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Ágrip 

Í mínu kennaranámi hef ég kynnst mörgum hliðum á kennarastarfinu, fræðst um hinar ýmsu 

kennsluaðferðir sem rannsóknir sýna að beri árangur í stærðfræðikennslu og fengið leiðsögn í 

gerð smærri kennsluáætlana. Það kom mér þó alltaf á óvart í vettvangsnámi að ég sá ekki 

kennara beita þeim kennsluaðferðum sem ég hef fræðst um í mínu námi. Því þótti mér 

athyglisvert að skoða hvernig starfandi kennarar skipuleggja stærðfræðikennsluna sína svo 

allir nemendur fái kennslu við hæfi. 

Til þess að skoða betur skipulag stærðfræðikennslu leitaði ég í skrif fræðimanna og skoðaði 

þær kennsluaðferðir sem hafa verið kynntar fyrir mér í náminu mínu á Menntavísindasviði sem 

snúa að stærðfræðikennslu á yngsta stigi grunnskólans. Til þess að fá betri yfirsýn yfir skipulag 

stærðfræðikennslu tók ég þá ákvörðun að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem gögnum 

var safnað með hálfopnum viðtölum, en tekin voru viðtöl við fjóra starfandi kennara, sem bæði 

starfa á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Kennararnir bjuggu yfir mismunandi reynslu 

og höfðu ólíka sýn á stærðfræðikennslu sem studdi mig í að sjá hversu mikið val þeir hafa og 

út frá hvaða viðmiðum þeir skipuleggja og hugsa kennsluna sína.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að allir kennararnir höfðu mjög opið skipulag, þar sem 

þeir hafa svigrúm til þess að skipuleggja hvern dag fyrir sig, en allir kennararnir töldu að það 

hentaði mjög vel fyrir kennslu með fjölbreyttan nemendahóp. Flestir kennarana notuðu 

vinnubækur á misjöfnu erfiðleikastigi til þess að einstaklingsmiða kennsluna sína, en einn 

viðmælenda minna taldi að einstaklingsmiðun fælist ekki endilega í getuskiptu námsefni, 

heldur með því að bjóða fjölbreyttum nemendahóp upp á fjölbreytta kennsluhætti, þar sem 

misjafnt er hvaða kennsluhættir henta hverjum og einum.  

Út frá fræðilegu efni sem ég aflaði mér við ritun þessarar ritgerðar og þeim niðurstöðum sem 

rannsóknin leiddi í ljós útbjó ég 14 vikna kennsluáætlun fyrir 2. bekk grunnskóla, en áætlunin 

miðar við að nemendur séu að hefja nám aftur eftir sumarfrí. Með þessari áætlun er 

markmiðið að reyna að útbúa skipulag sem hentar fjölbreyttum nemendahópi þar sem nýttar 

eru fjölbreyttar aðferðir við kennsluna.  

Með því að nota fjölbreytta kennsluhætti í kennslunni er nemendum gefið tækifæri til þess að 

auka skilning sinn og öðlast jákvætt viðhorf til greinarinnar.  
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Abstract 

In my education studies, I have learnt about many aspects of teaching, studied various 

teaching methods that studies show have an impact on mathematical education, and had 

guidance in making small scale teaching plans. However, it was always surprising to me that 

in my field experienceI did not see teachers using the teaching methods I have read about in 

my studies. Therefore, it was interesting to me to consider how teachers plan their math’s 

teaching so that all students receive appropriate instruction. 

In order to understand better the organization of mathematics education, I studied academics 

writing and examined the teaching methods in mathematics education at the youngest level 

of elementary school, introduced to me in my education at the School of Education of the 

University of Iceland. In order to get a better view of the organization of mathematics 

education, I decided to conduct a qualitative study where data was collected by semi-

structured interviews. Participants were four teachers; some of whom were working in the 

capital Reykjavík and others in the rural areas. The teachers had different teaching 

experiences and had different views of teaching mathematics which helped me see how many 

choices they have and on what criteria they base the organization and ideas of their teaching. 

The main findings of this study are that all four teachers had a very openteaching plan, 

allowing them to plan each day.  All of them thought it was very suitable for teaching a diverse 

group of students. For differentiation, most of the teachers used workbooks with various 

levels of difficulty but one of my interviewees considered that differentiation did not 

necessarily include teaching materials at various levels of difficulty, but by offering a wide 

range of teaching methods to a diverse group of students, as different teaching methods are 

suitable for different individuals. 

Based on the theoretical chapter of this paper and the results of the study, I prepared a 14-

weeks teaching plan for the 2nd grade in elementary school, but the program is intended for 

studentsin the beginning of the school year. With this plan, I am trying to create a learning 

experience that fits a diverse group of students, utilizing diverse teaching methods. 

By using a variety of teaching methods in the classroom, students are given the opportunity 

to improve their mathematical understanding and create a positive attitude towards 

mathematics 
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1 Inngangur  

Á Íslandi hafa öll ungmenni greiðan aðgang að menntun en 10 ára skólaskylda er í landinu þar 

sem börn sækja almennt skóla frá 6 til 16 ára aldurs. Öllum skólum ber að kenna samkvæmt 

gildandi aðalnámskrá grunnskóla en með því er reynt að tryggja sambærilega menntun allra, 

óháð skóla, bæjarfélagi eða landshluta. Í kennslu er erfitt að ganga út frá því að sama 

kennsluskipulagið henti fyrir alla og er því mikilvægt að kennari reyni að mæta fjölbreyttum 

nemendahóp á skapandi hátt þar sem nemendum er mætt á einstaklingsgrundvelli. Þeir sem 

kenna stærðfræði gegna mikilvægu hlutverki, því það hvernig staðið er að kennslunni hefur 

mikið að segja um þróun stærðfræðilegrar hugsunar hjá nemandanum. Þegar stærðfræði er 

kennd er ekki sjálfgefið að kennslan skili sér það vel til nemandans að hann skilji tilgang þess 

sem hann var að gera og nái nægilega góðum tökum á inntakinu þannig að hann geti nýtt það 

við margskonar aðstæður. Því er mikilvægt að stærðfræðikennsla sé fjölbreytt og skemmtileg 

svo hún nái til sem flestra nemenda og að þeir skilji hana og tilgang hennar. Í aðalnámskrá 

segir að skólastarf eigi að vera skipulagt í anda skóla án aðgreiningar en með því er átt við að 

allir nemendur fái tækifæri til þess að stunda nám við hæfi óháð atgervi þeirra og stöðu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Kennarar hafa almennt mikið val þegar kemur að skipulagi 

kennslunnar en þeir þurfa þó að hafa í huga að skapa nemendum tækifæri til að ná 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár og markmiðum náms í grunnskóla sem getur verið vandasamt 

verk með fjölbreyttan nemendahóp. 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða skipulag stærðfræðikennslu á yngsta stigi og reyna 

að finna leiðir til þess að skipuleggja stærðfræðikennslu sem hentar fjölbreyttum 

nemendahópi þannig að allir nemendur fái tækifæri til þess að læra. Markmiðið er auk þess 

að undirbúa mig sem kennara til þess að skipuleggja stærðfræðikennslu. Verkefnið getur 

gagnast öðrum sem eru að skipuleggja stærðfræðikennslu á yngsta stigi grunnskóla. Það að 

skoða hvernig mín sýn á skipulag stærðfræðikennslu er, getur verið hvetjandi og opnað augu 

lesandans fyrir öðruvísi skipulagi sem gæti hentað ákveðnum nemendahópi. Gagnlegt getur 

verið að skoða ólíkar hugmyndir um kennsluskipulag þar sem kennarar eiga oft erfitt með að 

finna hugmyndum sínum farveg í kennslunni. 

Mér finnst afar brýnt að kennarar myndi sér skoðun á því hvaða skipulag gæti hentað þeirra 

nemendahóp. Þeir þurfa því ekki að finna upp hjólið í þeim efnum heldur geta þeir skoðað 
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verkefni annarra og kennslugögn sem fjalla um skipulag stærðfræðikennslu og tekið úr því það 

sem þeim finnst áhugavert og hentar þeirra nemendahóp hverju sinni. En í þessu verkefni er 

leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig má skipuleggja stærðfræðikennslu til þess 

að allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við hæfi?  

Ritgerðin er byggð upp á þann veg að fyrst er fjallað um stærðfræðinám og -kennslu, bæði á 

fræðilegan hátt sem og hagnýtan. Því næst er farið yfir hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla, 

hvað í þeim felst og hvernig má mæta þeim í kennslu. Námsumhverfi innan skólastofunnar er 

síðan skoðað út frá mismunandi hugmyndum fræðimanna. Þar á eftir geri ég grein fyrir 

rannsókn þessa verkefnis, þar sem ég tók viðtöl við starfandi kennara og greindi niðurstöður 

viðtalanna niður í þemu. Ég nýtti mér síðan fræðin og rannsóknina til þess að setja upp 

kennsluáætlun fyrir eitt misseri í öðrum bekk. 
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2 Stærðfræðikennsla 

Margir hugsa um að stærðfræðinám felist í því að læra tilteknar aðferðir til þess að leysa dæmi. 

Stærðfræðikennsla snúist þá um að kenna þessar aðferðir á skýran og skipulegan hátt. En 

stærðfræðin fjallar um svo margt annað; hún leitast m.a. við að útskýra, finna merkingu, 

mynstur, kerfi og líkindi (Copley, 2010). Hún er tæki mannsins til þess að skapa og hefur alltaf 

verið mikilvægur þáttur í menningu og menntun (Bergamini, 1966). Í gildandi aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er fjallað um megintilgang stærðfræðináms. Þar segir að stærðfræðin hjálpi 

okkur að skilja umhverfi okkar, náttúru og samfélag en á sama tíma gefi hún okkur tækifæri til 

þess að hafa áhrif á það. Hún byggir á menningarlegum margbreytileika og mótast af þörfum 

fólks til þess að leysa þau verkefni og vandamál sem koma upp í ólíkum samfélögum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að stærðfræði sé ólík öðrum greinum á þann veg 

að allar niðurstöður í henni eru staðfestar með röksemdafærslum. Hún er óhlutbundin og 

hefur orðið að alþjóðlegu tungumáli þar sem einstaklingar lýsa hugmyndum sínum og vinna út 

frá þeim. Megintilgangur stærðfræðináms í grunnskólum er samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla að „nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í 

fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 209).  

Svo hægt sé að nýta stærðfræðina verðum við bæði að hafa færni til þess að beita henni og 

skilja hana. Við fæðumst hvorki með færni né skilning heldur er það eitthvað sem við höfum 

tækifæri til þess að öðlast í gegnum ævina. Færni fæst með æfingu og endurtekningu en 

skilningur ræðst af því að ná valdi á hugmyndum og sköpun nýrra tenginga við fyrri þekkingu 

(Van De Walle, 1998). 

Hugtökunum kunnátta og skilningur er oft ruglað saman og litið á þau sem jafngild. Hægt er 

að læra margt og leggja á minnið án þess að skapast hafi skilningur (Van De Valle, 1998). Í 

bókinni Making sense er hugtakið skilningur skilgreint svona: Við skiljum ef við sjáum hvernig 

hlutirnir tengjast öðrum hlutum sem við þekkjum (Hiebert, Carpenter, Fennema, Fuson, 

Wearnie, Murray, ... Human, 1997). Lærdómurinn felst í að finna út hver tengingin er, eins og 

á milli samlagningar og margföldunar eða frádráttar og deilingar. Þá er ekki verið að tala um 

að nemendur skuli finna upp hjólið heldur leyfa stærðfræðilegri hugsun að þróast áfram, 
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þroskast og leyfa þeim að uppgötva stærðfræðina upp á eigin spýtur með leiðsögn (Van De 

Walle, 1998). 

Hér að neðan verða skoðaðir ólíkir kennsluhættir í stærðfræði sem ég tel heppilegt að vinna 

út frá við skipulagningu fjölbreyttrar stærðfræðikennslu. Leitað er leiða sem henta til þess að 

styðja nemendur við að vinna að hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla.  

2.1 Kennsluhættir í stærðfræði 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) á skólinn að veita hverjum og einum nemanda 

kennslu við hæfi og koma til móts við þarfir allra nemenda. Þessi setning lítur vel út á blaði en 

það getur verið vandasamt verk fyrir kennara að skipuleggja slíka kennslu. Kennari þarf að nýta 

fjölbreyttar leiðir og þar sem útgefið námsefni miðast við árganga þarf að aðlaga nálgun og 

inntak að ólíkum nemendum. Þegar skoðaðar eru leiðir sem kennari getur farið í kennslu sinni 

í stærðfræði er engin ákveðin gullin leið sem er sú rétta og verður því kennarinn að prófa sig 

áfram og finna hvað hentar hans nemendahóp hverju sinni. Kennarinn þarf að vera reiðubúinn 

til þess að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir en til þess þarf hann að safna viðeigandi 

upplýsingum um stöðu nemenda í stærðfræði. Slíkum upplýsingum má safna með því að bjóða 

nemendum upp á opin verkefni og verklega vinnu sem gefur kennaranum tækifæri til að átta 

sig á stöðu nemandans, bæði í stærðfræði og vinnubrögðum. Áframhaldandi kennsla ætti því 

að byggja á þeim upplýsingum sem kennarinn hefur safnað um nemendur sína en mikilvægt 

er að hann viti hvað nemandinn hefur tileinkað sér, hvernig hann hugsar stærðfræðilega og 

hvar áhugasvið hans liggur til þess að geta mætt nemandanum þar sem hann er staddur þar 

sem unnið er með bæði styrk- og veikleika hans (Ginsburg, 2009). Þegar kennslan byggir á 

ítarlegum upplýsingum, líkt og nefnt er hér að ofan, má bera nýjar niðurstöður prófa eða 

kannana við eldri til þess að kanna svörun nemandans við kennslunni, hvort nemandanum hafi 

farið fram eða ekki (Clarke, 2003). Ein gullin regla í stærðfræðikennslu er: „Það sem hefur mest 

áhrif á nám er hvað nemandinn veit fyrir. Gakktu úr skugga um hvað það er og kenndu honum 

síðan í samræmi við það” (Dóróþea Reimarsdóttir, 2011). 

Alrö og Skovsmose (2004) lýsa hinni hefðbundnu stærðfræðikennslu sem umhverfi sem 

einkennist af æfinganálgun. Í slíku umhverfi er aðalatriðið að leysa dæmin í kennslubókinni. 
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Kennslan einkennist af því að kennarinn spyr spurninga og nemendur giska á og reyna að gera 

það sem kennarinn ætlast til af þeim án þess að vera vissir um hvað það sé. 

Margir telja að nemendur verði að kynnast fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að viðhalda 

áhuga sínum. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er sagt frá beinni og óbeinni kennslu: 

„Bein kennsla, samkvæmt skilgreiningu Kaplan, byggist á skýrum markmiðum, 

verkefnum sem eru sett fram í vel skipulagðri röð, góðum útskýringum og dæmum, 

spurningum og hæfilegri þjálfun. Undir óbeina kennslu flokkar Kaplan ýmsar 

leitaraðferðir og uppgötvunarnám sem byggir á spurningum, athugunum og 

heimildaöflun þar sem nemendur eiga að uppgötva það sem þeim er ætlað að 

gera„ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 35). 

Bein kennsla er sú leið sem flestir kennarar velja en óbein kennsla nýtist nemendum einnig vel 

við stærðfræðinám. Hún gefur þeim kost á að leita lausnarleiða og nýta fyrri þekkingu um leið 

og þeir byggja upp nýja. Slík kennsla gefur kennaranum tækifæri til þess að ræða við nemendur 

sína og greina hver skilningur þeirra sé á viðfangsefninu en ekki aðeins kunnáttu þeirra. Í 

bókinni Making sense er fjallað um að allir geti lært stærðfræði, sé hún kennd til skilnings. Ekki 

sé ein kennsluaðferð sem henti öllum og verði kennslan að taka mið af því svo nemendur geti 

nýtt sér hana (Hiebert o.fl., 1997). Bein og óbein kennsla eru því tvær mismunandi nálganir í 

kennslu sem kennarinn getur nýtt sér við skipulagningu kennslunnar. 

Til eru mismunandi kennsluaðferðir sem kennari getur notfært sér í kennslu. Sumar snúa að 

beinni kennslu meðan aðrar snúa að óbeinni kennslu. Það er kennarans að ákvarða hvers 

konar kennsluaðferðir henta hans hóp en hann verður einnig að fá tækifæri til þess að prófa 

sig áfram til þess að sjá hvað hentar. 

2.1.1 Umræður í stærðfræði 

Nemendur hugsa oft ekki mikið um hvernig þeir ræða saman um stærðfræðileg viðfangsefni 

og hvort það skipti máli hvernig þeir tala saman. Mikilvægt er að kennarinn hafi þekkingu á 

leiðum til þess að skapa umræður. Gott getur verið að styðjast við nokkrar megin reglur: 

• Hópurinn deilir öllum viðeigandi upplýsingum sín á milli 

• Rökstyðja þarf bæði fullyrðingar og skoðanir 
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• Hægt er að mótmæla og ræða tillögur og skoðanir í hópnum 

• Farið er yfir alla valkosti áður en ákvörðun er tekin um málefnið þar sem öllum er 

frjálst að tala og segja sína skoðun 

• Hópfélagar eiga að hvetja hvern annan til þess að tjá sig 

• Hópurinn á alltaf að reyna að komast að samkomulagi um málefnið  

• Hópurinn tekur sameiginlega ábyrgð á öllum ákvörðunum sem þeir hafa tekið 

(Dawes, Mercer og Wegerif, 2000). 

Þegar grunnreglurnar hafa verið settar þarf kennarinn að sjá til þess að þeim sé fylgt. 

Kennarinn þarf að fylgja því eftir að lífleg umræða skapist á milli nemenda, þar sem krafa er 

gerð til nemenda að vera virkir þátttakendur, sem og gagnrýnir þar sem leitast er eftir 

rökstuðningi hjá nemandanum. Markmiðið með umræðunum er þó að fá hópinn til þess að 

vinna saman, ígrunda saman og taka sameiginlega ábyrgð á því sem sett er fram. Í umræðum 

gefst nemendum tækifæri til þess að æfa sig í notkun tungumálsins, hugsa saman og hlusta 

hver á annan. Kennarinn byggir oft upp aðstæður fyrir bekkjarumræður þannig að hann leggur 

fyrir þraut. Nemendur glíma við þrautina með stuðningi kennarans. Hann leiðir síðan 

umræðurnar og gætir þess að jafnrétti sé gætt svo allir nemendur fái tækifæri til þess að tjá 

sig (Dawes, Mercer, Wegerif, 2000). 

Þegar kennarinn skipuleggur umræður í stærðfræðikennslunni stendur honum til boða að nota 

tvennskonar nálgun á umræðurnar. Hann getur valið að virkja allan bekkinn til þátttöku í 

umræðunum eða skipta bekknum upp í smærri hópa. Þegar kennarinn ræðir við allan bekkinn 

er mikilvægt að beina sjónum að því stærðfræðilega viðfangsefni sem verið er að kanna hverju 

sinni, því þarf kennarinn að vera mjög meðvitaður um það hvaða atriði hann vill að nemendur 

velti fyrir sér og ræði og að hann veki athygli nemenda á þeim þáttum með viðbrögðum sínum 

(Petersen og Mogensen, 2000a). 

Þegar skapa á umræður þá er oft farin sú leið að spyrja spurninga til þess að halda samræðunni 

gangandi. Spurningar skiptast í tvo flokka. Þeir eru: 

• Lokaðar spurningar 

• Opnar spurningar 
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Útskýra má lokaðar spurningar á þann veg að aðeins eitt rétt svar sé við spurningunni og lítið 

reyni á rökhugsun nemandans við að svara henni. Oftast er fullnægjandi að aðeins einn 

nemandi svari spurningunni og ekki er kallað eftir skoðunum annarra. Slíkar spurningar eru 

oftast notaðar til þess að rifja upp ákveðnar staðreyndir. Opnar spurningar hafa hins vegar 

ekki eitt ákveðið „rétt svar“ heldur kallar spurningin á mörg svör og krefst hugmyndaflugs, 

rökhugsunar og innsæis þeirra sem svara. Svör við opnum spurningum eru ekki rétt eða röng, 

öll svör eru tekin til greina en þau geta verið misgóð (Ingvar Sigurgeirsson, 2016).  

Góð leið til þess að skapa umræður í stærðfræði er því að spyrja opinna spurninga. Þá kemur 

fram hvernig nemendur skilja viðfangsefnið og hvort þeir geti sett hugsun sína skýrt fram og 

rökstutt leiðir sínar.  

Dæmi um opnar spurningar: 

• Hvað sérðu? 

• Getur þú sagt mér meira um þetta vandamál? 

• Hvað veistu? 

• Hvað ertu að hugsa? 

• Hvernig fannstu þetta út? 

• Hvað getum við reynt? 

• Hefur einhver aðra hugmynd?  

• Getur þú útskýrt með þínum orðum hvað bekkjarfélaginn þinn var að segja?  

(Van de Walle, 1998). 

Hlutverk kennarans er því að skapa aðstæður til umræðna með því að spyrja þá opinna og 

krefjandi spurninga, vera til staðar fyrir þá, leiðrétta misskilning, skipuleggja aðstæður, vera 

verkstjóri og breyta upplýsingum í þekkingu. Kennarinn gegnir lykilhlutverki í því að gera 

umræðurnar markvissar svo að nemendur geti dregið lærdóm af umræðunum (Petersen og 

Mogensen, 2000a).  

Hægt er að spyrja margra mismunandi spurninga, en markmiðið með spurningunum sem við 

spyrjum getur verið fjölþætt, eftir því hvaða upplýsingum við erum að leita eftir. Í 

kennsluleiðbeiningum Átta-tíu koma fram níu mismunandi markmið með spurningum sem 
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hægt er að spyrja í stærðfræðikennslu (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2006). Listinn hér að neðan kemur fram í kennsluleiðbeiningum Átta-tíu. 

Markmið spurninga Lýsing Dæmi 

1. Safna upplýsingum, 

athuga aðferð, leiða 

nemendur í gegnum 

aðferð. 

Krefst beins svars, venjulega rangt 

eða rétt, æfir þekktar staðreyndir 

eða ferli, nemendur setja fram 

staðreyndir eða lýsa ferli. 

• Hvert er gildi x í þessari jöfnu?  

• Hvernig myndir þú merkja 

punktinn? 

2. Að setja inn hugtök. Þegar hugmyndir eru í umræðu, 

ýtir undir rétta stærðfræðilega 

notkun hugtaka í umræðum. 

• Hvað er þetta kallað í stærð-

fræði? 

• Hvernig gætum við skráð þetta 

stærðfræðilega rétt? 

