rannsóknardagbók 

hafði áhrif á skipulagningu. Ég sá hvað skilaði árangri og var að virka fyrir nemendur.  

 Mér finnst námsumhverfið skipta miklu máli fyrir nemendur og að þeir upplifi 

öryggi innan skólans og utan hans. Ég hef haft það fyrir reglu að við æfum okkur á 

haustin að ganga í röð í samkomusalinn, förum saman inn í íþróttahús, göngum út og 

skoðum verkgreinastofur saman. Ég finn að við þetta eykst öryggi nemendanna. Í 

þessum kafla mun ég birta þær niðurstöður sem ég komst að um námsumhverfið og 

hvað þarf að huga að við að skipuleggja öruggt umhverfi. Einnig verður rætt um það 

hvað mér fannst skipta máli við undirbúning, viðfangsefni og innlagnir í 

stærðfræðikennslu.  
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4.1.1 Námsumhverfi 
 

Skólastofan okkar er hefðbundin en þar raða ég borðum oftast fjórum saman eða set 

fimm borð saman sem mynda U. Með tímanum fann ég hvað var gott að hafa fimm 

borð saman sem mynda U því þá nýti ég mér að hafa nemendur sem eru á svipuðum 

stað í námsefninu. Ég get sest inn í miðjuna og næ þannig vel til allra nemendanna sem 

þar sitja. Þegar börnin eru að vinna að svipuðu markmiði er auðveldara að fá þau til að 

tala saman og með því að setjast hjá þeim get ég leiðbeint þeim áfram með 

stærðfræðilegar umræður. Þau eru ekki eins feimin við að tjá hugsanir sínar í minni 

hópi og eiga auðveldara með að leysa úr vandamálum sem koma upp. Eftirfarandi er 

færsla úr rannsóknardagbókinni sem tengist námsumhverfinu.  

Ég kom inn í miðju á fimm manna borði. Nemendur voru að vandræðast 

með aukaverkefni sem ég hafði látið þá fá eftir að þeir kláruðu námsbókina 

Sprota. Verkefnið var um klukkuna en nemendurnir hafa ekki fengið mikinn 

tíma í vinnu með hana. Verkefnið snerist um það að þeir áttu að setja upp 

réttan tíma sem stúlkan í heftinu átti að mæta á hvern stað. Nemendurnir 

skildu ekki hvernig þeir áttu að bæta við einum og hálfum tíma við en voru 

með tökin á einum tíma. Ég setti dæmið upp í raunverulegar aðstæður þar 

sem þeir voru hluti af sögunni. Ég notaði pappírsklukku með vísum og bað 

þá um að prófa að vinna með hana. Nemendurnir fimm prófuðu allir að 

breyta klukkunni á hálfa tímanum og voru orðin nógu öruggir til að klára 

verkefnið. Ég fann þarna svo greinilega hversu miklu máli það skiptir að 

hafa hjálpargögn sem gefa þeim betri mynd af því sem er að gerast. 

(Rannsóknardagbók, 29. maí 2018).  
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Mynd 3. Uppröðun borða 

 

Með þessari dagbókarfærslu sést hversu miklu máli uppröðun í skólastofu og 

hjálpargögn skipta þegar kemur að vinnu í stærðfræði. Þegar nemendurnir lærðu 

að ræða saman og nota hjálpargögn varð vinnan við verkefnin auðveldari.  

Í stofunni okkar er ágæti úrval að hjálpargögnum. Við erum meðal annars 

með talnagrindur, 100 töflu, talnalínur, einingakubba, peninga, klukkur, spegla og 

ýmis konar form. Ég lagði sérstaka áherslu á þegar ég byrjaði á þessari rannsókn 

að fá nemendur til að nýta sér þau. Í byrjun þurfti ég mjög reglulega að minna þá 

á að nýta sér hjálpargögnin en með tímanum urðu þeir sjálfstæðari að ná sér í 

þau gögn sem þeim fannst gagnast þeim hverju sinni.  

 Skólastofan er þokkalega útbúin en í henni er stór korktafla þar sem hægt 

er að hengja verk barnanna. Það er bæði flettitafla á hjólum og áföst stór 

tússtafla. Við höfum ekki mikið pláss fyrir krók en ég hef reynt að mynda 

smásvæði fyrir okkur í einu horni stofunnar þar sem við sitjum saman og ræðum 

málin. Ég hef nýtt ganginn töluvert fyrir stöðvar og stundum biðja einhverjir 

nemendur um að fara fram og vinna þar. Það hefur skilað sér í meiri 

námsánægju- og árangri.  

Það er svo yndislegt að fara út og nota svæðið úti því  það er svo mikið af alls 

kyns leikjum og stærðfræðiæfingum sem hægt er að gera þar. Undanfarið hef ég verið 
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dugleg að fara út með börnin og þau hafa notið þess að prófa þá stærðfræðileiki sem 

ég og samkennari minn höfum sett upp. Ég fann það greinilega að það hjálpaði 

mörgum að fara út og breyta þar með um umhverfi. Áður en ég hóf vinnu á þessu 

verkefni var ég of mikið að hugsa um veðrið og skipulagningu en eftir að ég ákvað að ég 

ætlaði að nýta mér útikennslu þá skipti ekki endilega máli hvaða dagur eða tími það var 

sem ég notaði, ég var bara tilbúin og gat því farið út með litlum fyrirvara.  

„Í dag fórum við út eftir seinni frímínútur við æfðum okkur með 

klukkuna ég setti tvo húllahringi á jörðina og skrifaði heilu tímana utan við 

hringinn og mínúturnar innan í hringinn svo nýttum við okkur tvær greinar. 

Nemendurnir áttu að æfa sig að stilla greinarnar á þær tímasetningar sem voru 

uppgefnar á verkefnablaðinu, þetta var samvinnuverkefni og keppni á milli 

tveggja hópa og reyndi það mikið á samskipti þeirra. Ég hafði með mér 

stuðningsfulltrúa sem gat aðstoðað mig með að fylgjast með öðrum hópnum. 

Það var ótrúlegt að sjá hversu dugleg þau voru að ræða málin þótt einhver 

ágreiningsmál hafi komið upp“(Rannsóknardagbók, 15.maí. 2018).   

 
 

4.1.2 Viðfangsefni 

Ég vann með ýmis viðfangsefni meðan á rannsókninni stóð en mikil áhersla var lögð á 

tugi og einingar, talnaskilning og nýjar leiðir við úrlausn dæma. Ég kynnti fyrir 

nemendum mínum nýjar aðferðir og fékk þá til að verða meiri þátttakendur í tímum 

sem var eitt af markmiðum mínum þegar ég byrjaði á rannsókninni. Viðfangsefnin voru 

misþung en nemendum þótti gaman að læra nýjar og fjölbreyttar leiðir. Þegar við 

notuðum Talað um tölur (e. number talks) þá gat ég blandað saman aðferðum og 

fengið þá til að taka þátt í að útskýra hvernig þeir unnu dæmin. Það var gaman að 

heyra nemendurna útskýra fyrir hver öðrum. 

„Ég stroka út þessar einingar og bý til tug úr þeim og set hann þarna megin 

- þá á ég nokkrar einingar eftir en það er auðvelt að telja þær“. Ég er enn að 

hafa hemil á mér með því að stökkva ekki strax inn og er smá óörugg hvort 

nemendurnir séu nokkuð að flækja dæmin fyrir hver öðrum. Eins og áðan 



 

50 

þegar Siggi var að gera þetta dæmi á töfluna þá sagði hann má ég ekki bara 

gera eina súlu og skrifa 9 fyrir ofan hana og hinum megin eina súlu og skrifa 

3 fyrir ofan hana, þarf ég endilega að teikna þetta allt upp. Ég var hrædd 

um að ef ég myndi leyfa honum þetta þá myndi það geta skemmt fyrir 

einhverjum þannig ég bað hann umm að teikna upp allar súlurnar. Ég velti 

því fyrir mér hvort það hafi verið rétt af mér en það sem ég sá með þessu 

var að ef hann hefði teiknað upp eina súlu hvoru megin við 

samlagningarmerkið þá hefði hann alveg eins getað sleppt því og skrifað 

bara 9 + 3. Ég þarf samt að verða öruggari. (Rannsóknardagbók, 9.maí. 

2018) 

Fjölbreytt viðfangsefni gerðu kennslustundirnar skemmtilegri. Nemendur lærðu einnig 

Talið í kór (e. choral counting) aðferðina, fjölbreyttar leiðir við útreikninga og 

mismunandi leiðir að samvinnu við ákveðin verkefni. Verkefnin voru fjölbreyttari og 

minni tími fór í vinnu í námsbókinni. Ég varð öruggari og ekki jafn stressuð á að láta þá 

klára bókina.  

Í dag eru 14 búnir með Sprota 2b, ég verð að reyna að fá fleiri til að 

einbeita sér meira að henni. Ég finn samt að þeir nemendur sem eru ekki 

búnir eru orðnir mjög leiðir á vinnunni í henni og langar líka að prófa 

aukverkefni eins og hinum (Rannsóknardagbók 11. maí 2018) 

Þetta skrifaði ég áður en ég tók ákvörðun um að vera ekki að stressa mig á bókinni. Ég 

var búin að finna það að þeir nemendur sem voru ekki búnir voru ekki komnir með 

skilning á því efni sem lá fyrir í bókinni og því taldi ég miklu betra að fara í fjölbreyttari 

verkefni og reyna að styðja þá þannig í að byggja upp skilning.  

 

 

4.1.3 Undirbúningur 

Mikilvægt er að vera vel undirbúinn fyrir kennslustund og vera tilbúinn með þau 

námsgögn sem maður ætlar að nota. Undirbúningur stærðfræðikennslunnar á þeim 

tíma sem ég var að prófa nýjar aðferðir fólst í því að kynna mér aðferðir sem aðrir 
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kennarar höfðu prófað. Ég notaði mest vefsíðuna tedd.com/mathematics og fylgdist 

með aðferðum breskra kennara. Þeir hafa mikið verið að nota Talað um tölur (e. 

number talks) (https://tedd.org/activities/number-talks/) og Talið í kór (e. choral 

counting)( https://tedd.org/activities/choral-counting/). Þetta voru aðferðir sem mér 

þótti spennandi að innleiða í tímum. Hvorug þessara aðferða þarfnast mikils 

undirbúnings en þó er mikilvægt að vita fyrir fram hvað maður ætla að taka fyrir hverju 

sinni.  

 Undirbúningur á hringekju, paravinnu, hópavinnu og útikennslu tekur lengri 

tíma því þá þurfti ég að vera tilbúin með þau gögn sem ég ætlaði að vinna með, vera 

búin að ákveða hvernig ég ætlaði að raða í hópa og hvernig ég vildi hafa paravinnuna. 

Stundum þurfti einnig að breyta uppröðun í kennslustofu til að hún hentaði betur. Ég 

lagði mikið upp úr því að hafa nóg af námsgögnum til reiðu til að geta nýtt mér í 

kennslustundum. Ég undirbjó hverja kennslustund eftir því hverju ég vildi ná fram með 

hverju verkefni sem ég lagði fyrir. 

