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Formáli 

Greinargerð þessi, ásamt Hugmyndum að verkefnum, er skrifuð til fullnaðar M.Ed. gráðu í 

kennslu- og menntunarfræðum með áherslu á kennslufræði og skólastarf. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECST einingar. 

Skólaárið 2015 – 2016 var ég í námsleyfi frá Námsleyfasjóði til að auka þekkingu mína á 

stærðfræðikennslu yngri barna. Við val á lokaverkefni vildi ég horfa til þess að ég væri með 

eitthvað í höndum sem nýttist mér í kennslu. Ég ákvað að búa til heftið Hugmyndir að 

verkefnum. Ég afmarka mig við nemendur á yngsta stigi grunnskóla með áherslu á 

talnaskilning. Leiðbeinandi var Jónína Vala Kristinsdóttir, dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Um sérfræðiráðgjöf sá Guðbjörg Pálsdóttir, dósent við sömu stofnun. Um 

yfirlestur á verkinu sá Erla Karlsdóttir auk þess að þýða ágrip á ensku. Þeim færi ég öllum 

sérstakar þakkir fyrir góðar ábendingar og aðstoð. 

Að lokum fær eiginmaður minn og fjölskyldan öll sérstakar þakkir fyrir alla þolinmæðina 

og stuðninginn við vinnu mína að þessu verkefni. 

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

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

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 27. maí 2019 

Arna Einarsdóttir 

_____________________________________ 
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Ágrip 

Markmiðið með verkefninu er að útbúa hugmyndabanka fyrir kennara til að auðvelda þeim 

að styðja með fjölbreyttum hætti börn á yngsta stigi grunnskóla í að efla talnaskilning sinn. 

Tilgangurinn er að nemendur fái fjölbreytt verkefni sem þeir vinna með hlutbundnum hætti 

og gefa þeim þannig aukin tækifæri til að þjálfa hugsun sína og leit lausna.  

Verkefninu er skipt upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg greinargerð þar sem fjallað er 

um kenningar um stærðfræðinám og þróun talnaskilnings barna. Einnig er fjallað um hvað 

skuli kenna og með hvaða hætti samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013). Að lokum er 

fjallað um áherslur í stærðfræðikennslu þar sem sjónum er beint að námsumhverfi, 

kennsluháttum, hlutverki kennarans og námsmati með tilliti til þeirra verkefna sem fylgja 

greinargerðinni. Seinni hlutinn er verkefnabanki. Verkefnin sækir höfundur í reynsluheim 

sinn sem kennari í mörg ár. Hann byrjar á stuttum inngangskafla þar sem fjallað er um 

talnaskilning barna ásamt áherslum í stærðfræðikennslu. Hugmyndir að verkefnum fylgja 

síðan þar á eftir. Hverju verkefni fylgir stutt lýsing á vinnubrögðum sem kennarar geta notað 

við fyrirlögn verkefna. Einnig kemur þar fram hvaða hæfniviðmiðum unnið er að, ásamt 

grunnþáttum menntunar, hvaða gögn þarf að hafa við höndina og hvernig hægt er að meta 

vinnu nemenda. Verkefnin eru hugsuð til að auka fjölbreytni í vinnu nemenda og hvetja til 

hlutbundinnar vinnu. Ef nemendur vinna að hlutbundnum verkefnum gefst þeim vonandi 

rúmur tími til lausnaleitar og samræðna um verkefnið bæði sín á milli og við kennara. Von 

mín er að kennarar geti nýtt verkefnin í kennslu sinni þar sem þeir geta staðsett þau í 

samhengi við annað sem unnið er að samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013). 
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Abstract 

Students‘ Number Sense in Elementary Grades – Ideas for Assignments 

 

The aim of this thesis is to provide teachers a Think Tank which can assist them in supporting 

children’s development of number sense in elementary grades with emphasis on variety of 

teaching methods. The intention of the project is to provide students with various hands-on 

activities and thereby increase their opportunity to develop their thinking through problem 

solving.   

The project is divided into two parts. The first part consists of the theoretical basis for 

mathematical education in elementary schools and the development of children’s numerical 

literacy. Following is a discussion on teaching materials and methods with regard to the main 

curriculum and emphasis in mathematics teaching relating to learning environment, 

teaching methods, the teacher’s role, and assessment in view of the assignments enclosed in 

the Think Tank. The second part is a Think Tank. It starts with a short introduction on 

children’s numerical literacy and a discussion on emphasis within mathematics teaching. 

Project ideas follow. Each project is provided with an explanation of teaching methods and 

which competence criterion and fundamental pillars are involved, which tools are needed 

along with ideas for assessing students work. The idea of the assignments is to increase 

variety of student assignments and encourage hands-on activities with the aim that these 

assignments will lead to problem solving and discussion amongst students themselves and 

with the teacher. It is my hope that teachers can use these assignments in their teaching as 

an addition to other material which is being used in accordance with the main curriculum.      
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1 Inngangur  

Á Íslandi er skólaskylda hjá börnum frá sex til sextán ára og stunda öll börn á aldrinum sex til 

níu ára nám á yngsta stigi grunnskóla. Hluti af skólatíma þeirra fer í stærðfræðinám hvað sem 

þeim finnst um það, þau eiga að læra stærðfræði. Skólum ber að sjá til þess að allir 

nemendur fái nám við hæfi og gildir það líka um stærðfræði. Sem kennari á yngsta stigi til 

fjölda ára hef ég kynnst því að margir nemendur hafa litla trú á eigin getu í stærðfræði og 

finnst hún leiðinleg. Ég hef jafnframt séð að ef nemendur fá góðan stuðning og jákvæða 

örvun eflast þeir í náminu.  

1.1 Hvatinn að viðfangsefninu 

Á þeim tæpu tuttugu árum sem ég hef starfað sem kennari hef ég meðal annars kennt 

stærðfræði, bæði á yngsta stigi og miðstigi grunnskólans. Fyrri hluta þessa starfstíma kenndi 

ég á miðstigi og þá alltaf stærðfræði líka. Ég tók eftir því að nemendur mína vantaði of oft 

ákveðinn grunn í talnaskilningi og talnaleikni. Mig langaði því að kenna á yngsta stigi til að 

reyna á eigin skinni hver gæti verið ástæðan fyrir því að nemendur mínir höfðu ekki betri 

talnaskilning og voru ekki leiknari í meðferð talna en raun bar vitni. Eftir nokkurra ára 

kennslu á yngsta stigi komst ég að þeirri niðurstöðu að gott væri fyrir mig að bæta við mig 

þekkingu til þess að verða betri í að styðja við nemendur við að öðlast talnaskilning. Þetta 

varð niðurstaða mín eftir að hafa fengið samanburð á því hvernig gekk að kenna nemendum, 

annars vegar þar sem kennslubókin var aðal uppspretta námsins, og hins vegar þar sem 

margskonar verkefni eru lögð fyrir nemendur. Ég sá að nám með fjölbreyttum verkefnum 

sem unnin eru á hlutbundinn hátt og með samræðum um það sem verið er að gera, jók 

áhuga nemenda og bætti viðhorf þeirra til námsgreinarinnar. Þetta er aðalástæða þess að 

mig langaði að útbúa hugmyndabanka með verkefnum sem tengd væru hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár og ég gæti gengið í eftir hentugleikum. Þegar unnið er með talnaskilning með 

nemendum á yngsta stigi með fjölbreyttum hætti þannig að sjálfsagt sé að nota mismunandi 

námsgögn við lausn verkefna tel ég að það gefi nemendum tækifæri til að þróa sína eigin 

lausnaleið og auka þannig trúna á eigin getu.  

1.2 Tilgangur með viðfangsefninu 

Tilgangurinn með verkefninu er að útbúa hugmyndabanka fyrir kennara til að auðvelda þeim 

að styðja við talnaskilning barna á yngsta stigi grunnskóla með fjölbreyttum hætti. Ef 

nemendur fá fjölbreytt verkefni, sem þeir vinna með hlutbundnum hætti, fá þeir mörg 

tækifæri til að þjálfa hugsun sína og leita lausna. Það er von mín að þessi hugmyndabanki 

opni augu kennara fyrir öllum þeim tækifærum sem gefast til samræðna við nemendur um 
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stærðfræðina, hugtök hennar, vinnubrögð og beitingu þeirra. Það er einnig von mín að 

kennarar sjái hvað þeir geta lært mikið af því hvernig nemendur hugsa um stærðfræði og að 

nemendur öðlist jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. 

Megin markmiðið er að kennarar mæti hverjum nemanda þar sem hann er staddur í 

námsferli sínu og horfi til bakgrunns hans, hvaða þekkingu hann hefur og hvernig kennarinn 

getur stutt hann við að bæta þekkingu sína. Gæta þarf þess að ekki myndist gat í þekkingu 

nemenda heldur að leitað verði allra leiða til að samfella sé í náminu. Með slíkum 

hugmyndabanka ættu möguleikar kennara til að leggja fyrir fjölbreytt verkefni um tölur og 

talnasambönd að aukast.  

Í starfi mín sem umsjónarkennari á yngsta stigi hefur mig langað til að hafa við höndina 

fjölbreytt verkefni til að vinna að með nemendum. Þessi verkefni eru valin með áherslu á að 

vinna að auknum talnaskilning nemenda með hlutbundnum hætti og tengingu við markmið 

kennslunnar.  

1.3 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í greinargerð og hugmyndir að verkefnum. Greinargerðin skiptist í fimm 

kafla auk formála, ágrips og heimildaskrár. Í inngangskaflanum geri ég grein fyrir hver 

hvatinn var að þessu verkefni og hver tilgangur verkefnisins er ásamt uppbyggingu 

greinargerðarinnar og hugmyndum að verkefnum. 

Í öðrum kafla eru kynntar kenningar um stærðfræðinám, þar er sérstaklega gerð grein 

fyrir kenningum Jean Piaget um hugsmíði og félagslega hugsmíðahyggju auk kenninga Lev 

Vygotsky um menningar- og söguleg tengsl. Þessar kenningar hafa haft mikil áhrif á 

kennslufræði stærðfræðinnar. Í kaflanum er einnig fjallað um lög og reglur sem snúa að 

stærðfræðikennslu á Íslandi. Þar er fjallað um hvað lögin segja um stærðfræðikennslu og 

rætt um grunnþætti menntunar og hvernig þeir tengjast stærðfræðinámi og -kennslu. Auk 

þess er fjallað um hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla í stærðfræði. 

Í þriðja kafla er fjallað um talnaskilning barna, hvernig hann þróast og hvað niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt um þá þróun. Rætt er um kennslu og nám og hvernig lausnaleitarnám 

getur stutt við talna- og aðgerðaskilning barna. 