3. Að rannsaka stærð-

fræðilega merkingu og 

tengsl. 

Bendir á undirliggjandi stærð-

fræðileg tengsl og merkingu. Býr 

til tengsl milli stærðfræði-

hugmynda. 

• Hvað er þetta x á myndinni?  

• Hvað þýðir hugtakið líkindi? 

4. Greining, að fá nemend-

ur til að útskýra eigin 

hugsun. 

Skýrir hugsun nemenda. Fær nem-

endur til að rannsaka eigin hugsun 

til gagns fyrir þá sjálfa og allan 

bekkinn. 

• Hvernig fékkstu tíu? 

• Getur þú útskýrt hugmynd þína? 

5. Að koma af stað 

umræðum. 
Gerir öðrum nemendum bekkjar-

ins mögulegt að bæta við og gefa 

viðbrögð við hugmyndum í um-

ræðum. 

•Er einhver sem hefur aðra skoð-

un? 

• Hvað sagðir þú, Jóhann? 

6. Að tengja og nota. Bendir á tengsl milli stærðfræði-

legra hugmynda og stærðfræði og 

annarra sviða náms og lífs. 

Í hvaða öðrum aðstæðum gætir 

þú notað þetta?  

• Hvar annars staðar höfum við 

notað þetta? 

7. Að víkka hugsun. Víkkar aðstæður sem rætt er í, þar 

sem svipaðar hugmyndir mætti 

nota. 

Gæti þetta virkað með öðrum töl-

um? 

8. Stefna og sjónarhorn. Hjálpar nemendum að horfa 
markvisst á meginatriði eða sjón-
arhorn á aðstæður til að ýta undir 
lausnir þrauta. 

•Um hvað er spurt?  

• Hvað er mikilvægt? 
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9. Að búa til samhengi. Ræðir um málefni fyrir utan 

stærðfræði til að gera kleift að -

tengja við stærð fræði seinna 

Hvaða happdrætti gæti þetta ver-

ið?  

• Hve gamall þarftu að vera til að -

spila í happdrætti? 

(Boaler og Humhreys, 2005. bls. 37; þýðing: Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006, 

bls. 9). 

Þrátt fyrir að margar tegundir spurninga séu í boði þegar stærðfræðikennsla á sér stað eru 

spurningar af gerð 1 algengastar í kennslustofunni. Þeir kennarar sem almennt nota 

sveigjanlegri kennsluhætti nota spurningar af gerð 4 þar sem þeir óska eftir nánari útskýringu 

í framhaldi. Þegar kennarar undirbúa kennslu sína verða þeir í framhaldi af því að undirbúa 

hvaða spurninga þeir ætli að spyrja, svo markmið kennslunnar náist með sem bestum hætti 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006). Gott er að nota sem flestar gerðir 

spurninga, því sé það gert nær kennarinn að framkalla dýpra nám hjá nemendum sínum en að 

auki fær hann meiri upplýsingar um það hvernig nemendur hans hugsa og skilja (Boaler og 

Humfreys, 2005).  

2.1.2 Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna 

Nám sem byggist á hugsun er forsenda þess að skilningur skapist. Stærðfræðikennsla byggð á 

skilningi barna er kennsluaðferð en hún byggir, líkt og nafnið gefur til kynna, á þeirri hugmynd 

að nemendur læri stærðfræði út frá eigin skilningi. Nemendur fá tækifæri til þess að tjá sig og 

ræða um þá þraut sem leysa á. Ekki hugsa allir nemendur eins, þar af leiðandi fara nemendur 

sínar eigin leiðir til þess að kljást við ákveðna þraut sé þeim gefið svigrúm til þess. 

Kennsluaðferðin er byggð á rannsóknum um þróun stærðfræðihugsunar hjá börnum og 

fyrirmælum kennara sem ýta undir þá þróun (Carpenter o.fl., 1999).  

Nemendur byggja upp skilning sinn á stærðfræðihugmyndum með stuðningi kennara. Ef 

kennari þekkir hugsanagang nemenda sinna getur hann valið verkefni og vinnubrögð sem 

hæfa og ýta undir að nemendur dýpki skilning sinn (Van De Walle, 1998). Aðferðin er byggð á 

því að nemendur kljást við þrautir einir og með bekkjarfélögum sínum undir leiðsögn kennara. 

Með notkun markvissra spurninga er hægt að ýta undir að nemendur velti fyrir sér ákveðnu 

vandamáli, bæði einir og í umræðum. Slíkt leiðir til þess að nemendur dýpka skilning sinn. Með 
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því að hlusta á lausnarleiðir nemenda greinir kennarinn skilning nemandans á vandamálinu og 

getur fylgst með þróun stærðfræðilegrar hugsunar hans (Carpenter, Fennema, Franke, Levi, 

Empson, 1999). Jónína Vala Kristinsdóttir greinir frá rannsókn Carpenter og Moser (1984) þar 

sem þeir setja fram kortlagningu á því hvernig börn skilja þrautir, leysa þær og þróa skilning 

sinn. Þar var bæði skoðað hvernig nemendur skilja þrautir af mismunandi gerð sem og hvernig 

lausnarleiðir þeirra þróuðust frá mjög hlutbundinni vinnu yfir í huglæga (Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2004). Niðurstöður rannsókna Carpenter og samstarfsmanna eru settar fram 

hér í töflu og sýna hvernig börn leysa þrautir á ólíkan hátt.  

Sameina 

Niðurstaða óþekkt Breyting óþekkt Upphaf óþekkt 

Elísa átti 6 bolta. Fannar gaf henni 
5 í viðbót. Hversu marga bolta á 
Elísa? 

 

Elísa á 7 bolta. Hvað vantar hana 
marga til þess að eiga 14? 

Elísa átti nokkra bolta. Fannar gaf 
henni 7 við viðbótar og nú á hún 
16. Hvað átti hún marga bolta í 
upphafi? 

Að skilja 

Niðurstaða óþekkt Breyting óþekkt  Upphaf óþekkt  

Elísa á 11 bolta. Hún gaf Fannari 5. 
Hversu marga bolta á hún eftir?  

Elísa átti 14 bolta. Hún gaf Fannari 
nokkra bolta og nú á hún 7 eftir. 
Hversu marga bolta gaf hún 
Fannari?  

Elísa átti nokkra bolta. Hún gaf 
Fannari 5 bolta og nú á hún 8 eftir. 
Hversu marga gaf hún Fannari?  

 

Hluti - hluti - heild 

Heild óþekkt  Hluti óþekktur  

Elísa á 5 bláa bolta og 9 gula. Hversu marga bolta á 
hún samtals? 

Elísa á 14 bolta. Hún á 5 boltum fleiri en Fannar. 
Hversu marga bolta á Fannar? 

 

Bera saman  

Mismunur óþekktur Samanburðarmagn óþekkt Viðmið óþekkt 

Elísa á 14 bolta en Fannar á 7. Hvað 
á Elísa miklu fleiri bolta en Fannar?  

Fannar á 7 bolta. Elísa á 8 boltum 
fleiri en Fannar. Hvað á Elísa marga 
bolta?  

Elísa á 18 bolta. Hún á 7 boltum 
fleiri en Fannar. Hversu marga 
bolta á Fannar?  

Byggt á töflu frá Carpenter et al. (1999). Stuðst við þýðingu Jónínu Völu Kristinsdóttur (2004).  

 

Rannsóknin leiddi í ljós mikilvægi þess að gefa börnum tækifæri til þess að ákvarða eigin 

lausnarleiðir út frá fyrri reynslu þeirra og þroskastigi. Taflan sem sýnd er hér að ofan getur 
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aðstoðað kennarann í því að greina hvernig hugsun nemenda er um þrautina sem er mikilvægt 

fyrir kennara til þess að geta stutt nemandann áfram í náminu.  

2.1.3 Rannsóknarlandslag 

Rannsóknarlandslag felur í sér að bæði kennari og nemendur eru leitandi, spyrjandi og 

rannsakandi. Notaðar eru spurningar eins og „hvað ef...?“ og „hvers vegna það?“. Nálgunin er 

sett fram sem andstæða venjulegs dæmareiknings. Kennarinn undrast á viðfangsefninu og 

kastar fram spurningum og ætlar nemendum að gera slíkt hið sama. Kennarinn notar umræður 

til þess að draga fram kunnáttu og skilning nemenda og sýnir fram á tengsl milli fræða og fyrri 

reynslu. Markmiðið er að styrkja tengslin með því að vinna með opin merkingarbær og 

skapandi verkefni. Kennarinn leiðir vinnuna áfram en ýtir jafnframt undir að nemendur hugsi 

sjálfstætt út frá eigin forsendum og reynslu (Alseth og Rosseland, 2006). Þegar þessi nálgun er 

notuð í kennslu getur kennarinn breytt tölum í kennslunni út frá getu nemandans með því að 

breyta námsefninu á meðan kennslustundin fer fram, þ.e. „hvað ef þú notar aðrar tölur?“ eða 

„hvað ef þetta væri samlagning en ekki frádráttur?“. Markmiðið með kennslunni er að fá 

nemandann til þess að dýpka skilning sinn á stærðfræðinni í stað þess að vera í kappi við 

tímann að klára sem flest dæmi (Alseth og Rosseland, 2006).  

Í kennslustund þar sem rannsóknarlandslag er notað eru iðulega sett fram opin dæmi á 

mismunandi erfiðleikastigum. Fyrsta stigið væri að setja fram lausn á hlutbundin máta. Á öðru 

stigi ættu nemendur t.d. að setja fram lausnirnar sínar á fleiri en eina vegu. Á þriðja stiginu 

ættu nemendur að finna út reglu eða alhæfingu út frá vinnunni sinni þar sem þeir rökstyðja 

mál sitt. Kennarinn verður að fullvissa sig um að nemandinn sé hæfur til þess að leysa verkefnið 

á því stigi sem hann biður hann um, en það er gert til þess að koma í veg fyrir að nemandinn 

upplifi sig í aðstæðum þar sem hann ræður ekki við dæmið sem gæti leitt til áhugaleysis. Það 

skiptir því meira máli að nemendur læri og skilji það sem þeir eru að fást við, til þess að öðlast 

sem besta hæfni og skilning sem skilar þeim góðum árangri (Alseth og Rosseland, 

2006). Mikilvægt er að kennarinn átti sig á því að erfitt getur verið að sjá fyrir hvert verkefnið 

leiðir nemendurna. Það er því mikilvægt að kennarinn stýri verkefninu á þá braut sem því var 

ætlað, án þess að gefa nemendunum of miklar upplýsingar um það hvers sé ætlast af þeim 

(Alseth og Rosseland, 2006).  
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2.1.3.1 Útikennsla  

Hugmyndafræði rannsóknarlandslags má yfirfæra yfir á útikennslu, en líkt og hugtakið gefur 

til kynna felur það í sér nám og kennslu sem fer fram úti; fyrir utan kennslustofuna. Kennarinn 

skipuleggur útikennsluna með það í huga að nemendurnir læri ákveðin atriði sem eru í takt við 

gildandi námskrá. Kennarinn verður þó að hafa það í huga að nemendurnir geta lært eitthvað 

annað en lagt var upp með í fyrstu. Flestir nemendur hafa átt góða stund tengda útiveru, þar 

sem þeir rannsaka sitt nánasta umhverfi og nágrenni. Nemendur verða að fá tækifæri til þess 

að rækta tengsl sín við sitt nánasta umhverfi. Hefðbundið skólastarf hefur oft á tíðum verið of 

bundið við skólastofuna, þ.e. að nemendur séu að vinna inni í sinni umsjónarstofu, í 

skólabókum eða örðum verkefnum sem eru skipulögð af kennara. Mikill áhugi er að vakna hjá 

kennurum að nota meiri útikennslu þegar þeir skipuleggja nám nemenda sinna (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum (2014) er fjallað um mismunandi gerðir af 

útikennslu þar sem greint er á milli hvaða aðferð er verið að beita út frá mismunandi nálgun. 

Aðferðirnar sem teknar eru fyrir í bókinni eru útivera, grenndarkennsla, vettvangsferðir og 

staðtengt nám. Munurinn á milli flokka felst í hvort unnið er skipulega að verkefnum, hvort 

farið sé í ferðir eða að verkefnin beinist að nærumhverfi skólans.  

Í útikennslu í stærðfræði gefst kennaranum tækifæri til þess að rannsaka ákveðið viðfangsefni 

með nemendum. Útikennsla gefur tækifæri á því að vinna með opin verkefni og tengja 

viðfangsefnið við reynsluheim nemendanna. Kennarinn getur því fengið nemendurna til þess 

að æfa ályktunarhæfni með því að reyna að greina hversu mörg lauf eru á trjánum, hversu 

margir steinar eru á stéttinni eða hversu margar spýtur séu á klæðningu skólans. Út frá slíkum 

pælingum geta myndast góðar umræður þar sem nemendur fara að ígrunda með kennara. 

Samræðurnar þróast gjarnan í að velta vöngum yfir hinum ýmsu breytum og eru nemendurnir 

því farnir að nota til dæmis samlagningu, frádrátt og deilingu til þess að gera betur grein fyrir 

hugsunum sínum og átta sig betur á samhenginu (Pond og Lee, 2011). Í útikennslu fá 

nemendur auk þess tækifæri til þess að skoða mismunandi form og lögun hluta og framkvæma 

ýmsar mælingar sem tengjast reynsluheimi þeirra. 
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Ávinningur útikennslu er margskonar, en nemendur sem fá tækifæri til þess að taka þátt í 

útikennslu fá tækifæri til þess að öðlast betra aðgengi að helstu leiðum til náms (gegnum sjón, 

heyrn og hreyfingu). Þeir kostir sem kennari getur búist við að finna eru:  

• Aukinn áhugi nemenda 

• Fleiri auðlindir sem hægt er að nota í kennslu 

• Samþætting námsgreina sem skilar sér í fjölbreyttara námi  

• Skapandi hugmyndir og rannsakandi hugarfar 

• Lausnarmiðuð hugsun og hugmyndir 

• Aukinn skilningur á tilgangi og mikilvægi stærðfræðinnar 

• Sýn á milli kenningar og náms  

• Aukið sjálfstæði og bætt viðhorf til náms 

• Aukin námsgleði 

• Skilningur á því að umhverfið okkar býður upp á tækifæri til náms og ánægju 

Það að læra stærðfræði í útikennslu er ekki aðeins til þess að veita nemendum fjölbreyttara 

námsframboð heldur einnig til þess að styrkja nemendurna á einstaklingsgrundvelli til þess að 

skilja viðfangsefnið, rannsaka það og ígrunda (National centre for excellence in the teaching 

of mathematics, e.d). 

Við útikennslu fá nemendur tækifæri til þess að vera skapandi, en hugtakið „sköpun“ má 

tengja bæði við rannsóknarlandslag sem og útikennslu. Nemendur verða að fá tækifæri til þess 

að prófa sig áfram á eigin hugmyndum sem og hugmyndum annarra til þess að öðlast skilning 

á því sem þeir eru að gera. Nemendur verða að fá tækifæri til þess að rannsaka og ígrunda, 

prófa sig áfram með mismunandi aðferðum og vera skapandi. 

Til þess að kennari geti viðhaft skapandi kennslu verður hann að vera skapandi og spyrjandi 

sjálfur og reyna eftir besta móti að búa til hvetjandi umhverfi sem felur í sér verkefni sem snúa 

að reynsluheimi nemandans og hans daglega lífi. Kennarinn verður að hvetja nemandann til 

þess að efast og spyrja nánar út í það sem sagt er við hann, þ.e. að nemandinn sé virkur 

þátttakandi í uppbyggingu þekkingar. Skapandi kennsla felur í sér að kennarinn gefi 

nemandanum tækifæri til þess að setja fram lausnarleiðir sínar á skapandi máta, leyfi honum 
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að prófa nýjar lausnarleiðir sem og hafi spurninguna „hvað ef?“ að leiðarljósi í kennslunni 

(Pound og Lee, 2011). 

Gefi kennarinn nemandanum tækifæri til þess að vinna stærðfræðina á skapandi máta fær 

nemandinn tækifæri til þess að nota hugmyndaflug sitt til þess að skilja þau mörk sem 

raunveruleikinn og óraunveruleikinn setur okkur sem og fær nemandinn frábært tækifæri til 

þess að hugsa fræðilega um það sem hann er að gera en nemandinn mun ávallt reyna sitt 

besta til þess að skilja það sem hann er skapa, og í því fellst mikill lærdómur (Pound og Lee, 

2011).  

2.2 Upplýsingatækni 

Mikil þróun hefur átt sér stað á síðastliðnum áratug hvað tæknimál varðar í samfélaginu okkar. 

Tæknin er mikið notuð í nútímasamfélagi, á margskonar hátt með fjölbreyttu tækja- og 

tækniúrvali. Til þess að hægt sé að nýta tækni í kennslu á markvissan hátt verða kennarar að 

fá þann stuðning sem þeir þurfa til þess að hafa bæði þekkingu og færni til þess að beita henni. 

Breytingar í námsumhverfi byggja á því hvað kennarar gera og hvað þeim finnst. Þessi setning 

er einföld en á sama tíma mjög flókin en hún lýsir því að engin þróun á sér stað í 

námsumhverfinu sem kennarinn byggir upp, nema að hann sjálfur vilji sjá þá breytingu. 

Kennarar þurfa að fá aðstoð í eigin skóla til þess að fá þekkingu í því hvernig tækni er notuð í 

skólastarfi og hvernig má nýta þá tækni sem skólinn á fyrir (Bitner og Bitner, 2002). Það er 

mikilvægt svo kennarinn geti gefið nemendum sínum tækifæri til þess að læra á fjölbreyttan 

hátt vegna þess að misjafnt er hvernig nemendum finnst gott að læra og því mikilvægt að 

bjóða upp á fjölbreyttar leiðir sem svara fjölbreyttum þörfum.  

Tækni getur verið gagnleg sem einn þáttur í kennslu en hafa þarf í huga að hún hafi 

menntafræðilegan tilgang sem aðstoðar nemandann við að viðhalda hæfni sinni í stærðfræði 

eða auka hana (Adebisi, Liman, Longpoe, 2015). Í rannsókninni Effectiveness of using iPads to 

build math fluency kemur fram að notkun spjaldtölva í kennslu nemenda getur skilað góðum 

árangri ef staðið er rétt að henni en bróðurpartur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni efldu 

stærðfræðilega getu sína á tímabilinu meðan rannsóknin stóð yfir. Þá kom einnig fram að 

notkun spjaldtölva hafi haft jákvæð áhrif á þátttöku nemenda í náminu (O’Malley, Jenkins, 

Wesley, Donehower, Rabuck og Lewis, 2013).  
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Það fer þó eftir gæði þess efnis sem sett er fram hversu mikill árangur næst af kennslunni en í 

rannsókn Bakker, Heuvel-Panhuizen og Robitzsch (2015) kemur fram að notkun smáforrita 

sem ýta undir kunnáttu nemenda í talnastaðreyndum sé góð og örugg leið sem hægt er að 

nota í kennslu til þess að bjóða upp á meiri fjölbreytni þrátt fyrir að verið sé að vinna með 

sömu reikningsdæmi og gert er í hefðbundinni vinnubókarvinnu. Það að nýta tækni í kennslu 

felur því ekki í sér að setja fram nýja leið fyrir nemendur til þess að læra heldur reyna að tengja 

námið við þeirra áhugasvið og reynsluheim. 

Til er mikið af efni sem kennarar geta nýtt sér þegar þeir nota tækni í kennslu. Fjölbreytt úrval 

af smáforritum sem hægt er að setja upp í spjaldtölvur má að nýta í kennslunni til þess að gera 

hana fjölbreyttari og meira skapandi þar sem nemendur eru hvattir bæði til þess að vinna 

sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Öpp sem hægt er að nota í kennslu yngri barna eru meðal 

annars Moji klukki, Stærðfræðileikurinn og Prím. Spjaldtölvur gefa nemendum einnig aðgang 

að myndavélum, tækifærum til þess að setja upp myndasýningu og fleira til þess að segja frá 

því hvað þeir lærðu, sem getur ýtt undir sjálfstæð vinnubrögð og umræður, en það getur verið 

mjög gott að gefa nemendum tækifæri til slíkrar vinnu þegar nemendur vinna verkefni í 

útikennslu. 

2.3 Námsmat 

Til þess að kennari geti fullvissað sig um að kennslan sem hann er að beita beri tilætlaðan 

árangur verður hann að meta árangur nemenda sinna og skoða kennsluna út frá því. Til þess 

að námsmatið gefi sem besta sýn á stöðu nemandans í náminu verður það að vera fjölbreytt, 

þar sem verkefnin sem lögð eru fyrir eru í takt við þá kennsluhætti sem eru ríkjandi í 

kennslustofunni. Mikilvægt er að nemendum séu gefin tækifæri til þess að nýta sér 

hjálpargögn þegar námsmat er lagt fyrir, þar sem slík gögn eru í boði í bekkjarkennslu. Meta 

þarf alla þætti stærðfræðikennslunnar, ekki aðeins inntak verkefnisins heldur einnig aðferðir 

og viðhorf nemandans, en þar getur kennarinn fengið góða innsýn í hvað nemendunum finnst 

um kennsluna, og hvort hann nær að viðhalda áhuga þeirra á stærðfræðigreininni. Námsmat 

getur bæði verið formlegt sem og óformlegt. Próf myndi teljast til formlegs námsmats meðan 

frammistöðumat myndi teljast sem óformlegt námsmat þar sem leikni og frammistaða 

nemandans er metin (Gronlund og Waugh, 2009). Þegar nemandi metur sjálfan sig fær hann 
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tækifæri til þess að velta fyrir sér sínum eigin styrk- og veikleikum og gera grein fyrir þeim 

(Gronlund og Waugh, 2009). 

Hér verður greint frá mismunandi leiðum við námsmat og greint frá megin einkennum þeirra. 

Margar námsmatsleiðirnar tengjast saman og getur því verið afar gagnlegt að nota fleiri en 

eina leið til þess að fá sem skýrasta mynd af stöðu nemandans. 

Leiðsagnarmat 

Matið er heldur huglægt og eigindlegt. Það er óformlegt og nemendamiðað. Það leitast eftir 

því að styðja við nemandann sjálfan á meðan námið fer fram, og leiðbeina honum um 

framhaldið. Þá er reynt að virkja nemendur til þess að taka þátt í námsmatinu, meðal annars 

með sjálfsmati eða jafningjamati  (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). 

