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Ágrip	  

	  

Í	   kennaranáminu	   er	   lögð	   rík	   áhersla	   á	   að	   tilvonandi	   kennarar	   tileinki	   sér	   fjölbreyttar	  

kennsluaðferðir.	   Í	   námi	   okkar	   á	   vettvangi	   sem	  og	   í	   starfi	   okkar	   sem	   kennarar	   í	   grunnskóla	  

höfum	  við	  orðið	  vör	  við	  hversu	  fábreyttir	  kennsluhættir	  eru	  oft	  á	  tíðum.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  

algengasta	  kennsluformið	   í	   íslenskum	  grunnskólum	  er	  þar	  sem	  kennari	  kemur	  með	   innlögn	  

og	   nemendur	   vinna	   í	   framhaldinu	   sjálfstætt	   í	   vinnubók.	   Eftir	   að	   hafa	   orðið	   vör	   við	   þetta	  

kennsluform	  í	  miklum	  mæli	  langaði	  okkur	  að	  búa	  til	  verkefnabanka	  sem	  gæti	  nýst	  kennurum	  

um	  allt	  land	  til	  þess	  að	  auka	  fjölbreytni	  í	  kennslu.	  Markmiðið	  var	  að	  búa	  til	  kennsluefni	  fyrir	  

yngsta	   stig	   grunnskóla	   þar	   sem	   áhersla	   væri	   lögð	   á	   tölur	   og	   reikning	   annars	   vegar	   og	  

rúmfræði	   og	  mælingar	   hins	   vegar.	   Kennsluefnið	   inniheldur	   hugmyndir	   af	   verkefnum	   til	   að	  

nota	   í	   hringekjum	   þar	   sem	   hver	   efnisþáttur	   er	   skoðaður	   ítarlega	   frá	   mismunandi	  

sjónarhornum	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  dýpri	  skilning	  nemenda	  á	  efninu.	  Við	  val	  á	  viðfangsefnum	  

og	   verkefnum	   var	   lögð	   áhersla	   á	   að	   nemendur	   fengu	   fjölbreytt	   námstækifæri	   og	   nýttu	  

árangursríkar	  leiðir	  til	  náms.	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Vinna	   við	   verkefnið	   dýpkaði	   skilning	   okkar	   á	   fjölbreyttum	   aðferðum	   til	   kennslu	   og	  

teljum	   við	   að	   þær	   hugmyndir	   og	   aðferðir	   sem	   við	   styðjumst	   við	   í	   verkefninu	  muni	   nýtast	  

okkur	  vel	  við	  kennslu.	  Verkefnabankinn	  birtist	  á	  opinni	  vefsíðu	  á	  netinu	  og	  sjáum	  við	  fram	  á	  

að	  bæta	  hinum	  inntaksflokkunum,	  þ.e.	  algebru	  og	  tölfræði	  og	  líkindum	  við	  safnið	  í	  nánustu	  

framtíð.	  	  
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Formáli	  

Verkefnið	  er	  10	  eininga	  B.	   Ed.	   lokaverkefni	   samið	  af	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  
Siðareglur	   Háskóla	   Íslands	   (2003,	   7.	   nóvember,	   http://www.hi.is/adalvefur/sidareglur)	   og	  
fylgt	  þeim	  samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Við	  vísum	  til	  alls	  efnis	  sem	  við	  höfum	  sótt	  til	  annarra	  eða	  
fyrri	  eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Í	  verkefninu	  
setjum	  við	   fram	  verkefni	   og	   fjölbreytta	   kennsluhætti	   sem	  koma	   vonandi	   til	  með	  að	  nýtast	  
kennurum	  við	   stærðfræðikennslu	   á	   yngsta	   stigi	   í	   grunnskólum	   landsins.	  Við	  þökkum	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálf	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  
kann	   að	   vera.	   Þetta	   staðfestum	   við	   með	   undirskrift	   okkar.	   Við	   viljum	   að	   lokum	   þakka	  
leiðsagnarkennaranum	   okkar,	   Guðbjörgu	   Pálsdóttur,	   fyrir	   sveigjanleika,	   skjót	   viðbrögð	   og	  
góðar	  ábendingar.	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  	  

	  

_________________________________	  _________________________________	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



6	  

	  

	  

	  

	  



7	  

1   Efnisyfirlit	  
Ágrip	  ..........................................................................................................................................	  3	  

Formáli	  ......................................................................................................................................	  5	  

1	   Inngangur	  ............................................................................................................................	  8	  
1.1	   Þróun	  stærðfræði	  ..............................................................................................................	  8	  
1.2	   Nám	  í	  íslenskum	  grunnskólum	  ...........................................................................................	  8	  
1.3	   Verkefni	  .............................................................................................................................	  9	  