 Ég prófaði ýmsar leiðir, sumar hafði ég ekki prófað áður en aðrar hafði ég unnið 

með áður en í öðru formi. Hringekja var fastur liður einu sinni í viku en þá fengu 

nemendurnir 15 mínútur á hverri stöð. Ég og samkennari minn höfðum tvær 

kennarastýrðar stöðvar en við vorum búnar að undirbúa hinar stöðvarnar það vel að 

nemendur gátu unnið sjálfstætt þar. Frammi á gangi var stórt blað þar sem við settum 

upp hópaskiptingu og hring í miðjuna sem við snérum á milli stöðva svo allir vissu alltaf 

hvar þeir ættu að vera.  
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Mynd 4. Skipulag fyrir stærðfræðihringekju. 

  

Í stærðfræðitímum skipti ég nemendunum mikið niður í hópa eða pör. Þegar ég 

er ekki sérstaklega að raða í hópana þá hef ég nýtt mér að setja nemendur saman eftir 

stafrófsröð, en hringekjuhóparnir eru einmitt settir þannig saman. Þá er allur 

árgangurinn saman og við tökum fyrstu tvo nemendurna í stafrófinu í hvorum bekk og 

setjum saman í hóp og þannig nær maður góðri blöndun. Í þeim tímum sem við erum 

að vinna í bókinni leyfi ég nemendunum að hjálpast að í pörum en þá er samt skilyrðið 

að þeir séu á sama stað í bókinni. Ég er mjög hrifin af samvinnu og með samvinnu 

verða nemendur oft á tíðum sjálfstæðari. Í hópum innan bekkjarins raða ég þeim eftir 

getu en þá set ég saman tvo sem eru lengra komnir með skilning sinn í stærðfræði og 

aðra tvo nemendur sem eru ekki komnir eins langt. Mér finnst það fyrirkomulag mjög 

gott því þeir sem eru komnir lengra fá þá tækifæri til að útskýra sínar leiðir og þeir sem 

eru styttra á veg komnir ná frekar að skilja viðfangsefnið.  

Útikennsla er eitt af þeim verkefnum sem ég vann með í rannsókninni og er eitt 

af því skemmtilegasta sem nemendurnir gera. Það að fá að fara út og læra í öðru 

umhverfi hefur skilað sér í námsánægju. Þeir eru mjög áhugasamir og duglegir að fara 

eftir fyrirmælum. Í útikennslu verða að vera ákveðnar reglur og mikilvægt er að fylgja 

þeim svo allt gangi vel. Þegar við til dæmis fórum út og skrifuðum tölur á gangstéttina 
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þá fannst nemendum virkilega gaman að fá að skipta tölunum á milli sín og ná að skrifa 

alveg upp í 50. Þegar leikurinn svo byrjaði var mjög mikilvægt að þeir færu öll í röð og 

það var einungis einn í einu sem byrjaði og þannig gekk þetta mjög vel fyrir sig.  

„Vá hvað ég var ánægð með börnin, þau fóru öll í röð enginn metingur 

og fóru eftir reglum, ef einhver gerði mistök þá fór hann bara strax aftast í 

röðina, ég er ekki viss um að þetta hefði gengið svona vel hefði ég verið í leik 

inni“ (Rannsóknardagbók, 17. maí. 2018).  

4.1.4 Nýtt viðfangsefni 

Þegar við byrjum að vinna með ný viðfangsefni sem nemendurnir hafa ekki unnið með 

áður þá er ég alltaf með innlögn. Ég hef gætt þess að hafa góða innlögn í upphafi þar 

sem ég fer vel í efnið. Innlagnirnar geta verið mismunandi og stundum fer ég þessa 

hefðbundnu leið, þar sem ég nýti mér sýnikennslu. Þá stend ég við töfluna og 

nemendurnir sitja í sínum sætum. Ég sýni þeim efnið sem við erum að fara að vinna 

með og spyr þá spurninga og bið þá að hjálpa mér með lausnaleiðir og lausnir. Ég hef 

einnig nýtt mér stöðvavinnu en þá get ég verið með innlagnir í litlum hópum þar sem 

ég tek einn og einn hóp fyrir við að læra nýjar aðferðir. Ég finn að það skilar árangri að 

vera leggja vel fyrir ný viðfangsefni. Undanfarið höfum við prófað að horfa á myndbönd 

af erlendum kennurum að kenna nýjar leiðir og hefur það reynst hjálplegt en þar má 

nefna Talað um tölur sem hefur reynst mér mjög vel en þá fæ ég nemendur til að koma 

upp að töflu til að spreyta sig. Þetta hefur hjálpað þeim og einnig mér þar sem ég næ 

að sjá hvernig nemendurnir hugsa dæmin. Þegar þeir eru að sýna á töflunni er mjög 

mikilvægt að þeir tali á sama tíma um þær leiðir sem þeir eru að fara og af hverju þeir 

velji að fara þá leið. Þarna nær einnig allur bekkurinn að fylgjast með því sem 

bekkjarfélaginn gerir og fær í leiðinni útskýringu á því af hverju viðkomandi fer svona 

að.   

Mér þótti mjög gott að vinna með kennarastýrða stöð í hringekju því þar gat ég 

nýtt mér að innleiða flóknari verkefni fyrir smærri hóp líkt og þegar ég var að byrja að 

vinna með margföldun hjá árganginum. Ég var tilbúin með teninga og kubba til að 

vinna með og svo þegar kom að því að fara í búðarleikinn þá notaði ég áfram teninga, 

perlur og box sem þeir flokkuðu í. Þarna fékk ég gott tækifæri til að einbeita mér að 
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fáum nemendum og einblína á það sem fram fór. Ég var þeim innan handar allan 

tímann en passaði mig á að fara ekki of mikið inn í þeirra leik. Það var gaman að fylgjast 

með þeim og sjá hvernig þeir lifðu sig inn í leikinn og fannst gaman að. Nemendur voru 

duglegir að hjálpa hver öðrum og ef einhver skildi ekki eitthvað þá voru allir til í að 

aðstoða. Þessi stöð gekk rosalega vel og ég upplifði að þeir hefðu náð fram betri 

skilningi á námsefninu.  

 

4.2 Leiðir 

Kynntar voru nokkrar leiðir fyrir hin ýmsu verkefni. Í orðadæmum sýndi ég 

nemendunum hvernig þeir gætu unnið í gegnum leik. Ég sýndi þeim hin ýmsu gögn 

sem þeir gátu nýtt sér eins og til dæmis einingakubba, kaplakubba, stórar perlur, litlar 

perlur, form og fleira. Þeir gátu svo notað þetta á þann hátt sem þeir vildu. Í vinnu með 

tugi og einingar notuðum við einnig áþreifanleg gögn og nýttum okkur skólastofuna og 

útisvæðið til að vinna. Ég sýndi nemendunum leiðir á töflu sem þeir gætu farið við að 

reikna og notaði heimasíðuna tedd.org/mathematics til að sýna þeim fleiri leiðir. Við 

notuðum mikið samræður og Talað um tölur í tímum þar sem þeir komu og útskýrðu 

fyrir félögum sínum lausnir við hinum ýmsu dæmum. Ég nýtti mér einnig aðferðina 

Talið í kór en það þótti þeim mjög skemmtilegt og allir náðu að láta ljós sitt skýna. Ég 

nýtti einnig sýnikennslu til að sýna þeim og ýta við því að þeir kæmu með sínar 

hugmyndir. Í þessum kafla mun ég nota gerfinöfn á nemendur.  

 

4.2.1 Leiðir sem nemendur fara  

 

Í einum stærðfræðitíma unnum við með tugi og einingar í gegnum leik. Ég skipti 

nemendunum í hópa þar sem þeir fengu eyðublöð til að fylla út. Ég var með plúskubba,  

perlur, kubba og steina. Börnin áttu sjálf að finna aðferðir til að telja og flokka. Síðan 

áttu þau að skipta niðurstöðunum niður í hundruð, tugi og einingar. Flestir hóparnir 

töldu hvern hlut en einn hópurinn taldi eingöngu upp í 10 og setti það sér, sem sagt 
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skipti strax upp í tugi. Sá hópur sem taldi strax í tugi var mun fljótari að komast að 

niðurstöðu með heildarfjölda, en perlurnar sem meðlimir hópsins töldu voru 132 eða 

13 tugir og tvær einingar. Þessum hópi fannst lítið mál að setja það upp í 1 hundrað, 3 

tugi og 2 einingar. Þeir sem töldu hverja einingu fyrir sig og settu ekki í hópa voru mun 

lengur og rugluðust frekar þegar þeir áttu að fara að skipta niður. Einn hópurinn, sem 

fékk niðurstöðuna að þetta væru 143 steinar, tilkynnti mér að þetta væru 43 einingar 

og eitt hundarð. Ég bað hópinn að sem hafði notað strax flokkunaraðferðina að sýna 

hinum hvernig talning hafði farið fram og það hjálpaði hinum nemendunum mikið. 

Nemendurnir áttu mun auðveldara með að ná tökum á hundruðum en tugum.  

 Nemendurnir voru mjög opnir fyrir nýjum hugmyndum og þegar þeir unnu með 

margföldun sem þeir höfðu ekki gert áður þá fannst þeim gaman að prófa sig áfram. Ég 

vann með margföldun í hópum í hringekju þar sem við notuðum tvo teninga. Ég vildi 

ekki gefa þeim of mikið upp til að byrja með svo að þeir myndu meira spá í hlutina og 

koma með eigin útskýringar. Ég sagði þeim þó í byrjun að önnur talan væri tákn um 

fjölda til dæmis nammipoka en hin talan væri hversu margir nammipokarnir ættu að 

vera. Í einum fjögurra manna hópnum voru tveir nemendur komnir með nokkuð góðan 

skilning og búnir að átta sig á því að ef það komu upp 4 og 3 á teningnum þá settu þeir 

4 kubba í 3 lengjur og töldu svo og fengu rétt svar. Einn nemandinn fékk tölurnar 6 og 2 

og setti 2 kubba í aðra lengjuna og 6 í hina og sagði að þetta væru samtals 8. Þarna 

hafði þessi tiltekni nemandi ekki skilið hvernig skiptingin átti að vera og að 

kubbasúlurnar ættu að vera jafn langar. Ég bað annan nemanda í hópnum um að 

hjálpa þessum sem fékk útkomuna 8. Sá reyndi að útskýra fyrir hinum með því að setja 

upp tvær jafn langar súlur og taldi svo með honum. Sá sem var að útskýra snéri sér svo 

að mér og spurði „En get ég ekki haft 2 kubba í 6 lengjum?“ Ég bað hann um að prófa 

það og hann fékk sama svar. Allir fjórir nemendurnir í þessum hópi voru frekar hissa. 

Þeir spurðu mikið og prófuðu hin ýmsu dæmi. Svo sagði einn „Ég veit hvað 1x1 eru - 

það eru 1!“ og þá ákvað ég að spyrja en 4x1? Þá var svarið 5. Um leið og nemandinn 

prófaði að setja dæmið upp með kubbunum var hann kominn með rétt svar. Það var 

gaman að sjá hvað kubbarnir hjálpuðu þeim mikið við að ná fram betri skilning.
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Mynd 5. Margföldun með teningum.

Einn tíminn fór í vinnu með stærri tölur í frádrætti. Ég byrjaði á nokkrum þungum 

dæmum á töflu og bað nemendur um að koma með lausnir. Ég hef verið að passa mig á 

að gefa þeim ekki upp rétt svör strax heldur fá þá til að koma með útskýringar. 