Lokamat 

Matinu er ætlað að mæla þekkingu og hæfni nemenda eða stöðu nemenda í tilteknum 

námsþætti. Það gefur kennaranum upplýsingar um árangur námsins, líkt og einhvers konar 

vottun. Matið er heldur hlutlægt og er ætlað að gefa nemandanum, foreldrum hans sem og 

kennara upplýsingar um kunnáttu nemandans (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Símat 

Matið felur í sér að kennarinn ræðir við nemendur og skoðar lausnarleiðir þeirra, vinnubrögð 

og samskipti við aðra. Með þessari aðferð getur kennari safnað miklum upplýsingum um 

nemendur en þegar nemendur eru að vinna með öðrum í hóp, til dæmis að spila, hefur 

kennarinn tækifæri til þess að fylgjast með nemendum og skoða vinnu þeirra og hugsanaferli 

með símat í huga. Nemendur verða að venjast því að kennarinn sé almennt að spyrja spurninga 

á meðan kennsla á sér stað til þess að fá þá til þess að útskýra hvað þeir eru að hugsa. 

Nemendurnir þurfa því að fá þjálfun í því að koma hugsunum sínum í orð þar sem kennarinn 

er að skoða hugsanaferlið en ekki lokasvar við því sem liggur fyrir hverju sinni (Petersen og 

Mogensen, 2000a). 
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Próf 

Matið getur verið hentugt  til þess að nemandinn sé meðvitaður um stöðu sína á hverjum tíma 

fyrir sig. Tilgangurinn með matinu verður að vera skýr fyrir nemandann, þ.e. að hann sjái skýrt 

hvað hann þarf að bæta og hvað hann gerir vel  (Black og William, 2001). Próf geta verið 

margskonar. Til eru stöðluð próf líkt og samræmd könnunarpróf, einstaklingspróf; þar sem 

nemendur vinna prófið einstaklingslega, hóppróf; þar sem nemendur vinna prófið í hópum, 

ritgerðarpróf; sem byggja iðulega á opnum spurningum, munnleg próf; sem byggja á 

samræðu, og fjölvalspróf, svo fátt eitt sé nefnt. 

Viðtöl og umræður 

Margir ungir nemendur eiga erfitt með það að skrifa. Ekki hentar heldur öllum að fást við 

skrifleg verkefni og því getur það hentað þeim mjög vel að fá tækifæri til þess að útskýra leiðir 

sínar í viðtölum eða í umræðum við aðra nemendur. Viðtöl og umræður henta einnig mjög vel 

fyrir kennarann, þar sem honum gefst tækifæri til þess að hlusta og spyrja nemendur nánar út 

í það sem er til skoðunar hverju sinni. Þegar námsmat sem byggir á viðtölum og umræðum er 

notað getur kennarinn bæði rætt við nemendur sína í einrúmi, í smærri hópum eða stærri. 

Gott er að ræða um hugtök og kanna skilning nemendanna á þeim sem og hvernig þeir 

rökstyðja skoðanir sínar. Kennarinn getur þar að auki lagt fyrir nemendur munnleg próf í litlum 

hópum en hlutverk hans er að fylgjast með umræðum og aðferðum þeirra og meta 

nemendurna út frá því (Petersen og Mogensen, 2000a). 

Sjálfsmat 

Nemendurnir leggja sjálfir mat á eigin þekkingu, vinnu og viðhorf. Iðulega er það gert með því 

að nemendur fylla inn mats- eða gátlista, þar sem nemendur velja orð eða setningar sem þeim 

finnst eiga vel við sig. Sjálfsmat getur hjálpað nemendum að vera meðvitaðri um eigið nám, 

þar sem þeir gera sér betur grein fyrir framförum sínum, vinnuframlagi og þekkingu, svo fátt 

eitt sé nefnt (Petersen og Mogensen, 2000a). 

Námsmat er þó ekki aðeins til þess að skoða hvernig staða nemenda er. Með námsmati má 

einnig stuðla að framförum hjá nemendum með því að:  

• Útskýra fyrir þeim að hvaða námsárangri er stefnt 
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• Fá þeim skammtímamarkmið til þess að vinna að 

• Láta þá vita um námsframvindu 

• Veita þeim upplýsingar til að komast yfir námsörðugleika og til að velja námsleiðir í 

framtíðinni (Petersen og Mogensen, 2001, bls. 22). 

Megintilgangur námsmats er að örva nemendur og hvetja þá. Kortleggja styrkleika þeirra og 

veikleika og vinna með þá á markvissan hátt. Námsmat þarf að vera heiðarlegt og sanngjarnt 

gagnvart nemendum (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009) 

en kennarinn þarf að vera virkur í því að skoða námsmat allra nemenda sinna, staldra við og 

fara yfir stöðuna og skipuleggja kennslu sína út frá þeim niðurstöðum sem námsmatið sýnir.  

Til eru margar leiðir sem kennarar geta farið í kennslunni og er aðeins lítið brot tekið fyrir í 

þessum kafla. Kennarar hafa mikið val sem ætti að endurspeglast í kennslu þeirra. Þrátt fyrir 

það er ávallt mikilvægt að nemendur hafi aðgang að sjónrænum hjálpartækjum til þess að 

styðja sig við þegar þeir eru að læra. Margskonar hjálpartæki eru í boði líkt og einingakubbar, 

talnagrindur, kennslupeningar og fleira. Við upphaf náms eru nemendur líklegir til þess að nota 

myndræna tjáningu til þess að byrja með en það er stór þáttur í að læra formlegt táknmál 

stærðfræðinnar. Það er því að mörgu að hyggja þegar stærðfræðikennsla er skipulögð og 

mikilvægt að skipulagið sé hugsað á þann veg að það sé heildstætt svo það aðstoði nemendur 

við það að skilja námsefnið enn betur og að námsmatið sé í samræmi við áherslur í kennslunni, 

en kennslan ætti ávallt að vera skipulögð út frá áherslum aðalnámskrár grunnskóla og þeim 

hæfniviðmiðum sem þar eru sett fram. 
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3 Hæfniviðmið 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið setur fram ákveðin hæfniviðmið sem grunnskólum ber 

að skipuleggja stærðfræðikennslu sína eftir. Í aðalnámskrá grunnskóla er þeim skipt í 7 flokka. 

Þrír flokkanna eru almenn viðmið um stærðfræðilega hæfni en fjórir snúa að hæfni á ólíkum 

inntaksþáttum stærðfræðinnar. Þessir flokkar eru: 

1.  Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

2.  Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

3.   Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

4.  Tölur og reikningur 

5.  Algebra  

6.  Rúmfræði og mælingar 

7.  Tölfræði og líkindi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Hér á eftir verða hæfniviðmið aðalnámskrár skoðuð og fjallað um hvaða leiðir má fara í vinnu 

með börnum sem getur leitt til náms, byggt á skilningi. Þá verður fjallað um inntak 

stærðfræðináms nemenda á yngsta stigi grunnskólans.  

3.1 Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta tjáð sig um stærðfræði 

á þann hátt að hann geti útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum. Þá eigi hann að geta leitað 

lausna og sett þær fram á fjölbreyttan hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og 

rökstuðningi. Jafnframt er tilgreint að nemandi eigi að geta fylgt rökstuðningi jafnaldra.  

Umræður eru ein leið sem rannsakendur hafa bent á að nýtist vel þegar nemendur vinna að 

þessu hæfniviðmiði. Rannsakendur sem sett hafa fram hugmyndir um stærðfræðikennslu 

byggða á skilningi barna (Carpenter o.fl., 1999) og rannsóknarlandslag (Alseth og Rosseland, 

2006) gera ráð fyrir að umræður nemenda innbyrðis og milli nemenda og kennara séu hluti af 

kennsluferlinu, samanber hvernig unnið er með þrautir. Í íslensku námsefni, eins og Sprota 

(Alseth, Arnås, Kirkegaard og Rosseland, 2012) og Einingu (Petersen og Mogensen, 2000a) er 
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að finna fjölbreyttar hugmyndir um hvernig nýta má umræður og umræðuefni í kennslu. 

Margar aðrar leiðir og viðfangsefni má nota og eru kennarar ekki bundnir af námsefni. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að kennarar skuli byggja upp kennsluna út frá 

reynslu og þekkingu nemenda og reyna að færa námsefnið nær þeirra daglega lífi svo þeir skilji 

tilgang þess. Börn sem fá tækifæri til þess að leysa þrautir á eigin forsendum, með eigin 

aðferðum þróa þau með sér lausnarleiðir sem ákvarðast af fyrri reynslu og þroskastigi þeirra. 

Slíkt leiðir til skilnings þeirra á því sem þau eru að gera (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004).  

Mikilvægt er að kennarinn gefi því gaum hvernig er spurt og hvernig er svarað. Kennarinn getur  

örvað nemendur til þess að leita skilnings á umhverfi sínu með því að spyrja stærðfræðilegra 

spurninga og velta fyrir sér hvernig hægt er að nota stærðfræðina til þess að lýsa og ræða um 

hluti (Boaler og Humphreys, 2005).  

Umræður í stærðfræðikennslu geta gagnast til þess að örva nám nemenda bæði beint og 

óbeint. Með þátttöku í umræðum gefur nemandi aðgang að hugsun sinni, nýjum hugmyndum 

og hvernig má tengja þær við eldri hugmyndir. Mestu skiptir þó að þannig fær kennarinn 

innsýn í hugsun nemandans. Sú vitneskja veitir honum tækifæri til þess að vinna með allan 

misskilning sem nemandinn kann að hafa. Umræður hafa líka óbein áhrif á námið því þannig 

má byggja traust og gott samfélag (Chapin, O‘Connor og Anderson, 2009).  

3.2 Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar  

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta notað hugtök og 

táknmál stærðfræðinnar og önnur hentug verkfæri, líkt og hlutbundin gögn, reiknirit, 

talnalínu, vasareikni og tölvur til rannsókna, sem og samræður um stærðfræðileg viðfangsefni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Verkfærin aðstoða nemandann við stærðfræðinámið og 

hjálpa honum að ná enn betri tökum á því, þar sem þau geta aðstoðað hann við það að 

skipuleggja hugsun sína. Svo hægt sé að vinna að þessu hæfniviðmiði er mikilvægt að kennslan 

snúist um þann skilning sem nemandinn hefur á stærðfræðilegum hugtökum og hvernig hann 

notar þau. Kennarinn fær vitneskju um skilning nemandans með því að hlusta og horfa á hann 

vinna. 
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Nýta má umræður til þess að örva nemendur í að styrkja hugtakaskilning sinn og nýta hugtök 

stærðfræðinnar. Hjálpargögn styðja við nemendur og þeir geta nýtt þau þegar þeir útskýra 

hugsun sína. Nemendur fara í gegnum ákveðið ferli sem oft hefst með hlutbundinni vinnu, 

þróast síðan í talningu og að lokum nýta þeir fjölbreytta þekkingu sína til þess að setja fram 

lausn (Margrét Ásgeirsdóttir, 2009). 

Hugtakaskilningur 

Alveg frá fæðingu þróast þekking barna. Mikilvægast er að börn geti tengt nýja þekkingu við 

það sem þau hafa lært áður, þannig dýpkar þekkingin og betri skilningur skapast. Öll þekking 

sem nemandinn aflar sér á að vera samofin heild en ekki stök atriði sem tengjast saman seinna 

á lífsleiðinni (Petersen og Mogensen, 2000b). 

Hugtakaskilningur felst í að ná góðum skilningi á hugmyndinni sem hugtakið hvílir á. 

Nemandinn þarf að geta útskýrt hugtakið fyrir sjálfum sér og öðrum. Hugtakaskilningur er 

mjög mikilvægur í stærðfræðinámi og forsenda þess að hægt sé að byggja á fyrri þekkingu. 

Hugtakið „hundrað“ er fjöldi en ekki ákveðinn áþreifanlegur hlutur. Hægt er að segja 100 bílar, 

100 bretti, 100 manns, 100 kettir en ekkert af þessu er „hundrað“. Mikilvægt er að sýna 

nemendum fram á nýtingu hugtaka þar sem ekki er hægt að sýna þeim þau efnislega (Van De 

Walle, 1998). 

Tungumálið getur, bæði munn- og skriflega, stuðlað að þróun hugtakaskilnings. Mikilvægt er 

að nemendur tjái sig fyrst munnlega með almennum orðum á meðan þeir þróa skilning sinn 

og síðan með táknmáli stærðfræðinnar þegar þeir hafa náð meginhugmynd 

hugtaksins (Petersen og Mogensen, 2000b). Þekking á hugtökum felur í sér að mynda tengsl 

við fyrri hugtök og hugmyndir. Líkt og tengsl milli frádráttar og deilingar og samlagningar og 

margföldunar. Þeir sem hafa náð góðum skilningi á tengslum milli frádráttar og deilingar geta 

gert munnlega og skriflega grein fyrir tengslum þeirra og gefið dæmi um stærðfræðiþraut þar 

sem mætti nota deilingu til þess að komast að niðurstöðu (Chapin, O‘Connor og Anderson, 

2009). 

Hugtakaskilningur er forsenda fyrir því að nemendur geti skilið ferli við útreikninga. Nemendur 

geta lært utan að röð aðgerða til þess að leysa tiltekna gerð dæma en sú þekking dugar 

skammt til þess að leysa fjölbreytt dæmi og ákvarða hvaða leið hentar hverju sinni (Petersen 
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og Mogensen, 2000b). Þekking á ferlum felur í sér þekkingu á staðreyndum, táknum, reglum 

og aðferðum. Hægt er að búa yfir skilningi á ferlum án þess að hafa góðan hugtakaskilning en 

til þess að skilja til fulls hvað á sér stað í ferlinu verður hugtakaskilningurinn að vera nægilega 

góður svo nemandinn geti tekið ákvörðun um hvaða aðferð sé best að nota til þess að leysa 

viðfangsefnið (Chapin, O‘Connor og Anderson, 2009).  

3.3 Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta unnið sjálfstætt sem 

og í samvinnu við aðra þegar hann vinnur að því að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur 

og finna lausnir sem eiga við í hinu daglega lífi með margskonar aðferðum. Þá á hann að hafa 

hæfni til þess að kynna niðurstöður sínar, lesa einfaldan stærðfræðitexta og leggja mat á hann 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Það að kunna stærðfræði er að geta beitt henni (Van De Walle, 1998). Hægt er að beita 

stærðfræði á marga vegu líkt og kemur fram hér að ofan og er því mikilvægt að nemandinn 

hafi tamið sér margskonar vinnubrögð. Nemandinn þarf að ná valdi á að rannsaka, finna 

lausnir, setja fram niðurstöður sínar og tengja við daglegt líf. Því er mikilvægt að honum sé 

gefið tækifæri til þess að vinna með margskonar gögn á mismunandi vegu til dæmis 

hjálpargögn, teikningar eða reiknivélar. Nemandinn þarf auk þess að fá tækifæri til þess að 

setja fram tilgátur og greina niðurstöður og vinna bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Til þess að geta skipulagt kennslu sem tekur mið af þörfum aðalnámskrár þarf kennarinn að 

gefa nemendum tækifæri til þess að tengja stærðfræðina við sitt daglega líf, leyfa nemendum 

að ræða um það sem þeir eru að gera og gefa þeim tækifæri til þess að skilja að stærðfræði er 

margt annað en aðeins reikniaðgerðir á blaði. Nemendur verða að fá tækifæri til þess að læra 

mismunandi vinnubrögð í stærðfræði og fá að nýta sér þær leiðir sem henta þeim best í 

kennslu. 
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3.4 Tölur og reikningur 

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta skráð fjölda og reiknað 

með náttúrlegum tölum. Þá á hann að hafa hæfni til þess að þróa lausnarleiðir sínar við eigin 

útreikninga og skrá svörin með tugakerfishætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Talnaskilningur er mikilvægur fyrir alla þætti stærðfræðinnar enda er hann eitt af því sem 

stærðfræðin byggir á. Hann felur í sér skilning á tölum, tengslum þeirra, leiðum til þess að 

tákna þær, stærðum þeirra og áhrifum aðgerða á þær (Petersen og Mogensen, 2000a). 

Talnaskilningur felur í sér fimm meginþætti. Þegar nemandi: 

1. skilur vel merkingu talna 

2. þekkir margskonar tengingar milli talna og skilur þær  

3. hefur þekkingu á umfangi talna 

4. hefur þekkingu á áhrifum reikniaðgerða á tölur 

5. hefur færni til þess að mæla hluti í hinum raunverulega heimi 

(Van De Walle, 1998). 

Þessir þættir koma ekki allir í einu heldur taka þeir við hver af öðrum, í réttri röð eftir því sem 

skilningur nemandans á tölum þróast. Flestir nemendur geta talið áður en þeir hefja 

grunnskólagöngu og margir hverjir allt upp í 100. Ekki er þó víst að þessir nemendur viti 

nákvæmlega hvað þeir eru að telja eða hvað tölurnar standa fyrir. Talning er kunnátta sem 

krefst hæfni og leikni. Það að geta farið með talnarununa „einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex“ 

og svo framvegis, reynir á minnið framar en kunnáttu, líkt og að þylja stafrófið. Börn þurfa að 

átta sig á því að síðasta talan sem er nefnd segir til um fjölda, en þegar ung börn eru að læra 

að telja ákveðna hluti átta þau sig ekki á gagnkvæmri samsvörun, það er að para þurfi saman 

hlut og tölu. Margir vilja telja svo hratt að þó aðeins séu 6 kubbar eru þeir taldir sem 20, eða 

svo hægt að þeir telji 3 þegar þeir í raun eru 6. Þetta bendir til þess að barnið hafi ekki nægilega 

mikið vald á gagnkvæmri samsvörun og að kennarinn verði að finna leiðir til þess að örva og 

þroska nemandann. Kennarinn verður að skapa aðstæður svo nemandinn geti æft sig að telja 

og gefa honum greiðan aðgang að margskonar talningarefni og viðfangsefnum, sem og gefa 

honum tækifæri á því að ræða niðurstöður sínar við samnemanda eða kennara (Copley, 2010). 
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Þegar nemandi hefur náð tökum á umfangi talna getur hann sýnt nokkra færni í samanburði á 

tölum, og notað hugtök eins og „minni en“, „stærri en“, „fleiri en“ eða „færri en“. Þá hefur 

hann þar að auki náð góðum tökum á því að skilgreina hvað er stórt og hvað er lítið út frá því 

hvað er verið að skoða hverju sinni. Það að eiga 2 sokka myndu flestir telja sem lítið, en að eiga 

2 hús er í flestra augum mikið. Aðgerðarskilningur nemenda felur í sér að hann getur beitt 

aðgerðum við hæfi við réttar aðstæður, en nemendur hafa náð góðum tökum á því að beita 

tölum við raunverulegar aðstæður þegar þeir skynja raunverulegar stærðir við mælanlega 

hluti, líkt og skóstærð, hæð sína eða verð á vöru. Viðfangsefnið verður því ávallt að vera 

merkingarbært fyrir nemandann og reynsluheim hans, þar sem nemandinn vinnur með tölur 

við sitt hæfi hverju sinni (Van de Walle, 1998). 

Sætiskerfi  

Það að öðlast skilning á sætiskerfinu er eitt af meginviðfangsefnum stærðfræðináms á yngsta 

stigi grunnskóla. Mikilvægt er að nemandinn fái tækifæri til þess að átta sig á uppbyggingu 

sætiskerfisins sem við notum. Hann þarf að ná valdi á að skrá fjölda í tugakerfinu og átta sig á 

áhrifum staðsetningar tölustafanna í kerfinu. Hann þarf að átta sig á að tölurnar 14 og 41 hafa 

ekki sama gildi þrátt fyrir að hafa sömu tölustafina. Til þess að skilja töluna 36 að fullu verður 

nemandinn að átta sig á því að hún tákni 3 tugi og 6 einingar (Copley, 2010). Talnaskilningur 

er mikilvægur hluti af skilningi á sætiskerfinu. Til þess að ná slíkum skilningi verða nemendur 

að hafa góð hjálpargögn sér til stuðnings. Einingakubbar, talnalínur og kúlnagrindur eru mjög 

góð hjálpargögn til þess að efla þann skilning meðan hugsun þeirra er ekki orðin nægilega 

þróuð til þess að reikna í huganum. Til þess að hjálpa nemendum að hugsa í tugum og 

einingum er hægt að nýta eftirfarandi spurningar: 

• Hversu margir nemendur eru í bekknum? 

• Ertu með einhverja aðra leið til þess að sýna mér töluna? (nota einingakubba) 

• Hvor talan kemur á undan, 7 eða 9?  

• Hvor talan kemur á eftir, 8 eða 4? 

• Hver er munurinn á þessari tölu og þessari? 

• Hvernig breytist talan ef ég bæti við einum tug? 

• En ef ég bæti við einni einingu? 

(Copley, 2010). 
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Með því að spyrja slíkra spurninga er sjónum beint að uppbyggingu tugakerfisins og gildi 

tölustafanna. Samanburður getur einnig verið góð leið til þess að efla talnaskilning og skoða 

hugtök eins og stærra en - minna en, fleiri en - færri en - jafn mikið og. Að bera saman tölur 

felur meira í sér en að kunna aðeins rétt orð. Skilningur á samanburði byggir á skilning á 

tölum og skráningu fjölda. Þegar nemendur fara að segja að 10 tugir myndi 100, eða að 100 

sé 90 meira en 10, eru þeir að útskýra tengsl talna sem er mikilvægur hluti talnaskilnings. 

Mörg börn eiga erfitt með að átta sig á sætisgildum og því er mikilvægt að vinna með tölur á 

bilinu 10-100. Að nota talnalínu er góð leið til þess að skoða uppbyggingu talnaskráningar og 

við samanburð á stærð talna. Hún hjálpar þeim einnig til þess að sjá tölurnar fyrir sér í 

huganum þegar þeir hafa þær ekki fyrir framan sig. Nemendur verða að fá tækifæri til þess 

að efla skilning sinn á eigin forsendum (Copley, 2010). 

Reikningur  

Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að vinna með allar fjórar reikniaðgerðirnar: 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Nemendur hafa almennt nokkra þekkingu á 

þessum reikniaðgerðum áður en þeir hefja grunnskólagöngu sína og nota þær í sínu daglega 

lífi en þekkja ekki stærðfræðihugtökin sem tengjast þeim (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005). 

Samlagning er fyrsta reikniaðgerðin sem nemendur kynnast í sínu formlega stærðfræðinámi. 

Hugtakið samlagning er gagnsætt og nemendurnir geta byggt á þekkingu sinni á hugtakinu 

saman auk þess sem þeir þekkja táknið plús. Í samlagningu er verið að reyna að finna út 

heildarfjölda þar sem hann er ókunnugur. Einnig er hægt að skoða samlagningu út frá því 

sjónarmiði að heildin sé þekkt og nemendur verði að finna tvær tölur sem hafa verið lagðar 

saman til að fá þá summu (Carpender, Franke og Levi, 2003). Nemandinn gæti vitað að 7+8 

jafngildir 15 og nú verði hann að finna aðrar tölur sem gefa sömu útkomu. 