2	   Stærðfræðinám	  og	  -‐	  kennsla	  .............................................................................................	  10	  
2.1	   Hringekjur	  ........................................................................................................................	  11	  
2.2	   Einstaklingsverkefni	  .........................................................................................................	  11	  
2.3	   Hreyfiverkefni	  ..................................................................................................................	  12	  
2.4	   Töfluverkefni	  ...................................................................................................................	  12	  
2.5	   Samvinnuverkefni	  ............................................................................................................	  13	  

3	   Tölur	  og	  reikningur	  ............................................................................................................	  14	  

4	   Rúmfræði	  og	  mælingar	  .....................................................................................................	  18	  
4.1	   Form	  ................................................................................................................................	  18	  
4.2	   Mælingar	  .........................................................................................................................	  19	  

5	   Lokaorð	  .............................................................................................................................	  21	  

Heimildaskrá	  ............................................................................................................................	  22	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



8	  

1   Inngangur	  

1.1   Þróun	  stærðfræði	  
Stærðfræði er ein mikilvægasta leið mannsins til þess að skilja náttúru og samfélag og hefur 

hún mótað menningu okkar frá upphafi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Maðurinn hefur alla tíð notað stærðfræði til þess að skipuleggja og sinna daglegum athöfnum. 

Hann hefur fundið upp leiðir til þess að mæla lengd dags og nætur, notað ýmsar aðferðir við 

talningu og skiptingu, mælt fleti, lagt saman og svo framvegis.  

Þróun og framfarir í tækni og vísindum hefur breytt miklu í umhverfi okkar og er 

auðvelt að sjá þau miklu áhrif sem hún hefur haft á aðgengi að stærðfræði. Það sem breyst 

hefur einna helst er að maðurinn er öllum stundum með farsíma við höndina. Í honum getur 

maður fundið reiknivél, hitamæli, klukku og gífurlegan fjölda af smáforritum sem hægt er að 

styðjast við til þess að leysa stærðfræðileg viðfangsefni. Nemendur leita í sífellt meiri mæli í 

þessi verkfæri við lausnarleit og er mikilvægt að skólinn bregðist við þessum breytingum og 

slái ávallt í takt við þær aðstæður sem eru í umhverfi okkar hverju sinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

1.2   Nám	  í	  íslenskum	  grunnskólum	  
Við Íslendingar erum búnir að smíða ákveðinn ramma í kringum nám og kennslu í 

grunnskólum sem birtist í aðalnámskrá grunnskóla (2013). Í henni er mikið ritað um almennt 

skólastarf og eru námsgreinar svo skilgreindar ítarlega. Í stærðfræðihluta aðalnámskrár kemur 

fram megintilgangur og markmið náms í stærðfræði. Megintilgangur stærðfræðináms er að 

undirbúa nemendur fyrir fjölbreytt stærðfræðileg viðfangsefni sem verða á vegi okkar í 

daglegu lífi og stuðla að því að nemendur tileinki sér jákvætt viðhorf til stærðfræði og læri að 

nýta sér fjölbreyttar aðferðir til þess að leysa ýmsar stærðfræðiþrautir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Markmið námsins eru sett fram í hæfniviðmiðum sem skipt er upp í sjö flokka. Fyrstu 

þrír flokkarnir eru; Að geta spurt og svarað um stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar og vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar. Þessir flokkar eru í raun 

grunnurinn að stærðfræðinámi þar sem fjallað er um hæfni til að nota og beita vinnubrögðum 

og verkfærum stærðfræðinnar. Gert er ráð fyrir að inntak þessara flokka eða sú hæfni sem 
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vinna á að fléttist inn í inntaksflokkana. Það liggur ljóst fyrir að nemandi sem getur leitað 

lausna, sett fram viðfangsefni á fjölbreyttan hátt, unnið með stærðfræðileg gögn, skilið hugtök 

og leyst hversdagsleg vandamál er ekki á flæðiskeri staddur hvað varðar stærðfræðiþekkingu 

eða öflun hennar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Seinni flokkarnir fjórir snúa 

að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar; tölum og reikningi, algebru, rúmfræði og 

mælingum og tölfræði og líkindum. Þessir flokkar ná yfir meginsvið stærðfræðinnar og hafa 

þeir allir áhrif á hvorn annan að einhverju leyti og erum við því sjaldnast að vinna með einn 

stakan flokk án þess að það hafi áhrif á annan flokk.  

 

1.3   Verkefni	  
Í þessu verkefni munum við koma með tillögur að viðfangsefnum og vinnubrögðum í 

stærðffræðikennslu sem geta stutt nemendur við að efla skilning sinn og hæfni á sviði talna og 

reiknings og rúmfræði og mælinga. Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

mikilvægt að stuðla að fjölbreytileika í kennslu og taka mið af því að nemendur eru jafn 

misjafnir og þeir eru margir. Til þess að vinna sem best að því ætlum við að nota hringekjur 

sem grunnskipulag í kennslu. Settar eru fram nokkrar hugmyndir um hringekjur þar sem 

unnið er á fjórum stöðvum. 