Einhverjir sögðust alltaf nota talnagrind, aðrir sögðust nota 100 töfluna en svo var einn 

nemandi sem sagðist nota aðferð sem mamma hans kenndi honum. Ég bað 

viðkomandi um að sýna okkur þá aðferð. Hann setti dæmið upp fyrir ofan strik eða í 

sæti. Hann gerði þó þau mistök að setja 23 fyrir ofan 64 og komst því ekki langt með að 

leysa dæmið. Ég nýtti tækifærið og sýndi nemendum þessa aðferð og þeim fannst hún 

spennandi en flókin. Einn nemandi sagðist alltaf taka fyrst tugina og svo einingarnar. Ég 

bað hann einnig að koma upp og sýna þá aðferð. Það var skemmtilegt að sjá hve margir 

nemendur skildu þá aðferð en þá tók hann fyrst 60–20= 4–3 eða 41. 
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Mynd 6. Mismunandi reikniaðferðir 

 

Í tveimur hringekjutímum hélt ég áfram með kennarastýrða stöð sem snérist um 

margföldun. Hóparnir fengu að setja upp búð þar sem nemendur áttu að flokka í box. 

Þeir nýttu sér áfram teninga en áttu svo að biðja félaga sinn um það sem þeir vildu fá. 

Sigurður fékk 2 og 6 á teninginn og sagði „Ég ætla að fá tvo poka með sex nammi“. Sá 

sem afgreiddi var ekki lengi að finna út úr þessu og gerði eins og beðið var um, hann 

taldi í leiðinni og fékk rétta útkomu. Nemendurnir keyrðu þetta í gegn nokkrum sinnum 

og gekk þetta vel. Mín upplifun var sú að þetta gagnaðist þeim og þeir væru farnir að 

mynda skilning á margföldun. Ég ákvað að keyra þessa stöð í 4 vikur því það var mikill 

áhugi fyrir henni. 

 

Ég var mjög ánægð með kennarastýrðu stöðina í dag. Þar náði ég að blanda 

saman orðadæmum og byrjendaskilningi nemenda á margföldun. Börnin 

voru dugleg að leysa dæmin sjálf og einstaklega dugleg að hjálpast að 

(Rannsóknardagbók, 15. maí 2018).  

 

Einn daginn unnum við með dæmi um tugakerfið. Ég fékk nemendur til að koma upp 

að töflu og sýna hvernig þeir reikna dæmin. Ég setti dæmin upp í súlur sem táknuðu 

tug og stakar einingar. Þeir áttu svo að sýna mér útreikninga. Dæmið sem þeir byrjuðu 

á að vinna með voru 3 tugir og  9 einingar + 4 tugir og 9 einingar.  

 Sigrún byrjaði á að telja alla tugina saman og svo taldi hún einingarnar. Hún 

taldi einingarnar vitlaust og sagði að útkoman væri 97. Ég spurði út í bekkinn hvort allir 
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væru sammála þessari niðurstöðu og flestir sögðu nei. Ég spurði hvort einhver gæti 

komið upp að töflunni og sýnt aðra leið að réttu svari. Jói var strax til og strokaði út 

einingarnar vinstra meginin og eina einingu hægra megin og bætti einum tug við. Hann 

fékk svarið 88 og flestir nemendur voru sammála því hvernig hann fékk 88 en ekki 

alveg allir. Jói var til í að útskýra dæmið enn betur og sagði: „Sko ég tel fyrst saman 

einingarnar og fæ út 18, þannig get ég búið til einn tug í viðbót en á eftir 8 einingar. Þá 

tel ég saman tugina sem eru orðnir 8 þannig svarið verður 88“.  

 
Mynd 7. Útreikningar á tugum og einingum 

 

Í nokkrum kennslustundum unnum við með stærri tölur í samlagningu en þar vildi ég 

að nemendurnir sýndu mér hvernig þeir myndu skipta niður í tuga- og einingasæti. 

Fyrsta dæmið var 56 + 28 og svo setti ég línur með hringjum á endann niður úr 5 og 6 

og 2 og 8. Þessa aðferð höfðum við kynnt okkur með því að horfa á breskan kennara 

kenna bekknum sínum í gegnum þessa heimasíðu: https://tedd.org/mathematics/. 

Sóley byrjaði rétt þar sem hún setti 50 í vinstri hring, 6 í hægri hring og með hina 

töluna setti hún 20 í vinstri og 8 í hægri. Útkoman úr þessi dæmi varð 83 og 

nemendurnir voru flestir sammála henni. Þess vegna bað ég annan nemanda um að 

koma upp á töflu og sýna okkur hvort hann myndi gera þetta öðruvísi. Grétar fór sömu 

leið en fékk útkomuna 85. Nemendurnir voru líka sammála því svari en einhverjir voru 

farnir að verða efins, það skapaði skemmtilegar og líflegar umræður. Telma kom síðan 

upp og sýndi enn aðra aðferð þar sem hún setti dæmið upp í súlur sem voru tugur og 

stakar einingar. Útkoman hjá henni var 84. Ég bað hana um að útskýra nánar hvernig 

hún hefði leyst þetta og hvort þá bekkurinn gæti verið sammála um að þetta væri rétt 

svar. Hún útskýrði: „Ég horfi fyrst á 56. Hægri talan er tugur og seinni einingar. Þess 
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vegna setti ég upp súlur og stakar einingar og svo geri ég alveg eins með hina töluna. 

Svo tel ég bara saman einingarnar og bæti við tug og þá er ég kominn með 8 tugi og 4 

einingar sem eru 84“. Þessi útskýring hjálpaði mörgum en sumir sögðu að þeim þætti 

betra að vinna þetta með kubbum sem þeir myndu setja upp í súlur.  

 
Mynd 8. Rétt leið en vitlaus úkoma 

 

Mynd 9. Útskýrir leiðina með tugum og 

einingum.

Það mynduðust oft líflegar umræður í tímunum þar sem nemendur komu með sínar 

lausnir og aðferðir um hvernig ætti að leysa dæmin. Fyrst þegar ég fór að bjóða þeim 

að koma upp að töflu og sýna aðferðir og útskýra voru yfirleitt alltaf þeir sömu sem 

þorðu að koma en eftir því sem á leið fóru fleiri að koma upp og voru þá óhræddir að 

tala um sínar leiðir.  

Við héldum áfram vinnu okkar með tugi og einingar á þessu formi þar sem 

nemendur komu upp að töflu og sýndu leiðir sem þeir færu og útskýrðu fyrir 

bekkjarfélögunum í leiðinni. Eitt dæmið var 38 + 15. Fyrsti nemandinn byrjaði á að setja 

tugi í annan hringinn og einingar í hinn og setti svo fyrir aftan jafnaðarmerkið 40 + 13. 

Sá setti aftur niður línur með hringjum og sýndi 40 og 10 í hringjunum fyrir tugi og 0 og 

3 í hringjum fyrir einingar og fékk útkomuna 53. Flestir nemendur voru sammála 

niðurstöðunni en skildu ekki aðferðina. Við gerðum fleiri dæmi með þessari aðferð til 
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að fleiri gætu skilið hana. Annað dæmi var 27 + 39. Nemandinn sem kom að leysa það 

dæmi átti auðvelt með að vinna með tugi og einingar og fannst lítið mál að útskýra 

leiðina sem hann fór. 

 
Mynd 10. útreikningar nemenda 

 
Mynd 11. Aðferð sem nemendum þótti góð 

 

 

 

Í einum tímanum prófaði ég að setja dæmin upp á hefðbundinn hátt til að sýna nemendum 

þá leið sem ég lærði að nota þegar ég var sjálf í grunnskóla. Ég tók misþung dæmi fyrir og 

sýndi þeim fyrst hvernig ætti að reikna svona dæmi áður en þeir komu sjálfir upp á töflu til 

að spreyta sig. Ég notaði eingöngu samlagningardæmi. Rósa kom upp og reiknaði 86 + 72 = 

158. Hún sagði að henni þætti hin leiðin einfaldari og aðspurður hvaða leið það væri svaraði 

hún: „Að reikna saman tugi og einingar, það ruglar mig að sjá dæmið svona“. Hún reiknaði 

svo sama dæmið 86 + 72 = 158 með því að setja tengilínur milli 2 og 6 og 7 og 8. Ég bað 

Sveinbjörn að koma upp og hann átti auðvelt með að reikna dæmið með því að setja það upp 

í sæti. Þegar hann reyndi svo aðferðina sem Rósa fór ruglaðist hann því hann áttaði sig ekki á 

að reikna einingar fyrst og svo tug. Þetta sýndi mér mjög greinilega að það sem hentar einum 

hentar ekki endilega öðrum.  

Einn daginn skelltum við okkur út að læra. Það er svo gaman að nota skólalóðina og 

nærumhverfið og það skapar allt öðruvísi stemningu. Við samkennari minn skiptum 
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árgangnum í hópa þar sem börnin áttu að safna eins mörgum hlutum og þau gátu á 5 

mínútum. Þau fengu 5 mínútur fyrir hvert viðfangsefni sem gaf þeim tíma til að fá svolítið 

magn. Fyrst byrjuðu þau að safna steinum, svo greinum, síðan laufblöðum og síðast bláum 

steinum sem ég hafði dreift um skólalóðina. Þegar þau höfðu lokið við að safna öllum 

hlutunum og tíminn var liðinn þá fengu þau fyrirmæli um að flokka hlutina og telja. Talningin 

gekk vel og sumir töldu upp í tug og flokkuðu eftir því en aðrir töldu eftir talnarunu frá 1 og 

upp úr. Flest byrjuðu þau á að telja þá hluti sem minnst var af.  Þegar þau voru búin að klára 

talningu á öllum hlutunum áttu þau að skipta heildarútkomu upp í rétt sæti á 

verkefnablaðinu. Steinarnir voru langflestir og fannst nemendum það töluvert erfitt. Þeir 

sem höfðu strax flokkað eftir tugum og einingum áttu auðveldara með að flokka eftir sætum. 

Þegar þau höfðu flokkað allt inn í rétt sæti var komið að því að leggja saman allan fjöldann. 

Þetta reyndist þeim töluvert erfitt en ekki ómögulegt. Þarna vorum við komin inn og fengum 

þau að koma upp að töflu til að reyna aðferðir. Þau prófuðu víxlaðferðina sem þau höfðu 

lært með því að leggja aftustu tölustafina saman. Það gekk ekki nógu vel þar sem tölurnar 

voru orðnar það margar. Fyrsti hópurinn sem prófaði að setja dæmið upp í sætiskerfi og 

leggja þannig saman tókst það með hjálp frá öðrum nemanda. Sá sagði þeim orðrétt: „Það er 

best að raða tölunum rétt“. Ég sá að hópurinn var engu nær og bað því þennan nemanda 

(Sigurð) að útskýra betur það sem hann ætti við. „Þið setjið fyrst það sem er með yfir 

hundrað og það sem er minna en hundrað undir það.“ Hópurinn var smá stund að átta sig en 

eftir frekari umræður voru börnin búin að átta sig á því hvað bekkjarfélagi þeirra var að tala 

um, en hann sagði þeim hvaða útkoma átti að fara fyrst sem var 329. Þau settu allt upp eftir 

hans leiðbeiningum og náðu þannig að finna rétta útkomu.  