Í fjórða kafla er fjallað um helstu áherslur í stærðfræðikennslu og hverjar þeirra hafa mest 

áhrif á kennsluna. Rætt er um námsumhverfið og hvaða námsgögn nemendur geta nýtt sér 

við nám sitt. Einnig er fjallað um samræður og samvinnu nemenda í náminu. Að lokum er 

greint frá hvernig leiðsagnarmat getur nýst við að meta þau verkefni sem sett eru fram í 

hugmyndabankanum. 
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Í fimmta kafla koma lokaorðin þar sem meðal annars er bent á áframhaldandi möguleika 

á vinnu með hugmyndabanka og nauðsyn þess að nemendum sé mætt þar sem þeir eru 

staddir í námi og þroska.  

Í kaflanum með hugmyndunum að verkefnum kemur stuttur inngangskafli þar sem sagt 

er frá hvatanum að hugmyndabankanum ásamt markmiðunum með verkefnunum. Þá er 

stuttur kafli um fræðilega þætti sem tengjast verkefnunum. Að lokum eru birtar hugmyndir 

að verkefnum. 
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2 Stærðfræðinám 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar um nám með sérstakri áherslu á stærðfræðinám. 

Áhersla verður lögð á kenningar um hugsmíði (e. constructivism) og kenningar um 

menningar- og söguleg tengsl (e. cultural-historical).  

Mikilvægt er fyrir kennara að þekkja til þessara kenninga og hvað þær segja okkur um 

það hvernig við lærum stærðfræði. Staðgóð þekking og skilningur á þeim auðveldar 

kennurum að taka faglegar ákvarðanir um kennslu sína (Lerman, 2014). Skoðað verður 

hvernig stærðfræðikennsla fellur að grunnþáttum menntunar eins og þeir eru settir fram í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Einnig verður fjallað um þann ramma sem settur er fyrir 

stærðfræðinám á Íslandi í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá með áherslu á 

hæfniviðmið (2013).  

2.1 Kenningar um hugsmíði 

Það sem einkennir kenningar um hugsmíði eru hugmyndir um að fólk bregst ekki 

hugsunarlaust við þekkingu hvort sem hún berst sem áreiti í gegnum skynfæri eða í 

samskiptum. Samkvæmt þessu er það einstaklingurinn sem skapar þekkingu og er virkur í að 

aðlaga hana og samlaga þeirri þekkingu sem hann hefur fyrir. Í þessu samspili verður til ný 

þekking á merkingarbæran hátt. Til þess að það myndist ný þekking þarf bæði að skipuleggja 

og tengja hana við fyrri þekkingu, en ekki bara að bregðast við áreitinu (Lerman, 2014).  

Kenningar um hugsmíði fjalla um raunhæfar afleiðingar þar sem þekkingin kemur af 

persónulegri reynslu (Pound, 2005). Þegar nemendum eru kynntar nýjar hugmyndir þarf að 

mæta þeim þar sem þeir eru staddir í hugsanaþroska og gera sér grein fyrir að rökhugsun 

þeirra er takmörkuð. Kennsla á að mæta þörfum hvers nemanda og því þarf að kynna hvert 

viðfangsefni vel og gefa því tíma til að nemandi geti tileinkað sér það. Ein leið til þess að 

nemandi fái gott tækifæri til þess er að spyrja opinna spurninga. Einnig skiptir máli að 

nemendur fái tækifæri til að gera tilraunir með áþreifanlegum hlutum í lausnaleit sinni á 

þeim viðfangsefnum sem þau eru að fást við. Til þess að nemendur nái góðum árangri þurfa 

viðfangsefnin að tengjast daglegu lífi þannig að þeir tengi við það sem þeir þekkja fyrir. 

Kennari getur með því að fylgast með nemendum sínum að störfum og veita þeim verðug 

verkefni til að fást við, fylgst með þróun á hugsanaferli þeirra og hvar þeir þurfa stuðning í 

námi (Pound, 2005). 

Nám á sér stað í félagslegu samhengi og er afurð sem er byggð á hugsun einstaklinga. 

Kenningar um hugsmíði eru byggðar á hugmyndum og kenningum Piagets um skema eða 

hvernig hugsmíðar einstaklings birta honum heiminn og setja hann í merkingarbært 

samhengi. Í stærðfræðikennslu þarf að taka mið af þessu. Samkvæmt Steffe (2004) þarf 
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kennarinn að vera virkur og rannsaka jafnóðum hvernig nemendur læra og skilja stærðfræði. 

Hann íhugar fyrir kennslustundir hvernig nemendur muni bregðast við og takast á við námið 

en hann þröngvar þeim ekki til að læra á tiltekinn hátt sem hann var búinn að hugsa sér. Með 

slíkum undirbúningi og með því að fylgjast með aðferðum nemenda sinna getur kennarinn 

betur skilið hvað nemendur eru að fara og orðið mikilvægur og virkur hlekkur í lærdómsferli 

nemendanna. Kennari sem fer inn í kennsluna með slíkum hætti, rannsakar námsferlið, á í 

samskiptum við nemendur og skráir allt niður jafnóðum. Þannig er þekking kennara á 

skilningi og þekkingarsköpun nemenda í stöðugri þróun í gagnvirkum samskiptum við 

nemendur (Steffe, 2004). 

2.2 Kenningar um menningar- og söguleg tengsl 

Kenningar um menningar- og söguleg tengsl leggja áherslu á mikilvægi fjölskyldunnar og 

samfélagsins fyrir einstaklinginn þar sem tungumálið skiptir mestu máli ásamt öllum þeim 

táknum sem notuð eru í samskiptum. Einstaklingar læra gegnum samskipti, í leik og starfi þar 

sem þeir nota tungumálið ásamt því að þeir taka eftir hvað er gert og hvernig. Hluti af 

þessum þroska er líka að einstaklingar nýti sér ímyndunaraflið í leik og starfi (Pound, 2005). 

Kenningar um menningar- og söguleg tengsl byggja á rannsóknum Vygotsky og er tungumálið 

mikilvægt þar sem nemandinn tekur við leiðbeiningum frá kennara, uppalanda eða félaga 

(Lerman, 2014).  

Svæði mögulegs þroska (e. Zone of Proximal Development eða ZPD) er svæðið þar sem 

námið fer fram. Innan þessa svæðis mögulegs þroska felast þeir þættir námsins sem 

nemandi ræður hjálparlaust við ásamt þeim þáttum sem hann getur ráðið fram úr með hjálp. 

Kennarar horfa oft á viðfangsefni út frá námskrá og/eða námsbókum en ættu frekar, 

samkvæmt þessum hugmyndum, að hugsa um mögulegan þroska nemenda með tilliti til 

náms. Því skyldi lagt hæfilega mikið á nemandann í einu með það að markmiði að hann auki 

þekkingu sína jafnt og þétt með leiðbeiningu kennara. Í þessu samhengi er fjallaði um 

svokallaðar „stoðir“ þar sem stoðir (e. scaffolding) eru leiðir kennara til að styðja barnið á 

þann hátt að það noti allt svæði mögulegs þroska síns og hámarki þannig nám sitt. Þannig 

getur nemandinn, með aðstoð kennara, aukið þekkingu sína og nýtt sér hana (Lerman, 2014).  

Kenningar um menningar- og söguleg tengsl í sambandi við stærðfræðinám og -kennslu 

byggja á því að einstaklingar þroskist í samfélagi við aðra. Þannig bregðast þeir við 

menningarlegum gildum sem hafa orðið til í samfélaginu og gera þau smátt og smátt að 

sínum.  

Þeir sem rannsaka stærðfræðinám þurfa þess vegna að greina námsþroska nemandans í 

náminu og miðla þeirri þekkingu til kennara og annarra sem leiðbeina nemandanum 

(Lerman, 2014). Með þessu er athyglinni beint að tvennu. Í fyrsta lagi hvernig nemandinn er 
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staðsettur eða flokkaður með tilliti til umræðna og getu. Í öðru lagi hvernig nemendur hugsa 

um og fást við stærðfræði í ljósi þess sem kennari útskýrir. Aðferðarfræðilega er greint hvað 

er sagt, skrifað, stungið upp á og kynnt. Þannig þarf kennarinn að gera sér í hugarlund hvað 

nemendur vita, til þess að örva þá og nýta svæði mögulegs þroska (Lerman, 2014). 

2.3 Stærðfræðikennsla á Íslandi 

Viðmið um kennslu á Íslandi eru sett fram í lögum og reglugerðum og hefur aðalnámskrá 

grunnskóla reglugerðarígildi. Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um að allir nemendur 

skuli fá nám og kennslu við sitt hæfi. Einnig að námið skuli vera fjölbreytt, nýtast nemendum 

í daglegu lífi og að það skuli fara fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem gætt sé jafnræðis 

meðal nemenda. Gæta skal þess jafnframt við skipulagningu náms og kennslu að nemendur 

hafi val í námi sínu bæði varðandi viðfangsefni sem og leiðir að viðfangsefninu. Í aðalnámskrá 

sem ráðherra setur grunnskólum skal meðal annars kveðið á um meginstefnu í 

stærðfræðikennslu, hvar áherslurnar eigi að liggja og hvaða hæfni nemendur þurfi að ná 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.3.1 Grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru leiðarljós í námskránni, þeir tengjast innbyrðis og eru háðir hver 

öðrum. Þeir eiga að birtast í öllu skólastarfi og er þeim ætlað að birtast í inntaki námsgreina 

bæði í þekkingu og leikni. Þó grunnþættirnir hafi hver um sig sín sérkenni þá er ætlast til að 

þeir séu nýttir til að skerpa markmið með náminu og tengja þau saman.  

Í núgildandi menntastefnu eru grunnþættir menntunar sex og eiga þeir að fléttast inn í 

allt skólastarf og koma fram í öllu námi og kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hér 

verða þættirnir skoðaðir og velt vöngum yfir hvernig hægt er að flétta þeim hverjum fyrir sig 

inn í stærðfræðikennslu.  

Læsi 

Hugtakið læsi hefur víða merkingu og tengir marga þætti saman í námi nemenda (Stefán 

Jökulsson, 2012). Læsi er ekki lengur einungis tengt við lestur heldur einnig fleiri þætti, svo 

sem menningu og samfélag. Í læsisnámi er horft til þess að nemendur læri smám saman að 

lesa með fjölbreyttum hætti og að orðaforði aukist með aukinni færni. Mikilvægt er því að 

nemendur fái tækifæri til þess að efla orðaforða sinn og styrkist í að lesa flókinn fræðitexta. 