Í hverri hringekju er unnið með einn námsþátt í einu og er hann skoðaður frá 

mismunandi sjónarhornum til þess að dýpka skilning nemenda á námsþættinum. Áhersla er 

lögð á að kennslan sé nemendamiðuð og að nemendur fái tækifæri til að vera sjálfstæðir í 

lausnarleit og til að efla stærðfræðilegan skilning sinn. Nemendum er skipt niður á stöðvar 

innan skólastofunnar og vinna þeir ýmis verkefni sjálfstætt, í pörum eða í hóp um þann 

námsþátt sem á við hverju sinni. Stöðvarnar eru ólíkar en mælt er með því að nota 

áþreifanlega hluti og leiki eins og kostur er til þess að viðhalda áhuga nemenda á efninu og 

skapa um leið jákvæð tengsl milli stærðfræði og daglegra athafna. Þegar nemendur hafa 

gaman af því að læra og sýna efninu áhuga er kominn góður grunnur til að bæta námsárangur 

(Diller, 2011). 
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2   Stærðfræðinám	  og	  -‐	  kennsla	  
	  

Í nútímasamfélagi hefur krafa um stærðfræðikunnáttu aukist mikið vegna tækniframfara en 

um leið höfum við greiðari aðgang að hjálpartækjum sem aðstoða okkur við stærðfræðileg 

viðfangsefni sem verða á vegi okkar í daglegu lífi. Mikilvægt er að maðurinn haldi áfram að 

mennta börn sín í stærðfræði og að sú menntun slái í takt við þróun samfélagsins svo að við 

getum haldið áfram að vinna að tækniþróun og markvissri nýsköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).        

 Það er á ábyrgð kennara að skapa góðar aðstæður til náms og undirbúa nemendur fyrir 

þátttöku í nútímasamfélagi. Mikilvægt er að kennari í grunnskóla hafi góða yfirsýn yfir alla þá 

stærðfræði sem lögð er stund á í grunnskólanámi en ekki einungis þá stærðfræði sem hann 

kennir hverju sinni (Dixon & Nolan, 2016). Í ár munu um það bil 4.500 nemendur hefja 

skólagöngu sína í grunnskólum landsins (Hagstofa Íslands, 2014). Ætla má að á bilinu 200-

250 kennarar muni taka á móti þessum nemendum og ljóst er að þessir kennarar eru jafn 

misjafnir og þeir eru margir og það sama gildir um nemendur. Þessi stóri hópur nemenda 

hefur mismunandi þarfir þegar kemur að námi og kennsluháttum og er því mikilvægt að 

kennari tileinki sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að ná til sem flestra nemenda. Þegar 

nemendur stíga sín fyrstu skref í grunnskóla læra þeir nýja siði og birtast þeim ný 

námstækifæri. Mikilvægt er að kynna fyrir nemendum mismunandi leiðir til náms svo að þeir 

geti fundið sinn farveg í námi.        

 Í þessu verkefni ætlum við að setja saman hugmyndir af fjölbreyttu námsefni og 

kennsluaðferðum sem ætlaðar eru til stærðfræðikennslu í 1. - 4. bekk grunnskóla. 

Inntaksþættirnir sem við munum taka fyrir eru tölur og reikningur og rúmfræði og mælingar. 

Þessir inntaksþættir í bland við þær áherslur sem koma fram í vinnubragðaflokkunum þremur 

í aðalnámskrá grunnskóla (2013) mynda rammann í stærðfræðinámi og ná yfir megnið af 

hæfniviðmiðum í stærðfræði á yngsta stigi. Kennsluformið sem við ætlum að nota eru 

hringekjur og verður fjölbreytni og samvinna höfð að leiðarljósi við vinnu námsefnis. 
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2.1   Hringekjur	  
Í hringekju er nemendum skipt í hópa og er hópunum raðað niður á mismunandi stöðvar. Á 

öllum stöðvunum er sami námsþátturinn skoðaður frá mismunandi sjónarhornum til þess að 

reyna að ná til sem flestra nemenda og gefa heildstæðari sýn á inntakið. Námið byggir að 

mestu á samvinnu nemenda og lögð er áhersla á að gera það merkingarbært með því að nota 

hluti og tengja námsefnið við daglegar athafnir. Virk og árangursrík samvinna felur í sér að 

nemendur ræða saman og koma með tillögur að lausn verkefnis (Dixon & Nolan, 2016). Með 

því að deila mismunandi aðferðum við lausn verkefnis læra nemendur að tileinka sér 

fjölbreyttar aðferðir í lausnarleit og dýpka skilning sinn á stærðfræði (Diller, 2011). 

 Uppsetning hringekju getur verið nokkuð misjöfn en grundvallarhugmyndin er sú að 

skipta nemendahóp í minni hópa og leyfa nemendum að skoða námsþátt frá mismunandi 

sjónarhornum (Diller, 2011). Í okkar hringekjum munum við áætla að þrír til átta nemendur 

séu í hverjum hóp og að þrjár til fjórar stöðvar séu í hverri hringekju þar sem nemendur vinna 

í 15-25 mínútur á hverri stöð. Við gerð kennsluefnis munum við fylgja eftir þessu formi og 

leggja áherslu á þætti sem hafa sannað gildi sitt í hringekju (Diller, 2011; Liljedahl, 2016). 