Verkefni sem þetta gefur nemandanum tækifæri til þess að velta fyrir sér tölum og tengingu 

þeirra við töluna 15. 

15 = 7 + 8 

15 = 

15 = 
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Markmiðið þarf ætíð að vera það að efla skilning á hugtakinu sem verið er að kljást við og 

hvaða fjölda það geymir. Það er gert með því að finna nokkur plúsheiti fyrir sömu summu líkt 

og sýnt er hér að ofan. Með þessari aðferð er verið að styrkja hugtakaskilning nemandans svo 

hann hafi verkfæri sem hægt er að nýta við mögulegar aðstæður í daglegu lífi hans (Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2005). 

Samlagning og frádráttur eru tengd hvort öðru á þann hátt að annað er andhverfa hins. 

Tengingin liggur flestum fullorðnum í augum uppi en fyrir ungan byrjanda í grunnskóla getur 

verið erfitt að sjá tenginguna (Carpender, Franke og Levi, 2003). 

12 + 5 = 17 

17 − 5 = 12 

Besta leiðin til þess að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefnum sem þessum er að tengja það 

við daglegt líf þeirra (Copley, 2010). Rannsókn sýndi fram á þrjú stig sem börn fara í gegnum 

við lausnarleit: 

1. Börnin telja alla hluti. Til dæmis þegar þau eru að leggja 3 epli við 4 epli þá telja þau 

fyrst 4 eplin hvert fyrir sig og bæta síðan hinum þremur við hverju fyrir sig.  

2. Þau telja áfram. Þau vita að þau eiga 4 epli og byrja því að telja 5, 6, 7 til þess að 

komast að svari. 

3. Þau leysa dæmið í huganum, þau handleika hlutina í höfðinu eða hafa þegar lagt 

lausnarleiðina á minnið svo eftirleikurinn verði einfaldari.  

(Copley, 2010). 

Hægt er að yfirfæra þessar leiðir yfir á lausnarleit með frádráttardæmum: 

1. Þau telja alla hluti. Til dæmis telja þau heildina þegar þau taka 4 epli af 7. Þá telja þau 

fyrst öll 7 eplin hvert fyrir sig, taka svo 4 frá og telja svo heildina sem er eftir. 

2. Þau telja aftur á bak. Þau vita að þau eiga 7 epli og byrja því að telja niður: 6, 5, 4, 3 til 

þess að komast að svari.  

3. Þau leysa dæmið í huganum, þau handleika hlutina í höfðinu eða hafa þegar lagt 

lausnarleiðina á minnið svo eftirleikurinn verði einfaldari (Copley, 2010). 
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Nemendur byrja flestir á því að telja hvern hlut fyrir sig og reyna þannig að skilja hve margir 

eru af einhverju, til dæmis hversu margir ávextir eru í kassanum. Þessa leið nota nemendur 

þegar þeir eru að byrja að þróa færni sína í því að telja og telja bara á einum. Þessi leið er 

yfirleitt ekki flokkuð sem margföldun. Til þess að styðja nemendur við það að ná tökum á 

margföldun er oft gott að nota myndir því þannig geta þeir séð endurtekna samlagningu. Oft 

er litið á margföldun sem endurtekna samlagningu og auðvelt er að setja það upp á 

myndrænan hátt (Fosnot og Dolk, 2001). Á myndinni hér fyrir neðan má sjá hvernig ávöxtum 

er raðað sem ýtir undir að telja á annað hvort tveimur eða fjórum. Þeir fá einnig tækifæri til 

þess að vinna með þá aðferð sem þeim þykir þægilegust og skiljanlegust. Auk þess fá 

nemendur æfingu í því að vinna með talnastaðreyndir, til dæmis 2 x 4 = 8 og 8 x 3 = 24, sem 

flýtir fyrir nemendum við útreikning margföldunardæma en með því að vinna á þennan hátt 

festast talnastaðreyndir oft í minni. 

 

 

Mynd 1. Eplakassi sem sýnir ákveðið marga hópa sem allir geyma jafn marga hluti 

 

Nemendur byrja fyrst að læra lögmál margföldunar: að það séu ákveðið margir hópar sem allir 

geyma jafn marga hluti. Þegar ungir nemendur fá margföldunardæmið 2 x 4 í hendurnar byrja 

þeir flestir á því að telja saman alla hlutina hvern fyrir sig. Þau hafa ekki færni né talnaskilning 

fyrst um sinn til þess að fara aðrar leiðir í lausnarleitinni sem gæti verið hentug (Fosnot og 

Dolk, 2001). 

Svo nemendur geti áttað sig á margföldun verða þeir að sjá 3 x 5 sem þrjá hópa af einhverju 

sem geymir 5 hluti í hverjum hóp (Van De Walle, 1998). Margföldunar-hugsunarhátturinn 

hefur verið kynntur fyrir ungum nemendum niður í fyrsta bekk með stækkunarhugtakinu, til 

dæmis mörgum sinnum stærri. Þegar slíkar aðferðir eru notaðar eru nemendur að nota 

endurtekna samlagningu til þess að komast að niðurstöðu (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005). 
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Oft er litið á deilingu sem aðferð til þess að skipta á milli. En deiling hefur tvennskonar tilgang: 

annars vegar að finna út hve mikið hver fær ef skipt er jafnt og hins vegar að skoða hve margir 

fá hlut þegar beitt er endurteknum frádrætti (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005). Sjá betri útskýringu 

í eftirfarandi dæmum: 

Heild skipt á milli: 

Jóhanna á 25 bíla. Hún og 4 aðrar vinkonur hennar ætla að skipta á milli sín bílunum. 

Hvað fær hver marga bíla? 

Hve margir fá hlut í heild?: 

Hve mörg börn geta fengið bíl ef Jóhanna ætlar að skipta 25 bílum niður í jafna hluta 

svo allir fái 5 stykki? 

Það virðist vera auðveldara fyrir nemendur að ná tökum á samlagningu og margföldun en 

frádrætti og deilingu. Mikilvægt er að nemendur nái skilningi á tengslum milli 

reikniaðgerðanna. Þannig má auðvelda þeim námið og gefa þeim tækifæri til þess að nýta 

þekkingu sína á einni reikniaðgerð þegar þeir beita annarri. Líkt og kemur fram hér að ofan er 

æskilegt að nemendur sjái margföldunina sem ákveðið marga hópa sem hafa allir að geyma 

jafn marga hluti. Þar sem nemendur byggja margföldunina upp á hópum verður auðveldara 

fyrir þá að sjá tengslin milli hennar og deilingarinnar. Á meðan nemendurnir átta sig ekki á 

tengslunum sem liggja þarna á milli er byrjunarstig deilingar yfirleitt það sama og í margföldun: 

nemendurnir fara að telja hvern hlut fyrir sig og færa í hópa. Auk þess er mikilvægt að 

nemendur geti séð deilingu sem endurtekinn frádrátt og þannig náð skilningi á því hvað sé 

verið að gera þegar deiling á sér stað, sem er að taka af heildinni (Fosnot og Dolk, 2001). 

Reikniaðgerðirnar tengjast hver annarri, líkt og hefur komið fram hér að ofan. Nemandinn þarf 

að fá tækifæri til þess að prófa sig áfram, gera mistök og reyna að skilja hvernig tengingin er á 

milli þess sem hann veit fyrir og þess sem hann er að reyna að læra hverju sinni. Þannig fær 

nemandinn tækifæri til þess að þróa eigin lausnarleið sem byggð er á hans skilningi.  
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3.5 Algebra 

Við lok 4. bekkjar er miðað við að nemandi geti „kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 

mynstrum á fjölbreyttan hátt og leyst einfaldar jöfnur“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

215). Þegar nemendur koma inn í skólann hafa þeir mikla reynslu af margskonar mynstrum í 

umhverfi sínu, s.s. mynstri í teppum, flísum á veggjum, gróðri, fatnaði eða þá í takti og tónum 

(Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005). Það er mikilvægt að ýtt sé undir forvitni ungra barna að skoða 

ákveðin mynstur og greina þau. Slíkar greiningar geta ýtt undir betri skilning nemenda á tölum, 

tengslum þeirra og mynstrum sem þær mynda (Copley, 2010). Leitin að mynstri er þjálfun fyrir 

hugann að leita og uppgötva sameiginleg einkenni og tengsl.  

Mynstur byggir á endurtekningu mynstureininga. Við slíka endurtekningu er átt við ákveðna 

röð af litum, formum, hljóðum eða öðrum atriðum sem endurtekin eru, til dæmis rautt, blátt, 

rautt, blátt, eða hátt, lágt, hátt, lágt (Copley, 2010). Mynstur má setja fram á táknmáli 

stærðfræðinnar sem ab (hringur, ferningur, hringur, ferningur), abb (hringur, ferningur, 

ferningur, hringur, ferningur, ferningur), aab (hringur, hringur, ferningur, hringur, hringur, 

ferningur). 

Talað er um vaxandi mynstur þegar mynstur breytast frá einu gildi til annars á fyrirsjáanlegan 

hátt, líkt og vöxtur trés sem bætir við sig einum hring ár hvert. Vaxandi mynstur eru áhugavert 

viðfangsefni fyrir unga nemendur og aðeins þyngra en mynstur sem byggjast upp á 

endurtekningu. Mynstrið byrjar þá á ákveðin hátt sem kallast frummynstrið. Einingin vex svo 

kerfisbundið eftir ákveðinni reglu og þannig myndast mynstur (Copley, 2010). 

 

 

Mynd 2. Kerfisbundið vaxandi mynstur 
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Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til þess að læra að lýsa mynstrum með orðum og 

táknum. Þegar nemendur eru að læra algebru getur það reynst gagnlegt að efla vitund 

nemendanna fyrir mynstri með tengslum, ályktunum og áherslu á munnlega þáttinn, að 

nemendur fái tækifæri til þess að lýsa því sem þeir sjá og hvernig þeir upplifa mynstrin 

(Costello, 1999). Munnlega tjáningu efla nemendur sjálfir í daglegum athöfnum og með 

hlutbundinni vinnu. Þá leika nemendur sér með kubba, mynstur og annað dót en töflugerð 

verður síðan myndræn framsetning á munnlega þættinum. Með því að skoða og greina slíka 

framsetningu má finna mynstur og regluleika í töflunni. Nemendur á yngsta stigi verða að læra 

að vinna töflur, formúlur og gröf og ætti því öll mynsturgerð að hafa gott rými í kennslunni 

(Burns, 1999). 

Í skráningu á sambandi talna spilar jafnaðarmerkið (=) stórt hlutverk. Jafnaðarmerkið táknar 

að sitthvoru megin við það séu jafngildar stæður. Þetta tákn merkir þó oft í augum barna 

„svarið“ við dæminu. Þegar nemendur eru spurðir út í dæmin þá vilja margir nemendur meina 

að uppsetning dæma tvö og þrjú sé röng þar sem uppsetin er ekki rétt að þeirra mati: 

5 + 2 = 7 

7 = 5 + 2 

7 = 7 

Hlutverk kennarans er að skapa aðstæður til þess að nemendur átti sig á merkingu táknanna. 

Nemendur þyrftu því að fá verkefni líkt og nefnt er hér að ofan til þess að auka skilning sinn á 

að jafnaðarmerkið er „það sama og“ í stað „svars“. Kennarinn getur gefið mörg dæmi þar sem 

jafnaðarmerkið kemur við sögu (til dæmis 5 = 2 + 3, 4 + 1 = 2 + 3) (Copley, 2010).  

Nemendur þróa skilning sinn með því að glíma við verkefni þar sem þau átta sig á regluleika í 

sambandi talna eða stærða og lýst því á fjölbreyttan hátt meðal annars með hlutum, myndum 

og táknum. 

3.6 Rúmfræði og mælingar 

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta rannsakað margskonar 

hluti sem tengjast rúmfræði svo sem formhugtök og rúmfræðilegar færslur en einnig eigi hann 

að geta búið til líkön, teiknað myndir til útskýringar, og áætlað og mælt með stöðluðum og 
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óstöðluðum mælieiningum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Búast má við að nemendur við 

upphaf grunnskóla hafi áttað sig á að lögun hluta skiptir máli og að hvert form á sér heiti og 

hefur tiltekin einkenni en þó ekki þannig að þeir þekki nema algengustu hugtökin og hafi oft 

ekki skýra mynd af einkennum (Copley, 2010). Nemendur verða að fá tækifæri til þess að skoða 

form og hvað er líkt með þeim, þá ná þeir getu til þess að greina einkenni forma og eiginleika 

út frá þessum einstöku dæmum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

Í bókinni The young child and mathematics setur Copley (2010) fram 5 skref sem nemendur 

fara í gegnum þegar þeir læra um mælingar, hvort sem mælieiginleikinn er lengd, magn, 

þyngd, hiti, tími eða annað. 

Skrefin eru að nemendur: 

1. átta sig á því að hlutir hafa ákveðna eiginleika sem hægt er að mæla og skilja við hvað 

er átt þegar við þá er sagt „hversu langt“ eða „hversu þungt“ 

2. bera saman hluti og nota hugtök eins og „styttra en“ og „lengra en“ 

3. átta sig á því hvaða mælieiningu er skynsamlegast að nota við mælinguna 

4. nota staðlaðar mælieiningar 

5. búa til formúlur til þess að átta sig á fjölda mælieininga 

(Copley, 2010, bls. 119). 

Viðfangsefni mælinga eru notuð í samskiptum á milli manna til þess að einfalda, lýsa og draga 

af þeim ályktanir. Í mælingum felst meðal annars að skoða flatarmál, rúmmál, ummál og tíma. 

Skilningur á þessum mælingum kemur smám saman eftir því sem nemandinn byggir upp 

vitneskju sína. Nemandinn þarf að fá tækifæri til þess að prófa sig áfram, gera tilraunir og 

rannsaka. Hann byrjar þá að nota óstaðlaðar mælieiningar í fyrstu, þ.e. mæla skref frekar en 

sentimetra, svo dæmi sé tekið. Með því að nota skref gefst nemandanum tækifæri til þess að 

veita mælingunni sjálfri aukna athygli, þar sem hann þekkir mælieininguna. Með því að nota 

óstaðlaðar einingar sem nemandinn þekkir, þá nær nemandinn skilningi á því að mæling er 

alltaf talning á viðmiðum/mælieiningum. Nemandinn byrjar því að nota óstaðlaðar 

mælieiningar til þess að ná tökum á mælingum áður en hann lærir um mælingar út frá 

sentimetrum eða örðum einingum (Petersen og Mogensen, 2001). 
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Í fyrstu bekkjum snýst rúmfræðinám um að fást við form með því að taka þau í sundur, setja 

þau saman og skoða einkenni þeirra. Einnig þurfa nemendur að vinna með hugtök eins og 

samhverfu, hliðrun og speglun. Mikilvægt er að nemendur fái að prófa sig áfram, byggja, búa 

til og kynnast þannig eiginleikum formanna (Copley, 2010). 

3.7 Tölfræði og líkindi 

Í hæfniviðmiðinu kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemandi að geta gert rannsóknir á 

umhverfi sínu og unnið með niðurstöður þeirra á þann hátt að hann geti sett upp einföld 

myndrit, gert einfaldar tilraunir með líkur og tekið þátt í umræðum sem við koma rannsókninni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Á fyrstu árum grunnskólans felst vinna nemenda í töl- og líkindafræði aðallega því að safna 

upplýsingum, setja þær fram og lesa úr þeim. Nemendur gera til dæmis skoðanakönnun um 

hver sé uppáhaldsávöxtur bekkjarfélaga sinna, flokka svörin sín, setja niðurstöður fram og 

túlka þær. Skráningin er þá yfirleitt sett fram með einföldu súluriti með tveimur ásum, x-ásnum 

og y-ásnum en á x-ásnum (þeim lárétta) er iðulega talað um ákveðinn flokk en á y-ásnum (þeim 

lóðrétta) er iðulega talað um fjölda.  

Gefa þarf ungum nemendum svigrúm í tölfræðinámi sínu til að:  

• setja fram spurningar og safna gögnum (yfirleitt innan bekkjarins/skólans) 

• fá tækifæri til þess að flokka og ígrunda gögnin 

• setja fram niðurstöðu 

• setja fram niðurstöðu á þann hátt sem nemendum finnst henta  

• draga ályktun út frá gögnunum 

Spurningar sem henta ungum nemendum til þess að vinna með eru einfaldar spurningar líkt 

og: Finnst þér gaman að eiga systkini? Hvaða litur af Hlunki þykir þér bestur? Hver er uppáhalds 

ávöxturinn þinn? Hlutverk kennarans er að hjálpa nemendum að mynda spurninguna sína áður 

en farið er að leita svara við henni (Copley, 2010). Mikilvægt er að tengja spurningarnar við 

reynsluheim nemendanna til þess að vekja áhuga þeirra og forvitni. 
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Ferlið sem nefnt er hér að ofan er mikilvægt. Það lýsir grunnhugmyndinni á því hvað tölfræði 

og líkindi fela í sér fyrir ungan nemanda og eðlilegt er að honum sé gefið tækifæri til að prófa 

sig áfram og ná valdi á þessum hugtökum. Til eru margar aðrar leiðir en súlurit til þess að setja 

gögnin fram, líkt og línurit, gröf, teikningar eða ljósmyndir. Nemandinn verður að fá tækifæri 

til þess að kynnast mismunandi framsetningu til þess að öðlast víðtækari skilning á tölfræði og 

framsetningu hennar. 

Farsæl leið til þess að efla hugsun og tilfinningu nemenda fyrri líkindum er að skapa umræður 

um líkur á einhverju tilteknu atviki. Nemendur fá þá tækifæri til þess að fylgjast með ákveðnum 

hlut og ákvarða hversu líklegt er að eitthvað gerist og hversu líklegt sé að það gerist aftur (líkt 

og þegar pening er kastað upp í loftið). Umræðurnar taka þá mið af spurningunni sem spurt 

var í upphafi (hversu miklar líkur eru á því að ég fái fiska þegar ég kasta upp 10 króna pening?) 

(Þóra Rósa Geirsdóttir 2005). 

Inntak stærðfræðikennslu er umfangsmikið og það er vandasamt verk fyrir kennara að koma 

inn á alla þessa þætti í kennslunni. Til þess að nám geti farið fram með sem bestum hætti 

verður að huga að því námsumhverfi sem nemendurnir eru í, en það getur skipt sköpum fyrir 

nám og líðan þeirra í skóla. 
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4 Námsumhverfi  

Andrúmsloftið og menningin í skólastofunni hefur mikið að segja um það hvernig nemendum 

líður í náminu. Viðhorf og framkoma kennarans er talinn vera sá þáttur sem hefur mest áhrif 

á námsumhverfið. Því er mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um þau viðmið sem hann vill 

hafa í sinni stofu. Jo Boaler, fræðikona um stærðfræðikennslu, setti fram 7 jákvæð viðmið fyrir 

stærðfræðikennara en með þeim er hún að hvetja kennara til þess að bjóða upp á árangursríkt 

og sanngjarnt námsumhverfi sem hentar bæði nemendum og kennurum. Það felur í sér að 

nemendurnir séu virkir í eigin námi og í því að þróa með sér þekkingu í stærðfræði. Þóra 

Þórðardóttir (2015) hefur þýtt þessi viðmið og birtust þau í Flatarmálum. Þessum viðmiðum 

verða gerð skil hér að neðan:  

1. Allir geta lært stærðfræði 

Ekki er til ein leið sem hentar öllum og verður því kennarinn að fara fjölbreyttar leiðir til þess 

að kenna fjölbreyttum hópi. Kennarinn verður að hvetja nemendur til þess að trúa á sjálfa sig 

og sannfæra þá um að allir hafi hæfileika til þess að læra stærðfræði. Þeir þurfa að sýna 

nemendum fram á að þeir hafi þessa hæfni og segja þeim frá því hversu ótrúlegur 

mannsheilinn er. Liður í því er að rækta með nemendum vaxandi hugarfar (e. growth mindset), 

sem felur í sér að því meira sem þeir leggi sig fram, því meira geti þeir og skilji. Mikilvægt er þá 

að kennarinn sé ávallt tilbúinn til þess að hvetja nemendur áfram og hrósa þeim. Betra er að 

nota skýra hvatningu, líkt og „það er frábært hversu góðum tökum þú hefur náð á 

margfölduninni“ í stað þess að segja „þú ert svo klár“. 

2. Mistök eru mikilvæg 

Mistök hafa mikið gildi í stærðfræðinámi, því við lærum af þeim. Þau leiða til þess að heilinn 

þroskast og eflist. Nemendur verða að hugsa jákvætt um mistök því þau eru partur af námi og 

kennarinn ætti að stuðla að því að þau séu partur af kennslunni einnig. Þegar nemandi gerir 

mistök á ekki að tala niður til mistakanna, þvert á móti. Kennarinn á að fagna þeim og nota 

þau til frekara náms. Meðal annars getur nemandinn sagt bekknum frá því hver hans mistök 

voru og hvernig hann lærði af þeim, til þess að stuðla að því að allir geti lært af þeim og rætt 

um þau. 



 

43 

3. Spurningar eru mikilvægar 

Búðu til andrúmsloft í skólastofunni þar sem spurningum er fagnað, en mikilvægt er að 

nemendur spyrji spurninga því tengsl eru á milli þess að spyrja spurninga og námsárangurs. 

Talað er um að þegar líði á skólagöngu grunnskólabarna fækki spurningum stöðugt vegna þess 

að nemendur hafa áhyggjur af því að vera taldir vitlausir eða heimskir fyrir það að skilja ekki 

það efni sem verið er að taka fyrir hverju sinni. Kennarinn þarf þó ekki að vita svarið við öllum 

spurningum sem koma frá nemendum, heldur skapa andrúmsloft innan skólastofunnar þar 

sem allir hjálpast að, bæði nemendur og kennarar, og komast að niðurstöðu í sameiningu. 

4. Stærðfræði fjallar um sköpun og skilning 

Til þess að læra stærðfræði verður einstaklingurinn að skilja hana, það er lykilatriði í náminu. 

Margir nemendur og kennarar telja að stærðfræði grundvallist á formúlum og notkun þeirra 

sem mikilvægt er fyrir nemandann að muna. Stærðfræði er meira en það og víðari. Kennarinn 

verður að sjá til þess að nemandinn fái upplifun af því hversu skapandi stærðfræði er í raun og 

veru, þar sem hún snýr meðal annars að því að nemandinn geti séð fyrir sér mynstur og fundið 

eigin leiðir að lausnum sem hægt er að útskýra fyrir öðrum og skapa umræður um. 