Til þess að fræðitexti verði merkingarbær fyrir nemendur þurfa þeir að fá tækifæri til að nýta 

fræðilegan orðaforða í verkefnum sem þeir skilja og tengjast raunveruleika þeirra. Með því 

að fást við verkefni sem nemendur þekkja og veita þeim gleði þá eru meiri líkur á að 

fræðilegur orðaforði sem verkefnunum tengjast verði merkingarbær fyrir þeim (Stefán 

Jökulsson, 2012). 
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Grunnþátturinn læsi tengist öllu stærðfræðinámi og hlutverk kennara er að vinna að því 

að nemendur verði læsir á stærðfræði í víðum skilningi. Í stærðfræði eins og öðrum fögum 

þurfa nemendur að þjálfa virka hlustun til að efla skilning sinn. Merkingarsköpun þarf að eiga 

sér stað í faginu bæði gegnum samskipti og einstaklingsbundið. Nemendur þurfa að verða 

læsir á orð, hugtök og orðræðu stærðfræðinnar til þess að hún verði þeim merkingarbær og 

þeir verði færir um að nýta sér hana. Skilningur er félagslegt fyrirbæri sem þrífst á 

sameiginlegri þekkingu. Fólk á samt til að leggja mismunandi skilning í orð og tákn en með 

samtali gefst því tækifæri til að skýra sína meiningu. Nemendur þurfa að fá verkefni sem 

tengjast daglegu lífi þeirra til að vinna að. Þar sem þeim gefst tækifæri til að nýta faglega 

orðræðu. Verkefnin verða að vera áhugaverð og gefa tækifæri til samvinnu ásamt því að 

byggja á fyrri þekkingu nemenda og þeir fá tækifæri til að skipuleggja vinnu sína sjálfir. Við 

þessa vinnu er mikilvægt að nemendur hafi aðgang að margskonar efni til upplýsingaöflunar 

þar sem þeir geta unnið úr því og lagt mat á það og þannig verður það merkingarbært fyrir 

þeim (Stefán Jökulsson, 2012). 

Sjálfbærni 

Með sjálfbærni er átt við að það sem við nýtum af auðlindum jarðar skerði ekki möguleika 

næstu kynslóða. Til þess að það sé mögulegt getur verið að fólk þurfi að tileinka sér breytta 

lífshætti og virða þannig lýðréttindi komandi kynslóða. Nám í sjálfbærni fer að mestu fram í 

umhverfismennt þar sem áhersla er á að nemendur öðlist umhverfisvitund og skynji hvað er 

við hæfi ásamt því að sýna tillitssemi og virðingu í umgengni við náttúruna. Með vinnu að 

sjálfbærni læra nemendur að nýta það sem til er í umhverfinu/skólanum og ganga vel um 

það. Með stærðfræðinni fá nemendur verkfæri til að vinna með þær upplýsingar sem til eru 

um stöðu auðlinda og hvar þurfi að vanda sig sérstaklega vel (Sigrún Helgadóttir, 2013). Að 

fylgjast með matarsóun í sínum skóla er til dæmis verðugt verkefni í stærðfræði þegar horft 

er til sjálfbærni. 

Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði og velferð nemenda þarf að vera í fyrirrúmi þar sem þessir þættir eru ein af 

undirstöðum þess að nám geti farið fram. Sjálfsmynd nemenda er í sífelldri mótun og því 

skiptir umhverfi þeirra miklu máli og að þar sé heilbrigði og velferð haft að leiðarljósi. Góð 

samskipti eru lykilþáttur í góðu skólastarfi og því skiptir miklu máli að þau séu til staðar 

þannig að nemendum líði vel í skólanum. Mikilvægt er að nemendur finni styrkleika sína og 

fái tækifæri til að bæta úr veikleikunum. Það er hægt að gera með því meðal annars að 

nemendur fái tækifæri til að vera í uppgötvunarnámi sem getur leitt til betra náms. Með 

jákvæðum stuðningi og tækifærum til samskipta í náminu eflist líka einstaklingurinn í námi 

sínu. Þegar nemendur fá tækifæri til að koma að skipulagi náms síns, setja sér markmið, hafa 
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áhrif á vinnubrögð og koma að námsmati, þá bæta þeir líðan sína í náminu (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Stærðfræðiverkefni sem 

tengjast þessum grunnþætti geta verið ýmis vinna með tölulegar upplýsingar um heilbrigði 

og velferð. Fyrir yngri nemendur getur verið gott að tengja stærðfræðiverkefni við hreyfingu.  

Lýðræði og mannréttindi 

Eitt af hlutverkum skóla er að rækta viðhorf nemenda um að samfélag eigi að byggjast á 

lýðræði og að þeir rækti með sér gagnrýna hugsun og framtíðarsýn (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Til að svo megi verða þurfa nemendur að fá tækifæri til að 

taka þátt í samræðum þar sem þeir geta tjáð skoðun sína og fært rök fyrir henni. Lýðræði 

snýst um að taka þátt og vinna saman. Það sem mótar nemendur er bakgrunnur þeirra og 

gefur hann þeim mismunandi sýn á málin sem verið er að fást við hverju sinni. Því er gott að 

nemendur vinni saman og ræði mismunandi sjónarhorn bæði þar sem þeir skiptast á 

frásögnum og gegnum rökræður þar sem nemendur eru þjálfaðir í að færa rök fyrir máli sínu. 

Þegar nemendur fá tækifæri til rannsókna í verkefnavinnu sinni og kynna í kjölfarið 

niðurstöður sínar gefst gott tækifæri til lýðræðislegra vinnubragða. Þar hafa allir jafnan rétt 

til að tjá sig og allar tillögur eiga rétt á sér (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012). Tölur í ýmsu formi eru stór þáttur í mannlegum samfélögum og til að einstaklingar 

geti tekið virkan þátt í lýðræðissamfélagi er mikilvægt að þeir öðlist traustan skilning á tölum 

og meðferð þeirra. Rökræður og röksemdafærsla er einnig sterkur þáttur í stærðfræðinámi. 

Þar sem þjálfun í lýðræðislegri hugsun á sér stað gefst tækifæri til að vinna með fordóma, til 

dæmis fordóma gagnvart stærðfræði. 

Jafnrétti  

Jafnrétti er mikilvægur þáttur í skólastarfi þar sem horft er til fjölbreytileikans, þar skulu allir 

nemendur eiga jafnan rétt óháð stétt, stöðu eða atgervi undir formerkjum stefnu um skóla 

án aðgreiningar. Þegar horft er til jafnréttis þá þarf sérstaklega að gæta að allri orðræðu þar 

sem orð koma á undan athöfnum. Jafnréttisfræðsla er í höndum allra kennara og byggir hún 

á hugsjónum um rétt barna og unglinga í skólanum. Kennsluhættir þar sem allir fá að tjá sig 

og ekki er gert upp á milli kynja hafa áhrif á námið. Menningarlegur bakgrunnur nemenda 

hefur áhrif á nám þeirra og því mikilvægt að gætt sé að stöðu hvers nemanda (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Stærðfræðiverkefni sem 

vísa í daglegt líf nemenda segja nemendum mismikið eftir því hver menningarlegur 

bakgrunnur þeirra er. Þar sem jafnrétti er til staðar í verkefnavinnu þá hafa allir nemendur 

tækifæri til að vinna að hverju verkefni á sínum forsendum og rækta hæfileika sína.  
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Sköpun 

Sköpun er víða að finna í skólastarfi og gegnir þar veigamiklu hlutverki. Með sköpuninni fá 

nemendur tækifæri til að útfæra verkefni sín eftir eigin höfði, sumir þurfa meiri þjálfun í 

skapandi hugsun en aðrir og ætti skólinn að koma þar til móts við nemendur. Sköpun ýtir 

undir kraftmikið skólastarf og nemendur verða undirbúnir undir fjölbreytt verkefni í lífinu. 

Með sköpuninni fær nemandi tækifæri til að þjálfa hugann í að leita lausna, finna hugmyndir 

að verkefnum og þróa með sér frumkvæði í lausnaleit sinni. Nemandi sem fær að þjálfa 

skapandi hugsun í námi sínu lærir að taka þátt í samfélagi sínu. Með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, samstarfi og samtali við nemendur gefast tækifæri til sköpunar þar sem 

forvitni þeirra og rannsóknir leiða þá áfram. Með samþættingu námsgreina og tengingu við 

daglegt líf gefast enn fleiri tækifæri til sköpunar. Mikilvægt er að nemendur hafi eitthvað um 

nám sitt að segja og séu hvattir til að leita svara og taka áhættu í verkefnavinnslu. Til þess að 

hvetja til sköpunar þá þurfa verk nemenda að vera sýnileg, að þeir sjái að þau skipta máli 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Sköpun í 

stærðfræðikennslu og -námi er mikilvæg ekki síst í nútímasamfélagi þar sem tækniþekking er 

orðin nauðsynlegri en áður. Með góðri þekkingu og skilning á stærðfræði og fjölbreyttum 

möguleikum hennar eru framtíðarmöguleikar miklir í dag. Gildi þess að fá að prófa sig áfram, 

leita lausna og setja fram hugmyndir sínar skiptir máli fyrir nemendur, í stærðfræðinámi jafnt 

sem öðru námi.  

Samantekt um grunnþætti 

Grunnþættir menntunar eiga að fléttast inn í allt skólastarf. Í handbókinn með 

verkefnahugmyndunum eru settar fram hugmyndir að því með hvaða hætti hvert verkefni 

tengjist grunnþáttunum.  

2.3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er ætlað að samræma nám og kennslu til að gæta jafnréttis 

nemenda. Aðalnámskráin veitir upplýsingar til margra aðila svo sem nemenda, kennara, 

foreldra og stjórnenda.  

Í kaflanum um nám og kennslu, kemur fram að við skipulag skólastarfs skuli lögð rækt við 

námsumhverfi og samskipti sem stuðla að almennri menntun. Mikilvægt er að skólarnir 

styðji við nemendur sína á allan hátt og hvetji þá til dáða, rækti áhuga þeirra, námsgleði og 

vinnuanda og stuðli þannig að menntun þeirra. Fagmennska kennara snýst um menntun 

nemenda og velferð þeirra. Hlutverk kennara er margþætt þar sem þeir leiðbeina 

nemendum í námi og leik, leiðbeina þeim til að ástunda heilbrigt líf ásamt því að skapa góðan 

skólabrag og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  
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Grunnskólum er skylt að mennta nemendur og sjá til þess að þeim séu sköpuð skilyrði til 

náms og tækifæri til að þroskast við sem bestar aðstæður. Nemendur vinna í skólanum í tíu 

ár og eiga rétt á að fá þar nám við hæfi, bæði bóklegt og verklegt, ásamt því að þeir fái 

tækifæri til að auka sjálfstraust sitt og félagsfærni.  

Hver grunnskóli á að útfæra skólanámskrá sína þar sem fram kemur hverjar áherslur hans 

eru í námi, hvernig vinnulag er og hvernig stuðlað er að því að nemendur öðlist þá hæfni sem 

sett er fram í hæfniviðmiðum. Hér á landi fylgja grunnskólar stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Samkvæmt þeirri stefnu er gert ráð fyrir fjölbreyttum kennsluháttum þannig að 

námið sé við hæfi hvers og eins. Þannig stuðlar skólinn að því að vekja áhuga á námi og að 

hver nemandi eflist og þroskist á eigin forsendum. Nemendur læra með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum þar sem í boði eru margs konar námsgögn sem nýtast í náminu.  