Þrátt fyrir að leggja megináherslu á fjölbreytni verða hringekjurnar með svipuðu móti þar sem 

þema hverrar stöðvar heldur sér en inntak námsefnisins breytist. Stöðvarnar fjórar eru 

einstaklingsverkefni, hreyfiverkefni, töfluverkefni og samvinnuverkefni og munu þrjár til 

fjórar stöðvar koma fyrir í hverri hringekju. Í einstaklingsverkefnum vinna nemendur 

óhlutbundið með verkefnablað og blýant en á hinum stöðvunum vinna nemendur hlutbundið í 

samvinnu og á hreyfingu. 

 

2.2   Einstaklingsverkefni	  
Sjálfstæð verkefnavinna nemenda er mikilvægur og stór þáttur í skólastarfi. Hæfni til þess að 

standa á eigin fótum og geta farið sínar eigin leiðir í lausnaleit hefur mikil áhrif á árangur í 

skóla og í lífinu almennt. Við lendum reglulega í aðstæðum í lífinu þar sem við þurfum að 

taka ákvarðanir eða leysa verkefni upp á eigin spýtur og er því mikilvægt að efla sjálfstæði 

nemenda í skóla með því að láta þá standa á eigin fótum í verkefnavinnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Einstaklingsverkefnin í hringekjunum verða eins skapandi 

og kostur er hverju sinni og eiga þau ekki að svipa til  hefðbundinna verkefna í vinnubók. 

Nemendur fá að vinna mikið með áþreifanlega hluti eins og teninga og spil og lögð er rík 

áhersla á þeir beiti rökhugsun og þurfi að fara sínar eigin leiðir í lausnaleit  
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2.3   Hreyfiverkefni	  
Börn á yngsta stigi grunnskóla hafa almennt mikla hreyfiþörf og því fannst okkur upplagt að 

hafa eina hreyfistöð í hringekjunni. Hreyfing er mikilvægur hluti af heilbrigði og velferð 

nemenda sem er einn af grunnþáttum menntunar og gott er að koma þeim þáttum að í kennslu 

eins og færi gefst. Í hreyfiverkefnum er verið að stuðla að velferð og um leið fá nemendur 

tækifæri til þess að afla sér þekkingar með hreyfingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Verkefnin á hreyfistöðinni eru ólík eftir efnisþætti en lagt er upp með að þau séu 

áhugaverð til þess að nemendur viðhaldi einbeitningu á viðfangsefninu. Nemendur fá til 

dæmis að hoppa, kasta, sparka og hlaupa og hafa þessar hreyfingar einhverja tengingu við 

stærðfræðileg viðfangsefni. 

 

2.4   Töfluverkefni	  
Hugmyndin að töfluverkefnum er sprottin úr greininni Building Thinking Classrooms: 

Conditions for Problem-Solving eftir Peter Liljedahl (2016). Eins og titilinn gefur til kynna er 

fjallað um leiðir til að skapa aðstæður innan skólastofunnar til rökhugsunar og lausnaleitar. 

Peter Liljedahl þróaði kennsluaðferðina jafnt og þétt og komst hann að því að virkni nemenda 

jókst til muna þegar unnið var með e. horizontal learning eða lárétt nám. Í láréttu námi standa 

nemendur og vinna í hópum að lausn verkefnis. Nemendur skrá tilraunir sínar og lausnir á 

tússtöflu og eru þeir fljótir og óhræddir við að skrifa tilraunir á töfluna því auðvelt er að 

stroka út tilraun ef hún gengur ekki upp. Þeir nemendur sem vanalega eru óvirkir í hópavinnu 

sýna meiri virkni en ella þegar unnið er með lárétt nám.      

 Við teljum að aðferðin henti vel fyrir stærðfræðikennslu á yngsta stigi þar sem 

nemendum finnst spennandi að skrifa á töflu og hefur áhugi jákvæð áhrif á árangur námsins. 

Ef tússtafla er ekki til staðar í skólastofunni er einnig hægt að nota gluggana sem tússtöflur 

því auðvelt er að stroka út af þeim ef skrifað er með töflutúss (Liljedahl, 2016). Liljedahl 

(2016) lagði áherslu á að þrír nemendur væru í hverjum hóp og var algjört lykilatriði að 

skipan í hópana væri af handahófi en í útfærslu okkar í hringekjunum verður fjöldi nemenda í 

hóp og skipan í hópa mismunandi eftir hringekjum en vinna nemendur alltaf standandi og í 

samstarfi við aðra nemendur. Lögð er áhersla á umræður um ólíkar lausnir til þess að víkka 

skilning nemenda. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér góða samvinnuhætti, læri að nýta sér 

styrkleika hvers annars og hjálpi hver öðrum við lausnaleit (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Verkefni á stöðinni eiga að vera opin svo að hægt sé að 
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nálgast þau frá ólíkum hliðum. Markmiðið er að nemendur læri nýjar og fjölbreyttar leiðir til 

náms út frá hugmyndum samnemenda sinna.  