5. Stærðfræði snýst um samhengi og samræður 

Stærðfræði hefur sitt eigið tungumál sem nemendur verða að tileinka sér. Tungumálið er ekki 

lært með því að reikna ítrekað dæmi í bókum heldur verða nemendur að fá tækifæri til þess 

að notfæra sér tungumálið. Nemendur verða að fá tækifæri til þess að sýna fram á lausnarleiðir 

sínar með fjölbreyttum hætti og skilja tengslin á milli þessara hátta, það er að segja að 

lausnirnar geta verið fjölbreyttar þrátt fyrir að niðurstaðan sé sú sama. 

6. Djúpur skilningur er mikilvægari en hraði 

Margir telja að lykillinn að því að vera góður í stærðfræði liggi í því að vera fljótur að reikna en 

sannleikurinn er sá að góður skilningur á því sem verið er að vinna með hverju sinni vegur 

þyngra en hraðinn við það að reikna. Þegar nemendur eru hvattir til þess að vinna hratt þá 

dregur það úr því að þeir hugsi djúpt um það sem þeir eru að gera, en slík hugsun er afar 

mikilvæg í stærðfræði. Við þurfum ekki þá hæfni að geta reiknað hratt því tæknin aðstoðar við 

það. Við höfum reiknivélar til þess að aðstoða okkur en við verðum að geta skilið hvað við 
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erum að gera, skilið hvers vegna við erum að gera þetta á þennan hátt og rökstutt það í 

samræðu við aðra. Mikilvægt er að við gefum nemendum okkar tíma. 

7. Stærðfræðinám snýst um að læra en ekki bara framkvæma 

Kvöðin sem hefur skapast innan skólakerfisins um að svara öllum spurningum rétt hefur áhrif 

á það hversu vel við lærum hlutina í raun og veru. Það er mikilvægt að allir þeir sem að 

skólakerfinu koma átti sig á því að skilningur vex smátt og smátt auk þess sem mistökin hafa 

mikið gildi þegar lærdómur á sér stað. Það að læra stærðfræði er verkefni sem þarfnast góðs 

tíma og færni í henni á ekki að mæla í síendurteknum prófum. 

Stærðfræði er sú grein innan skólans sem hefur hvað flest próf að meðaltali. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á lítið gildi prófa fyrir nemandann en þau ýta frekar undir þá hugsun að stærðfræði 

snúist um afköst og svör, en líkt og fram kemur hér að ofan snýst stærðfræði um meira en það. 

Mikilvægt er að gefa nemendum ekki aðeins einkunn út frá ákveðnu gengi á prófi heldur einnig 

meta nemendur með leiðsagnarmati, meta hvernig þeir svara spurningum, og meta 

hugmyndir þeirra og pælingar. Með því að nota fjölbreytt námsmat verður til góð mynd af 

fjölbreyttri kunnáttu nemandans í stærðfræði. 

Allir sjö þættirnir sem nefndir eru hér að ofan eru byggðir á hugmyndum þar sem 

námsumhverfið hentar bæði nemendum og kennara. Það skapar aðstæður þar sem tekið er 

tillit til þarfa hvers og eins og margskonar tækifæri sem skapast í kennslustofunni nýtt til 

frekara náms. Þessir þættir geta haft áhrif á það hvernig nemandinn upplifir stærðfræði, þar 

sem hún snýst um margt meira en aðeins að reikna. 

Það er mikilvægt er að kennarinn nýti vel allar kennslustundir til þess að fylgjast með hvernig 

nemendur takast á við þau verkefni sem hann leggur fyrir þá. Kennarinn þarf að vera 

meðvitaður að dagsform nemenda getur haft mikið að segja þegar gengi þeirra er skoðað. 

Viðbragðssnjallir kennarar (e. responsive teaching) er ein aðferð sem kennari getur hugað að 

þegar hann hlúir að námsumhverfi kennslunnar sinnar. Aðferðin er tækifæri til þess að breyta 

áherslum í kennslustofunni sem gefur kennaranum tækifæri til þess að finna styrkleika og 

veikleika hvers og eins nemanda á þeirra grundvelli sem gefur kennaranum innsýn inn í skilning 

og lausnarleiðir (Thomas, Eisenhardt, Fisher, Schack, Tassell og Yoder, 2014). Það er ekki hægt 

að búast við að fá innsýn inn í skilning og hugsun nemenda á stærðfræði aðeins í gegnum 
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umræður, lausnir nemenda á prófi eða öðrum skriflegum verkefnum. Til þess að öðlast sem 

best mat á getu nemandans í stærðfræði þarf að skoða getu hans út frá mörgum mismunandi 

sjónarhornum. 

Aðferðin felur í sér kennsluskipulag þar sem kennarinn gefur meiri athygli lausnarleiðum og 

hegðun nemenda sinna þegar þeir kljást við ákveðin verkefni, og fylgist markvisst með. Þetta 

kennsluskipulag byggir á þremur megin þáttum. Þeir eru:  

1. Greining  

2. Túlkun  

3. Ákvörðun  

Þessum þáttum verða gerð nánari skil í næstu köflum. Byggt er á greininni Professional 

noticing: Developing responsive mathematics teaching eftir Thomas, Eisenhart, Fisher, Schack 

og Yoder (2014). Umfjöllunin hér á eftir er byggð á henni.  

1. Greining 

Kennarinn þarf að skoða viðbrögð nemanda við ákveðnum þáttum í umhverfi hans. Greining 

felur í sér að kennarinn skoðar líkamstjáningu nemanda síns og hvernig nemandinn bregst við 

utanaðkomandi hljóðum. Mikilvægt er að fylgjast með hvernig nemandinn nýtir þau tækifæri 

sem honum eru gefin í kennslunni og að kennari geti greint hegðunarmynstur út frá því 

(Thomas o.fl., 2014).  

2. Túlkun  

Túlkun felur í sér að samræma hegðun sem kennarinn hefur tekið eftir hjá nemandanum og 

skoða hana út frá stærðfræðilegri þróun og  ákveðnu sviði þróunarinnar (e. particular area). 

Þá er ekki gert ráð fyrir að kennarinn hafi fulla yfirsýn yfir stærðfræðilega stöðu nemandans 

heldur að hann greini tiltekinn þátt, tengi við það þekkingu sína á þróun stærðfræðiskilnings 

barna og ákvarði áframhaldandi kennslu á þeim grunni (Thomas, o.fl., 2014).  
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3. Ákvörðun  

Ákvörðun byggir á greiningu kennara og túlkun á hegðunarmynstri nemanda. Kennarinn tekur 

ákvörðun um áframhaldandi kennslu út frá greiningu sinni á nemandanum og eigin þekkingu 

á stærðfræðinámi og -kennslu (Thomas, o.fl., 2014). 

Allir þessir þættir vinna að því að gefa kennaranum góða innsýn inn í stöðu hvers og eins 

nemanda í stærðfræði. Til þess að byggja upp öflugt og ríkt námsumhverfi verður kennarinn 

að vera meðvitaður um þá þætti sem hann vill leggja áherslu á og fylgjast markvisst með. 

Kennarinn getur meðal annars punktað niður hjá sér upplýsingar um hvern og einn nemanda, 

nýtt sér tæknina til þess að taka upp kennslustundir og reyna að skipuleggja kennslu hvers 

nemanda á þann hátt sem honum hentar best út frá þeim forsendum sem hann hefur aflað 

sér hverju sinni (Thomas, o.fl., 2014). 

Þessum þáttum, sem nefndir eru hér að ofan, getur kennarinn unnið eftir þegar kennsla á sér 

stað. Gott er að skoða nemendurna þegar þeir eru að vinna á eigin forsendum, í getuskiptum 

hópum sem og þegar nemendur með ólíka styrk- og veikleika vinna saman.  

4.1 Jafningjakennsla og samvinna 

Ein leið til þess að mæta nemendum sem eiga við örðugleika að etja í stærðfræði er að hvetja 

nemendur til þess að kenna hver öðrum. Slík kennsla getur falið í sér að eldri nemendur kenna 

þeim yngri eða getumeiri nemendur kenna þeim getuminni. Nemendur vinna þá almennt 

saman þar sem báðir aðilar fá eitthvað út úr kennslustundinni (Dowker, 2004). Þessir 

kennsluhættir eiga að styðjast við kenningu Vygotsky’s um svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development) og vinnupalla-aðferðina (e. scaffolding). Hann leit á nám sem leiðandi 

þróun í samstarfi og samskiptum við getumeiri aðila þar sem nemandinn býr til nýja vitræna 

hæfni. Vinnupalla-aðferðin felur þá í sér kenningu hans um að vitsmunaþroskinn sé eins og 

bygging sem er umkringd margskonar vinnupöllum en þessir pallar gera nemandanum kleift 

að halda áfram að byggja upp nýja hæfni þar sem nemandinn og getumeiri einstaklingur vinna 

saman að ákveðinni lausn viðfangsefnis. Eftir því sem færni nemandans eykst verður minni 

þörf á þessum vinnupöllum sem eykur sjálfstæði og eflir hugsun (Berk og Winsler, 1995). 
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Þessa kennsluhætti má nota við hvers konar kennslu en hún er sérlega gagnleg þegar 

nemendur eru að leysa orðadæmi/þrautir í stærðfræði. Þá er gott að efla samvinnu á milli 

nemenda og hvetja þá til þess að ræða saman, útskýra eigin lausnarleiðir og aðstoða hvorn 

annan til þess að skilja þrautina sem lögð er fyrir. Kennarinn þarf þó að sjá til þess að 

nemendurnir séu að vinna saman, því megin markmið þessara kennsluhátta er samvinna 

(Dowkner, 2004). 

Námsumhverfi líkt og lýst er hér að ofan krefst þess að kennarinn gefi því gaum hvers konar 

umhverfi hann vill skapa í sinni kennslustofu og eftir hvaða viðmiðum hann vill vinna. 

Kennarinn þarf að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum og vinna markvisst að ákveðnu skipulagi 

sem hann telur að henti hans nemendahóp. Hann þarf því að gefa sér góðan tíma til þess að 

kynnast sínum nemendahóp og prófa mismunandi leiðir til þess að sjá hvað hentar hans hóp 

og hvað ekki.  
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5 Rannsóknin  

Í kaflanum verður farið yfir þá þætti sem snerta aðferðafræðilega hlið rannsóknarinnar. Í 

verkefninu er ég að reyna að leita svara við rannsóknarspurningunni minni: Hvernig má 

skipuleggja stærðfræðikennslu til þess að allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við 

hæfi? Ég byrja á að gera grein fyrir markmiði rannsóknarinnar. Þar á eftir mun ég fjalla um 

rannsóknarsniðið og síðan gera grein fyrir þátttakendum og framkvæmd viðtala. Þá mun ég 

reyna að lýsa úrvinnslu gagna nokkuð nákvæmlega til þess að gefa lesandanum sem gleggsta 

mynd af því hvernig rannsóknin fór fram. 

5.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: Hvernig 

má skipuleggja stærðfræðikennslu til þess að allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við 

hæfi? Með þessari spurningu á ég við það hvernig kennari getur skipulagt stærðfræðikennslu 

í fjölbreyttum nemendahópi þar sem hann reynir að nýta styrkleika nemenda og gefa hverjum 

og einum nemenda tækifæri til náms við hæfi. Hugmynd mín var að nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar og þá innsýn sem ég hef fengið í rannsóknir og hugmyndir fræðimanna til að 

þess að útbúa kennsluáætlun í stærðfræði sem hentar fjölbreyttum nemendahópi. Markmið 

mitt með viðtölunum var að skyggnast inn í reynsluheim kennarana og skoða viðhorf þeirra til 

stærðfræðikennslu og eigin skipulags. 

5.2 Rannsóknarsnið 

Gagna var aflað með eigindlegri rannsókn (e. qualitative research). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir bjóða upp á að hægt sé að kafa djúpt í rannsóknarefnið (Licthman, 2006), 

en markmið rannsóknar minnar var að leita eftir skoðunum, viðhorfum og vinnuaðferðum 

viðmælenda minna og taldi ég því að eigindleg rannsóknaraðferð myndi henta minni rannsókn 

best. Þegar slík aðferð er notuð er ekki leitast við að alhæfa um þýði út frá úrtaki heldur öðlast 

betri skilning á viðfangsefni eða upplifun einstaklinga varðandi viðfangsefnið (Licthman, 2013). 

Mín rannsókn byggðist á hálfopnum viðtölum (e. the guided interview) en það er ein aðferð 

innan eigindlegrar aðferðafræði sem miðar að því að safna gögnum um félagslegan veruleika 

(Licthman, 2006). Hálfopin viðtöl fara fram á þann veg að rannsakandi notast við 
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spurningaramma sem hann spyr alla viðmælendur að en getur breytt og aðlagað spurningar 

að viðtalinu eftir því sem við á (Licthman 2006). 

Í viðtölunum studdist ég við eftirfarandi spurningar: 

• Byggir þú skipulagið utan um stærðfræðikennsluna þína á einhverjum ákveðnum 

hugmyndum um nám og kennslu? 

• Er eitthvað ákveðið inntak sem unnið er með yfir ákveðið tímabil? 

o Til dæmis mælingar? 

o Áhersla á að nemendur tjái sig? 

• Hvernig er samstarfi milli kennara háttað á stiginu/árganginum?  

o Vinnur þú með öðrum kennurum í því að skipuleggja hverja önn?  

o Vinnur þú með öðrum kennurum í því að skipuleggja vikuna?  

• Hvernig er vikan þín byggð upp?  

o Þemaverkefni? 

o Kennt í stofum? 

o 1 tími á dag? 

o 2 tímar verklegt, 3 tímar í bókum? 

• Hvaða kosti og galla hefur þetta skipulag?  

o Hvaða þáttum stærðfræðinámsins næst vel að sinna? 

• Hvernig mætir þú ólíkum nemendum?  

o Hvernig er það skipulagt? 

o Hvað er gert með nemendum? 

o Hvernig færðu nemendurna til þess að vinna með þér þar sem kennslan fer 

fram á ólíkum forsendum fyrir einstaka nemendur? 

• Hvaða námsgögn eru notuð í kennslunni þinni?  

o Námsbækur? 

o Önnur gögn? 

• Hvernig er námsumhverfið í skólastofunni?  

o Hvað þykir þér skipta máli?  

• Getur þú lýst fyrir mér kennslustund sem þér myndi finnast góð?  

o Hvert er hlutverk kennarans í kennslustundinni? 
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Það sem ég hafði í huga þegar ég útbjó spurningarammann var að fá góða yfirsýn yfir það starf 

sem kennararnir eru að vinna án þess að spyrja þá of persónulegra spurninga. Markmiðið mitt 

var að fara inn á alla þá þætti sem ég tel að snúi að rannsóknarspurningunni minni svo ég geti 

svarað henni.  

5.3 Þátttakendur og framkvæmd viðtala  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar tók ég viðtöl við fjóra starfandi kennara. Þátttakendurnir 

voru allir starfandi kennarar í grunnskólum á Íslandi. Kennararnir áttu það sameiginlegt að 

kenna á yngsta stigi grunnskóla og vera með yfir 10 ára starfsreynslu. Kennararnir komu bæði 

frá grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu sem og af landsbyggðinni. Þátttakendur voru valdir 

bæði út frá ábendingu frá leiðbeinanda sem og út frá aðgengi mínu að kennurum.  

Haft var samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst og þeir spurðir hvort þeir vildu taka 

þátt í þessari rannsókn. Allir kennaranna höfðu áður tekið þátt í rannsóknum fyrir nemendur 

við Háskóla Íslands. Allir þessara kennara hafa langan kennsluferil að baki, góða innsýn í 

skólastarf og mikla reynslu. Þess vegna valdi ég þá, fremur en aðra til þess að taka þátt í þessari 

rannsókn. 

Kennararnir komu frá þremur ólíkum skólum, sem voru  misstórir. Einn grunnskólinn var á 

Suðurlandi, en tveir grunnskólanna voru á höfuðborgarsvæðinu. Tveir kennarar störfuðu við 

sama skólann. Í þessu verkefni mun ég ekki segja frá réttum nöfnum kennarana en til þess að 

gera niðurstöður skýrari mun ég gefa kennurunum nöfn: sunnlenski kennarinn fær nafnið 

Kristín. Hún er með 24 ára starfsreynslu og hefur hún bæði verið að kenna í Reykjavík í stórum 

skólum sem og út á landi í minni skólum. Sigrún er kennari við grunnskóla Reykjavíkur. Sigrún 

er með 38 ára starfsreynslu en hún hefur bæði starfað sem bekkjarkennari og í námsveri. Anna 

er kennari í Kópavogi. Hún hefur 13 ára starfsreynslu í kennslu. Síðasti kennarinn er Sólveig en 

hún hefur 20 ára starfsreynslu sem kennari en hefur síðastliðin ár starfað sem deildarstjóri á 

yngsta stigi og aðstoðarskólastjóri. Þátttakendurnir þekktust ekki innbyrðis, fyrir utan Önnu og 

Sólveigu en þær hafa verið samstarfskonur um nokkurt skeið. 

Þann 2. apríl 2018 sendi ég tölvupóst til Sigrúnar. Ég óskaði þá eftir því að fá að hitta hana til 

þess að taka við hana viðtal um hennar kennsluskipulag. Sigrún var mjög áhugasöm og tilbúin 
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til þess að taka þátt í þessu verkefni. Ég óskaði eftir því að taka viðtal við Sigrúnu þann 10. apríl 

2018 í skólanum þar sem hún kennir á höfuðborgarsvæðinu. Viðtalið tók um 120 mínútur. 

Viðtalið gekk mjög vel og taldi ég minn spurningalista þjóna tilgangi verkefnisins míns og ákvað 

ég því að óska eftir næsta viðtali. 

Næsta viðtal sem ég tók var við Kristínu. Þann 11. apríl 2018 hafði ég samband við hana. Ég 

óskaði eftir því að hitta hana og taka við hana viðtal um hennar kennsluskipulag. Kristín var 

einnig mjög áhugasöm og tilbúin til þess að taka þátt í verkefninu mínu. Kristín kennir í smærri 

skóla á Suðurlandi. Ég hitti Kristínu þann 13. apríl 2018 og tók við hana viðtal. Viðtalið tók um 

60 mínútur. Viðtalið gekk mjög vel en var mun hnitmiðaðra en fyrsta viðtalið sem ég tók.  

Þann 12. apríl 2018 hafði ég samband við tvo kennara innan sama skólans á 

höfuðborgarsvæðinu. Anna og Sólveig voru báðar áhugasamar um að hitta mig og taka þátt í 

verkefninu mínu. Anna starfar sem kennari í 3. bekk en Sólveig starfar sem deildarstjóri sem 

kennir stærðfræði á yngsta stigi. Ég tók viðtöl við þær þann 29. apríl 2018 og tóku viðtölin um 

45 mínútur. Viðtölin tók ég hvort á eftir öðru. Það hafði góð áhrif á mig að taka tvö viðtöl í einu 

og hafði ég margar spurningar að spyrja í seinna viðtalinu sem ég hafði farið inn á í því fyrra. 

Viðtölin gengu mjög hratt fyrir sig, voru hnitmiðuð út frá spurningalistanum en auk þess mjög 

opin. 

Eftir að ég hafði tekið öll viðtölin hóf ég að greina gögnin, en ég talaði ekki við þátttakendur 

rannsóknarinnar meira eftir að viðtölunum var lokið. 

5.4 Meðferð og greining gagna 

Við gagnasöfnun notaðist ég við snjallsímaforritið Recorder til þess að hljóðrita öll viðtölin. Auk 

þess notaði ég forritið til þess að taka upp eigin vangaveltur og athugasemdir, bæði fyrir og 

eftir viðtölin. Ég reyndi eftir bestu getu að ganga úr skugga um að ekkert myndi gleymast 

varðandi aðstæður, líðan og hugleiðingar frá vettvangi. Forritið er mjög þægilegt og auðvelt í 

notkun. Hljóðupptakan var mjög nákvæm og hljóð mjög skýrt, sem leiddi til þess að 

margskonar utanaðkomandi hljóð heyrðust einnig á upptökunum. Ég lagði áherslu á það að 

afrita hvert viðtal eins fljótt og ég gat, orðrétt svo ég gæti fullvissað mig um það að gögnin 

væru eins nákvæm og hægt var og sem mest í samræmi við aðstæður. Í afritun skráði ég allar 
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þagnir sem og hlátur. Að lokinni hljóðritun allra gagna bætti ég við athugasemdum 

rannsakanda sem ég hafði til hliðsjónar fyrir mig að styðjast við lýsingar og hugleiðingar frá 

vettvangi. Gagnagreining hófst þegar allri afritun var lokið. 

Eftir afritun rýndi ég í gögnin og las þau ítrekað og merkti við þau aðalatriði sem mér þótti 

koma fram þar til mynd birtist af þemum. Þessi aðferð kallast að kóða og snýr að því að greina 

þemu sem eru gegnum gangandi í viðtölum (Lichtman, 2013). 

Þemun í viðtölunum urðu mér nokkuð skýr við úrvinnslu gagnanna. Gögnin voru greind í þrjú 

yfirþemu: 

• hugmyndafræði 

• skipulag og einstaklingsmiðun 

• góð kennslustund  

Þessi þemu nota ég til þess að lýsa niðurstöðum rannsóknarinnar neðar í þessu verkefni.  

5.5 Siðferðileg atriði  

Í rannsókn sem þessari verður rannsakandi að uppfylla siðferðislegar kröfur sem gerðar eru til 

eigindlegra rannsókna. Bæði réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar eru háð siðferði 

rannsakandans (Merriam, 2009) og því mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin 

vinnubrögð. Undirbúningur spurningalistans tók nokkrar vikur en ekki var byrjað að skoða 

mögulega þátttakendur í rannsókninni fyrr en listinn lá fyrir. Öllum þátttakendum var gerð 

ítarleg grein fyrir í hverju þátttaka þeirra fælist og hvað yrði gert við gögnin sem safnað yrði. 

Þegar viðtölin fóru fram var þátttakendum gerð grein fyrir að viðtalið yrði tekið upp, það síðan 

skrifað upp í Word-skjal og unnið úr því í þessari rannsókn. Ég hét því að farið yrði með öll gögn 

sem trúnaðarmál og upplýsingar um þátttakendur dulkóðaðar. Ekki yrði upplýst um skóla, rétt 

nafn eða aldur þátttakenda. Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstakra viðmælenda 

þar sem allir viðmælendur fengu önnur nöfn en þeirra eigin. 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir helstu niðurstöðum úr rannsókninni en til þess nota ég 

þau 3 þemu sem ég greindi í gögnunum, en þau eru áður nefnd hér í kaflanum „Meðferð og 

greining gagna“.  