Í kaflanum um námsmat í grunnskóla kemur fram að meta skal hæfni og framfarir 

nemenda og skal það vera órjúfanlegur þáttur í námi þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Námsmatið hefur þann megintilgang að leiðbeina nemendum í því að ná markmiðum sínum í 

námi. Tilgangur námsmats er líka að bæta skipulag áframhaldandi náms. Matsaðferðir skulu 

vera fjölbreyttar og ná að meta alla þætti námsins. Áhersla skal vera á leiðsagnarmat þar 

sem nemendum gefst tækifæri til að ræða um nám sitt og fá uppbyggilega endurgjöf og 

leiðsögn. Námsmatið þarf að setja fram með þeim hætti að það sé skiljanlegt öllum 

nemendum eftir hverju er verið að leita hjá þeim. Nemendum þurfa að vera ljós þau viðmið 

sem að er stefnt og fá tækifæri til að meta sjálfir framvindu sína í námi. 

Lögð er áhersla á að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og að sú ábyrgð sé í samræmi við 

þroska þeirra og aukist jafnt og þétt á skólagöngunni. Til þess að nemendur nái að bera 

ábyrgð á námi sínu þurfa þeir að fá þjálfun og tækifæri til þess. Leggja skal mat á hæfni 

nemenda á einstaka námssviðum sem og lykilhæfni á hverju námssviði sem byggir á hæfni í 

grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum grunnskólalaga. Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni eru 

sett fram í fimm flokkum, tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og 

samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræðihluti 

Stærðfræðin er mikilvægur hluti af menningu okkar. Verkefni stærðfræðinnar eru margvísleg 

og til þess hugsuð að skapa merkingu og skilning á náttúru og samfélagi. Stærðfræði er notuð 

víða í samfélaginu og því er þekking á henni nauðsynleg til að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Stærðfræði er notuð til þess að skipuleggja, draga ályktanir og taka ákvarðanir í 

daglegu lífi. Þegar stærðfræðikennsla er skipulögð þarf að horfa til allra hæfniviðmiða, 

lykilhæfni, grunnþátta menntunar og þess tíma sem faginu er skapað í stundaskrá 
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(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Stærðfræði er undirstaða margra þátta í daglegu lífi og 

undirstaða í mörgum fræðigreinum og tæknigreinum þannig að þekking á henni er mikilvæg 

öllum til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu.  

Tilgangur náms í stærðfræði er að nemendur geti sýnt fjölbreytta hæfni í notkun hennar 

við ólíkar aðstæður. Einnig að nemendur geti sett fram, leyst og lagt mat á viðfangsefni og 

rökstutt niðurstöður sínar. Til þess að nemendur geti sýnt fram á þessa hæfni þurfa þeir að 

þróa með sér jákvætt viðhorf til greinarinnar, trú á eigin getu og hæfni til að leita lausna 

viðfangsefna á fjölbreyttan hátt. Þegar talað er um hæfni í stærðfræði er átt við að nemandi 

hafi á valdi sínu tungumál stærðfræðinnar, geti beitt því við lausnir viðfangsefna og útskýrt 

niðurstöðu sína, rökrætt um lausnaleitina og sannreynt hana (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Námið í stærðfræði á að leiða til þess að nemendur geti rökstutt mál sitt og hlýtt á 

rökstuðning annara sem er hluti af því að búa í lýðræðissamfélagi.  

Stærðfræðikennsla þarf að efla nemendur í því að hafa trú á eigin getu og að temja sér 

jákvætt viðhorf til greinarinnar. Í stærðfræðikennslunni þurfa fjölbreytt verkefni að vera í 

boði þar sem hugað er að menningarlegum margbreytileika og leitast við að gera námið 

merkingarbært (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hæfniviðmiðum í stærðfræði skipt upp í eftirfarandi sjö 

flokka: 

• Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

• Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

• Tölur og reikningur 

• Algebra 

• Rúmfræði og mælingar 

• Tölfræði og líkindi 

Fyrstu þrír flokkarnir eru almenn viðmið um stærðfræðilega hæfni en hinir snúa að ólíkum 

sviðum stærðfræðinnar. Hér verður fjallað um fyrstu fimm flokkana, en köflunum um 

rúmfræði og mælingar og um tölfræði og líkindi er sleppt til þess að takmarka umfang 

verkefnisins.  

Hér á eftir er umfjöllun um flokkana fimm og gerð grein fyrir helstu atriðum sem fram 

koma í aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Í þessum flokki eru sett fram hæfniviðmið um tjáningu nemenda um stærðfræði. Þeir þurfa 

að læra að tjá sig um stærðfræði með fjölbreyttum hætti, geta nýtt skapandi hugsun og 

ígrundun og fært rök fyrir skoðunum sínum. Þeir þurfa að geta tekið þátt í samræðum um 
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stærðfræði ásamt því að setja hugmyndir sínar fram með skýringarmyndum. Nemendum er 

ætlað að leysa stærðfræðiþrautir þar sem þeir geta notað áþreifanlega hluti sem og eigið 

innsæi. Einnig eiga þeir að geta unnið verkefni sem tengjast daglegu lífi þeirra, reynsluheimi 

og umhverfi og sett í samhengi við stærðfræðina. Þeim er jafnframt ætlað að geta fylgt 

röksemdafærslum jafningja í samræmi við aldur og framvindu í námi. 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

Gert er ráð fyrir að nemendur geti nýtt sér þau hugtök og táknmál sem eru einkennandi fyrir 

stærðfræðina í samræðum við jafningja. Þeir þurfa að geta nýtt sér þau verkfæri sem eru 

hentug til þess að leysa og rannsaka verkefni stærðfræðinnar. Þetta þurfa þeir að geta gert 

bæði munnlega og skriflega í samræmi við aldur.  

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Nemendur eiga að geta unnið að stærðfræðiverkefnum bæði einir og í samvinnu við aðra þar 

sem þeir setja fram tilgátur, rannsaka, greina og túlka. Þeir skulu taka þátt í að þróa 

fjölbreyttar lausnaleiðir og nota til þess meðal annars hlutbundin gögn, kynnt niðurstöður 

sínar og borið saman við niðurstöður annarra. 

Tölur og reikningur 

Nemendur þurfa að geta notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið saman, skráð fjölda og 

reiknað með náttúrlegum tölum, þróað lausnaleiðir við útreikninga og skráð með 

tugakerfisrithætti. Þeir eiga einnig að geta leyst viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi þeirra 

og notað við það þær aðferðir sem þeim hentar best.  

Algebra 

Nemendur þurfa að geta tjáð sig um reglur í mynstrum og leyst einfaldar jöfnur. Lausnir á 

jöfnunum geta nemendur fundið með óformlegum aðferðum og rökstutt mál sitt með því að 

nota áþreifanlega hluti. 

Kennsluhættir og námsmat í stærðfræði 

Kennari þarf að sjá til þess að nemendur séu virkir í námi sínu, rannsaki og setji fram tilgátur 

og sannreyni þær síðan. Kennari þarf að vera virkur í umræðum við nemendur um það sem 

þeir eru að gera og nota tungumál stærðfræðinnar í því samhengi. Þau viðfangsefni sem valin 

eru af kennara þurfa að höfða til nemenda og tengjast reynsluheimi þeirra til þess að þeir 

geti frekar komið með hugmyndir að lausnum. Nemendur þurfa einnig að fá tækifæri til þess 

að eiga samskipti sín á milli um þau viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni. 

Hlutverk kennara í námi nemenda er margþætt. Hann þarf að skapa umhverfi sem hvetur til 

náms þar sem nemendur finna til öryggis við að tjá sínar lausnaleiðir og allir eiga rétt á að 
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koma með hugmyndir sínar. Hann þarf að velja verkefni sem hæfa nemendum og eru 

áhugaverð. Kennari þarf að sjá til þess að fjölbreytt námsgögn við hæfi verkefnanna séu til 

taks. Hann þarf að gæta þess sérstaklega að nemendur hafa ólíkar forsendur til náms en allir 

eiga rétt á að þeim og þeirra verkefnum sé sýnd virðing.  

Tilgangur námsmats í stærðfræði er að komast að því hvað nemandi kann og hvernig hægt er 

að leiðbeina honum um námið og hjálpa honum að finna leiðir til þess að ná markmiðum 

sínum. Áherslan á að vera á leiðsagnarmat þar sem það gefur nemanda, kennara og 

foreldrum gott tækifæri til að fylgjast með framvindu nemanda í námi. Markmið námsins 

þarf að vera nemendum ljóst, hvert skal stefna og með hvaða hætti. Hlutverk kennara er að 

leiðbeina nemendum við mat á eigin námi og veita þeim uppbyggilega endurgjöf. Námsmat 

þarf að vera skýrt og vægi hvers námsþáttar sett fram með skýrum hætti. Gæta skal að því 

að vægi námsþátta í mati sé í samræmi við námið. Með fjölbreytni í námsmati gefast fleiri 

tækifæri til þess að sjá hvað nemandi kann og getur þessi þekking hans verið reynd í 

samvinnuverkefnum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir kenningum sem hafa haft mikil áhrif á kennslufræði 

stærðfræðinnar. Í fyrsta lagi eru það kenningar um hugsmíði sem byggja á því að 

einstaklingurinn skapar þekkingu og aðlagar hana að þeirri þekkingu sem hann hefur nú 

þegar. Með þessu er átt við að nemendur þurfi að fá tækifæri og tíma til að glíma við 

viðfangsefni sín, sem helst eiga að tengjast einhverju sem nemendur þekkja, þannig geta þeir 

byggt ofaná þekkingu sína. Í öðru lagi eru það kenningar um menningar- og söguleg tengsl 

þar sem fjallað er um að einstaklingar læri í gegnum samskipti, í leik og starfi þar sem þeir 

nota tungumálið ásamt því að þeir taka eftir því hvað er gert og hvernig. Í þriðja lagi er 

umfjöllun um stærðfræðikennslu á Íslandi, á hverju hún byggir og hvernig hún eigi að fara 

fram. Í lögum kemur fram að allir skuli fá nám við hæfi og að það skuli vera fjölbreytt. 

Grunnþættir menntunar eru sex og eru þeir hluti af núgildandi menntastefnu. Þættirnir eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, allir þessi 

þættir eru hluti af stærðfræðikennslu og þarf kennari að flétta þá inn í kennslu sína. Í 

aðalnámskrá grunnskóla, sem hefur reglugerðarígildi og skólum ber að vinna eftir, koma 

fram upplýsingar um skipulag skólastarfs. Í almennum hluta hennar kemur meðal annars 

fram að kennsluhættir skuli vera fjölbreyttir og að nemendur skulu hafa tækifæri til að vinna 

verkefni sín með hlutbundnum hætti. Í stærðfræðihluta aðalnámskrár er meðal annars 

fjallað um tilgang stærðfræðináms og hvaða hæfni gert er ráð fyrir að nemendur hafi öðlast 

við lok grunnskóla. Þar er einnig fjallað um kennsluhætti í stærðfræðikennslu, þar sem mikil 

áhersla er lögð á að nemendur fái tækifæri til þess að leita lausna sjálfir ásamt því að ræða 
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við samnemendur um lausnir sínar. Í þessum áherslum gætir áhrifa kenninga um hugsmíði. 