 

2.5   Samvinnuverkefni	  
Samvinnuverkefni gera kröfur til nemenda að þeir temji sér aga og tillitsemi. Markmiðið er að 

nemendur læri að vinna með öðrum og hvetji félaga sína til dáða því verkefni eru sjaldnast 

leyst ef skortur er á samvinnu og samstillingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í 

hringekjunum munu nemendur sitja saman í hring í samvinnuverkefnunum. Eins og á öðrum 

stöðvum hringekjanna er áhersla lögð á að verkefnin gefi nemendum tækifæri til þess að 

vinna skapandi og beita fjölbreyttum aðferðum til náms. Öll verkefnin gefa nemendum 

tækifæri til þess að vinna hlutbundið og fá nemendur að nota fjölda áþreifanlegra hluta til þess 

að leysa verkefnin. Lögð er áhersla á virka samvinnu og að nemendur deili mismunandi 

hugmyndum að lausn verkefnis.  
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3   Tölur	  og	  reikningur	  

Skilningur á tölum og færni til þess að vinna með reikniaðgerðirnar (samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu) er undirstaða náms í stærðfræði. Mikilvægt er að nemendur geri sér 

grein fyrir gildi talna og átti sig á muninum á hundraði, tugi og einingu. Þegar skilningur á 

tölum er til staðar hjá nemendum eru þeir betur í stakk búnir til að vinna með reikni-

aðgerðirnar. Nemendur eru almennt nokkuð fljótir að tileinka sér táknin sem gilda fyrir 

reikniaðgerðirnar en mikilvægt er að þeir hafi einnig tækifæri til þess að vinna markvisst með 

tungumál stærðfræðinnar og tileinki sér hugtökin leggja saman, draga frá, skipta á milli og 

fleiri. Skilningur á tölum og góð tök á tungumáli stærðfræðinnar koma nemendum langt í 

stærðfræði en ljóst er að einhver hluti nemenda mun alltaf eiga í örðugleikum með stærðfræði, 

bæði í námi og í daglegu lífi. Til þess að minnka áhrif þessara örðugleika er mikilvægt að 

vinna markvisst með þessa grundvallarþætti með nemendum (Carpenter, 1999). 

Talnaskilningur er mikilvægur fyrir alla þætti stærðfræðinnar. Í þeim þætti liggur skilningur á 

tölum, tengslum þeirra og leiðum til að tákna þær og hvaða hlutverki þær gegna. Nemendur 

sem hafa góðan talnaskilning geta sýnt fjölda á marga vegu s.s. með hlutum, myndum og 

tölustöfum. Þeir geta einnig borið tölur saman og tengt þær við raunveruleikann. 

Talnaskilningur þróast ekki sjálfkrafa og er því mikilvægt að nemendur vinni fjölbreytt 

verkefni sem eflir talnaskilning þeirra (Mogensen, (2000) Eining 3).   

 Í stærðfræðikennslu á yngsta stigi er lagt upp með að nemendur læri sætiskerfisrithátt 

sem er vissulega mikilvægur þáttur í stærðfræðikennslu. Þegar upp er staðið þarf talna-

skilningur samt sem áður að vera til staðar til þess að nemandi nái árangri í stærðfræði. 

Auðvelt er að greina talnaskilning nemanda með því að biðja hann um að leysa reiknisdæmið 

243 + 52. Nemandi sem hefur góðan skilning á tölum og sætiskerfinu sér strax að 40 + 50 er 

90 og 3 + 2 er 5 svo að svarið er 200+90+5 = 295. Nemandi sem hefur ekki talnaskilning en 

hefur einhverja reynslu af talnahúsinu gæti sett upp dæmið svona. 

Þetta eru mjög algeng mistök í stærðfræðinámi hjá ungum börnum og 

er mikilvægt að bregðast við svona mistökum með því að styrkja 

talnaskilning nemenda og sem dæmi má nota kennslupeninga til þess 

að hjálpa nemendum að skilja gildi talnanna.  

 Samlagning og frádráttur eru fyrstu reikniaðgerðirnar sem nemendur læra að vinna 

með. Mikilvægt er að nemendur læri fjölbreyttar aðferðir við að leggja saman og draga frá 

 2 4 3 

+ 5 2  

 7 6 3 
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(Diller, 2011) og í hringekjunni fá nemendur tækifæri til þess að skoða þessar reikniaðgerðir 

frá mismunandi sjónarhornum og nota til þessa fjölbreytileg gögn meðal annars teninga, spil 

og kennslupeninga. Teningar, spil og aðrir hlutir vekja gjarnan áhuga barna og stór hluti 

nemenda nær betri skilning á efninu þegar námið er hlutbundið (Diller, 2011).  