Í útistærðfræði unnum við með tölur og hvernig við teljum til dæmis á tveimur eða 

þremur. Nemendur fengu krítar en í þessum tiltekna tíma var ég bara með helming 

bekkjarins eða um 10 nemendur. Þeir skrifuðu tölur í röð og pössuðu að hafa gott bil á milli. 

Þegar þeir höfðu skrifað tölur upp í 50 byrjaði verkefnið. Fyrst áttu þeir að bæta tveimur við 

og fara á rétta tölu, svo bættu þeir þremur við, síðan 4 og alveg upp í 10 og þannig æfðu þeir 

sig að bæta við. Síðan fórum við öfuga leið og æfðum frádrátt. Nemendur fóru alveg eins að 

við það og áttu auðvelt með þetta.  

Talið í kór var æðislega skemmtilegt. Ég nýtti mér þá aðferð nokkrum sinnum með 

nemendunum og alltaf voru þeir jafn áhugasamir og höfðu mjög gaman af.  Ég byrjaði á afar 

auðveldri leið eða á sléttum tölum og svo oddatölum, bara til að kenna þeim þetta aðeins en 
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þegar tímarnir voru orðnir fleiri fórum við að fara aðrar leiðir. Í einum tímanum töldum við til 

dæmis með 5 á milli og þá skrifaði ég það jafn óðum á töfluna 5, 10, 15, 20, 25... Þegar við 

vorum komin upp í 50 þá spurði ég hvort við gætum talið þetta einhvern veginn öðruvísi og 

það stóð ekki á svari. Nemendurnir áttuðu sig á því að við gætum alltaf bætt við núlli fyrir 

aftan töluna. „Svona?“ spurði ég og skrifaði 50 við hliðina á. Nemendur voru sammála því og 

við héldum áfram að telja alveg upp í 500. Þegar þangað var komið sagði einn nemandi: „við 

getum svo bætt við öðru núlli“. Ég prófaði það en á þessum tímapunkti tók ég eftir því að 

það voru allmargir hættir að telja með þannig við stoppuðum. Það var ótrúlegt að sjá hvað 

nemendurnir voru fljótir að ná þessu.   

 

 
Mynd 12. Talið í kór (e. choral counting) 

 

4.3 Ég sem stærðfræðikennari 

Þriðji kaflinn í niðurstöðum byggist á greiningu gagna um mig sjálfa, mínar væntingar, 

viðhorf, upplifun og tilfinningar. Í mínum huga er stærðfræðikennsla góð ef kennarinn er 

samkvæmur sjálfum sér og getur mætt þörfum allra nemenda í bekknum því í hverjum bekk 

er fjölbreytileiki nemenda mikill og skilningur þeirra mismunandi. Ég vil geta veitt öllum 

tækifæri á að læra og vil að nemendur mínir nái tökum á efninu án þess að þurfa að ýta á 

eftir þeim. Ég tel að góður stærðfræðikennari þurfi að búa yfir þekkingu á fjölbreyttum 
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leiðum til að mæta nemendum, hvar sem þeir eru staddir í skilningi sínum. Þessar 

hugleiðingar mínar endurspegla áhuga minn á að gera þetta verkefni. Væntingar mínar til 

stærðfræðikennslu eru á þann veg að allir geti lært á sínum hraða og byggt ofan á skilning 

sinn. Í rannsóknardagbókinni þann 5. mars 2018 segir:  

Í dag fór mikill tími í að finna eitthvað að gera fyrir þá sem eru lengra komnir. Ég 

var að vinna í Sprota og krakkarnir eru á mismunandi stað. Nokkrir eru búnir, 

sumir langt komnir, aðrir rétt að byrja og einhverjir enn í bókinni á undan. Ég veit 

ekki hvernig ég mun geta komið til móts við þá alla. Ég finn að nemendurnir sem 

eru komnir langt eru orðnir þreyttir á aukaverkefnum og þeir sem eru komin styst 

í bókinni eru orðnir leiðir á að skilja ekki það sem þeir eru að gera og reyna að 

keppast við að klára bókina. 

Á þessum tímapunkti var ég lítið farin að nota fjölbreyttar aðferðir og alltof föst í því að láta 

nemendur klára bækurnar. Eftir á að hyggja velti ég því fyrir mér hvort þeir hafi skilið 

aðferðirnar við útreikninga og hvað þau séu að gera þegar þau eru í stanslausri baráttu við að 

klára bók sem á að vera fyrir þeirra aldur.   

Áhugi minn á stærðfræðikennslu hefur alltaf verið mikill og hef ég þess vegna mikinn 

áhuga á að verða kennari sem býr yfir góðri þekkingu og færni til að beita fjölbreyttum 

leiðum í kennslu. Ég vil byggja mér upp góðan gagnabanka með hugmyndum að verkefnum 

og vinnubrögðum. Reynsla mín úr kennslu er sú að bækur eru notaðar alltof mikið í stað þess 

að nýta fleiri leiðir sem gagnast jafn vel eða betur. Hugmynd mín að þessu lokaverkefni kom 

fram eftir heimsókn mína í einn af þeim skólum þar sem ég fór í vettvangsnám. Þar var 

kennari sem hafði sérstakan áhuga á stærðfræðikennslu og öllu sem henni fylgdi. Kennarinn 

var metnaðargjarn í því að kenna stærðfræðu á fjölbreyttan hátt.  

Meðan á gagnaöflun stóð skoðaði ég meðal annars stöðvavinnu og hringekjuform 

með því tilliti hvernig það gengi, hvað væri að reynast vel og hvað ekki eins vel. 

 

4.3.1 Hópavinna 

 

Mér finnst gott að skipuleggja hópavinnu þannig að litlir hópar vinna saman á stöðvum. Í 

stöðvavinnu er gott að leyfa nemendunum að fá frelsi til að ákveða á hvaða stöð þeir byrja. 
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Ég tel samt mikilvægt að hafa reglur og fylgja þeim eftir en þær eru að á hverri stöð er 

hámarksfjöldi og ef það er ekki laust þá þarf að velja sér aðra stöð. Ég passa mig á að það séu 

ekki alltaf þeir sömu sem byrja að velja. Oftast tek ég eitt borð í einu sem velur og svo skrái 

ég hjá mér hvaða borð byrjaði að velja. Ástæða þess að stöðvavinna heillar mig er að hún er 

lifandi og ég sé að nemendunum finnst gaman að fá að velja sér stöðvar. Nemendur eru 

áhugasamir og keppast um að klára hverja stöð. Einnig tel ég að með því að vera með 

stöðvavinnu þá brjóti ég verulega upp hefðbundið kennsluform en það er erfitt fyrir ung 

börn að vinna í sætinu sínu að sama verkefni í 70-80 mínútur í senn.  

 

 

Í stöðvavinnu innan bekkjarins setti ég alltaf eitt verkefni á hverja stöð sem dæmi: 

1. Spilastöð þar sem börnin fóru í slönguspil og þar gátu þau unnið sjálfstætt.  

 
Mynd 13. Snákaspil 

2. Á annarri stöðinni áttu börnin að lita og reikna en þá fá þau blöð sem eru með 

mynd en eiga að setja ákveðna liti fyrir hverja útkomu.  

3. Þriðja stöðin var peningaspil en þegar börnin fara í peningaspil nota þau teninga. 

Þau kasta tveimur teningum og bankastjórinn gefur þeim þá upphæð sem kemur á 

teningana. Þau þurfa að sjá hvenær þau geta skipt peningum hjá bankanum til 

dæmis þegar þau eru komin með tíu 1 krónur og þurfa þá að að biðja um einn 10 
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krónu seðil í staðinn eða þegar þau eru komin með tíu 10 krónur að biðja þá um 

100 krónur. Með þessu þjálfa þau tugi og einingar.  

4. Á fjórðu stöðinni áttu börnin að klára tvær blaðsíður í Sprota vinnubókinni en ef ég 

er með stuðningsfulltrúa inni í bekknum þá hef  ég fengið viðkomandi til að vera á 

þeirri stöð til aðstoðar.  

5. Fimmta stöðin er kennarastýrð þar sem ég nýti mér innleiðingu á verkefnum. Eitt af 

kennarastýrðu verkefnunum voru formin og þar sýndi ég börnunum mismunandi 

form og þau æfðu sig að læra heitin. Þau áttu erfitt með að skilja muninn á 

rétthyrningi og ferningi. Ég gerði með þeim box og nýtti mér í þeirri vinnu að nota 

alltaf rétt heiti fyrir það sem var að gerast í hverju skrefi.   

Hér að neðan kemur útskýring á verkefni úr rannsóknardagbók:  

Fyrst brjótum við rétthyrnt blað saman í þríhyrning, svo brjótum við það aftur í 

þríhyrning, svo þegar við opnum blaðið sjáum við að inn í rétthyrningnum eru 4 

þríhyrningar, þá færum við hornin að miðjunni og þá er þetta orðið eins og 

byrjun á goggi. Því næst tökum við tvo af sléttu endunum og brjótum þá að miðju 

þá erum við komin með ferhyrning en þá sjáið þið að hliðarnar eru ekki jafn 

langar en hornin eru enn rétt... (Rannsóknardagbók, 27.apríl).  

Með því að fara ítarlega í innleiðingu á verkefnum finn ég að nemendurnir eru fljótari að ná 

fram skilning á viðfangsefninu. Eins og sést í verkefninu þar sem ég vann að því með 

nemendum mínum að brjóta saman pappír til að búa til box úr pappír en með þeirri vinnu 

gat ég nýtt mér helstu heitin á formum á lifandi og áhugaverðan hátt.  

 
Mynd 14. Unnið með hugtök um formin í gegnum verklega vinnu 

 

Með stöðvavinnu fá nemendurnir frelsi til að ákveða á hvaða stöð þeir byrja og fá einnig að 

að velja með hverjum þeir vinna. Í stöðvavinnu er ekki ákveðinn tími á hverri stöð heldur fá 

þeir sinn tíma til að klára að vinna þau verkefni sem eru sett fyrir. Reglurnar eru samt þær að 



 

66 
 

nemendur þurfa að klára verkefnið sem er á stöðinni sem þeir völdu áður en þeir fá að skipta 

um stöð.  

Hringekjuformið er töluvert frábrugðið stöðvavinnu. Þá er öllum árgangnum skipt upp 

og við kennararnir skiptum þeim í hópa. Við höfum passað upp á að hafa alltaf blandað úr 

báðum bekkjum í hverjum hópi. Nemendur fá ekki að raða sér í hópa og eru settir saman 

eftir stafrófsröð. Þótt þeir fái ekki frelsi til að ráða í hvaða hópi þeir eru þá finnst þeim þetta 

samt mjög skemmtilegt. Hringekjuformið er töluvert yfirgripsmeira en hefðbundin 

stöðvavinna. Við höfum boðið upp á 10 stöðvar í hringekjunni og eru allar stöðvarnar 

mismunandi. Við samkennari minn höfum skipt reglulega út stöðvum til að það verði ekki 

leiði. Við pössum upp á að það sé alltaf hreyfistöð þar sem nemendur þurfa að fá að hreyfa 

sig, því eins og ég sagði frá áður, þá er mikilvægt fyrir nemendur að fá hreyfingu í löngum 

kennslustundum. Í hringekju þá vinna þeir einungis í ákveðinn tíma í senn og eiga svo að 

skipta yfir á næstu stöð. 