6.1 Hugmyndafræði  

Hugmyndafræði kennarana var ólík eins og við var að búast. Sigrún notar kennsluaðferðina 

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna þegar hún kynnti nemendum sínum nýtt inntak, en 

Sigrún vill nota þrautir mikið í sinni kennslu og taldi þær vera góða kveikju að nýju viðfangsefni 

þar sem nemendurnir fengu að brjóta hugann og leita eigin lausnarleiða áður en þeir hæfu 

vinnu í vinnubókum eða öðru skemmtilegu efni. Hún studdist þó við hefðbundna kennsluhætti 

þess á milli þar sem nemendur vinna í kennslubókum eða öðru efni frá kennara með aðstoð 

hjálpargagna. Í viðtalinu segir Sigrún þegar hún var spurð hvort hún nýtti sér fleiri fjölbreytta 

kennsluhætti en stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna segir hún: 

Sigrún: Ég gerði það hér árum áður og reyndi að hlutgera kennsluna mjög mikið. Núna 

þegar ég eldist finnst mér ég ná betur til nemendanna með því að nota stærðfræðikennslu 

byggða á skilningi barna í kennslunni minni og svo þegar við sitjum saman og lærum. Ég 

reyni frekar að gefa þeim meira pláss til þess að læra þar sem þau vilja, hvort sem það er á 

ganginum eða upp í gluggakistu. Auk þess þá gef ég þeim alltaf tækifæri til þess að vinna 

með hjálpargögn meðan þau eru að reikna. Auk þess þá eru bækurnar nokkuð fjölbreyttar 

og brjóta vel upp á námið í rauninni. Þar eru spil og margskonar verkefni eins og að telja 

skref eða gera skoðunarkannanir. Ég kann mjög vel við það. 

Sólveig sagði að hennar hugmyndafræði fæli í sér fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp. Hún taldi það mikilvægt að kennarar reiði sig ekki of mikið 

á kennslubókina og finni skemmtileg og lifandi verkefni fyrir nemendurna sem tengir 

stærðfræðina við reynsluheim þeirra. Hún taldi þó kennslubókina vera góðan gagnagrunn fyrir 

kennara til þess að sjá hvernig höfundarnir setja upp efnisþættina og hversu mikinn tíma þeir 

áætla í þá, en hún hafði orð á því að óþarfi væri að „kennarar væru ítrekað að finna upp hjólið“.  

Hvorki Kristín né Anna gátu tilgreint hvaða hugmyndafræði þær væru að vinna eftir, annarri 

en þeirri hugmyndafræði sem höfundar Sprota eru að vinna eftir. Sólveig telur að Sproti sé góð 
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kennslubók sem leiðir kennara í gegnum efnið og gefur þeim hugmyndir um það hversu lengi 

þeir ættu staldra við hvern efnisþátt fyrir sig. Í viðtali við Önnu var hún spurð hvort henni þyki 

gott að vinna eftir Sprota og hvort bókin gefi nægilega góðan kost á hlutbundinni vinnu í 

stærðfræði. Hún segir: 

Anna: Mér finnst rosalega gott að nota Sprota. Ég nýti mér bókina hiklaust sem grunn í minni 

kennslu og kennsluskipulagi. Mér finnst auk þess kennsluleiðbeiningarnar mjög góðar og 

auðvelt að lesa í þær og skilja. Varðandi hlutbundna vinnu, þá er maður aldrei nægilega 

duglegur að vinna slíka vinnu. Við erum heppin að í okkar skóla er stærðfræðiþema, þannig 

nemendurnir fá hlutbundna stærðfræðivinnu fimm vikur í senn hverja önn. Það tengist samt 

hvorki vinnunni okkar í Sprota né kennsluáætluninni beint. Þetta þema er samkennsla milli 

þriðja og fjórða bekkjar. Stundum eru þau í upprifjun um áður lært efni, stundum eru þau 

að læra eitthvað nýtt þar sem kennslubókin mun síðan impra á seinna á önninni. En þegar 

stærðfræðiþemað er ekki, þá væri ég rosalega mikið til í að ein kennslustund í viku væri bara 

hlutbundin stærðfræðikennsla. Maður er alltof bundinn kennslubókinni finnst mér 

stundum. 

Hugmyndafræði kennaranna er því misjöfn. Allir kennararnir vilja stuðla að fjölbreyttum 

kennsluháttum en mismunandi hvernig þeirra sýn er á það. Aðeins Sigrún vinnur eftir 

ákveðinni hugmyndafræði sem á sér nafn í fræðilegri umræðu: Stærðfræðikennsla byggð á 

skilningi barna. Flestir telja námsefnið gefa tækifæri til þess að stuðla að fjölbreyttum 

kennsluháttum en það stendur þar ekki eitt og sér. Kennararnir reyna allir að gefa sér tíma til 

þess að ýta undir fjölbreyttari kennsluhætti, en skipulag skólans ýtir undir aukna fjölbreytni 

hjá Önnu, þar sem stærðfræðiþema er hjá nemendum hennar í stærðfræði í fimm vikur á 

hverri önn þar sem kennt er eina klukkustund í hverri viku.  

6.2 Skipulag og einstaklingsmiðun 

Skipulag kennaranna var mismunandi. Það eina sem kennararnir höfðu sameiginlegt í sínu 

skipulagi var mjög opin stundaskrá, en kennararnir höfðu allir mjög mikið svigrúm til þess að 

skipuleggja hvern dag fyrir sig. Það kom mér á óvart hversu opið kennsluskipulagið yfir önnina 

var hjá öllum kennurunum. Þeir gerðu allir grófa áætlun fyrir komandi skólaár sem þeir unnu 

síðan með út árið og skipulögðu nánar. Eina undantekningin var hjá Önnu en hún og hennar 

samstarfsmenn voru með stærðfræðiþemaverkefni einu sinni í viku þar sem mjög undirbúin 
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og skipulögð kennsla á sér stað vikulega. Hún telur þemaverkefnið vera uppbyggjandi og hafa 

mjög jákvæð áhrif á nemendurna sem og kennsluna. Í viðtalinu segir hún:  

Anna: Bæði mér og nemendunum finnst mjög gott að hafa stærðfræðiþemaverkefnið. Það 

gefur okkur smá pásu frá bókinni og þeim kennsluaðferðum sem eru ríkjandi í skólastofunni. 

Í þemaverkefninu erum við alltaf að vinna með hlutbundna vinnu, eins og mælingar. Þessi 

vinna sem á sér stað í verkefninu er svo skemmtileg, og nemendunum finnst hún svo 

skemmtileg. Þeir blómstra þegar þeir eru að mæla flatarmál fótboltavallarins svo dæmi sé 

nefnt. Verkefnið er líka að tengja námsefnið þeirra við reynsluheiminn, hvernig þau nota 

þær aðferðir sem þau eru búin að læra í bókinni. 

Kristín vildi ekki skipuleggja sig of mikið heldur halda kennsluáætluninni opinni þar sem hún 

gæti gripið óvænt tækifæri í kennslunni sinni og nýtt þau til þess að stuðla að fjölbreyttum 

kennsluháttum, án þess að vera með þá skipulagða fyrir fram. Í viðtalinu segir hún:  

Kristín: Mér finnst bara að kennarar ættu að nota allar óvæntar uppákomur til þess að gera 

kennsluna sína fjölbreyttari. Eins og til dæmis þegar spil dettur í gólfið og allt fer út um allt, 

þá finnst mér gott að grípa svoleiðis tækifæri og fá nemendurna til þess að hugsa, hvernig 

er best að taka spilið upp? Hvað ætli það séu mörg spil sem duttu á gólfið? Hversu stórt 

svæði tekur spilið? Það er hægt að ná fram mjög skemmtilegum og líflegum umræðum með 

pælingunum þeirra. Mér finnst það dásamlegt því það er svo spontant og engan veginn stýrt.  

 Allir kennararnir voru einnig með mjög opna stundatöflu og tóku ákvörðun viku fyrir viku 

hvernig kennslustundum í heimastofu var háttað. Ekki voru settir stærðfræði- eða 

íslenskutímar hjá neinum. Misjafnt var milli skóla hvernig samvinnu milli kennara er háttað en 

allir kennaranna í Reykjavík voru í samvinnu við aðra kennara sem voru að kenna sama árgangi 

innan sama skólans en Kristín, sem kennir í minni grunnskóla á Suðurlandi sá ein um kennsluna 

í sínum bekk og vann ekki í teymi utan um kennslu sína. Sigrún vildi þó meina að samvinna 

milli kennara væri af hinu góða og eitthvað sem allir kennarar ættu að hafa aðgang að. Í 

viðtalinu segir hún: 

Sigrún: Mér finnst þessi faglega umræða milli kennara skipta gríðarlega miklu máli. Það að 

kennarar fái tækifæri til þess að vinna með öðrum er eitthvað sem allir kennarar verða að 

hafa aðgang að. Mér finnst að fjölbreytnin ætti að vera lykilatriði og mjög mikilvægt að 

kennarar læri að vinna með öðrum, rétt eins og við viljum að nemendur læri það. Í þessum 

skóla erum við búin að gera teymi utan um kennsluna. Ég er til dæmis í teymi utan um 

kennslu í þriðja bekk. Ég get ekki annað sagt en ég hef þroskast mjög mikið sem kennari að 
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eiga umræðu við aðra kennara, og ég fagna hverjum eina nýútskrifaða kennara sem kemur 

hingað inn með nýjar hugmyndir. 

Misjafnt var hvernig kennararnir höguðu einstaklingsmiðun í kennslunni, en allir voru samt 

sammála því að kennsluefni við hæfi væri ein leið til þess að mæta einstaklingsmiðun í 

kennslunni. Sólveig vildi þó meina að fjölbreyttir kennsluhættir væru lykillinn að 

einstaklingsmiðun í kennslu, í viðtalinu segir hún:  

Sólveig: Mér finnst þetta hugtak „einstaklingsmiðun“ stundum vera á villigötum. Eins og 

hver og einn nemandi eigi að vera með bók sem hentar þeirra erfiðleikastigi. Fyrir mér þá 

finnst mér mikilvægast að gefa nemandanum tækifæri til þess að læra á fjölbreyttan hátt, 

alveg sama hvað hann er að læra eða í hvaða bók. Það læra ekki allir eins, og fyrir mér þá 

felst einstaklingsmiðun í bekkjarkennslu í því að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti, til 

þess að mæta fjölbreyttum nemendahóp.  

Þessi sýn kom ekki skýrt fram hjá öðrum kennurum sem tóku þátt í viðtölunum en þeir 

studdust mjög mikið við einstaklingsmiðun út frá námsefni. Kristín studdist þó við námsefnið 

á þann veg að nemendur fylgdu sinni áætlun í stærðfræði en við lok hvers þema tóku 

nemendurnir stöðupróf til þess að sjá hvort þeir hafi náð markmiðum námsefnisins eða ekki. 

Þeir nemendur sem fá undir 6,0 á stöðuprófinu fá tækifæri til þess að læra námsefnið betur 

heima og taka prófið aftur að viku liðinni en fylgja samt sem áður sinni áætlun í bekknum. Þá 

taldi hún að með þessari aðferð væri hún að virkja foreldra til þátttöku í námi barna sinna sem 

og að gefa nemandanum tækifæri til þess að læra námsefnið betur. Í viðtalinu segir hún: 

Spyrill: Hvers vegna kýstu að gera þetta svona, að senda nemendur heim að læra námsefnið 

betur til þess að taka prófið aftur í skólanum? Finnst þér allir nemendurnir hafa forsendur 

til þess að læra námsefnið betur heima ef þeir lærðu það ekki nægilega vel í kennslunni hjá 

þér?  

Kristín: Fyrir mér þá er þetta bara leið til þess að virkja foreldra í námi barna sinna og fá þá 

til þess að taka þátt. Ég veit að þeir eru ekki kennarar en þetta hefur gengið mjög vel hingað 

til og nemendur hafa verið að sýna bætingar á milli kannana. Þangað til nemendur hætta að 

sýna þær framfarir þá sé ég ekkert að því að senda nemendurna heim með smá lærdóm. Ég 

hef að minnsta kosti ekki fengið neinar kvartanir hingað til frá foreldrum. Auk þess þá er 

þetta eina heimanámið sem ég sendi mína nemendur með heim í stærðfræði. Ég held að 

það sé bara búin að myndast ákveðin sátt milli mín, nemendanna og foreldra varðandi þetta 

fyrirkomulag. 
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Almennt voru allir kennarar sáttir með sitt skipulag en töluðu þó allir um það að þeir hefðu 

ekkert á móti því að fá meiri tíma til þess að skipuleggja kennsluna sína. Til þess að hafa 

fjölbreytta kennslu verða kennarar að fá tíma til þess að skipuleggja hana. Anna hafði orð á því 

að skipulag við eina hringekju sem tekur eina til tvær kennslustundir tekur mun lengri tíma en 

skipulagstími gerir ráð fyrir, og sé það megin ástæða þess að hún notfæri sér ekki fjölbreyttari 

kennsluhætti í kennslunni sinni.  

Hún taldi þó að með aukinni tæknivæðingu væru kennarar duglegir að deila sín á milli góðum 

gögnum og kennsluhugmyndum, því algjör óþarfi er að kennarar séu að eyða tíma sínum í að 

skipuleggja kennslu sem annar kennari hefur þegar skipulagt og haft góða reynslu af. Hún taldi 

þó að kennarar væru stundum svolítið eigingjarnir gagnvart námsefninu sem þeir útbúa, þar 

sem mikil vinna og tími fer oft á tíðum í skipulag og hönnum verkefnanna, og vilja því kennarar 

oft hafa mikið eignarhald á eigin verkefnum. Það sé þó að hennar sögn ekki réttur 

hugsunarháttur þar sem hagur nemenda er mikill af því að kennarar deili verkefnum sín á milli, 

og það sé það sem kennarastarfið snýst um, að hlúa vel að nemandanum og veita honum bestu 

mögulegu kennsluna. 

Þegar kennararnir voru beðnir um að lýsa kennslustund sem þeim þætti góð sá ég þó aðra sýn 

á kennsluna þeirra en mér fannst koma fram í viðtölunum. Allir kennaranna lýstu mjög 

skapandi kennslustund þar sem nemendurnir þurftu að leita lausna til þess að komast að 

niðurstöðu. 

6.3 Góð kennslustund  

Kristín lýsi góðri kennslustund á þann veg að nemendurnir fengju tækifæri til þess að kenna 

hver öðrum. Hún taldi það gott þegar nemendurnir sjálfir útbúa dæmi og spyrja sessunaut sinn 

þar sem líflegar og góðar umræður spretta upp. Hún taldi mikilvægt að nemendurnir fái 

tækifæri í kennslunni til þess að kenna öðrum, með námsgögnum sem þau hafa sjálf búið til. 

Hlutverk kennarans í þessari kennslustund er því ekki stórt og er hann þarna í aukahlutverki. 

Hún vildi heldur labba á milli borða, sjá hvað nemendurnir voru að gera og reyna að aðstoða 

þau við það að gera umræðurnar líflegri ef þess þyrfti.  

Anna taldi góða kennslustund eiga sér stað þegar nemendurnir væru ekki að vinna í bókinni, 

heldur að nemendurnir séu sjálfir að finna lausnir með því að grípa til þeirra aðferða og tóla 
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sem þau hafa þegar lært í kennslunni og reyna að skapa samvinnu á milli nemenda. Í viðtalinu 

lýsir hún kennslustundinni svona: 

Anna: Góð kennslustund er ekkert endilega þegar nemendur eru að læra í kennslubókunum, 

heldur þegar nemendurnir eru sjálfir að reyna að finna lausnir með því að grípa til allra þeirra 

aðferða og tóla sem þau hafa nú þegar lært og gefa þeim tækifæri til þess að vinna það 

saman í hópum. Ég væri meira bara svona til aðstoðar, ég væri ekki sú sem nemendurnir 

vær að horfa á og kenna þeim eitthvað, heldur láta þá hafa eitthvað og gefa þeim tækifæri 

til þess að finna lausnina upp á eigin spýtur. Gefa þeim tækifæri til þess að nýta eigin 

þekkingu. Mér finnst það mikilvægt að leyfa þeim að vinna saman, því krakkar eru svo 

ótrúlega flinkir að kenna hvor öðrum. Þeirra leiðir í áttina að ákveðnu svari eru líka svo 

mismunandi, skapandi og skemmtilegar, eitthvað allt annað en það sem við kennararnir 

myndum leggja upp með. Mér finnst oft gaman þegar ég læt þau hafa einhverja þraut og 

þau finna sínar eigin leiðir, vinna svoleiðis kannski í pörum og kynna það svo fyrir hvort öðru. 

Þeim finnst það svolítið skemmtilegt. 

Sigrún taldi góða kennslustund vera þegar góðar umræður skapast á milli nemenda án þess að 

kennarinn sé að stýra þeim, en Sigrún styðst mjög mikið við þrautir í sinni kennslu og eru þær 

því uppsprettan að góðum umræðum. Hún taldi þá einnig að mikilvægast sé að nemendurnir 

fái tækifæri til þess að vinna saman, spjalla saman, helst sem mest óáreitt, þar sem þau læra 

svo mikið af hvort öðru. Hún segir: 

Sigrún: Það sem ég tel að sé ákaflega mikilvægt í góðri kennslustund er að vera ekki of 

stýrandi. Skapa aðstæður þar sem nemendurnir eru tilbúnir til þess að vinna saman. Mér 

finnst gott að nota þrautir og umræður í minni kennslu og verð ég því að segja það vera 

góða kennslustund að mínu mati. Það að setja upp góða þraut fyrir nemendurna, gefa þeim 

tækifæri til þess að hugsa saman og leita eigin lausnarleiða, já það er eitthvað sem ég myndi 

telja mjög góða kennslustund. Að mínu mati þá má kennarinn heldur ekki vera of stýrandi. 

Hann verður jú að leggja fyrir þrautina og stjórna umræðunum þegar þær eiga sér stað en 

hann má ekki stýra nemendunum of mikið. Nemendurnir eiga að vera frjálsir í eigin 

lausnarleiðum og fagna því þegar mistök eiga sér stað, því þau eru svo góður grundvöllur til 

þess að frekara nám eigi sér stað. Fyrir mér þá snýr góð kennslustund að mestu að því að 

leyfa nemendunum að njóta sín í lítið stýrðri kennslustund. 

Allir kennararnir lýsa góðri kennslustund á þann veg að kennarinn er ekki í aðalhlutverki í 

kennslustofunni heldur nemendurnir. Þeir spila allir stórt hlutverk og taka mikinn þátt í því að 

skapa sína eigin þekkingu í samvinnu við aðra. 
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Það er því ekki ein ákveðin leið sem kennarar fara þegar þeir skipuleggja kennsluna sína. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig kennarar á yngsta stigi skipuleggja 

stærðfræðikennsluna sína svo allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við hæfi í 

fjölbreyttum bekk. Allir kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn hafa ákveðna sýn á það 

hvernig þeirra stærðfræðikennsla fer fram og virðast þeir vera nokkuð sáttir með sitt skipulag. 

Skipulagið hjá öllum kennurum var heldur opið en þeir höfðu frekar opna stundaskrá og gott 

svigrúm til þess að skipuleggja hvern dag fyrir sig en þeir töldu að það hentaði mjög vel fyrir 

kennslu fyrir fjölbreyttan nemendahóp. Í rannsókn minni kom fram að vinnubókarvinna var 

mjög mikið notuð í einstaklingsmiðun en orð Sólveigar um einstaklingsmiðun gáfu mér góða 

sýn á það hvað felst í hugtakinu, en hún segir að hugtakið einstaklingsmiðun sé stundum á 

villigötum. Eins og hver og einn nemandi eigi að vera með bók sem hentar hans erfiðleikastigi. 

Fyrir henni þá felst einstaklingsmiðun í því að gefa nemandanum tækifæri til þess að læra á 

fjölbreyttan hátt, alveg sama hvað hann er að læra eða í hvaða bók. Einstaklingsmiðun ætti að 

felast í því að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti til þess að mæta fjölbreyttum 

nemendahóp. 

Kennararnir töldu að hin faglega umræða á milli kennara væri nauðsynleg og mikilvægt að allir 

kennarar hafi aðgang að einhverjum til þess að ræða við um kennsluna sína. Allir kennararnir 

á höfuðborgarsvæðinu unnu í teymum en Kristín vann ekki í teymi. Sigrún taldi þessa faglegu 

umræðu skipta miklu máli en hún telur sig hafa þroskast mikið sem kennari með því að eiga 

þessa faglegu umræðu og fagnar hún umræðu við nýútskrifaða kennara sem koma með nýjar 

hugmyndir til hennar. Það fylgir því ákveðin endurmenntun þessari faglegu umræðu sem er 

svo mikilvæg. 
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7 Skipulag stærðfræðikennslu 

Í þessum kafla er sett fram skipulag stærðfræðikennslu. Skipulagið byggir á þremur þáttum, 

hugmyndum mínum úr námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, rannsókn verkefnisins og 

þeim fræðum sem fram hafa komið hér á undan. Ég hef sett hér upp kennsluáætlun fyrir 

stærðfræðikennslu í 2. bekk sem hefur það markmið að nemendum gefst tækifæri til að 

kynnast fjölbreyttum vinnubrögðum og nálgun í kennslu. 

Að mörgu er að hyggja þegar útbúa á heildstæða kennsluáætlun. Kennarinn hefur margt á 

sinni könnu og iðulega hefur hann fleiri en eina námsgrein sem hann þarf að skipuleggja fyrir 

skólaárið. Til þess að kennslan geti farið fram með sem bestum hætti verður kennarinn að hafa 

það í forgrunni að vekja áhuga hjá nemendum sínum, því áhugi er undirstaða velgengni í námi. 

Kennarinn verður að útbúa áætlun sem hentar nemendahópi hans, finna hvar áhugi þeirra 

liggur og vinna út frá því. Mikilvægt er að kennslan sé ekki einhæf, heldur fjölbreytt til þess að 

gefa nemendahópnum fjölbreytt tækifæri og til þess að geta mætt þörfum hvers og eins. 

7.1 Markmið stærðfræðikennslunnar 

Við skipulag stærðfræðikennslu er mikilvægt að aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem og 

skólanámskrá skólans séu rammi um kennsluna. Þegar börn byrja í grunnskóla hafa þau þróað 

með sér skilning í stærðfræði og náð tökum á ýmsum grunnþáttum. Það er mikilvægt að hafa 

það í huga að styðja nemendur í að byggja ofan á þekkingu sína. 