 Auðvelt er að búa til skemmtileg verkefni með spilum, hlutum úr skólastofunni og 

kennslupeningum og gott er að tengja þau við daglegt líf nemenda til þess að þeir geti dýpkað 

skilning sinn. Í daglegu lífi erum við sífellt að leggja saman eða draga frá með peningum og 

er því sérlega hentugt að nýta kennslupeninga þegar nemendur eru að ná valdi á 

reikniaðgerðunum (Dixon & Nolan, 2016).     

 Reikniaðgerðirnar margföldun og deiling eru náskyldar samlagningu og frádrætti þar 

sem margföldun felur í sér endurtekna samlagningu og deiling endurtekinn frádrátt. 

Nemendur byrja í raun að margfalda og deila löngu áður en þeir átta sig á því að þeir séu að 

framkvæma reikniaðgerðirnar og er sniðugt að nálgast kennslu á þessum reikniaðgerðum með 

tengingu við athafnir barnanna. Það er ekki hægt að gera lítið úr því að læra margföldunar-

töflurnar utan af þar sem þær nýtast nemendum bæði í margföldun og deilingu en skilningur á 

bakvið reikniaðgerðirnar hlýtur að teljast mikilvægari en að geta þulið upp margföldunar-

töflurnar. Eins og með flest alla þætti í stærðfræði er hægt að skoða reikniaðgerðirnar frá 

mismunandi sjónarhornum og er það mikilvægt þegar byrjað er að vinna með margföldun og 

deilingu þar sem tíma tekur að vinna upp grunnskilning á aðgerðunum. Það getur verið 

sniðugt að brjóta dæmi niður í smærri einingar sem nemendur ráða við og nýta rúmfræði, 

kennslupeninga eða aðra hluti í skólastofunni til þess að hjálpað nemendum. Hér að neðan má 

sjá dæmi um hvernig hægt er að reikna dæmið 4x5 með tengslum við flatarmál annars vegar 

og kennslupeninga hins vegar. 

         4        

   

 

5 
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Með því að bjóða nemendum upp á fjölbreytta kennslu í efnisþætti aukast líkurnar á að þeir 

öðlist skilning á efninu og haldi því áfram að þróa stærðfræðikunnáttu sína (Dixon & Nolan, 

2016). Mikilvægt er að nemendur rugli ekki saman margföldun og deilingu en geri sér 

jafnframt grein fyrir því að reikniaðgerðir tengjast og geta nemendur nýtt sér þekkingu á 

annari reikniaðgerðinni til þess að leysa verkefni með hinni reikniaðgerðinni. Hér að neðan 

má sjá dæmið 6x9 brotið niður í smærri einingar til þess að einfalda nemanda að vinna með 

endurtekna samlagningu. Dæminu má einnig snúa við og hægt er að leysa það sem 

deilingardæmin 54/6 eða 54/9. 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

 

Í verkefnum í hringekjunum með tölum og reikningi verður áhersla lögð á fjölbreyttni 

milli stöðva og verður bæði stuðst við hlutbundna og óhlutbundna vinnu. Nemendur vinna 

ýmist einir, í pörum eða í hóp. Sérstök áhersla er lögð á tengingu við daglegar athafnir og eru 

orðadæmi gríðarlega mikilvæg í því samhengi. Markmiðið er að nemendur styrki 

talnaskilning í bland við stærðfræðilegan orðaforða og hafi þekkingu á því hvaða reikniaðgerð 

hentar hverju sinni í leit að lausn (Dixon & Nolan, 2016).     

 Dixon og Nolan (2016) hafa skipt stærðfræðinámi yngri barna niður í fjögur stig þar 

sem mismiklar hæfnikröfur eru fyrir hvert stig. Í verkefnum okkar í hringekjunni verður stuðst 

við þessi fjögur stig svo að auðveldara sé að vinna með breiðan hóp nemenda í hringekjunni.

 Fyrsta stig: Í samlagningu og frádrætti vinna nemendur með tölur á bilinu 1-20. Ekki 

er gert ráð fyrir að nemendur kunni að geyma eða taka til láns. Í margföldun og deilingu er 

farið myndrænt í grunninn á tilgangi reikniaðgerðanna og ekki er gert ráð fyrir þekkingu á 

margföldunartöflum.          

 Annað stig: Nemendur vinna með tölur á bilinu 1-100 í samlagningu og frádrætti. 

Dæmin geta verið í tveimur skrefum þar sem nemendur þurfa bæði að leggja saman og draga 

frá. Áfram er unnið myndrænt með margföldun og deilingu nú með stærri og fleiri tölum en á 

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	  

19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	  

28	   29	   30	   31	   32	   33	   34	   35	   36	  

37	   38	   39	   40	   41	   42	   43	   44	   45	  

46	   47	   48	   49	   50	   51	   52	   53	   54	  
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fyrsta stigi og er markmiðið að nemendur efli grunnskilning á reikniaðgerðunum. 

 Þriðja stig: Nemendur vinna með tölur á bilinu 1-1000 í samlagningu og frádrætti. 