 
Mynd 15. Hreyfispilið er skemmtileg viðbót inn í hringekju. 

 Einn af stóru ávinningum hringekju- og stöðvavinnu er að þar næ ég að hafa 

kennarastýrða stöð þar sem ég get lagt fyrir námsefni sem nemendur eru að byrja á eða 

kennt þeim nýja nálgun í útreikningi. Ég get frekar talað við þá um stærðfræði og þeir 

meðtaka frekar það sem er að gerast heldur en þegar þeir eru í stórum hópi. Annar stór 

ávinningur af þessari nálgun er að samskipti nemendanna aukast og þeir verða duglegri að 

tala um það sem þeir eru að gera. Ég tók sérstaklega eftir því hvað þeir voru duglegir að 

hjálpa hver öðrum. Ég fór að heyra meira „Ég skal hjálpa þér“ sem var verulega ánægjulegt. 

Helsti ókostur þessarar vinnu er hávaði en hann er þó meiri í byrjun vinnunnar. Þegar allir 

eru búnir að átta sig á hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og sjá hvert þeir eiga að fara hverju 
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sinni, gengur þetta betur og hávaðinn minnkar. Hinn ókosturinn er að ef ósætti kemur upp 

þá fer oft mikill tími í að leysa málin og þá verður ekkert úr þeirri vinnu sem nemendur á 

kennarastýrðri stöð eiga að vinna.  

 Þróunin á hringekju- og stöðvavinnu var góð, nemendurnir voru fljótir að ná tökum á 

því sem þeir áttu að gera og þessir tímar fóru smám saman að rúlla vel. Um leið og 

nemendur náðu tökum á þessu fyrirkomulagi og hvað átti að gera á hverjum stað þá varð 

tíma mínum betur varið á kennarstýrðu stöðinni.  

 

 

4.3.2 Nýjar aðferðir 

Ég skoðaði einnig sérstaklega tjáningu og kynnti mér vel aðferðina Talað um tölur og Talið í 

kór en ég varð strax mjög hrifin af þessum aðferðum. Mér finnst þær skemmtilegar og þær 

brjóta vel upp hefðbundið kennsluform. Ég notaði mikið Talað um tölur þegar ég var með 

innlagnir og fékk nemendur til að útskýra þær leiðir sem þeir fara að rétta svarinu. 

Nemendur voru duglegir að koma upp að töflu til að reyna að útskýra fyrir bekkjarfélögum 

sínum með því að sýna útreikninga á töflunni. Með þessu móti fékk ég gott tækifæri til að 

spyrja þá spurninga meðan þeir unnu og beina þannig spurningum mínum yfir hópinn. Helsti 

ávinningurinn sem ég fann af aðferðinni Talað um tölur var að nemendurnir tóku meiri þátt í 

innlögninni. Ég hafði þó alltaf tímaramma á því að vinna með þessa aðferð en ég notaði mest 

15 mínútur í senn.  

Það eru þó því miður einhverjir nemendur sem aldrei koma upp að töflu og vilja ekki 

tala um sína leið að réttu svari. Það eru bæði þeir nemendur sem eru ekki komnir á sama 

stað í skilningi á aðferðinni og einnig þeir sem eru feimnir. Ég er mikið búin að hugsa hvernig 

ég muni ná til þeirra nemenda. Ég trúi þó að með tímanum eigi þeir nemendur sem eiga 

erfitt með að tjá sig fyrir framan hóp eftir að finna til öryggis þegar aðferðin hefur verið 

notuð nógu mikið. Ég að það sé mjög mikilvægt að nemendurnir finni öryggi í því að tala fyrir 

framan hópinn og einnig átti sig á því að það sé í lagi að gera mistök. Þrátt fyrir að það komi 

ekki allir upp og tali þá upplifi ég samt að nemendur séu að læra af bekkjarsystkinum sínum. 

Ég á þó erfiðara með að finna aðferð til að mæta þeim nemendum sem eru ekki komnir á 

sama stað í skilningi og flest bekkjarsystkini þeirra.  
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Talið í kór er aðferð sem ég hafði aldrei heyrt um áður en ég byrjaði að vinna að 

þessu verkefni og hafði ekki hugmynd um hvað væri. Því fannst mér einstaklega skemmtilegt 

að prófa það í fyrsta skiptið með nemendum mínum. Það tók smá tíma að fá alla til að taka 

þátt en þegar þeir voru komin með tök á þessu og skildu aðferðina fóru allir taka þátt, sama 

hvar þeir voru staddir í stærðfræði. Þegar ég tók eftir því að allir voru farnir að leggja sitt af 

mörkum og höfðu gaman af fannst mér ég hafa unnið stóran sigur því það hefur stundum 

reynst erfitt að fá alla til að taka þátt.  

4.3.3 Áherslur mínar sem stærðfræðikennari  

Þegar ég lít yfir rannsóknardagbókina þá sé ég að það sem skipti mig miklu máli var samvinna 

nemenda og að fá þá til að verða sjálfsöruggari og óhrædda við að tala um þær aðferðir sem 

þeir skildu ekki. Ég hef það fyrir reglu að nemendur spyrji félaga sinn áður en þeir spyrja mig. 

Ég finn að það er ávinningur af því, bæði hjá þeim sem gat hjálpað og einnig þeim sem þurfti 

á hjálp að halda, ef vel gengur. Þó er ekki alltaf hægt að ætlast til að nemendur vinni saman 

og því hef ég stundum leyft þeim að stjórna með hverjum þeir vinna. Skilyrðið er samt að 

þeir sem vinna saman séu á svipuðum stað í náminu.   

Ég hef sérstaklega verið að æfa mig í að gefa nemendunum ekki alltaf upp svörin eða 

segja þeim strax hvort niðurstaðan sé rétt eða röng. Það hefur þurft mikla þjálfun og hef ég 

oft þurft að bíta í tunguna til að segja ekki eitthvað of fljótt. Eftir að ég fór að einblína á að fá 

nemendur til að tala meira um það sem þeir voru að vinna með og sýna mér hvernig þeir 

voru búnir að gera þá fór að verða auðveldara fyrir mig að leiðbeina þeim frekar áfram 

þannig að þeir skildu aðferðina. Dæmi um það er þegar við unnum með margföldun í 

hringekju og einn nemandinn var búinn að setja 2 kubba í 6 stæður til að fá út rétt svar. Þessi 

tiltekni nemandi spurði mig hvort hann gæti einnig sett 6 kubba í tvær stæður og þarna hefði 

verið mjög einfalt fyrir mig að svara strax játandi. Aftur á móti bað ég hann að prófa að setja 

dæmið þannig upp og sjá hvað myndi gerast og hann var mjög ánægður að sjá að þetta hafi 

gengið upp hjá sér.  

Ég legg áherslu á að allir séu þátttakendur í tímum og mér finnst skipta máli að allir 

geti tekið þátt á einhvern hátt. Þess vegna var ég einstaklega hrifin af aðferðinni Talið í kór 

því þá gátu allir tekið þátt þrátt fyrir að vera á mismunandi stað í náminu. Ég tel að þegar 

nemendur finna að þeir geti tekið þátt þá öðlist þeir ákveðið sjálfsöryggi sem hjálpar þeim að 

vinna áfram að settu markmiði. Ég vil geta mætt þörfum allra nemendanna sama hvar þeir 
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eru staddir og fann ég að með því að beita fjölbreyttum aðferðum við kennslu komst ég nær 

því markmiði.  

 

 

4.4 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Í þessum kafla var fjallað um niðurstöður sem skipt var í þrjú þemu: 

• Leiðir  

• Skipulag  

• Ég sem stærðfæðikennari 

Samkvæmt niðurstöðunum hef ég ákveðnar hugmyndir á því hvernig stærðfræðinám og 

kennsla á að byggjast upp og hvernig stærðfræðikennari ég vil vera. Ég vil vinna að því að 

nemendur vinni með fjölbreyttar aðferðir og nýti sér fjölbreytt hjálpargögn við námið. Ég tel 

að einhæf kennslustund þar sem nemendur fást eingöngu við verkefni úr kennslubók skili 

þeim litlum árangri. Ég upplifi það þannig þeir verði fljótt þreyttir og of mikill tími fari í að 

hjálpa hverjum og einum.  

Ég tel að fjölbreyttar aðferðir henti nemendum í öðrum bekk vel. Þeir voru ánægðari, 

sjálfstæðari og fóru að nýta sér talmál stærðfræðinnar í mun meira mæli. Þeir voru 

áhugasamir um nýjar aðferðir og nýja nálgun á viðfangsefninu. Þeir hlökkuðu til að takast á 

við viðfangsefni hvers tíma og voru svolítið spældir ef þeir áttu eingöngu að vinna í bókinni. 

Það eitt og sér gaf mér góða hugmynd um að þær aðferðir sem ég var að notast við væru að 

gera þeim gott.  
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5 Umræður 

Tilgangur rannsóknar minnar var að skoða og prófa fjölbreyttar leiðir við kennslu í 

stærðfræði með það markmið að skoða hvernig áhrif það hefði á stærðfræðinám nemenda 

minna og hvort ég gæti með þessu móti þróað og bætt stærðfræðikennslu mína.  

Ég leitaðist við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig get ég þróað og nýtt 

fjölbreyttar kennsluaðferðir við stærðfræðikennslu barna á yngsta stigi? Í umræðukaflanum 

dreg ég saman helstu niðurstöður út frá sterkum meginþáttum sem koma fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verða svo tengdar við fræðilegar niðurstöður.  

 

5.1 Fjölbreyttar kennsluaðferðir  

Meðan á framkvæmd rannsóknar stóð lagði ég mikið upp úr því að gera námið lifandi og opið 

og gefa nemendum tækifæri til þess að beita fjölbreyttum leiðum og tengja viðfangsefnin við 

raunverulegar aðstæður til að skapa nemendum möguleika á að dýpka skilning sinn. Þetta 

kemur heim og saman við það sem Van de Walle (2004) heldur fram að það sé mikilvægt að 

stærðfræðikennslan sé fjölbreytt og skemmtileg og að kennarinn hafi gaman af því að kenna 

stærðfræði. Ég varð vör við það að eftir því sem nemendur þjálfuðust í að prófa nýjar leiðir 

og setja dæmin upp í raunverulegar aðstæður þá jókst áhugi þeirra og þeir áttu auðveldara 

með að leysa dæmi sem þeim fannst nánast ómögulegt að eiga við áður. Því eins og Fosnot 

og Dolk (2001) segja þá nota nemendur mismunandi leiðir til að byggja upp 

stærðfræðiþekkingu sína. Leiðin að stærðfræðilegu markmiði er ekki línuleg eins og áður 

hefur komið fram og engin ein leið er rétt. Nemendur nota mismunandi leiðir eftir því hvað 

þeir eru að skoða, reyna að skilja og hvernig þeirra stærðfræðilegi skilningur á heiminum er.  

  Ég fann það vel á nemendum að eftir því sem við unnum með fleiri leiðir í 

stærðfræði fór hún að verða skemmtilegri og fleiri nemendur náðum tökum á því sem átti að 

gera. Þetta kemur heim og saman við það sem Ingvar Sigurgeirsson (1999) segir en hann 

telur að mikilvægt sé að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir því markmiðið með þeim sé 

mismunandi og eðli þeirra ólíkt.  