Við skipulag kennslunnar mun ég hafa eftirfarandi þætti sem viðmið: 

- Hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla 

- Að byggt sé ofan á fyrri þekkingu og reynslu nemenda 

- Tengja námsefnið umhverfi nemendanna 

- Að nemendur þjálfist í því að ræða um stærðfræði 

- Vekja áhuga nemenda á stærðfræði 

- Að gefa nemendum tækifæri til þess að læra á sínum hraða 

- Gera ráð fyrir að nemendur tileinki sér stærðfræðihugmyndir á ólíkan hátt 
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Þessi viðmið eru valin út frá lestri í fræðum um stærðfræðikennslu og út frá rannsókninni minni 

um skipulagningu stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Fyrst og fremst þarf að hafa það hugfast 

að nemendur nái að vinna að þeim hæfniviðmiðum sem aðalnámskrá gerir ráð fyrir. Ég byggi 

á því að nota viðbragðssnjalla kennslu þar sem áhugi nemenda er vakinn með 

rannsóknarnálgun en þá fá nemendur tækifæri til þess að ræða um það sem þeir eru að gera 

til þess að dýpka skilning sinn á námsefninu (Thomas, Eisenhardt, Fisher, Schack, Tassell og 

Yoder, 2014). Ég vil vera meðvituð um það að ég sé ávallt að byggja ofan á fyrri þekkingu en til 

þess þarf ég að vera meðvituð um stöðu hvers og eins nemanda hverju sinni. Ég legg mikla 

áherslu á það að veita nemendum fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við ólíkan 

nemendahóp, þar sem nemendur tileinka sér námsefni á misjafnan hátt. 

Mikilvægt er að nemendur sjái tengingu á milli námsins og daglega lífs. Því er mikilvægt að 

tengja námsefnið við reynsluheim þeirra. Því markmiði er meðal annars hægt að ná með 

þrautakennslu en út frá þeim skapast iðulega umræður. Ef farið er eftir hugmyndum um 

stærðfræðikennslu byggða á skilningi barna (Carpenter o.fl., 1999) eða rannsóknarlandslagi 

(Alseth og Rosseland, 2006) er hægt að skapa aðstæður til að þjálfa nemendur í því að ræða 

um stærðfræði. Það að vera læs á texta sem og myndræna framsetningu er mikilvægt, en 

hæfni til munnlegrar og skriflegrar tjáningar skiptir einnig máli og gefur tækifæri á dýpri 

skilningi. Mikilvægast af öllu er þó að vekja áhuga nemandans á því sem hann er að vinna að 

hverju sinni, þar sem áhugi er forsenda árangurs í námi. 

Þegar ég skipulegg stærðfræðikennslu geri ég ráð fyrir því að hver og einn nemandi sé 

einstakur og því ólíklegt að sama skipulag henti öllum. Til þess að mæta fjölbreyttum 

nemendahópi þarf ég að vera tilbúinn til þess að veita nemendum fjölbreytta kennslu sem 

innihalda fjölbreytta kennsluhætti. Ég geri ekki ráð fyrir því að hver og einn nemandi muni ná 

megin inntaki kennslunnar á sama hraða. Ég vil því að hafa augun opin fyrir þeim nemendum 

sem þurfa á aukalegum stuðningi að halda í kennslunni sem og þeim nemendum sem þurfa 

þyngra efni eða meiri örvun. Auk þess vil ég setja efnið sem kennt er hverju sinni fram á 

fjölbreyttan hátt til þess að koma til móts við sem flesta í kennslustofunni. Ég tel það mikilvægt 

að hafa þessa þætti að leiðarljósi, en þá tel ég mig geta veitt nemandanum kennslu við hæfi 

þar sem honum er mætt þar sem hann er staddur, sem og stuðlað að auknum áhuga 

nemandans á stærðfræðinni, en viðfangsefnin þurfa að vera við hæfi hvers og eins; hæfilega 



62 

ögrandi, þar sem skilningsleysi á efninu eða skortur á áskorun getur leitt til áhugaleysis. Það 

er í eðli mannsins að vilja takast á við áskoranir og hefur verið sýnt fram á að það viðhaldi 

áhuga. 

Það sem ég legg áherslu á í minni kennsluáætlun fyrir þessar 14 vikur er að nemendur fái 

tækifæri til þess að kynnast fjölbreyttri stærðfræðikennslu, þar sem kennslubókin Sproti 2a er 

notuð að forgrunni í kennslunni ásamt skapandi kennslu, bæði innan og utandyra. Við val á 

inntaki er stuðst við hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla og þá inntaksþætti sem unnið er 

með í Sprota 2a. Ég legg mikla áherslu á umræður og þrautakennslu og hugsunina „hvað ef?“. 

Ég vil að nemendur mínir fái tækifæri til þess að vinna sjálfstætt sem og í pörum eða hópum. 

Helstu stærðfræðilegu inntaksþættir sem ég kem inn á í þessari áætlun eru: 

• Talnaskilningur 

o Tölur 0-100 

• Samlagning 

• Frádráttur 

• Tugir og einingar 

• Þrautakennsla 

• Umræður 

• Tölfræði 

• Mælingar 

o Með stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum 

• Tíminn 

Það er því að mörgu að hyggja þegar stærðfræðikennsla er skipulögð. Kennarinn þarf að 

fullviss sig um að hann sé að vinna með efni sem hæfir þroska og getu nemandans og að 

kennslan uppfylli þá hæfniþætti sem aðalnámskrá grunnskóla kveður á um. Kennarinn þarf 

auk þess að hafa auga með hæfni hvers og eins nemanda og kortleggja stöðu hans vel í 

stærðfræði þar sem ákjósanlegast er byggja nám á fyrri þekkingu nemandans. 
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7.2 Námsgögn  

Líkt og áður hefur komið fram er mjög mikilvægt að nota fjölbreytt gögn til þess að koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp. Markmiðið mitt er að nota námsbækur samhliða öðrum 

fjölbreyttum gögnum. 

Þær námsbækur sem ég mun koma til með að vinna með í þessu skipulagi eru:  

• Sproti 2a 

• Sproti 2a kennarabók 

Önnur gögn sem ég mun koma til með að nota eru: 

• Eigin verkefni byggð á Stærðfræðikennslu byggð á skilningi barna (Carpenter o.fl., 

1999) og Rannsóknarlandslagi (Alseth og Rosseland, 2006). 

Mikilvægt er að undirbúa námsumhverfið þannig að nemandinn sé hvattur til þess að vinna 

sjálfstætt þar sem hann fær tækifæri til þess að nýta þau gögn sem henta honum best. 

Undirstaða alls náms er skilningur og því mikilvægt að skapa bekkjaranda þar sem nemendur 

fá tækifæri til þess að ígrunda og skoða námsefnið út frá mismunandi sjónarhornum, í 

samræðu við aðra. Mikilvægt er að nemendur séu hvattir til þess að gera hlutbundnar 

athuganir en þar koma hjálpargögn að góðum notum og gefa nemendum tækifæri til þess að 

stunda rannsóknir. Því er mikilvægt að fjölbreytt úrval gagna séu aðgengileg nemendum í 

kennslustofunni (Þóra Þórðardóttir, 2015). 

Þau gögn sem ég vil að séu ávallt til staðar inn í kennslustofunni eru: 

• Kubbar 

• Málband  

• Desilítramál  

• Margskonar ílát, mismunandi að 

stærð og lögun 

• Kennslupeningar 

• Lítramál 

• Spilapeningar 

• Sætisgildisbakkar 

• Sætisgildiskubbar 

• Talnagrindur 

• Teningar 

• Trékubbbar 

• Úr 
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• Klukkur og klukkuskífur 

• Metrastikur 

• Pinnabretti og teygjur 

• Rökkubbar 

• Reglustiku 

• Speglar 

• Vasareiknar 

• Hlutir fyrir búðaleik 

• Vogir 

• Form 

• Spjaldtölvur 

• ..og fleira! 

 

Námsmat  

Það námsmat sem ég geri ráð fyrir að nota er símat, en teknar eru yfirlitskannanir sem eru í 

Sprota með tveggja til fjögurra vikna millibili. Nemandinn er því ekki að þreyta eiginlegt próf, 

heldur aðeins að vinna síður í Sprota sem ég mun koma til með að fara yfir til þess að kanna 

stöðu nemandans auk þess sem ég mun reglulega á tímabilinu nota viðtöl og umræður til þess 

að kanna skilning nemandans á því sem hann er að kljást við í stærðfræðinni hverju sinni. Auk 

þess mun ég nota hugmyndir byggðar á viðbragðssnjöllum kennurum þar sem ég mun leggja 

áherslu á að mæta nemandanum þar sem hann er staddur og bjóða upp á verðug viðfangsefni 

sem henta hæfni þeirra (Thomas, Eisenhardt, Fisher, Schack, Tassell og Yoder, 2014). 

7.3 Kennsluáætlun 

Þegar kennari hefur tekið þá ákvörðun hvað á að kenna er hentugt að gera grófa 

kennsluáætlun sem ætluð er til viðmiðunar en í kennsluáætlunina er skráð það námsefni sem 

áætlað er að kenna á hverjum tíma. Mikilvægt er að skapa aðstæður í kennslustofunni þar sem 

nemandanum líður vel, og þorir að prófa nýjar leiðir í umhverfi þar sem hann fær tækifæri til 

þess að læra af mistökum sínum (Þóra Þórðardóttir, 2015). 

Áætlunin sem sett er fram hér að neðan er ekki unnin út frá einstaklingsmiðun nemenda. Að 

mínu mati þá er mikilvægt að setja fram áætlun sem á við allan bekkinn, en út frá þeirri áætlun 

fá einstaka nemendur sem þess þurfa einstaklingsmiðun á áætluninni og breytingu á 

verkefnum sem verið er að vinna með hverju sinni. Ég tel mikilvægt að allir nemendur taki þátt 
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í þeim leiðum sem verið er að nota hverju sinni, þó þeir takist á við námið  á sínum hraða og 

eftir sínu getustigi. 
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Vika 1  

Inntak 

• Hugtakaskilningur 

• Talnaskilningur 0-20 

• Rannsókn og leikni í meðferð talna 

• Samlagning og frádráttur 

 

Vinnubrögð 

• Útikennsla 

• Sköpun  

• Umræður  

• Vinnubókarvinna 

• Jafningjakennsla  

Viðfangsefni vikunnar:  

Talning, samanburður á fjölda, skráning og að skrifa tölur.  

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 3-11) þar sem fengist er við tölurnar 0-20. Nemendur 

vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri, rannsóknarvinnu úti. Í 

þessari viku verður fyrst og fremst útikennsla. Nemendur fara fyrst út á skólalóðina með það 

eina markmið að telja. Nemendur skoða bæði það sem úti er í náttúrunni og á skólalóðinni. 

Nemendur fara út með eitthvert markmið, að taka myndir af ákveðið mörgum hlutum. T.d. 

gætu nemendur farið út með það markmið að taka myndir af 15 könglum, 20 laufblöðum 

og svo framvegis. Þeir gætu líka fundið 15 hluti og raðað upp á ólíkan hátt. Þeir nota 

ljósmyndirnar til að skoða ólík dæmi og skrá. Nemendur halda svo sýningu á myndum sínum 

og segja frá talningu sinni og niðurstöðum. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á hugtakaskilning 

• Hvetja hvern og einn nemanda áfram og aðlaga talnabil að hans getu 

• Ræða við nemendahópinn og einstaka nemendur um fjölda og skráningu 

• Koma með spurningar líkt og: Hvað ef það væru 5 fleiri lauf hér, hve mörg eru þau 

þá? 

• Markmið kennarans er að nemendur séu skapandi og finni sjálfir hvað þeir vilji telja 

• Kennari setur það í hendurnar á sínum nemendum að taka myndir af því sem þeir 

eru að telja til þess að sýna seinna meir 

• Kennari verður að hafa auga með þeim nemendum sem virðast eiga í erfiðleikum 

með tölurnar og talningu. Styðja þarf nemendur í að vinna skipulega og hvernig megi 

skrá niðurstöður talningar 
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Vika 2 

Inntak 

• Talnaskilningur 0-20 

• Samlagning og frádráttur 

Vinnubrögð  

• Hópavinna 

• Útikennsla 

• Vinnubókarvinna 

Viðfangsefni vikunnar 

Talnavinir og tíuvinir, talning, samanburður á fjölda, skráning og að skrifa tölustafi.  

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 12-23) þar sem fengist er við talnavini. Nemendur 

vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri- og útikennslu þar sem 

nemendur vinna saman í hópum og læra um talnavini og talnaröðina. Í þessari viku verður 

útikennsla og skapandi kennsla í forgrunni. Nemendur læra um talnavini í hópum þar sem 

hver hópur fær það hlutverk að búa til 5 talnavini á blaði sem verður síðan hengt upp á vegg 

til sýnis. Nemendur mega búa til talnavini frá tölum 1-10. 

Nemendur fara út með kennara og læra um tíuvini. Nemendur fá það hlutverk að búa til 

tíuvini út frá efnivið sem er í náttúrunni, t.d. blómum, könglum, steinum eða laufum. 

Nemendur vinna í Sprota bls. 16-19 og 22-23. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á hugtakaskilning og að skrifa tölustafina 

• Hafa augun opin hvort nemendurnir séu að spegla stafina, fylgjast með og leiðbeina 

• Muna að hrósa 

• Fylgjast með nemendum þegar þeir gera talnavini. Labba á milli þeirra og ræða við 

þá, skoða skilninginn þeirra og biðja þá að gefa dæmi um talnavini 

• Skoða talnavini fyrir fleiri summur en aðeins 10 

• Fara mjög vel yfir það hvað þeir eiga að gera í útikennslunni til þess að gera hana 

hnitmiðaðri. Allir nemendur eiga að vita hvers sé ætlast af þeim í kennslustundinni  

• Leyfa nemendum að vinna í vinnubók. Fylgjast með því hvernig þeir eru að skilja 

efnið, talnaskilning og fylgjast með vinnubrögðum þeirra 
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Vika 3 

Inntak 

• Talnaskilningur 0-20 

• Tugir og einingar 

• Samlagning og frádráttur 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Umræður  

 

Viðfangsefni vikunnar 

Tugir og einingar, samlagning, hugtök (stærri og minni tölur, tugur, eining). 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 20-25 og 38) þar sem fengist er við tugi og einingar. Þá 

er einnig farið yfir samanburð á tölum (stærri og minni). Nemendur vinna síðurnar á sínum 

hraða með aðstoð kennara og hjálpargagna. Markmiðið er að nemendur nái skilning á 

tugum og einingum og hvað í þeim felst. 

Við upphaf vikunnar er tekin umræða í heimakrók hvað tugir og einingar eru og það skoðað 

vandlega út frá margskonar gögnum. Nemendur fá tækifæri til þess að vinna síðurnar í 

bókinni á eigin hraða. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á hugtakaskilning  

• Kennari verður að hafa tilbúin aukaverkefni fyrir nemendur sem klára fyrr, t.d. telja 

steina í krukku eða fætur á stólum 

• Passa að nemendur séu að vinna með tölur við þeirra hæfi 

• Hafa augun opin fyrir þeim nemendum sem virðast skilja illa og ráða ekki við 

verkefnin. Reyna að greina hvar vandinn liggur 
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Vika 4 

Inntak 

• Talnaskilningur 0-20 

• Samlagning 

• Þrautalausnir 

• Umræður 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Þrautakennsla 

• Umræður 

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Jafningjakennsla 

Viðfangsefni vikunnar  

Samlagning, búa til sín eigin reikningsdæmi, þrautir, umræður. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 30, 33, 36, 37) þar sem fengist er við samlagningu með 

tölum 0-20. Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri 

kennslu og þrautakennslu. 

Í þessari viku er lögð áhersla á að nemendur búi til sín eigin reikningsdæmi. Blaðsíða 30 í 

Sprota er gædd lífi og fá nemendur tækifæri til þess að búa til sín eigin reikningsdæmi með 

því að kasta grjónapúðum í húlahringi, draga spil, kasta teningum og leggja saman. 

Nemendur fá kennslustund í anda Stærðfræðikennslu byggð á skilningi barna þar sem 

nemendur leysa 2-4 þrautir í kennslustundinni sem tengjast samlagningu og ræða saman 

um lausnarleiðir. Lögð er fyrir ein þraut í einu og rætt um lausnarleiðir. Nemendur vinna í 

Sprota og æfa sig í samlagningu Í síðasta tímanum fá nemendur tækifæri til þess að vinna 

saman í pörum og fara í spilið á bls. 33, þar sem unnið er í samlagningu með teningum. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á að tjá sig. Umræður mjög mikilvægur þáttur í vikunni 

• Nemendur þurfa að vita hvers sé ætlast af þeim í verkefninu. Góð útskýring lykilatriði  

• Passa að nemendur fái að vinna með tölur við þeirra hæfi. Skipta út þyngri tölum 

fyrir léttari fyrir þá sem þurfa 

• Fylgjast með nemendum sem virðast eiga í erfiðleikum með námsefnið. Fylgjast með 

þeim sem þurfa meira krefjandi námsefni 

• Tryggja aðgengi nemenda að hjálpargögnum 
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Vika 5 

Inntak 

• Talnaskilningur 0-20 

• Frádráttur 

• Þrautalausnir 

• Umræður 

Vinnubrögð  

• Þrautalausnir 

• Umræður 

• Vinnubókarvinna 

Viðfangsefni vikunnar 

Frádráttur, þrautalausnir, umræður.  

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 42-46, 49) þar sem fengist er við frádrátt með tölum 

0-20. Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri kennslu og 

þrautakennslu. Nemendur fá verkefnablöð frá kennara. 

Í þessari viku er fá nemendur að kynnast frádrætti. Nemendur byrja vikuna í heimakrók með 

kennara þar sem þeir ræða um frádrátt, hvað það sé og hvernig hægt sé að reikna slík dæmi. 

Taflan á bls. 18-19 í þessu verkefni er skoðuð þar sem sýnt er fram á ólíkar dæmagerðir og 

umræður við nemendur um mismunandi dæmi í frádrætti skoðuð út frá daglegu lífi. 

Nemendur leysa þrautir, svipaðar og í upptalningunni á bls. 18-19 í sætunum sínum og skrá 

hjá sér svörin. Kennari og nemendur eiga síðan umræðu um lausnarleiðir og skoða 

mismunandi lausnarleiðir nemenda. Lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri til þess að 

vinna í vinnubókum og nota hjálpargögn til þess að leysa verkefnin. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Skoða tenginguna á milli samlagningar og frádráttar 

• Athuga hér hvernig skilningur nemenda er á frádrætti. Fá góða lýsingu á 

lausnarleiðum 

• Fylgjast með nemendum sem eru ekki að skilja námsefnið nægilega vel og þurfa betri 

grunn 

• Fylgjast með nemendum sem þurfa meira krefjandi námsefni. Hafa auga með því 

hvernig nemendurnir takast á við stærðfræðina. Um hvað eru þeir að ræða? 

• Leitast eftir því að taka eftir öllum nemendum, og spyrja þá „hvað ef?“ spurninga, 

t.d. hvað ef að þessi tala væri 5 en ekki 7? 
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Vika 6 

Inntak 

• Talnaskilningur 0-20 

• Samlagning og frádráttur 

• Tölfræði 

Vinnubrögð  

• Umræður  

• Samvinna 

• Útikennsla 

• Vinnubókarvinna 

Yfirlitskönnun: Samlagning, frádráttur, tugir, einingar  

Viðfangsefni vikunnar 

Tölfræði.  

Yfirlitskönnun! Nemendur taka stutta könnun úr efni kafla 1 og 2, bls. 26-27 og 50-51 í 

Sprota 2a unnar skriflega. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 56-61) þar sem fengist er við tölfræði, að búa til súlurit 

og að lesa úr þeim. Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í 

verklegri kennslu og útikennslu þar sem unnið er með tölfræði. 

Umræður – hvað er tölfræði? Nemendur fá grunnhugmynd af því hvað felst í tölfræði og 

hvernig kannanir fara fram. 

Nemendur æfa sig að gera súlurit og fylla inn í súlurit með því að vinna blaðsíður 56-59 og 

vinna sjálfstætt eigin athuganir. 

Nemendur fara síðan út með kennara og gera könnun á bílalitum í hverfinu sínu. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Skoða talnaskilning og grunnskilning á reikniaðferðum. Fjalla um þessa þætti í 

umræðum eftir könnunina 

• Lagt áherslu á að kynna nemendum fyrir súluritum 

• Reyna að fá umræður í gang um tölfræði og skoðanakannanir 

• Fylgjast með samskiptum nemenda. Eru allir að taka þátt? Eru allir góðir hver við 

annan?  

• Nemendur fara út með kennara. Reyna að fá nemendur til þess að giska á hvaða 

bílalit þeir munu sjá oftast í skoðunarferðinni og bera saman við niðurstöður sínar 
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Vika 7 

Inntak 

• Mælingar 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Hópavinna 

• Paravinna 

• Skapandi vinna 

Viðfangsefni vikunnar 

Lengdarmælingar, talning. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 67-73) þar sem fengist er við lengdarmælingar og 

ágiskunarhæfni. Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri 

kennslu og útikennslu.  

Nemendur fá verkefnablöð frá kennara með hugmyndum um hvað þeir geta mælt. Lögð er 

áhersla á að nemendur séu að mæla með óstöðluðum mælieiningum líkt og fótsporum, 

blýöntum, strokleðrum, kubbum eða öðru sem þeim dettur í hug.  

Vikan hefst með umræðum um hvað lengdarmælingar eru og með hverju við getum mælt. 

Unnið er mikið í verklegri kennslu þar sem nemendur mæla margt í skólastofunni og á 

skólalóðinni í skrefum. 

Nemendur vinna á eigin hraða í Sprota 2a að mæla með sentikubbum. Nemendur fara á 

metraveiðar og reyna að finna 6 hluti sem eru metri að lengd eða meira. Nemendur fá frá 

kennara metraprik eða band sem er metri að lengd. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Lagt áherslu á að skoða hvað mælingar séu 

• Ræða við nemendur um misstór skref, við mælum ekki öll skref eins  

• Reyna að hvetja nemendur til þess að giska fyrst og mæla svo 

• Útskýra markmiðið með verkefninu mjög vel áður en að nemendurnir fara út til þess 

að gera útikennsluna hnitmiðaðri 

• Fylgjast með talningu nemenda 

• Leyfa nemendum að vinna 2-3 saman. Reyna að fá þá til þess að ræða saman og 

ígrunda 
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Vika 8 

Inntak 

• Tölfræði  

• Mælingar  

• Tölur upp í 100 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Paravinna 

• Jafningjakennsla 

Yfirlitskönnun: Tölfræði, lengdarmælingar. 