Ætlast er til þess að nemendur búi yfir góðum talnaskilningi og hafi tileinkað sér fjölbreyttar 

reikniaðgerðir og geti til að mynda geymt og tekið til láns. Nemendur vinna með endurtekinn 

frádrátt í deilingu og endurtekna samlagningu í margföldun.    

 Fjórða stig: Nemendur hafa mjög góð tök á reikniaðgerðunum og geta nýtt sér 

fjölbreyttar aðferðir til þess að leysa mismunandi dæmi (Mogensen, (2000) Eining 1). 

Nemendur átta sig á sambandi margföldunar og deilingar og vita að öll deilingardæmi er hægt 

að leysa með margföldun og öfugt (Dixon & Nolan, 2016). 
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4   Rúmfræði	  og	  mælingar	  

Rúmfræði og mælingar er líklega sá þáttur stærðfræðinnar á eftir tölum og reikningi sem 

tengist daglegum athöfnum hvað mest. Í leik og starfi þarf oft að styðjast við rúmfræði og 

mælingar (Dixon & Nolan, 2016). og fer maður líklega ekki í gegnum heilan dag án þess að 

notast við rúmfræði og mælingar að einhverju leyti. Einnig er erfitt að finna starfsvettvang þar 

sem rúmfræði og mælingar koma hvergi nærri og liggur því ljóst fyrir að skilningur á 

rúmfræði og mælingum er mjög mikilvægur.       

 Rúmfræði og mælingar er stór efnisflokkur og eru margir þættir sem nemendur þurfa 

að ná góðum skilningi á. Á yngsta stigi grunnskóla eru form og mælingar helstu þættirnir sem 

teknir eru fyrir í rúmfræðikennslu. Lögð er áhersla á að nemendur læri að þekkja heiti og 

eiginleika forma og læri um fjölbreyttar mælingar s.s. lengd, tíma, þyngd og hita. Þessir þættir 

blandast mikið saman í kennslu og eru tengsl við tölur og reikning einnig mikil eins og 

almennt í stærðfræðinámi. Rúmfræðin krefst víðtæks skilnings og er mikilvægt að nám 

nemenda byggi á skilningi frekar en utanbókarlærdómi á einstaka reglu og formúlu sem hafa 

enga þýðingu fyrir nemendur (Van de Walle, 2007). 

 

4.1   Form	  
Með því fyrsta sem nemendur læra um í rúmfræði í grunnskóla eru form og eiginleikar þeirra. 

Kennsla forma getur verið mjög myndræn sem hentar vel fyrir börn á yngsta stigi (Diller, 

2011). Tvívíð- og þrívíð form eru alls staðar í kringum okkur og er því auðvelt að nota 

nærumhverfið til þess að vinna  með formin. Þekking forma byggist vissulega að ákveðnu 

leyti á utanbókarlærdómi þar sem engin stærðfræðileg skýring er fyrir því að trapisa skuli vera 

kölluð trapisa eða keila skuli vera kölluð keila, það er bara svoleiðis og gott er að nemendur 

þekki nöfn helstu forma í umhverfi sínu. Hins vegar þurfa nemendur að átta sig á að nöfn 

tvívíðra forma ráðast af fjölda horna, sbr. þríhyrningur, ferhyrningur o.s.frv. og að þau horn 

eru ýmist hvöss, rétt eða gleið og hvert tvívítt form hafi bæði ummál og flatarmál (Dixon & 

Nolan, 2016).          

 Mikilvægt er að vinna með rúmfræðileg hugtök eins mikið og hægt er til þess að efla 

skilning nemenda og auðvelda þeim vinnu með formin (Van de Walle, 2007). Nemendur geta 

átt erfitt með að tileinka sér þann mikla fjölda hugtaka sem rúmfræðin hefur að geyma og á 
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stór hluti nemenda til að mynda erfitt með að átta sig á muninum á ferning og ferhyrning og 

jafnarma eða jafnhliða þríhyrningi en þegar rýnt er í hugtökin og formin skoðuð má sjá 

nokkuð skýra mynd af einkennum formsins sem um ræðir hverju sinni.  

 Þrívíðu formin eru öllu flóknari hvað rúmfræðilega eiginleika varðar og er takmarkað 

kafað í þá eiginleika á yngsta stigi. Nemendur fá að kynnast rúmmáli þrívíðra forma og 

lítramælingum. Gott er að gefa nemendum tækifæri til þess að læra lítramælingar með 

áþreifanlegum hlutum t.d. glösum, kössum og vatni. Vand de Walle (2007) gerir mjög góð 

skil á kennslu þrívíðra forma fyrir yngri nemendur. Einn mikilvægasti þátturinn fyrir 

nemendur að skilja er að þrívíðu formin eru samsett úr fjölda tvívíðra forma og getur sú 

þekking nýst til áframhaldandi vinnu með formin og eiginleika þeirra.  