 Ég kynnti fyrir nemendahópnum nokkrar leiðir sem byggðu á notkun hlutbundinna 

gagna eins og til dæmis einingakubba, kaplakubba, stórum og litlum perlum, formum og 
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fleiru. Nemendurnir áttu svo að nota þessi hjálpargögn á þann hátt sem þeim hentaði. Hinir 

ýmsu stærðfræðileikir sem nemendurnir fóru í bæði úti og inni hjálpuðu þeim að auka 

samræður sín á milli og ánægjan var mikil. Með leikjum náðu þeir frekar að byggja ofan á 

þekkingu sína og auka sjálfstraustið. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010) sem komst að því að með því að tengja leik og námsmarkmið saman 

gefst börnum tækifæri til að byggja ofan á þekkingu sína og þróa með sér jákvætt viðhorf til 

námsins. Ég upplifði á nemendunum að þeir væru ánægðari þegar við nýttum okkur 

hlutbundna vinnu þar sem hópar fengu að setja dæmin sem þeir voru að kljást við hverju 

sinni upp í aðstæður. Ef kennarinn notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og byggir kennsluna á 

fyrri þekkingu nemenda ná þeir frekar að þekkja og skilja samhengið þar á milli (Fosnot og 

Dolk, 2001).  

 Þegar nemendur sýndu mismunandi aðferðir við útreikninga gaf það mér góða innsýn 

í það hvar nemendurnir væru staddir námslega. Ég áttaði mig betur á því hverju ég þyrfti að 

breyta og hvaða efni ég þyrfti að leggja meiri áherslu á í innlögnum. Kennsla á yngsta stigi 

ætti að byggjast á reynslu og þekkingu barna sem þegar er til staðar þau hefja skólagöngu 

(Bransford o.fl., 2003). Með því að fá nemendurna til að útskýra fyrir mér hvernig þeir væru 

að hugsa lausnir sínar fékk ég meiri yfirsýn á hvað nemandinn hefði gott vald á og hvað 

vantaði upp á. Það auðveldaði mér að finna aðrar aðferðir sem gögnuðust betur við að hjálpa 

nemendanum.  

 

5.2 Skipulag 

Í niðurstöðum lýsi ég skólastofunni sem er vinnuumhverfi nemenda. Ég fann vel hve miklu 

máli skiptir að nemendurnir treysti námsumhverfinu, en samkvæmt lögum um grunnskóla er 

námsumhverfið ætlað að stuðla að góðri líðan þeirra sem þar læra og starfa. Ég fann einnig 

að með tímanum þegar ég var búin að þjálfa nemendur í að koma upp að töflu og sýna þær 

leiðir sem þeir voru að fara voru þeir orðnir öruggari. Ég fann að með áframhaldandi þjálfun 

myndi ég ná að fá flesta nemendur til að verða nógu örugga til að tjá sig fyrir framan bekkinn 

sem er í samræmi við það sem Tomlinson (2012) segir en samkvæmt henni þurfa nemendur 

að finna til öryggis innan skólastofunnar til að öðlast styrk til að geta spurt spurninga.  
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Ég hef nýtt umhverfið vel, bæði innan skólastofunnar, ganginn og einnig útisvæðið 

þegar viðrar vel. Ég fann að nemendur upplifa öðruvísi nálgun á viðfangsefni með því að fara 

út á skólalóð eða fram á gang. Ég finn að nemendur verða oft afslappaðri við það að breyta 

um umhverfi. Þegar ég raða borðum upp þannig að ég eigi auðvelt með að setjast hjá 

nemendum og hjálpa þannig fimm þeirra í einu myndast traust og nemendurnir verða 

óhræddir við að tala og koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Eins og Elín G. Ólafsdóttir 

(2004) bendir á er mikilvægt að nemandinn finni að kennaranum sé ekki sama um hann og 

kennarinn þarf að ná að mynda góð tengsl við hvern einstakan nemanda.  

Kennslustofan mín er vel útbúin námsgögnum sem nemendur hafa greiðan aðgang. 

Ég hef gögnin sýnileg og fjölbreytt. Ég er dugleg við að hvetja nemendur til að nýta sér 

hjálpargögnin og finna hvað henti þeim best því það sem hentar einum nemandi hentar ekki 

endilega þeim næsta. En samkvæmt Fosnot og Dolk (2001) eiga kennslustofur að búa yfir 

fjölbreyttum gögnum sem geta hjálpað nemendum að öðlast sjónrænan skilning á 

stærðfræðitáknum og -leiðum, því hjálpargögn gera námið skemmtilegt og meira lifandi og 

það hjálpar til við að bæta andrúmsloftið (Fosnot og Dolk, 2001).   

Á haustin þegar nemendur byrja í skólanum hef ég gengið með þeim um skólann og 

sýnt þeim hvaða staði þeir vinni á en þar má nefna heimilisfræðistofu, textílstofu, bókasafn, 

íþróttahús, sundlaug og fleira. Ég finn að þetta veitir þeim öryggi og hjálpar þeim að finna að 

þeir séu velkomnir á alla staði innan skólans. Einnig þjálfast þeir í að fara eftir settum reglum 

sem gilda um allan skólann. Samkvæmt Tomlinson (2012) er námsumhverfi allir staðir í 

skólanum þar sem nám fer fram.  

 

5.3 Samvinna  

Með því að beita nýjum leiðum við stærðfræðikennsluna og auka leiki inn í 

stærðfræðikennsluna jókst samvinna nemenda. Nemendur urðu duglegri að hjálpa hver 

öðrum. Samkvæmt Burden og Byrd (2010) gefa rannsóknir til kynna að nám byggt á 

samvinnunámsaðferðum hafi almennt jákvæð áhrif á nemendur og geti skilað betri árangri 

en einstaklingsvinna. Ég var með frekar frjálslegar aðferðir þegar kom að samvinnu en 

skilyrðið var samt það að þeir sem ynnu saman væru á svipuðum stað í náminu. 

Nemendurnir vissu til hvers var ætlast að þeim og voru orðnir öruggari með að hjálpa hver 
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öðrum. Dixon og fleiri (2016) telja það skipta miklu máli að kennarinn sé með ákveðnar 

reglur þegar um samstarf nemenda er að ræða, því ef nemendurnir vita ekki til hvers er 

ætlast af þeim og hvernig þeir eigi að vinna í hópnum, þá sé ólíklegt að þeir græði á 

samstarfinu.  

  Ég nýtti mér mikið hringekju- og stöðvavinnu og nemendurnir voru alltaf glaðir og 

áhugasamir á meðan á slíkri vinnu stóð. Þeir urðu öruggari við að tala saman og voru 

meðvitaðir um það sem var ætlast til af þeim. Sumir voru orðnir mjög færir í því að útskýra 

hvernig ákveðin lausn fékkst fyrir samstarfsfélaga sínum. Nemendurnir urðu einnig færari í 

að segja frá því ef þeir skildu ekki það sem félagi hans var að segja og báðu þá um aðstoð. Ég 

fór yfir reglurnar sem Dixon og fleiri (2016) setja upp fyrir nemendur þannig að samstarfið 

skili sem mestum árangri og upplifði ég að það hjálpaði. Ég setti reglurnar upp á einfaldan 

hátt; útskýrið hvernig þið fenguð þessa niðurstöðu; sýnið hvort öðru tilitsemi og segið frá ef 

þið skiljið ekki það sem er að gerast. Ég tel þetta ágætis leiðarvísi fyrir samstarf nemenda en 

þessi atriði þarf að minna á aftur og aftur. Þeir nemendur sem geta útskýrt stærðfræðileiðir 

fyrir samstarfsfélaga sínum eru farnir að mynda djúpan skilning sem gagnast þeim við allt 

nám í stærðfræði (Carpenter og fleiri, 2003).  

 Stöðva- og hringekjuvinna nýttist flestum nemendum vel en þar lærðu þeir að vinna 

fjölbreytt verkefni. Ég fann að eftir því sem stöðva- og hringekjutímarnir urðu fleiri, þeim 

mun samstilltari urðu nemendur. Mér fannst gott að hafa hópavinnu því þannig gat ég nýtt 

mér að raða verkefnum og hafa eina kennarastýrða stöð sem ég nýtti mér fyrir innlagnir á 

nýju efni. En Borich (2007) segir að með hópastarfi geti nemendur lært mikið af því að vinna 

með samnemendum sínum, ekki einungis námslega heldur einnig félagslega. Markmiðið er 

að þjálfa nemendur í samvinnu og í að taka tillit til hvers annars (Borich, 2007).  

 

5.4 Fjölbreyttur nemendahópur 

Í bekknum er fjölbreyttur nemendahópur og í mínum huga er stærðfræðikennsla góð ef 

kennarinn er samkvæmur sjálfum sér og getur mætt þörfum flestra nemenda inn í bekknum. 

Þetta samræmist því sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna (2013) en þar er talað 

um að allt nám skuli ná til hvers og eins nemanda og tekið skuli tillit til þroska, getu, 

hæfileika og áhugasviðs einstaklingsins.  
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Nemendur eru misjafnir og mislangt komnir og með því að beita fjölbreyttum leiðum 

skapar kennarinn sér betra tækifæri til að mæta þörfum hvers og eins nemanda.  Í 

niðurstöðunum kom fram að mér fyndist ég ná æ betur til allra nemendanna í bekknum, 

bæði þeirra sem voru skammt á veg komnir sem og þeirra sem voru lengra komnir. Ég fann 

að með því að færa vinnuna meira í hlutbundið form þá voru fleiri sem náðu að blómstra. Ég 

fann að eftir því sem ég var öruggari við að beita fjölbreyttum aðferðum og leggja fyrir 

margvísleg verkefni var auðveldara að styðja við ólíkan nemendahóp. Armstrong (2001) telur 

að með því að skipuleggja kennsluna á fjölbreyttan hátt sé verið að koma til móts við þarfir 

allra nemenda.  

Þeir nemendur sem áttu í stærðfræðiörðugleikum voru síður tilbúnir til að standa upp 

og útskýra sínar leiðir eða spyrja spurninga en það er eitthvað sem ég mun halda áfram að 

byggja ofan á og þjálfa þá í.  Tomlinson (2004) telur mikilvægt að geta stutt við ólíkan 

nemendahóp og á sama tíma gert kennsluna meira einstaklingsmiðaða. Einstaklingsmiðuð 

kennsla er skilgreind sem sú viðleitni kennarans til að laga kennslu, nám, aðferðir og 

námsumhverfi að mismunandi getu og þörfum hvers einstaklings en á sama tíma er leitast 

við að styrkja nemendahópinn sem eina heild.   