Að lokum er fjallað um námsmat þar sem áherslan er á leiðsagnarmat og að nemendur fái 

góða endurgjöf. 
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3 Talnaskilningur 

Í þessum kafla verður fjallað um þróun talnaskilnings hjá börnum, þrautalausnir og 

hugtakaskilning í stærðfræði.  

Talið er að talnaskilningur sé einn af mikilvægustu þáttum stærðfræðináms og að hann 

hafi mikil áhrif á það hvernig nemendum gengur í áframhaldandi námi í stærðfræði. Þetta er 

meðal annars niðurstaða í rannsókn sem var gerð á því hvað hafi áhrif á færni nemenda á 

miðstigi, út frá því hver undirstöðuþekking þeirra er eftir yngsta stigið. Þar af leiðandi skiptir 

miklu máli að nemendur fáist við verkefni sem styðja við talnaskilning þeirra og að hann eflist 

strax við upphaf skólagöngu (Nguyen, o.fl., 2016). 

3.1 Þróun talnaskilnings 

Hæfni í stærðfræði byggir á því að geta raðað saman mörgum smáum hlutum sem síðar 

mynda eina stóra heild. Því er mikilvægt að námið sé byggt upp þannig að það myndi 

samfelldan grunn sem hægt er að nýta í stærra samhengi (Chinn og Ashcroft, 1993). 

Fyrstu skólaár nemenda eru mjög mikilvæg í þróun stærðfræðikunnáttu þeirra. Á þeim 

árum öðlast þeir þann grunn sem síðar verður byggt ofan á og gefur hann vísbendingar um 

árangur síðar á skólagöngunni. Öll börn hafa möguleika á að ná góðum tökum á stærðfræði 

sem mikilvægt er að hafa vald á. Þau hafa hæfileika strax við upphaf skólagöngu til að leysa 

verkefni án þess jafnvel að kunna táknmál stærðfræðinnar og reiknireglur. Þetta geta þau 

gert með því að vinna að lausn sinni á hlutbundinn hátt. Börn geta oft mun meira í 

stærðfræði í byrjun skólagöngunnar en þeim er boðið að takast á við. Að skilja stæðfræðilega 

þróun barna hjálpar kennurum að auka þekkingu sína og ná góðum árangri í 

stærðfræðikennslu (Sarama og Clements, 2009). 

Miklu skiptir að nemendur hafi góðan skilning á stærðfræðinni, þannig geta þeir tengt 

skilning sinn við það sem þeir þekkja fyrir og tengt við það sem þeir eru að læra (Hiebert o.fl., 

1997). Skilningur styður við námið, stuðlar að bættri sjálfsmynd og auðveldar nemendum að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Skilningurinn þarf að vera það mikill að nemendur geti yfirfært 

hann á ný viðfangsefni og nýtt sér hann við lausnir þeirra (Carpenter og Lehrer, 1999).  

Carpenter og Lehrer ( 1999) telja að skilningur á stærðfræði hafi fimm birtingarmyndir.  

Þær eru: 

• að sjá tengingar milli fyrri þekkingar og þess sem verið er að fást við, 

• að útvíkka og átta sig á hvernig hægt er að nota þá þekkingu á stærðfræði sem fyrir er, 

• að ígrunda reynslu sína, 

• að geta á fjölbreyttan hátt gert grein fyrir þekkingu sinni, 
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• að gera stærðfræðiþekkinguna að sinni en taka ekki án umhugsunar við henni frá 

öðrum. 

Carpenter og Lehrer (1999) telja bestu leiðina til að vinna að þessum sviðum sé samvinna á 

milli nemenda þar sem þeir finna lausnir á viðfangsefnum sínum. Nemendur noti þekkingu 

sína og leiti lausna gegnum samvinnu, fái tækifæri til að ígrunda það sem þeir eru að gera, 

noti gögn til að leysa verkefni og ræði um þau við samnemendur sína. 

Talnaskilningur barna byggir á nokkrum þáttum sem eru meðal annars merking talna, 

tengsl talna, skilningur á samhengi milli reikniaðgerða og beiting talna í raunverulegum 

aðstæðum. Börn læra fyrst að telja og skilja fyrir hvað tölurnar standa. Þar á eftir læra þau 

um tengsl talna og uppbyggingu sætiskerfisins. Síðar öðlast þau skilning á samhengi 

reikniaðgerða, en þar er til dæmis átt við það að barn skilji að ef tölu er bætt við aðra tölu og 

hún síðan tekin aftur af séu þau enn með upphaflegu töluna. Einnig þurfa börnin að fá 

tækifæri til að yfirfæra þessa þekkingu yfir á raunverulegar aðstæður (Van de Walle, 2007). 

Einn þáttur í talnaskilningi er að nemendur skynja fjölda án talningar (e. subitizing). 

Samkvæmt Clements (1999) eru fræðimenn ekki sammála um hvort það að skynja fjölda án 

talningar sé eðlislægt eða hvort þurfi að kenna það, þetta er þó talin mikilvæg stærðfræðileg 

færni. Nefnd eru dæmi um hvernig hægt er að kenna þennan þátt, til dæmis með því að nýta 

verkefni á skjá þar sem þau eru sett fram eitt augnablik og nemendur ræða síðan um það 

sem þeir sáu og þjálfa þannig upp þessa færni. 

Að skynja magn og röðun er grunnurinn sem barn byggir á við þróun talningarfærni 

sinnar. Það þarf að skilja að töluorðin hafa ákveðna röð sem er alltaf sú sama og svarar til 

eins hlutar. Síðasta talan sem það nefnir segir til um heildarfjölda þeirra hluta sem taldir voru 

en er ekki eiginleiki þess hlutar sem bent er á. Það þarf að átta sig á því að það er hægt að 

telja saman hvaða hluti sem er. Röð skiptir ekki máli, það er hægt að telja hluti í hvaða röð 

sem er og fjöldinn verður alltaf sá sami (Fosnot og Dolk, 2001, Dóróþea G. Reimarsdóttir, 

2015). Við fjögurra ára aldur hafa flest börn náð grunnskilningi á talningu. Á aldrinum sex til 

níu ára fer hugsun þeirra að verða óhlutbundnari, þau geta farið að setja saman tölur á 

ólíkan hátt. Á þessum aldri fara börn að byggja upp frumskilning á tugakerfinu. Á aldrinum 

sex til sjö ára eru börn að læra að skrifa tölustafi sem tákn fyrir fjölda. Þau fara að átti sig á 

því að tölustafir eru tákn fyrir töluorð og einnig að hægt sé að raða þeim saman (Dóróþea G. 

Reimarsdóttir, 2015). Ein leið til þess að vinna með skilning á magni er að nota talnalínu til 

skýringar, þar gefst færi á að sýna fjölda þar sem strik eru talin og hlutar og heildin sýnd. 

Fyrst eru notaðar talnalínur sem byrja í núlli og upp í þá tölu sem nemendur eru færir um að 

vinna með og allar tölur sýndar á línunni. Eftir því sem nemendur verða færari í notkun 

talnalínu eru ekki allar tölur sýndar og talnalínan lengist. Talnalínan er einnig góð til að vinna 

með neikvæðar tölur og rannsaka endurtekna samlagningu, og skiptingu. Þá er talnalínan 
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einnig gagnleg til rannsókna á brotum ( Van de Walle, Karp, Bay-Williams, 2019). Gersten, 

Schumacher og Jordan (2017) telja sérstaklega gagnlegt að nota talnalínu til þess að 

nemendur skilji brot þar sem hún sé nauðsynleg fyrir magnskilning og víkki út hugmyndina 

um brot með þeim hætti sem ekki er hægt að rannsaka með því að beina sjónum að hluta. 

En til þess að talnalínan nýtist við kennslu á brotum þá þurfi nemendur að hafa mjög góðan 

skilning á því hvernig gildin eru skráð á talnalínunni. 

Grundvöllur þess að börn skilji tugakerfið byggir á því að setja tíu hluti saman í hóp og að 

þau þekki hvernig eigi að skrá hópana í sætiskerfið. Til að öðlast skilning á tugakerfinu þurfa 

börn að hafa aðgang að hjálpargögnum sem hægt er að setja saman og taka í sundur. 

Hlutbundin vinna er mikilvæg og nemendur þurfa einnig að fá tækifæri til að ræða saman um 

niðurstöður til að átta sig á tengslum talnanna (Van De Walle, o.fl. (2019). Í tugakerfinu hefur 

hver tölustafur ákveðið sætisgildi eftir því hvar hann stendur. Til þess að nemendur geti nýtt 

sér þetta við útreikninga þurfa þeir að hafa skilning á því fyrir hvað hver tölustafur stendur. 

Þeir þurfa að fá mörg tækifæri til að vinna með stórt smáhlutasafn til að þjálfa talningu í 

hópa sem síðan verður undirstaða þess að þeir átti sig á hversu mikið vantar upp í tuginn 

(Fosnot og Dolk, 2001). 

Nemendur þurfa að vera færir í hugarreikningi og geta metið niðurstöður sem þeir fá 

þegar þeir vinna að verkefnum, hvort sem þeir eru að reikna á blaði, í huganum eða nota 

reiknivélar. Leggja þarf áherslu á að nemendur þrói sínar eigin leiðir við útreikninga og skoði 

tölurnar sem þeir eru að vinna með þannig að þeir geti metið niðurstöður sínar. Nemendur 

eiga ekki að læra eingöngu vélrænar aðferðir með hefðbundnum reikniritum. Frekar á að 

gefa þeim tækifæri til að þróa lausnaleiðir sínar. Jafnframt þurfa kennarar að þróa 

hugarreikningsaðferðir sínar til þess að geta leiðbeint nemendum (Fosnot og Dolk 2001). 

Þegar nemendur eiga í erfiðleikum með að skilja grundvallarstaðreyndir í stærðfræði þá 

þurfa þeir á kennslu í aðferðum að halda, ekki viðbótar þjálfunarefni (Van De Walle o.fl., 

2019). 

Nemendur þurfa að hafa góðan skilning á jafnaðarmerkinu og fyrir hvað það stendur. Til 

þess að skilningur þeirra á því aukist þurfa þeir að vinna með hugmyndina sem hugtakið 

byggir á. Flestir nemendur telja að á eftir jafnaðarmerkinu komi svar við því dæmi sem er 

fyrir framan það. Jafnaðarmerkið merkir að beggja megin við það skuli vera jafngildar stæður 

(Carpenter, Franke og Levi, 2003). Skilningur nemenda á jafnaðarmerkinu þróast með 

ákveðnum hætti sem Carpenter og félagar (2003) nefna vörður og eru fjórar. 