 

4.2   Mælingar	  
Maðurinn mælir allt sem mælanlegt er hvar sem er í veröldinni. Vegalengdin til Mars, 

meðalúrkoma á ári og fæðingarþyngd barna eru fjölbreytt dæmi um mælingar sem maðurinn 

framkvæmir. Fyrstu skrefin í mælingum eru að nemendur læri að bera saman og mæla með 

óstöðluðum mælitækjum (Mogensen, (2000) Eining 3). Markmiðið er að nemendur átti sig á 

því hvað felst í mælingum og skilji fyrir hvað niðurstöðurnar standa. Þegar nemendur hafa 

fengið tækifæri til þess að læra um mælingar og eiginleika þeirra með því að áætla og mæla 

með óstöðluðum mælieiningum er mikilvægt að þeir kynnist stöðluðum mælitækjum og 

notagildi þeirra. Gott er að tengja saman kennslu á mælieiningum og mælitækjum til þess að 

nemendur skapi tengsl þar á milli.        

 Lykilatriði er að nemendur áætli það sem þeir ætla að mæla áður en þeir hefja 

mælingu. Það skerpir á einbeitningu nemenda og eflir skilning þeirra til muna að geta gert sér 

grein fyrir því sem mælt er (Van de Walle, 2007). Fjölbreyttar aðferðir til mælinga og 

skilningur á mælieiningum verður hafður að leiðarljósi í verkefnavinnu. Mikilvægt er að 

nemendur átti sig á muninum og tengslum á sentímetra og metra, kílógrammi og grammi, 

klukkustund og mínútu og svo framvegis.       

 Tíminn er stór hluti af rúmfræði og hefur hann mikil áhrif á líf okkar almennt. Allt 

sem við gerum, sérstaklega á fullorðinsárum byggist meira og minna á tíma. Tíminn er oftast 

mældur í sekúndum, mínútum og klukkustundum en við sérstækar aðstæður svo sem 

spretthlaup notumst við einnig við millisekúndur. Þegar talað er um tíma til lengri tíma litið 

notum við daga, vikur, mánuði, ár og svo framvegis. Mikilvægt er að nemendur átti sig á 

tímanum og sambandi tímaeininganna til þess að geta bæði áætlað tíma og mælt hann. Að 
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læra á klukku er svolítið eins og að læra að hjóla. Það tekur smá tíma til þess að byrja með og 

þurfa börnin stundum aðstoð en þegar þau ná tökum á klukkunni þá er það komið til lífstíðar. 

Til þess að skilja klukkuna þarf nemandi fyrst og fremst að átta sig á gildi tímaeininganna 

sekúndu, mínútu og klukkustund (Van de Walle, 2007). Í hringekjunum fá nemendur tækifæri 

til þess að vinna hlutbundið með klukkuna við höndina og kynnast fjölbreyttum leiðum til 

þess að vinna með tíma í leik og starfi. 
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5   Lokaorð	  

Mikilvægt er að kennarar tileinki sér fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við 
mismunandi þarfir nemenda. Reynsla okkar og niðurstöður rannsókna sýna að 
stærðfræðikennsla í grunnskólum er frekar einsleit og byggir að mestu á sjálfstæðri vinnu 
nemenda í verkefnabók. Í þessu B. Ed. verkefni vildum við búa til kennsluefni sem nýst getur 
kennurum um land allt við að auka fjölbreytni í stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Hugmyndir 
af nálgun og vinnubrögðumeru fengnar úr niðurstöðum rannsókna fræðimanna um hvað hafi 
jákvæð áhrif á stærðfræðinám nemenda. Verkefnin eru ýmist samin af höfundum eða sótt í 
verkefnasöfn og þá einna helst Einingu, Menntamálastofnun, Pintrest og staestofan.com 
  Kennsluefnið settum við upp í hringekjum sem eru bæði stakar og heildstæðar. 
Efnisþættirnir sem við tókum fyrir voru tölur og reikningur og rúmfræði og mælingar. 
Meginmarkmið við gerð hringekjanna var að hafa þær eins fjölbreyttar og kostur er og leggja 
um leið áherslu á virka samvinnu nemenda. Verkefnin bjóða upp á sköpun og er hefðbundinni 
verkefnavinnu haldið í lágmarki. Nemendur fá að vinna með teninga, spil, klukkur og aðra 
hluti sem ætti að vekja hjá þeim áhuga.       
  Kennsluefnið birtist í heild sinni á vefsíðunni athenaeir.wixsite.com	  og er ósk 
okkar að hringekjurnar nýtist kennurum eins mikið og mögulegt er við stærðfræðikennslu á 
yngsta stigi. Við höfum bæði prófað hringekjurnar með nemendum okkar sem eru í 3. og 4. 
bekk og hefur vel til tekist. Við komum bæði til með að nýta okkur hringekjur sem 
kennsluform í starfi okkar sem kennarar og vonum við að kennsluefnið okkar hvetji núverandi 
og tilvonandi kennara til þess að auka fjölbreyttni í kennslu sinni.	  
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