Ágætlega tókst að ná til allra nemendanna með því til dæmis að skipta þeim upp í 

vinnuhópa, leggja fyrir ný verkefni og kenna þeim fjölbreyttar leiðir. Það sýndi einnig hversu 

gott var að vera meðvitaður um hvert nemendur væru komnir til að hjálpa þeim að yfirstíga  

vörður í átt að markmiðinu en vörðurnar standa fyrir ákveðnum stig í skilningi. Kennarinn 

þarf fyrst og fremst að vita hvert langtímamarkmiðið er og að þekkja vörðurnar á leiðinni. Á 

þeim grunni getur hann valið hentug verkefni fyrir nemendur sína og aflað sér þekkingar á 

hvernig þeir læri best. Kennarinn getur ekki gengið að því vísu að sú aðferð sem hann leggur 

upp með í hverju verkefni fyrir sig henti öllum og því er mikilvægt að kennarinn búi yfir góðri 

vitneskju um úrval leiða sem geta hjálpað nemendum (Fosnot og Dolk, 2001).   

Hjá þeim nemendum sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða er mikilvægt að 

byggja upp sjálfsálit og sjálfstraust því það hefur jákvæð áhrif á námsárangur (Burden og 

Byrd, 2010). Ég fann að með því að nota hluti við vinnu með þeim nemendum sem áttu 

erfiðara með skilning náðu þeir frekar tökum á viðfangsefninu. Einnig fannst mér aðferðin 

Talið í kór veita þeim aukið sjálfstraust því í þeirri vinnu eru allir jafningjar og auðveldara er 

að tilheyra hópnum.  
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Meðan á rannsóknarvinnu stóð lagði ég fyrir ýmis verkefni fyrir nemendur mína, 

kenndi þeim fleiri leiðir við lausn verkefna og gerði þá meira að þátttakendum í tímanum. 

Þeir voru duglegir að koma og útskýra þær leiðir sem þeir kunnu. En samkvæmt Carpenter, 

Franke og Levi (2003) þá er mikilvægt að nemendur rannsaki og komi með eigin lausnir og 

aðferðir til að nota. Ég fann að þegar nemendurnir notuðu hjálpargögn við vinnu sína náðu 

þeir að byggja upp skilning sem var ekki til staðar áður. Eins og þegar þeir settu upp búð þá 

efldist skilningur þeirra á margföldun. Vinnan varð þá raunveruleg og nemendur náðu því 

markmiði sem ætlast var til af þeim. Þetta kemur heim og saman við það sem Carpenter o.fl. 

(2003) settu fram að þegar nemendur nota hluti, tákn og orð þá auka þeir skilning sinn og 

gefa stærðfræðinni aukna merkingu.  

Í þessari rannsókn kom fram mikilvægi þess að beita fjölbreyttum kennsluháttum. 

Mér þótti gaman að prófa hinar ýmsu aðferðir og sjá hvernig nemendurnir gátu tileinkað sér 

nýjar aðferðir og hvernig skilningur þeirra jókst með tímanum sem leið. Samkvæmt Van de 

Walle (2004) þarf stærðfræðikennsla að vera fjölbreytt og skemmtileg og kennarinn þarf að 

hafa gaman af þvíað kenna hana. Ég sá vel í niðurstöðunum að það er engin ein leið sem er 

rétt og nemendur þurfa að læra fleiri en eina aðferð við útreikninga. Það var augljóst að 

nemendurnir lærðu heilmikið á því að fá að prófa fleiri en eina aðferð. Þetta er í samræmi við 

Fosnot og Dolk (2001) en í þeirri rannsókn kemur fram að nemendur þurfi að prófa 

mismunandi aðferðir í leið sinni að stærðfræðilegum skilningi líkt og áður hefur komið fram.  

 

5.5 Lausnaleiðir nemenda 

Nemendur hafa farið margar leiðir við hin ýmsu verkefni. Meðan á rannsókn stóð kynnti ég 

fyrir þeim ýmsar leiðir sem stóðu þeim til boða. Nemendurnir öðluðust fljótt sjálfstraust í að 

vinna með hin ýmsu hjálpargögn sem í boði voru. Þeir komu upp að töflu þar sem ég nýtti 

mér stærðfræðinálgunina Talað um tölur. Nemendurnir voru duglegir við að ná færni við að 

tala um tölur og var greinilegt að þessi nálgun skilaði árangri inn í nemendahópinn. Þegar 

nemendurnir voru að læra að tala um tölur var það töluvert erfitt í byrjun. Þeim fannst erfitt 

að útskýra sjálfir á töflunni en með æfingunni kom þetta hjá þeim og margir áttuðu sig á 

nýjum leiðum til að vinna úr. Humphreys og Parker (2015) segja að aðferðin Talað um tölur 

sé góð leið til að kalla fram mismunandi svör og sýna fjölbreyttar leiðir að lausnum. Með 
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þessari nálgun ná margir nemendur að átta sig á því að þeir geti skilið stærðfræðina á sinn 

hátt. Þegar nemendurnir voru búnir að ná tökum á þessari aðferð sást greinilega að það er 

engin ein leið rétt. Nemendunum fannst leiðirnar misþungar og tileinkuðu þeir sér 

mismunandi námstækni. Þetta kemur heim og saman við það sem Fosnot og Dolk segja að 

nemendur þurfa að rannsaka og koma sjálfir með eigin lausnir og aðferðir til að notast við. 

Þannig ná þeir að átta sig á að það eru margar leiðir að sama svari.  

 Ég lagði mikið upp úr samvinnu þar sem pör eða hópar hjálpuðust að. Nemendur voru 

jákvæðir og duglegir að vinna í samstarfi við aðra og voru komnir með góð tök á að hjálpa 

hver öðrum. Þegar þeir unnu með tugi og eininga í gegnum leik náðu þeir að yfirfæra 

þekkingu sína á nýjar aðstæður til að skilja samhengið. Með leikjum nær kennarinn að fá 

nemendur til að efla færni sína í rökhugsun og faglegum vinnubrögðum því þeir hvetja til 

umhugsunar og tengslamyndunar (Burden og Byrd, 2010). 

 Umræður í tímunum urðu oft líflegar þar sem nemendur komu með sínar lausnir og 

aðferðir um hvernig væri best að leysa dæmin. Ég fann greinilega hvað þeir urðu öruggari á að 

segja skoðanir sínar á aðferðum og stærðfræðilegar samræður urðu meiri í hópavinnu. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur einmitt fram að við lok yngsta stigs eigi nemendur að 

geta tjáð sig um stærðfræði og tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. Ég tel það 

sjást greinilega á niðurstöðum að nauðsynlegt sé að að leggja áherslu á að nýta tækni sem 

hvetur nemendur til samræðna því samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2010) ýta auknar 

samræður undir gleði og sjálfstraust nemenda.  

Í niðurstöðunum kemur fram að nemendurnir hafi unnið mikið með það að handleika 

hluti og telja þannig. Þeir flokkuðu til dæmos perlur og kubba og röðuðu upp í tugi og 

einingar en það hjálpaði þeim mikið við að átta sig á talningunni og fjöldanum. Nemendur 

unnu ýmis talnadæmi þar sem þeir áttu að nota hluti sér til aðstoðar. Flokkun var áberandi 

og flokkuðu þeir hinu ýmsu hluti bæði í skólastofunni og á skólalóðinni. Skilningur þeirra 

jókst eftir að þeir fóru að nota áþreifanleg gögn. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

fræðimanna en samkvæmt þeim þróast talnaskilningur með því að nota áþreifanlega hluti 

(Carpenter o.fl., 2015) og er mikilvægt að börn séu stöðugt að þróa skilning sinn á tölum 

(Dixon o.fl., 2016).  

Nemendur eiga oft erfitt með að mynda skilning á uppbyggingu tugakerfisins. Í byrjun 

læra þeir að hver tala táknar ákveðinn fjölda en með tilkomu tugakerfis þá þurfa þeir að ná 

að þróa talnaskilning sinn á þann hátt að hverjar tíu einingar séu orðnar einn tugur og átta 
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sig á því hvernig þeir vinni með þann skilning (Fosnot og Dolk, 2001). Ég náði góðum árangri 

með nemendurna eftir að ég fór að sýna þeim hluti sem þeir gætu notað við talninguna. 

Þegar þeir héldu svo áfram vinnu sinni, til dæmis með því að safna hlutum, flokka þá og telja 

voru flestir komnir með góð tök á tugakerfinu og skráningu í því. Það auðveldaði þeim svo í 

framhaldinu að reikna dæmi sem innihéldu tugi og einingar og nýttu nemendurnir sér ólíkar 

leiðir til að öðlast skilning á því.  

 Nemendurnir náðu ágætum skilningi á margföldun sem var þó eingöngu kennd á 

algjöru byrjendastigi. Þeir notuðu teninga og áttu að margfalda tölurnar sem komu upp á 

þeim en við þetta ferli nýttu þeir sér kubba. Margföldun er oft útskýrð sem endurtekin 

samlagning og með margföldun er um að ræða tiltekinn fjölda hópa og fjölda innan hvers 

hóps (Dixon og fleiri, 2016). Þannig hafði ég einmitt útskýrt ferlið fyrir þeim, að önnur talan 

táknaði hversu margir nammimolar færu í súluna og hin talan stæði fyrir hversu margar súlur 

væru. Með þessu var stærðfræðidæmið orðið raunverulegra því nemendur gátu tengt það 

við reynsluheim sinn. Dixon og fleiri (2016) telja mikilvægt að nemendur byggi upp skilning 

sinn á því sem þeir fást við og nái þannig að tengja stærðfræðidæmin við raunverulegar 

aðstæður.  

5.6 Kennarinn 

Kennarinn skiptir miklu máli fyrir nám nemenda og ákvarðanir hans á fjölbreyttum leiðum 

innan kennslunnar. Ég skipulagði kennsluna vel og útbjó kennsluáætlanir fyrir tvær vikur í 

senn. Þannig tel ég að ég nái frekar að halda utan um og vera tilbúin með það efni sem ég ætla 

að leggja fyrir hverju sinni. En samkvæmt Tomlinson (2004) er mikilvægt er að kennarinn sé 

vel undirbúinn fyrir kennslustundirnar og sé búinn að kynna sér vel þær leiðir sem hann ætlar 

að fara. 

 Ég kynnti fyrir nemendunum nýjar hugmyndir og leiðir og fékk þá til að vera meiri 

þátttakendur í tímum sem var eitt af mínum markmiðum þegar ég lagði af stað í þessa vegferð.  

Þegar nemendur voru að vandræðast með ákveðið verkefni þá setti ég það upp í raunverulegar 

aðstæður til að aðlaga það sem mest að þeim og þeirra reynsluheimi. En eins og fram kemur 

hjá Carpenter o.fl. (2003) læra nemendur með tímanum að þróa vinnu sína og leik þannig að 

þeir fara að skilja hvernig þeir geta notað þá tækni við stærðfræðilega vinnu. Kennarar þurfa 

að stuðla að þróun sem hvetur nemendur áfram í ýmiss konar talnavinnu, flokkun, röðun og 
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lýsingu á eiginleikum hluta og umræðum um þá. Mikilvægt er að tengja verkefnin kunnuglegu 

umhverfi og nota áþreifanlega hluti eða myndræn hjálpargögn. 

 Samkvæmt Dixon og fleirum (2016) eiga þeir kennarar sem hafa góðan skilning á því 

sem þeir kenna auðveldara með að velja fjölbreytt verkefni sem gefa nemendum tækifæri til 

að æfa sig og þróa með sér hæfni til að beita mörgum leiðum. Þeir kennarar sem eru færir um 

þetta ná betur að styðja nemendur í að byggja ofan á þá þekkingu sem þegar er til staðar. 