Vörðurnar fjórar: 

• Nemendur telja að svarið komi alltaf á eftir jafnaðarmerkinu ef dæmið er (8+4=__+5) 

er líklegt að svar nemenda verði annað hvort 12 eða 17. Hér gefst tækifæri til að ræða 

um þessar lausnir og fyrir nemendur að þróa sínar hugsanir. 
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• Annarri vörðu er náð þegar nemendur skilja að dæmi getur verið á öðru formi en 

a+b=c sem dæmi: 8=5+3, 8=8, 3+5=8+0, 3+5=3+5. 

• Þriðju vörðu er náð þegar nemendur gera sér grein fyrir að jafnaðarmerkið er notað til 

að tákna tengsl milli tveggja jafnra stærða. Á þessu stigi bera þau saman stærðirnar 

beggja megin jafnaðarmerkisins með því að reikna út stærðirnar beggja megin við það. 

• Fjórðu vörðunni er náð þegar börnin geta borið saman stærðirnar beggja megin 

jafnaðarmerkisins án þess að reikna. 

(Carpenter o.fl., 2003). 

Við reikningskennslu er mikilvægt að byggja á skilningi á tugakerfinu og að börnin horfi til 

þess hvert verkefnið er áður en þau velja sér aðferð við að leysa það. Þannig er farið fram á 

það að börnin hugsi og vinni eins og stærðfræðingar, skoði tölurnar áður en þau reikna, hugsi 

frekar en að framkvæma vélrænt ferli (Fosnot og Dolk, 2001). 

Til að vekja áhuga nemenda á stærðfræði er mikilvægt að opna augu þeirra fyrir því að 

hægt er að leysa dæmi á mismunandi hátt og best er að gera það með því að nota 

samræður. Kennarinn spyr þá nemendur hvernig þeir hafi leyst dæmið og reynir að fá eins 

margar útgáfur af lausnum og hægt er. Þannig sjá nemendur að það er hægt að nota margar 

aðferðir til að finna lausnina og að það er ekki endilega ein aðferð sem er rétt. Þegar 

nemendur eru spurðir út í hvað þeir voru að hugsa þegar þeir leystu dæmin þurfa þeir að 

kafa dýpra og skilningur þeirra eykst um leið og þeir þurfa að koma hugsun sinni í orð. Einnig 

er mikilvægt að nemendur teikni upp dæmin svo þeir geti séð mynstrin í þeim og hvernig þau 

vaxa og þróast, þannig má líkja þessu við púsluspil (Boaler, 2016). 

3.2 Þrautalausnir 

Þegar nemendur leysa þrautir reynir frekar á skilning þeirra á stærðfræði en skilning á 

ákveðnum inntaksþáttum stærðfræðinnar. Nemendur sem fást við þrautalausnir eru að 

þjálfa sig í stærðfræði í víðum skilningi. Þegar unnið er að lausnum þrauta sem tengjast 

þáttum sem nemendur þekkja úr sínu daglegu lífi, þá eru þeir að rannsaka og ræða um 

stærðfræðina. Með jákvæðri reynslu af þrautalausnum byggja nemendur upp trú á eigin getu 

í stærðfræði þar sem þeir fá tækifæri til að þjálfa sig, ræða um og hlusta á aðra í samræðum 

um stærðfræði. Þegar nemendur leysa þrautir þjálfa þeir gagnrýna hugsun og með því að 

fylgjast með þeim fá kennarar tækifæri til að greina hvar í námsferlinu þeir eru staddir 

(O´Connell, 2005). Við lausnir á þrautum skiptir máli hvernig verkefnið er sett fram, það 

getur verið þrautalausn fyrir einn nemanda en ekki fyrir annan og fer það eftir aldri og þroska 

nemenda. Þrautalausnir eru ekki viðfangsefni í kennslu heldur eru þær þáttur í hefðbundnu 

námi, þar sem afstaða kennara og vinnubrögð skipta meira máli en viðfangsefnið (Anna 

Kristjánsdóttir, 1994).  
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Ein af grundvallarrannsóknum á þróun talnaskilnings ungra barna var gerð við háskólann í 

Wisconsin í Madison og gengur undir nafninu „Cognitively Guided Instruction“ (Carpenter, 

Fennema, Franke, Levi og Empson, 2015) eða í íslenskri þýðingu: „Stærðfræðikennsla byggð 

á skilningi barna.“ Rannsóknir þessar hófust um 1980 og var fylgst með hópi nemenda 

samfellt í nokkur ár til að sjá hvernig talnaskilningur þeirra þróaðist. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að skoða hvernig hugsun barna um tölur og útreikninga þróast. 

Rannsakendur komust að því að nemendur gátu leyst orðadæmi með því að vinna með 

hlutbundnum hætti án þess að þeim hefði verið kenndar aðferðir til þess (Carpenter, o.fl., 

2015). Í framhaldi af rannsókn sinni héldu Carpenter og félagar námskeið fyrir kennara þar 

sem kynntar voru rannsóknarniðurstöður um hvernig nemendur hugsa um tölur og 

talnasambönd, hugmyndafræðina sem rannsóknin byggir á og hvaða leiðir þeir fara í leit að 

lausnum. Þar var einnig fjallað um hvernig skapa mætti gott námsumhverfi fyrir nemendur 

þannig að þeir öðluðust tækifæri til að þróa hugsun sína um tölur og læra gegnum umræður 

um lausnaleiðir sínar. Kennararnir breyttu kennsluháttum sínum með markvissum hætti eftir 

að hafa fengið kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. Slíkar breytingar gerast alltaf hægt 

þar sem kennarar eru óöruggir í því sem þeir eru að gera, í þessu tilfelli að æfa sig í að spyrja 

spurninga og hlusta á nemendur. Breytingar á kennsluháttum hafa jafnframt áhrif á viðhorf 

kennara og þær breytingar taka líka tíma. Til þess að breytingar í þessa veru eigi sér stað þá 

þarf kennarinn að hlusta á nemandann og nýta þá þekkingu sem hann öðlast til breytinga. 

Mikil breyting varð á kennslustundunum, auknar umræður áttu sér stað þar sem nemendur 

gátu skiptst á lausnum sínum og útskýrt þær undir leiðsögn kennara (Carpenter, o.fl., 2015).  

Í gegnum þessar rannsóknir komust rannsakendur að því að með því að gefa börnum 

tækifæri til að þróa lausnaleiðir sínar eykst skilningur þeirra á þeim. Börn hugsa ekki sínar 

lausnir eins og fullorðnir en þær lausnir þurfa ekki að vera rangar þrátt fyrir það. Lausnaleiðir 

barna þróast einnig á ólíkan hátt. Þau eru ekki öll jafn fljót að finna sínar leiðir og þetta er 

ekki alltaf samfellt ferli af hlutbundnu stigi yfir á það að geta beitt hugarreikningi. Barn sem 

fær tækifæri til að þróa sína eigin lausnaleið og útskýra sína aðferð öðlast í kjölfarið öryggi í 

að takast á við stærðfræði (Carpenter, o.fl., 2015). 

Samskonar rannsókn var gerð í Skotlandi (Moscardini, 2014) þar sem kennurum var kynnt 

aðferðin „Cognitively Guided Instruction“ „Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“, þar 

sem kennarar lærðu um það hvernig börn læra stærðfræði og hvað þeir sjálfir geta lært af 

börnunum. Niðurstaðan var sú sama, að nemendum gengur betur þegar þeir fá tækifæri til 

að læra með skilningi og byggt er á fyrri þekkingu þeirra. Jafnframt er þeim gefinn tími til að 

vinna verkið með hlutbundnum hætti. Kennslan er einnig alltaf skipulögð með tilliti til þess 

hvar nemandinn er staddur. 
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Nemendur koma inn í skólann með ákveðna þekkingu og þarf kennari að kynna sér hver 

hún er og taka mið af henni þegar hann skipuleggur áframhaldandi kennslu. Í þeim tilgangi er 

gott að þau verkefni sem nemendur fást við tengist daglegu lífi þeirra og einhverju úr 

umhverfi þeirra sjálfra svo þeir tengi auðveldar við verkefnin. Orðalag verkefna þarf 

jafnframt að vera í samræmi við þroska nemenda til þess að þeir geti glímt við þau. 

Carpenter o.fl. (2015) hafa flokkað þær leiðir sem nemendur nota við lausn þrauta sem 

byggðar eru á grunnaðgerðum stærðfræðinnar. Þau benda á að það skiptir máli hvernig 

þrautin er sett fram þar sem það stýrir því hvernig lausnaleið nemendanna verður.  

Tegundir þrautanna eru fjórar: 

• Þrautir sem fjalla um sameiningu 

• Þrautir sem fjalla um aðskilnað 

• Þrautir sem fjalla um hluta – hluta – heild 

• Þrautir sem fjalla um samanburð 

Það sem stýrir því hversu þungar þrautirnar eru; er hvort aðgerðin er augljós, hvernig 

orðalagið er og hvort nemendur þekkja það efni sem um er fjallað í þrautinni. Til þess að 

nemendur geti leyst þrautir með sjálfstæðum hætti þá þarf að gefa þeim tíma og gæta þess 

að þeir hafi greiðan aðgang að námsgögnum. Ef börn fá tækifæri til að þjálfa sig í að leysa 

þrautir eflast þau og styrkjast í að nýta sér þekktar staðreyndir við lausn þrauta. Þau nýta sér 

ekki aðferðir við útreikninga sem þau skilja ekki (Carpenter, o.fl., 2015). 

Rannsakendur sáu að þróun lausna nemenda á þrautum með margföldun og deilingu var 

með sama hætti og við samlagningu og frádrátt. Lausnir nemenda fara eftir því á hvaða stigi 

þeir eru í lausnaferli sínu, hlutbundnu stigi, talningarstigi eða hvort þeir geta leyst þrautina 

með hugarreikningi. Sama þróun á sér stað þegar tölurnar hækka. Þroskaferli nemenda í 

lausnaleit fylgir ákveðnu mynstri. Ferlið fer frá því að þeir nota hluti til að skýra viðfangsefni 

sitt yfir í óhlutbundna talningu og að notast við þekktar talnastaðreyndir. Þau sem lengst eru 

komin geta síðan leikið sér að tölunum og nýtt sér þekktar staðreyndir með ýmsum hætti 

(Carpenter, o.fl., 2015). 

Margrét Ásgeirsdóttir (2009) skrifaði um hvernig hún nýtti sér niðurstöður rannsókna 

Carpenter og félaga (2015). Í kennslu sinni gaf hún nemendum tækifæri til að útskýra hugsun 

sína fyrir öðrum nemendum undir leiðsögn hennar. Nemendum var sett fyrir að útskýra 

hugsun sína fyrir hverjum öðrum og ræða saman um ólíkar lausnir og fengu í því ferli 

tækifæri til að nota mismunandi aðferðir við lausnaleit sína. Nemendum var úthlutað 

verðugum verkefnum sem vöktu áhuga þeirra á viðfangsefninu og ögruðu þeim. Bekkurinn 

fékk eina þraut á viku sem tengdist reynsluheimi þeirra sjálfra. Hver og einn nemandi reyndi 

fyrst við þrautina og síðan ræddu nemendur saman um hugmyndir sínar og leiðir að 

lausnum. Áður en þrautin var lögð fyrir nemendur lá fyrir hvert markmiðið með henni væri 
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og að hún væri við hæfi allra nemenda. Nemendur höfðu greiðan aðgang að fjölbreyttum 

námsgögnum við lausnaleitina. Með því að gefa nemendum tækifæri til að ræða saman um 

lausnaleiðir sínar lærðu þeir að nýta tungumál stærðfræðinnar og útskýra hugsun sína fyrir 

öðrum.  