Viðfangsefni vikunnar 

Samlagning. Tölur 0-100, peningar, tugir, einingar, samlagning. 

Yfirlitskönnun. Nemendur taka stutta könnun úr köflum 3 og 4 (tölfræði og mælingum) 

bls. 62-63 og 74 í Sprota 2a unnar skriflega. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 79, 81-87) þar sem fengist er við tölurnar 0-100. 

Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri kennslu og 

hópavinnu. Nemendur vinna með 100 talna töflu og fá verkefni þar sem lögð er áhersla á 

að búa til 100 talna vini, skoða hvaða tölu vantar og greina hvor talan er minni eða stærri. 

Nemendur vinna verkefnin í samvinnu við hvorn annan. Helst tveir og tveir saman. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á að skrá í súlurit og lesa úr þeim 

• Taka umræður með nemendum eftir könnuna og fara yfir hana með þeim 

• Skoða hvernig nemendurnir eru að bregðast við vinnu með hærri tölum  

• Nemendur telja upp og niður. Skoða hvort þeir séu að ná tökum á því. Verkefnin eru 

bæði unnin sjálfstætt og í pörum 

• Nota hjálpargögn til þess að aðstoða þá betur að ná tökum á tugum og einingum  

• Fagna mistökum, vinna með þau! 
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Vika 9 

Inntak 

• Tölur upp í 100 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Sköpun 

Viðfangsefni vikunnar 

Talning með tölum 0-100, talnalínur. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 90-92, 94-97) þar sem fengist er við tölurnar 0-100 og 

æfing í talningu. Nemendur vinna ekki allar síður, en vinna með sambærilegt efni í verklegri 

kennslu og skapandi kennslu.  

Lögð er áhersla á að nemendur séu að æfa sig að telja upp og niður tölur 0-100. Halda áfram 

með 100 talna töfluna. Fá nemendur til þess að hoppa á tugum og útbúa 100 talna vini og 

reyna að velta fyrir sér hvað þeir geta verið margir? Nemendum er frjálst að vinna sjálfstætt, 

saman í pörum eða minni hópum. 

 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á að nemendur átti sig á uppbyggingu sætiskerfisins (skoða t.d. 100 

talna töflu og að 5 sé alltaf fyrir aftan í ákveðnu einingasæti 

• Passa að nemendur séu alltaf að vinna með tölur sem þeir ráða við  

• Ýta undir umræður þeirra á milli nemenda 

• Koma með spurningar líkt og „hvað ef þessi tala hefði verið 3 lægri, hvaða tala væri 

hér þá?“ 
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Vika 10 

Inntak 

• Samlagning og frádráttur  

• Tölur 0-100 

Vinnubrögð  

• Þrautakennsla  

• Umræður  

• Vinnubókarvinna  

Viðfangsefni vikunnar 

Samlagning og frádráttur með tölum 0-100. 

Unnið er út frá efni úr Sprota 2a (bls. 102-111) þar sem fengist er við samlagningu og frádrátt 

með tölum 0-100. Í byrjun vikunnar skoða nemendur í heimakrók leiðir um hvernig má 

reikna dæmi með hærri tölum, (setja upp dæmi, nota kubba, æfingapeninga, reiknivél og 

fleira). Nemendur fá eina kennslustund þar sem þrautir eru notaðar (2-4 þrautir) þar sem 

þeir nota sínar eigin leiðir til þess að komast að lausn. Lögð er áhersla á að leggja saman og 

draga frá tölur 0-100. Lögð er fyrir ein þraut í einu og rætt um lausnarleiðir.  

Nemendur vinna í Sprota 2a og kennari gengur um og ræðir við nemendur um verkefnin og 

fá þá til þess að velta inntakinu fyrir sér.  

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á samlagningu og frádrátt með tölum 0-100 

• Passa að allir nemendur hafi 100 talna töfluna sína 

• Passa að aðlaga tölur að getu nemenda 

• Reyna að skapa umræður á milli nemenda 

• Hlusta vel hvernig nemendur lýsa lausnarleiðum sínum 

• Fylgjast með hvort verkefnin sem nemendur eru að fást við í Sprota 2a séu nægilega 

krefjandi eða of krefjandi. Skrifa niður hvaða hugsanir koma fram hjá mér og skrifa 

hjá mér 
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Vika 11 

Inntak 

• Tölur 0-100 

• Samlagning og frádráttur 

• Tíminn  

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Umræður 

• Sköpun 

Yfirlitskönnun: Tölur 1-100, samlagning, frádráttur.  

Viðfangsefni vikunnar  

Tíminn, mánuðir, vikudagar, dagsetningar. 

Yfirlitskönnun! Könnun á stöðu nemenda í köflum 5-6 (tölur 0-100, samlagning og 

frádráttur) bls. 98 og 112 í Sprota 2a unnar skriflega. 

Unnið er út frá efni í Sprota 2a (bls. 116-119) þar sem fengist er við tímann og þau hugtök 

sem honum tengjast. Nemendur byrja í umræðu með kennara í heimakrók þar sem rætt er 

um það sem þau vita fyrir um dagana og mánuðina. Helstu atriði dagatalsins og mánaðanna 

eru skoðuð. Nemendur vinna verkefni í Sprota, þar sem þeir kynnast árstíðum, mánuðunum 

og vikudögunum. 

Nemendur byrja að gera sitt eigið dagatal þar sem þeir skrá inn afmælisdaga nemendanna í 

bekknum og myndskreyta mánuði eftir árstíðum. Ekki er ætlast til þess að nemendurnir klári 

dagatalið í þessari viku heldur haldi áfram með það í næstu vikum og í öðrum 

kennslustundum. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Kanna kunnáttu nemenda í sætisgildum og skoða úrvinnslu nemenda úr könnunum. 

Taka umræðu með nemendum í heimakrók um efni yfirlitskönnunarinnar og fara yfir 

• Leggja áherslu á mánuði, vikudaga og dagsetningar í þessari viku. Reyna að fá alla 

nemendur til þess átta sig á hvernig árinu er skipt í mánuði og hvað þeir heita 

• Athuga bekkjarbrag áður ákveðið er hvort að afmælisdagar bekkjarfélaga séu skráðir 

eða afmælisdagar fjölskyldumeðlima 
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Vika 12 

Inntak 

• Tíminn 

Vinnubrögð 

• Vinnubókarvinna 

• Sköpun  

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Umræður 

Viðfangsefni vikunnar 

Tíminn, klukkan, heill tími. 

Unnið er út frá efni í Sprota 2a (bls. 120-122) þar sem nemendur fást við klukkuna. 

Nemendur búa til sína eigin klukku á pappadisk og skrifa inn á hana tímann. 

Nemendur vinna í þessari viku með Sprota, appið Moji Klukki og sína eigin klukku. 

Nemendur eru með kennara í heimakrók þar sem þeir æfa sig í því að stilla klukkuna sína og 

ræða um sinn skilning á klukkunni. 

Nemendur halda áfram að gera dagatalið sitt síðan úr síðustu viku hafi þeir tíma til. 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Leggja áherslu á hugtakaskilning  

• Fylgjast með skilningi nemenda á klukkunni. Á hverju eru þeir einna helst að ruglast? 

Fylgjast með nemendum sem gætu þurft meira krefjandi verkefni 
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Vika 13 

Inntak 

• Tíminn 

Vinnubrögð 

• Vinnubókarvinna 

• Umræður 

• Paravinna 

• Hópavinna 

Viðfangsefni vikunnar 

Tíminn, heill tími, hálftími, langur tími, stuttur tími. 

Unnið er út frá efni í Sprota 2a (bls. 123-125) þar sem nemendur fást við heilan og hálfan 

tíma, stuttan og langan tíma. Nemendur byrja í umræðu með kennara í heimakrók þar sem 

rætt er um það sem þau vita fyrir um klukkuna. Hvað er heill tími? Hvað er hálftími? Helstu 

atriði klukkunnar eru rædd og skilningur nemenda á klukkunni skoðaður. Í þessari viku er 

verið að vinna með klukkuna og skoða muninn á heilum tíma og hálftíma. Nemendur fá að 

halda áfram að nota appið Moji klukki, vinna í Sprota og eiga umræður við kennara í 

heimakrók þar sem nemendur og kennari skoða einn skóladag, hvað klukkan sé þegar 

nemendur: 

- vakna 

- mæta í skólann 

- fara í frímínútur 

- fá hádegismat 

- klára skóladaginn 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Áhersla lögð á hugtakaskilning  

• Reyna að komast að sem mestu sem nemendurnir vita fyrir 

• Útbúa kennslustund þar sem notuð er hringekja með mismunandi stöðvum 

• Fylgjast með skilningi nemenda á klukkunni. Á hverju eru þeir einna helst að ruglast? 
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Vika 14 

Inntak 

• Jólastærðfræði 

• Þrautir 

• Umræður  

• Mælingar 

Vinnubrögð  

• Vinnubókarvinna 

• Þrautalausnir 

• Umræður 

• Útikennsla 

• Sköpun 

Yfirlitskönnun: Tíminn  

Viðfangsefni vikunnar 

 Þrautakennsla, útbúa eigin reikningsdæmi og mælingar. 

Yfirlitskönnun! Könnun á stöðu nemenda í 7. kafla (tíminn) bls. 126 í Sprota 2a unnin 

skriflega. 

Í þessari viku eru engar blaðsíður í Sprota að forgunni í kennslunni. Nemendur munu fá 2-4 

jóla-þrautadæmi hjá kennara reyna á samlagningu og frádrátt og ræða um lausnarleiðir 

sínar. Farið verður út í snjóboltastærðfræði þar sem nemendur búa til sín eigin 

reikningsdæmi með snjóboltum og geta mælt lengd/hæð á snjókarli eða snjóengli.  

Umræður við lok vikunnar: 

- Hvað hefur þú lært í stærðfræði? 

- Hvaða verkefnum manst þú eftir? 

- Hvenær leið þér vel í stærðfræði? 

Til umhugsunar fyrir vikuna 

• Kanna stöðu nemenda í helstu hugtökum um tímann. Taka umræðu með nemendum 

um efni könnunarinnar 

• Leggja áherslu í þessari viku á útiveru og samveru 

• Leggja áherslu á að nemendur ræði saman. Fylgjast vel með umræðum og skilningi 

nemendanna á því sem verið er að vinna að í þrautunum 

• Útskýra vel með nemendum markmiðið með útikennslunni svo hún verði 

hnitmiðaðri 

• Leyfa nemendum að vera skapandi 
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8 Umræða og samantekt  

Í þessari ritgerð er farið yfir helstu þætti sem ég tel vera kjarnann í stærðfræðikennslu og -

námi. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig má skipuleggja 

stærðfræðikennslu til þess að allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við hæfi? Til þess 

að svara spurningunni skoðaði ég hvað stærðfræðikennsla felur í sér. Ég komst að því að 

kennarar hafa mikið val þegar þeir skipuleggja stærðfræðikennsluna sína en þeir þurfa 

jafnframt að fylgja aðalnámskrá grunnskóla og vinna út frá hennar hæfniviðmiðum. 

Hæfniviðmiðin eru þó fjölbreytt og gefa kennaranum tækifæri til þess að vera skapandi í eigin 

kennslu en hann hefur auk þess kennslubækur sem gefnar eru út af Menntamálastofnun til 

þess að styðja sig við í kennslunni.  

Í ritgerðinni er fjallað um aðferðir er lúta að umræðum í stærðfræði, útikennslu og skapandi 

stærðfræðikennslu teknar fyrir og tengdar saman auk þess sem farið er yfir kosti þess að nota 

tækni í stærðfræðikennslu. Umræður eru mjög stór þáttur af stærðfræði og er mikið talað um 

notkun umræðna í aðalnámskrá grunnskóla (2013), en umræður gefa kennaranum innsýn inn 

í skilning nemandans og ígrundun hans á námsefninu en jafnframt styðja nemandann til þess 

að styrkja hugsun sína. Til þess að góðar umræður geti átt sér stað verður kennarinn að vera 

vel undirbúinn og hafa skýrt markmið með umræðunum og þeim spurningum sem hann vill 

spyrja til þess að efla ígrundun nemenda sinna (Guðbjörg og Guðný Helga, 2006). Umræður 

eru ekki aðeins notaðar innan skólastofunnar, heldur eru þær notaðar í margskonar 

aðstæðum, meðal annars útikennslu en þá er mikilvægt að nemendur og kennari séu spyrjandi 

og séu í sífellu að ígrunda og rannsaka. Útikennsla gefur tækifæri til þess að vinna með 

skapandi opin verkefni sem tengist reynsluheimi nemendanna (Pound og Lee, 2011). Þá getur 

tækninotkun í kennslu reynst mjög vel, þar sem hún veitir tækifæri til fjölbreyttari 

kennsluhátta en á sama tíma getur tækninotkun í kennslu skilað góðum árangri hvað varðar 

þátttöku nemenda í náminu (O’Malley o.fl., 2013). Kennarar verða þó að skoða og meta það 

efni sem þeir ætla að nota í kennslunni sinni. Mikið er til af efni, og gæðamunurinn er mikill 

milli forrita. Það að nota tækni í kennslu leiðir til þess að kennslan verður fjölbreyttari þó verið 

sé að vinna með sömu stærðfræðiverkefnin og í hefðbundnu skólastarfi. Það er því ekki verið 

að setja fram nýja leið fyrir nemendur til þess að læra, heldur er verið að reyna að tengja námið 

við áhugasvið nemendanna og reynsluheim. Þessar aðferðir einar og sér svara ekki öllum 
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hæfniviðmiðum aðalnámskrár en þær gefa kennurum góð tækifæri til þess að gera kennsluna 

sína fjölbreyttari og nemendum tækifæri til þess að taka virkan þátt í uppbyggingu þekkingar. 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni taldi ég mikilvægt að skoða hvernig starfandi 

kennarar eru að skipuleggja sína kennslu og viðhorf þeirra til eigin kennslu og 

kennsluskipulags. Rannsóknin fór fram með eigindlegum hætti þar sem ég notaði hálf opin 

viðtöl til þess að afla mér upplýsinga. Í viðtölunum fékk ég góða sýn inn í reynsluheim 

kennarana, þeirra skipulag og þá hugmyndafræði sem þeir byggðu kennsluna sína á. Tekin 

voru viðtöl við fjóra starfandi kennara, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

Viðtölin gáfu mér góða sýn inn í kennarastarfið og voru mér mikill fjársjóður við gerð 

kennsluáætlunarinnar. Ég skipulagði kennsluna mína út frá hugmyndum Sólveigar, en það 

gerði ég með því að nota fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp. Þá tók ég auk þess þá ákvörðun að nota aðferðina Stærðfræðikennsla byggð á 

skilningi barna (Carpenter, o.fl., 1999) í minni kennslu, líkt og hún Sigrún gerir í sinni kennslu, 

en hún telur að aðferðin sé mjög árangursrík fyrir nemendur. 

Við gerð þessarar kennsluætlunar nýtti ég mér þau fræði sem ég skrifaði um í þessu verkefni 

auk þess sem ég tók með mér mikilvægan fróðleik úr rannsókninni sem gerði að mínu mati 

kennsluáætlunina gagnlegri fyrir starfandi kennara. Ég vildi skapa áætlun sem tæki mið af 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár, gæfi nemendum tækifæri í kennslunni með fjölbreyttum 

kennsluháttum þar sem nemendur eru hvattir til náms í góðu námsumhverfi sem hugað er að. 

Ég tók þá ákvörðun eftir rannsóknina mína að nota Sprota 2a að forgrunni í kennslunni og 

vinna verkefni sem tengjast því sem verið er að vinna með í Sprota á fjölbreytta hátt, en 

kennararnir sem ég tók viðtöl við þótti mjög gott að vinna með Sprota bókina þar sem hún 

leiddi þá áfram, passaði að eitt tæki við að öðru og gaf góðan tímaramma fyrir hvern 

inntaksþátt. Mér þótti auk þess gott að vera ekki að „finna upp hjólið“ í allri 

stærðfræðikennslunni fyrir haustið. 

Ég vil þá vera dugleg að skapa aðstæður, bæði innan skólans sem og í útikennslu þar sem 

nemendur eru rannsakandi og spyrjandi þar sem þeir kljást við fjölbreytt og opin verkefni, út 

frá eigin forsendum, en þess konar kennsla er í anda Rannsóknarlandslags (Alseth og 

Rosseland, 2006). Markmiðið er að bjóða upp á fjölbreyttari kennsluhætti en aðeins 
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vinnubókarvinnu, en samkvæmt Sólveigu þá byggir einstaklingsmiðun á námsefni að vissu leiti 

á fjölbreytileika, en hún telur mikilvægt að fjölbreyttir kennsluhættir skili sér til fjölbreytts 

nemendahóps, þar sem allir nemendur fá tækifæri til að prófa nýjar leiðir til þess að læra. Ég 

vildi skapa nemendum tækifæri svo þeir geti tekist á við opin verkefni, líkt og í viku 1 í 

kennsluáætluninni, þar sem nemendur fara út á skólalóð og æfa sig í að telja það sem úti er í 

þeirra nánasta umhverfi við skólann og taka af því myndir. 

Markmiðið mitt er að leggja mikla áherslu á það að nemendurnir séu ávallt að vinna sigra í 

náminu sínu. Ég vil skapa aðstæður þar sem nemendur vinna með námsefni við hæfi sem 

hentar þeirra getu, en ég vil vera mjög meðvituð um stöðu nemenda minna í stærðfræði og 

reyna að punkta hjá mér þau atriði sem ég tek eftir í þeirra námi. Mikilvægt er að gefa 

nemendum ekki aðeins einkunn út frá ákveðnu gengi á prófi heldur einnig meta nemendur 

með leiðsagnarmati, meta hvernig þeir svara spurningum, meta hugmyndir þeirra og pælingar. 

Í minni kennsluáætlun geri ég ráð fyrir því að meta nemendur út frá yfirlitskönnunum með 

tveggja kafla millibili. Matið fer fram á þann hátt að nemendur vita ekki að þeir séu að þreyta 

könnun, heldur eru þeir að vinna ákveðnar síður í Sprota. Þessi könnun er síðan notuð fyrir 

mig, til þess að kanna stöðu þeirra í stærðfræðinni. Nemendur fá ekki einkunn fyrir það að 

þreyta könnunina en ég vil byggja áframhaldandi kennslu á góðum grunni og því vil ég kanna 

stöðu nemandans á nokkra vegu: út frá könnunum, umræðum, viðbragðssnjallri kennslu og 

leiðsagnarmati. Viðbragðssnjöll kennsla felur í sér að kennarinn gefi lausnarleiðum og hegðun 

nemenda sinna gaum þegar þeir kljást við ákveðin verkefni í stærðfræði þar sem kennarinn 

fylgist markvisst með og punktar hjá sér (Thomas o.fl., 2014). Með því að nota fjölbreytt 

námsmat verður til góð mynd af fjölbreyttri kunnáttu nemandans í stærðfræði. Sú þekking 

sem kennarinn hefur skapað sér gefur honum tækifæri til þess að byggja upp viðeigandi 

námsumhverfi og námstækifæri fyrir nemandann sem og veitt honum þannig kennslu við hæfi. 

Í ritgerðinni skoða ég auk þess þætti sem hafa áhrif á námsumhverfið inn í skólastofunni, en 

mikilvægt er fyrir kennara að gefa því gaum hvers konar umhverfi þeir eru að búa til með 

nemendum sínum. Ákveðin viðmið eru skoðuð sem sett eru fram af fræðikonunni Jo Boaler, 

en þar er farið yfir 7 jákvæð viðmið fyrir stærðfræðikennara, sem fela í sér árangursríkt og 

sanngjarnt námsumhverfi sem hentar bæði nemendum og kennurum, en það felur í sér að 
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nemendurnir séu virkir í eigin nám og í því að þróa með sér þekkingu í stærðfræði (Þóra 

Þórðardóttir, 2015). 

Það eru því margir þættir sem spila saman þegar kennsla er skipulögð. Kennari þarf að huga 

að mörgum þáttum sem tengjast bæði inntaki kennslu og umgjörð. Það er því mikilvægt að 

gefa sér góðan tíma til skipulagningar til þess að fullvissa sig um að kennslan komi inn á alla þá 

þætti sem aðalnámskrá grunnskóla (2013) kveður á um, sem og að umhverfið sem kennslan 

fer fram í sé sanngjarnt og námshvetjandi. 
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9 Lokaorð 

Í þessu verkefni var reynt að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig má skipuleggja 

stærðfræðikennslu til þess að allir nemendur geti stundað stærðfræðinám við hæfi? 

Nemendur eru skyldugir til þess að vera í grunnskóla frá 6 að 16 ára aldri og því mikilvægt að 

tími þeirra sé nýttur vel og þeir fái kennslu við hæfi. Kennarinn þarf að meta eigin nemendahóp 

hverju sinni og sníða kennsluna sína að honum. Nemendahópur kennarans samanstendur 

iðulega af fjölbreyttri flóru nemenda sem allir hafa mismunandi styrkleika og veikleika og eitt 

af hlutverkum kennarans að skipuleggja kennslu sem hentar öllum. Ekki er til nein ein leið til 

þess að fara í kennslunni sem hentar öllum nemendahópnum. Því er mikilvægt að kennslan sé 

skipulögð með fjölbreyttum kennsluháttum til þess að mæta fjölbreytileikanum sem býr í 

nemendahópnum. 

Verkefnið hefur mikla þýðingu fyrir mig. Það hjálpaði mér að sjá hversu fjölþætt kennarastarfið 

er, hversu mikilvægt það er að vera meðvitaður um hvaða aðferðir og matsleiðir kennarinn 

notar til þess að kennslan sé markviss og svari þeim markmiðum sem kennarinn setur sér. Það 

sýndi mér einnig hversu mikilvæg undirbúningsvinan er við skipulagningu námsins og hversu 

mikilvægt það er að gefa sér góðan tíma til þess að ígrunda eigin kennslu, aðferðir og 

námsumhverfi. Þá fannst mér mjög áhugavert og mikilvægt fyrir mig að taka umræðuna við 

starfandi kennara um þeirra skipulag en með því fékk ég tækifæri til þess að sjá enn betur í 

hverju kennarastarfið felst og hversu fjölbreytt það er.  

Það sem stendur upp úr hjá mér eftir þessa vinnu eru orð Sólveigar: 

„Fyrir mér er mikilvægast að gefa nemandanum tækifæri til þess að læra á fjölbreyttan hátt, alveg 

sama hvað hann er að læra eða í hvaða bók. Það læra ekki allir eins, og fyrir mér felst 

einstaklingsmiðun í bekkjarkennslu í því að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti, til þess að mæta 

fjölbreyttum nemendahóp“. 
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