Þegar ég fór að beita fjölbreyttum aðferðum sást það greinilega hve áhugi nemendanna jókst. 

Þeir urðu öruggari og ánægðari í kennslustundum og ég fann að ég náði að koma til móts við 

flesta sama hvar í náminu þeir voru staddir. Væntingar mínar til stærðfræðikennslu eru að allir 

nemendur geti lært á sínum hraða og byggt jafnt og þétt ofan á skilning sinn.  

 Carpenter og fleiri (2015) telja mikilvægt að nemendur læri með skilningi og til þess 

þarf kennarinn að leggja áherslu á hluti, tákn og orð til að gefa stærðfræðinni merkingu. 

Nemendur þurfa að fá jöfn tækifæri við vinnu sína, þar sem skoðanir þeirra eru virtar. 

Samkvæmt mínum niðurstöðum bætti ég mig í kennslu við að kenna þeim að nota hin ýmsu 

hjálpargögn. Ég hjálpaði þeim að tala um stærðfræðina og einnig fékk ég þá til að standa 

sterkari við að hjálpast að.  

 Í niðurstöðum kom fram að ég hefði lagt mikið upp úr því að setja dæmin upp í 

raunverulegar aðstæður en með því náðu nemendur frekar að yfirfæra þær og skilja 

samhengið. Samkvæmt Hyde (2009) þá ná þeir nemendur sem hafa kennara sem nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og byggja kennsluna á fyrri þekkingu nemendans frekar að þekkja 

og skilja samhengi milli ólíkra stærðfræðihugmynda. 

Stærðfræðikennsla er ekki ein línuleg leið heldur tekur hún margar beygjur að settu 

marki og getur kennarinn því ekki gengið að því vísu að sú aðferð sem hann leggur upp með í 

hverju verkefni fyrir sig muni henta öllum nemendum (Fosnot og Dolk, 2001). Með því að auka 

við þekkingu mína á úrvali leiða sem hægt er nýta sér til að kenna nemendum stærðfræði er 

ég betur búin undir það að takast á við þau fjölmörgu vandamál sem koma upp í leið nemenda 

að stærðfræðilegum skilningi. Sem dæmi má nefna þegar nokkrir nemendur voru að vinna 

með margföldun og skilningurinn var mismikill á milli þeirra þá náði ég að nýta mér umræður 

í hópnum til að byggja ofan á skilning þeirra sem voru ekki alveg að ná tökum á því sem þeir 

voru að fást við. 
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5.7 Starfendarannsóknir 

Þegar vinna við rannsóknina hófst byrjaði ég á að hugsa um þá þætti sem ég vildi sérstaklega 

athuga. Ég lagði af stað í þessa vegferð með þá spurningu að leiðarljósi hvernig ég gæti bætt 

kennslu mína með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum.  Samkvæmt Hafþóri 

Guðjónssyni (2008) getur kennarinn unnið að því markmiði að þróa sig í að verða betri í starfi 

með því að skoða eigin starfshætti. Starfendarannsóknin var unnin með þeim tilgangi að rýna 

í eigið starf, skoða og meta sjálfa mig í starfi og með það markmiði að efla fagmennsku mína 

sem kennari. Með því að vinna þessa rannsókn og vera í hlutverki námsmanns þá sá ég betur 

hvaða lærdóm ég gat dregið af þessari vinnu. Ég varð öruggari sem kennari og var betur 

undirbúin fyrir þær óvæntu beygjur sem kennslustundirnar tóku.  

 Ég vann eftir aðferðarhring Hitchcock og Hughes (1995) þar sem ég byrjaði á að 

skipuleggja hvaða aðferðum ég vildi beita og hvaða verkefni ég vildi leggja fyrir. Síðan hófst 

framkvæmdin þar sem ég lagði fyrir nýjar aðferðir. Meðan á því stóð fylgdist ég grannt með 

gangi mála og ígrundaði í lok dags í rannsóknardagbókina hvernig nemendur væru að nýta 

sér þessar aðferðir betur en aðrar. Að því loknu skoðaði ég hvort ég þyrfti að gera einhverjar 

breytingar. Þetta ferli endurtók ég svo allan tíman á meðan gaganöflun stóð. Samkvæmt 

Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur og fleirum (2013) er ígrundun og skoðun á faglegu hlutverki 

leið í átt að bættum skilningi á eigin aðferðum og kennslu og hvaða áhrifum kennslan hefur á 

nemendur. Ígrundun eftir kennslustundir studdi mig í gegnum ferlið og hjálpaði mér að sjá að 

það sem ég var að gera væri að skila árangri. Ég fann að nemendurnir voru að dafna og þeim 

þóttu þessar breytingar góðar.  

 Í niðurstöðum kom fram hvernig ég lagði fyrir verkefni og hvernig þau voru leyst. Ég 

fylgdist með vinnu nemenda og hvernig til tókst í hverjum tíma og með því að skrá niður í 

rannsóknardagbók sá ég bersýnilega hvaða árangri aðferðirnar skiluðu. Í byrjun fannst mér 

erfitt að skrá niður hugleiðingar mínar í rannsóknardagbókina en þegar líða fór á tímann varð 

það auðveldara. Ég fann greinilega hversu nauðsynlegt var fyrir mig að skrá niður jafn óðum 

og hvað það hjálpaði mér sem kennara að sjá það svart á hvítu hvað tímarnir voru að skila 

mér. Rannsóknardagbókin varð svo mitt helsta mælitæki við skráningu á niðurstöðum. 

Jóhanna Einarsdóttir (2009) segir að með því að leggja mat á eigið starf, ígrunda, móta eigin 

starfshætti og meta starf sitt sem kennari sé hægt að koma í veg fyrir stöðnun í starfi. Eftir að 

hafa lesið mér til og notað hin ýmsu fræði sem studdu mig meðal annars við að prófa 
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fjölbreyttar kennsluaðferðir, nýjar leiðir og kennsluhætti og bætta skipulagningu tel ég mig 

hafa vaxið og dafnað sem kennari og vera betur upplýst hvernig ég geti haldið áfram að þróa 

starf mitt.  

 

5.8 Samantekt 

Niðurstöður hafa sýnt mér að það að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum hjálpar til við að 

ná betur til allra í bekknum. Nemendunum hefur þótt gaman að takast á við nýjar aðferðir og 

prófa ný verkefni. Ég hef náð betri tökum á að fá alla til að taka þátt í kennslustundinni og 

finn að ég á auðveldara með að nýta mér aðrar leiðir. Þótt við vinnum mikið með  

námsbókina þá er ég orðin öruggari við að útskýra og vera með innlagnir sem fleiri geta tekið 

þátt í. Aðferðin Talað um tölur hefur hjálpað mér að fá nemendur til að útskýra þær leiðir 

sem þeir fara við útreikninga.  

 Með vinnu minni við þessa rannsókn hef ég eflst í starfi. Ég finn að ég er 

öruggari og á auðveldara með að skipuleggja hin ýmsu verkefni án mikillar fyrirhafnar. Ég 

finn að ég hef betri þekkingu til að takast á við hin ýmsu verkefni sem bíða manns í hverjum 

stærðfræðitíma. Megintilgangur þessarar rannsóknar var að bæta stærðfræðikennslu mína 

og gera hana fjölbreytilegri og skemmtilegri og finnst mér það hafa gengið eftir. Þó ber að 

taka það fram að þetta var ekki alltaf dans á rósum, það var misauðvelt að leggja fyrir nýjar 

aðferðir og það þurfti mikla þolinmæði til að ná öllum nemendunum í að sameinast. Ég Þarf 

að finna betri nálgun til að ná fleiri nemendum til að Tala um tölur og ég tel að til þess að það 

takist þá þurfi þeir að finna öryggi og öðlast meira sjálfstraust.  Ég á eftir að prófa margar 

leiðir og mun vinna þetta verkefni áfram næstu árin. Því eins og fram hefur komið er enginn 

endapunktur á starfendarannsókn. Ég á margt ólært en tel þessa rannsókn vera byrjunina á 

því að ég fylgi eftir starfsþróun og festist ekki í sama farinu. 
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6 Lokaorð 

Stærðfræði er einn af grunnþáttum í námi barna og er kennslan afar mikilvæg. Mikilvægt er 

að börn nái góðum skilningi á grunnþáttum stærðfræðinnar strax á yngsta stigi grunnskólans. 

Í ritgerðinni hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum starfendarannsóknar sem ég 

framkvæmdi vorið 2018 á því Hvernig ég sem kennari á yngsta stigi grunnskóla gæti þróað 

fjölbreyttar leiðir til að bæta stærðfræðikennsluna. Með því að skoða þetta og prófa 

fjölbreyttar leiðir með nemendum í öðrum bekk sá ég að þetta gagnaðist þeim vel og ég náði 

til fleiri nemenda en áður.  

Þegar ég hófst handa við þessa vinnu þá hafði ég þær hugmyndir að það yrði ekkert 

mál að breyta um kennsluhætti og ég ætlaði mér bara að finna hinu réttu aðferðir svo ég 

myndi ná til allra. Ég komst þó fljótt að því að þetta er ekki svo einfalt. Það tekur tíma að 

þróa nýjar aðferðir og kynna nemendur fyrir þeim.  

Það er mikill ávinningur að vita hvers konar kennari maður vill vera og vera 

meðvitaður um eigin starfskenningar. Við framkvæmd þessarar starfendarannsóknar þar 

sem ég rýndi í mína eigin starfshætti sá ég að ég vil verða sá kennari sem er tilbúin að leita 

lausna við prófun nýrra aðferða og þróun á fjölbreyttum leiðum í stærðfræðikennslu. 

Með því að beyta starfendarannsóknum er hægt að bæta sig í starfi og sjá hluti sem 

maður sér ekki dagsdaglega. Sá lærdómur sem ég hef dregið af gerð starfendarannsóknar er 

að ég mun stögðugt vera að þróa nýjar aðferðir sem munu auka færni mína sem 

stærðfræðikennari. 

Ég tel að vinnan við þessa ritgerð hafi verið afar lærdómsrík og skemmtileg. Ég hef 

þroskast í starfi og sé að það að breyta um aðferð er ekki gert í einni svipstundu. Ég tel að ég 

sé á réttri leið í að verða kennari sem mun minnka notkun eiginlegra kennslubóka inn í 

skólastarfi.  
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Viðauki A: Tilkynning til foreldra 

 

Kæru foreldrar/ forráðamenn  

Nú er ég að vinna að lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði. Verkefnið 

felst í því að ég er að þróa fjölbreyttar leiðir í stærðfræðikennslu og skoða hvernig þær nýtast 

nemendum.   

Áhugi minn á þessu efni er sá að ég vil verða sá kennari sem nær til allra nemenda, því ekki 

ná allir að tileinka sér sömu aðferð við að læra.  

Ég hef mikinn áhuga á að verða kennari sem nær til allra nemenda. Ég tel því mikilvægt að 

bjóða nemendum upp á margar leiðir því ekki hentar öllum það sama. Öll gögn sem ég mun 

vinna með verða meðhöndluð af fullum trúnaði.  

Ef þú/þið óskið eftir að gögn frá ykkar barni verði ekki með í rannsókninni, þá bið ég ykkur 

vinsamlegast um að senda mér tölvupóst.   

 

Með kveðju og fyrirfram þökk,  

Tinna Arnardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