Þrautalausnir byggja á ýmsum viðfangsefnum stærðfræðinnar og er ætlað að þjálfa 

rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi nemenda auk þess sem þær efla hæfni nemenda í að 

skoða mál frá ólíkum sjónarhornum, bera saman ólíka kosti og beita frjórri hugsun við 

úrlausnir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í daglegu lífi þurfa allir að takast á við margvísleg 

vandamál og leita lausna við þeim. Ef nemendur fá að glíma við ýmiskonar úrlausnir í 

skólanum sem tengjast daglegu lífi þeirra verða þeir hæfari í að takast á við þau í 

raunveruleikanum, auk þess sem hægt er að breyta viðhorfi nemenda úr ,,ég get þetta ekki” 

yfir í ,,ég get leyst þetta og ég ætla mér að gera það” (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Mikilvægt er að nota fyrri þekkingu barna í stærðfræðikennslu og þar eru þrautalausnir 

góð leið til að auka þekkinguna. Kennari þarf að hafa í huga að verkefnin séu í tengslum við 

þá námsþætti sem verið er að vinna með hverju sinni, tengist reynsluheimi nemenda, byggi á 

fyrri þekkingu þeirra, séu úr umhverfi þeirra, veki áhuga þeirra og séu við hæfi hvers og eins. 

Verkefnin verða að vera hæfilega ögrandi til þess að vekja áhuga og efla sjálfstraust 

nemenda. Gera þarf ráð fyrir því við skipulagningu og undirbúning að nemendum sé ætlaður 

nægur tími til þess að leysa þrautina á sínum forsendum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

þess að ræða saman um lausnir sínar og í samtali við kennara, ásamt því að til staðar séu 

næg gögn til þess að nemendur geti unnið með þrautina á hlutbundinn hátt. Einnig þurfa þeir 

að geta rökstutt niðurstöður sínar og sýnt hvernig þeir skrá þær. Með þessu geta nemendur 

smám saman fundið sínar leiðir við lausn þrauta og þarf námsumhverfið að vera byggt upp 

með þessa þætti í huga (O´Connell, 2005).  

Kennarar geta bætt kennslu sína og nám nemenda með því að aðlaga verkefnin og gera 

þau áhugaverð fyrir þá. Samkvæmt því sem Boaler (2016) segir þá eru sex atriði sem gott er 

að hafa í huga þegar kennarar aðlaga verkefni að sínum hópum. Ekki er nauðsynlegt að allir 

þættir séu í hverju verkefni. Verkefnin verða verðugri með því að hafa spurningar opnar, að 

nemendur geti nýtt sér fjölbreytt námsgögn við lausn þeirra, reyni sjálfir við að leysa 

verkefnin áður en þeim er kynnt aðferð við lausn þeirra, teikni lausn sína, semji sjálfir 

spurningar og að þeim sé gefinn kostur á að færa rök fyrir niðurstöðum sínum. 

3.3 Hugtakaskilningur 

Hugtakaskilningur er einn af mikilvægustu þáttunum í stærðfræðikennslu og samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga nemendur við lok 4. bekkjar meðal annars að geta notað 

hugtök og táknmál úr stærðfræði og hlutbundin gögn við lausn á viðfangsefnum.  
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Tungumálið og bakgrunnur nemenda á það til að aftra nemendum frá því að tjá sig eða 

sýna fram á skilning sinn á viðfangsefnum stærðfræðinnar. Í margbreytilegum nemendahópi 

eru nemendur með mismunandi bakgrunn og reynslu. Oft tala þeir fleiri en eitt tungumál og 

kennslan fer ekki fram á móðurmáli þeirra. Þessum nemendum gengur stundum ekki vel í 

stærðfræði. Ekki vegna þess að þeir hafi ekki nægilega góðan fræðilegan bakgrunn, heldur 

vegna þess að þeir þekkja ekki rétt orð yfir hugtakið á tungumálinu sem notað er í skólanum 

þó þeir þekki það á móðurmáli sínu. Þessir nemendur eru að læra nýtt tungumál 

samfélagsins samtímis því sem þeir læra fræðilegt mál stærðfræðinnar. Fræðilegu heitin eru 

oft allt önnur en þau orð sem notuð eru í daglegu lífi einstaklingsins (Jao, 2012). 

Lítill hugtakaskilningur nemenda er því oft helsta vandamálið í stærðfræðinámi og oft 

geta samheiti sem notuð eru til að lýsa sama hlutnum eða sömu hugmyndinni ruglað þá enn 

frekar. Táknmál stærðfræðinnar getur verið mismunandi milli landa eða þjóða og hvernig 

hefðir eru við lestur getur einnig haft áhrif á gengi nemenda (Jao, 2012). Hugtakaskilningur 

nemandans tengist því menningarlegum bakgrunni hans náið og getur haft áhrif á hvernig 

nemandinn skilur viðfangsefnið eða skilur framsetningu þess. Pimm (1987) benti á að í 

stærðfræði eru notuð orð í þröngri eða vel skilgreindri merkingu sem oft eru ekki skilgreind í 

daglegu máli. Nemendur þurfa því að læra að greina þar á milli til að þekkja merkingu 

orðanna og nýta sér þau í stærðfræði. Kennarinn þarf því að huga vel að því hvaða orð hann 

velur að nota. Eru þetta sérfræðiorð sem kennari einn þekkir eða þekkja nemendur þau líka?  

Huga þarf sérstaklega að nemendum sem ekki hafa íslensku sem móðurmál, færni þeirra 

er misjöfn og í slíkum tilvikum er sérstaklega mikilvægt að kennari sé vakandi fyrir 

hugtakaskilningi í stærðfræði. Mikilvægt er því að leyfa nemendum að tjá sig við aðra 

nemendur og jafnvel að þeir fái að ræða saman á móðurmáli sínu, en það styður þá í að efla 

skilning sinn á stærðfræðihugtökum. Það er því mikilvægt að kennarar taki tillit til þessara 

þátta þegar þeir skipuleggja kennsluna. Það gæti jafnvel verið hjálplegt ef kennarinn setti 

verkefnin fyrir á móðurmáli nemenda eða þeir fengju að nota þá aðferð sem þeir eru vanir. 

Einnig gæti verið hjálplegt ef kennarinn notaði aðeins eitt hugtak í einu á meðan nemendur 

eru að ná valdi á tungumálinu og þegar fullum skilningi á því hugtaki er náð er hægt að bæta 

við öðru hugtaki sem nær yfir sama viðfangsefni (Jao, 2012). 

Hugtakaskilningur er mikilvægur þáttur í byrjendakennslu í stærðfræði. Til þess að efla 

hugtakaskilning er mikilvægt að nemendur tengi ný hugtök við fyrri þekkingu sína. Einn 

þáttur í því ferli eru samskipti. Kennari byggir upp námsumhverfi þar sem hann sér til þess að 

samskipti nemenda og kennara efli hugtakaskilning þeirra, gefi þeim tækifæri til að skýra 

hugsanir sínar og þar með skilning sinn á hugtökum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess 

að mynda tengsl við ný hugtök með fjölbreyttum hætti og á löngum tíma (Jao, 2012).  
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Samræður sem byggjast á því að spyrja og leita svara eru mikilvægur þáttur í að efla 

hugtakaskilning (Boaler, 2016).  

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla var rætt um þróun talnaskilnings hjá börnum. Stærðfræðiskilningur hefur 

fimm birtingarmyndir samkvæmt Carpenter og Lehrer (1999) þar sem gert er ráð fyrir að 

tengt sé við fyrri þekkingu, gefinn tími til að vinna að lausn og hugsa hana með fjölbreyttum 

hætti og gera að sinni og ekki sé eingöngu sé tekið við henni frá öðrum. Að skynja magn og 

röðun er mikilvægt til þess að ná góðri færni í talningu og síðar skilningi á tugakerfinu. Næst 

var fjallað um þrautalausnir og meðal annars fjallað um rannsóknir Carpenter og félaga 

(2015) sem komust að því að lausnaleiðir nemenda þróast með svipuðum hætti. Samkvæmt 

þeim eru nemendur ekki allir jafn fljótir við að finna sínar leiðir en ef þeir fá tækifæri til að 

þróa þær og útskýra hvað þeir eru að gera, öðlast þeir aukið öryggi í að takast á við 

stærðfræðina. Þeir leggja áherslu á að þau viðfangsefni sem nemendur fá séu verðug og búi 

yfir möguleikum á að leita lausna með fjölbreyttum hætti og einnig að hægt sé að sýna fram 

á lausnirnar með fjölbreyttum hætti. Gæta þarf þess að viðfangsefnin séu á máli sem 

nemendur skilja og tengi við sína fyrri þekkingu. Hugtaka- og orðanotkun kennara er einn af 

þeim þáttum sem hafa mótandi áhrif á viðhorf nemenda til stærðfræði og því er full ástæða 

til að kennarar leggi áherslu á þennan þátt stærðfræðinámsins og leitist þannig við að móta 

jákvætt viðhorf nemenda til stærðfræðinnar. Mikilvægt er að samræður og samvinna eigi sér 

stað í kennslustofunni á milli nemenda sem og milli nemenda og kennara, því skilningur 

þeirra byggir einnig á því og er mikilvægur þáttur í þróun talnaskilnings.  
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4 Áherslur í stærðfræðikennslu 

Í þessum kafla verður fjallað um stærðfræðikennslu með áherslu á talnaskilning þar sem 

horft verður til nokkurra þátta. Fyrst verður fjallað um námsumhverfi og námsgögn og hvað 

þarf að hafa í huga varðandi þá þætti. Næst verður fjallað um samvinnunám og samræður í 

kennslu og hvaða áhrif þeir þættir hafa á nám nemenda. Í þriðja lagi verður fjallað um 

stærðfræðikennarann, hlutverk hans og áhrif í kennslustofunni. Að lokum verður fjallað 

örlítið um leiðsagnarmat með tilliti til meðfylgjandi hugmynda að verkefnum. 

4.1 Námsumhverfi og námsgögn 

Námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og styðjandi svo allir nemendur upplifi sig örugga í 

umhverfinu. Það er hlutverk kennarans að skapa þetta umhverfi. Nemendur þurfa að fá 

verkefni sem reyna á þá, því þannig læra þeir. Umhverfið þarf að vera móttækilegt fyrir því 

að það megi gera mistök því af þeim læra nemendur. Hluti af námsumhverfinu er einnig sú 

menning sem nemendur koma með í skólann og mótar þá (Boaler, 2016). Menningin í 

stærðfræðikennslustofunni hefur áhrif á nám nemenda, kennari hefur áhrif á nám nemenda 

sem og nemendur á nám hvers annars (Jablonka, 2014).  

Í rannsókn Lubienski (2000) sem gerð var á því hvort nemendur lærðu stærðfræði með 

því að fást við þrautalausnir eða ekki og hvort bakgrunnur þeirra hefði áhrif þar á birtust 

ákveðnar vísbendingar um viðhorf nemenda til þrautalausna. Ekki er hægt að alhæfa út frá 

þessari rannsókn þar sem rannsakandi gerði einungis rannsókn á sinni kennslu. Niðurstöður 

hennar gefa þó ákveðnar vísbendingar, meðal annars um að viðhorf nemenda til 

þrautalausna var almennt ekki gott en viðhorf nemenda af lægri stigum var þó verra en 

hinna sem voru af hærri stigum. Nemendum af lægri stigum gekk betur að leysa 

stærðfræðiverkefni áður en þeir fóru að fást við að leysa þrautir. Í þrautalausnum vissu þeir 

ekki hvað þeir áttu að gera, fannst þrautalausnaferlið of þungt og ruglingslegt. Stelpurnar 

kvörtuðu meira en strákarnir. Rannsakandi hafði miklar væntingar til allra nemendanna, hún 

var sjálf af lægri stigum og hafði náð það langt að verða kennari og mat út frá því að 

nemendur hennar ættu einnig að geta það. Svo virðist sem væntingar kennarans til nemenda 

sinna hafi áhrif á það hvernig þeir upplifi og framkvæmi verkefnin. Auk þessa er talið að 

orðaforði nemenda mótist af bakgrunni þeirra. Hafa þarf einnig í huga að aðferðir sem henta  

vel fyrir marga nemendur geta leitt af sér óvænta erfiðleika fyrir þá nemendur sem þurfa 

helst á því að halda að taka framförum í stærðfræðinámi (Lubienski, 2000). 

Rannsóknir í stærðfræðikennslustofum um stærðfræðinám og -kennslu bjóða upp á að 

greina gögn í kennslustofunni sem hjálpa til við að greiða úr ólíkum þáttum og forðast 

einfaldar skýringar á því hvað virkar og hvað ekki. Þvermenningarlegar rannsóknir gefa 
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kennurum möguleika á að finna mismunandi leiðir í kennslu sinni sem líklegar eru til að hafa 

jákvæð áhrif á námsárangur nemenda (Yackel og Cobb, 1996). Þær venjur sem skapast í 

stærðfræðistofunni kalla Yackel og Cobb (1996) félagsstærðfræðilegar venjur. Venjurnar eru 

ekki fyrirfram ákveðnar af utanaðkomandi aðilum heldur eru það nemendur og kennari sem 

mynda venjurnar og taka þær stöðugum breytingum. Venjurnar geta verið mismunandi á 

milli kennslustofa. Til að skapa venjur þurfa nemendur að taka virkan þátt í námi sínu og 

mynda sér skoðanir sem ýta síðar undir sjálfstæði nemenda í kennslustofunni. Kennari leikur 

stórt hlutverk í að búa til gæða stærðfræðikennslustofu og koma á venjum í samvinnu við 

nemendur. Miklu skiptir að kennari fylgi sannfæringu sinni, hafi góða þekkingu á faginu og 

nýti sér eigin kunnáttu í stærðfræði. Þannig ætti að vera hægt að tryggja ákveðin gæði í 

kennslustofunni (Yackel og Cobb, 1996). 

Í kennslustofunni fer ýmislegt fram sem ekki er endilega hægt að festa fingur á. Er þar 

talað um félagsleg áhrif „hidden dimensions“ eða faldar víddir. Besta leiðin til að koma á 

breytingum í kennslu er að skoða þjálfun kennara og kennaranema. Það sem fer í raun fram 

inni í kennslustofum hefur ekki mikið verið rannsakað og upplýsingar um félagsfræðileg atriði 

því ekki fyrirliggjandi. Þetta hefur að minnsta kosti ekki mikið verið rannsakað í 

stærðfræðikennslustofum (Bauersfeld, 1980). Bauersfeld (1980) telur að bæta mætti 

stærðfræðikennslu og stærðfræðinám með því að vinna með hegðun nemenda og kennara. 

Hann telur að lítil tengsl séu milli rannsókna á stærðfræðinámi og -kennslu og þess sem fram 

fer í kennslustofum í stærðfræði. Það sem fram fari í einni kennslustofu sé ekki endilega það 

sama og fer fram í annarri. Mannleg samskipti í stærðfræðikennslustofu skipti miklu máli og 

þá með hvaða hætti þau eiga sér stað. Áhrif kennara á skilning og misskilning nemenda séu 

mjög mikil, það sem kennari segi og með hvaða hætti. Ef venjur í skólastofunni eru of 

strangar telur hann meiri líkur á því að misskilningur verði til, sérstaklega þegar kennari og 

nemandi eru í raun að semja um skilning á umræðuefninu. Bauersfeld (1980) telur að 

breytingar þurfi að verða á þjálfun kennara og vísar hann þar til þess að nýr kennari komi 

með ákveðna reynslu af skólastarfi þegar hann fer að kenna því hann sé mjög líklega með 16 

ára reynslu sem nemandi. Kennarinn komi inn í skólakerfi sem lítið hafi breyst frá því að hann 

var í skóla og því sé líklegt að hann endurtaki það sem hann þekkir. Kennari þyrfti líka að læra 

að kenna í nýjum aðstæðum. Almennt er tilgangurinn með skólagöngunni að ná prófum. Ef 

félagslegi þátturinn í náminu er jafn áhrifamikill og fram kemur hér þá þyrftu kennarar að 

leggja meiri vinnu í að skipuleggja nám í tengslum við það sem fram fer í skólastofunni án 

þess að draga úr gæðum kennslunnar.   

Rannsóknir hafa sýnt að áhugi barna mótast meðal annars af félagslegu umhverfi þeirra 

og þar skiptir hlutverk foreldra miklu máli. Þeir leggja grunninn að viðhorfum barna sinna og 

geta þannig haft áhrif á námsárangur þeirra í framtíðinni. Þau samskipti sem fram fara á 
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heimilinu geta þannig haft mótandi áhrif á viðhorf barna og unglinga og væntingar þeirra til 

náms (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010, Jao, L., 2012). 

Margir tengja góðan árangur í stærðfræði við gott gáfnafar, að sumir geti reiknað en aðrir 

ekki. Boaler (2016) telur að þetta sé byggt á misskilningi og að allir geti lært stærðfræði. 

Jafnframt segir hún að þessi ranghugmynd eigi meðal annars rætur sínar í þeim 

kennsluháttum stærðfræðinnar þegar stærðfræðin er kennd þannig að lítið efni er kennt í 

einu og ekki í samhengi við stærðfræði daglegs lífs. Til að breyta neikvæðum viðhorfum þurfi 

kennarar að breyta kennsluháttum sínum og auka trú nemenda á eigin getu. Kennarinn þarf 

að skapa ákveðna menningu í skólastofunni sem gerir nemendum kleift að vera óhræddir við 

að reyna að leysa verkefnin, gera mistök og tjá sig um þau með samræðum (Bennett. C. A., 

2014). Það er hlutverk kennarans að stuðla að því að námsumhverfi nemenda leiði til 

jákvæðs viðhorfs til stærðfræðinnar og að hver nemandi fái að upplifa hana á eigin 

forsendum laus við kvíða og áhyggjur. 

Í rannsókn Harding-DeKam (2014) sem gerð var í átta grunnskólum í Bandaríkjunum 

kemur fram hversu miklu máli skólinn og umhverfi hans skipta, ásamt því hver trú kennara er 

á getu nemenda sinna. Í öllum þessum skólum var lögð rík áhersla á að skólinn væri hlýlegur, 

skipulag gott og allur aðbúnaður góður. Kennarar lögðu mikla áherslu á að kynna sér 

bakgrunn nemenda sinna, úr hvernig menningu hver og einn kæmi og hver þekking þeirra 

væri þegar þeir mæta í skólann. Með þessu töldu kennararnir sig betur í stakk búna til að 

aðlaga kennslu sína að hverjum nemanda, mæta honum þar sem hann væri staddur og sjá til 

þess að fyrri þekking nemanda nýtist honum í áframhaldandi námi. Þessir kennarar hafa 

mikla trú á öllum sínum nemendum og telja að með því að veita þeim tækifæri til að læra 

stærðfræði með fjölbreyttum leiðum nái þeir betri árangri. Þeir byggja kennslu sína á því að 

nemendur nýti sér sína persónulegu reynslu til þess að auka skilning sinn. Þeir gera þetta 

með því að hafa verkefnin tengd daglegu lífi, sem dæmi má nefna að verkefnin eru með 

mismunandi gjaldmiðlum og tengd ólíkum atvinnuvegum. Þeir kennarar sem þátt tóku í 

þessari rannsókn telja að í námskrá megi leggja meiri áherslu á að nemendum sé kennd 

stærðfræði með þessum hætti og með því verði hún gerð merkingarbær og lifandi fyrir þeim 

(Harding-DeKam, 2014). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að meginhlutverk kennarans sé kennslu- og 

uppeldisfræðilegt starf með nemendum. Hlutverk hans sé að vekja og viðhalda áhuga 

nemenda á námi, veita þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum 

starfsanda og vinnufriði. Kennarinn þurfi að vera leiðtogi í námi nemanda og leggja sig fram 

við að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður. Þetta felur í sér að hlutverk 

kennarans er meðal annars að halda uppi aga og bekkjarstjórnun, þar sem bekkjarstjórnun 

hefur áhrif á nám og kennslu sem fer fram í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 
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Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Góð bekkjarstjórnun er ein meginforsenda þess 

að nemendur hafi vinnufrið og nái árangri í náminu. Ef kennarinn heldur uppi góðri 

bekkjarstjórnun ýtir það undir góðan árangur nemenda, minnkar truflun og meiri tími gefst í 

kennsluna sjálfa (Eggen og Kauchak, 2001). Bekkjarstjórnun felur í sér góðan undirbúning og 

fyrirbyggjandi aðgerðir en einnig felur hún í sér að brugðist sé við þeim óvæntu aðstæðum 

sem geta skapast í skólanum eða kennslustofunni (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Ólafur 

H Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005). Kennarinn þarf því að skipuleggja 

vinnu sína með það í huga að bæði hann og nemendur geti unnið vinnu sína án truflana frá 

öðrum. Markmiðið er að nemendur séu virkir í námi sínu og trufli aðra nemendur sem 

minnst. Ef undirbúningur kennarans er góður eru meiri líkur á að honum takist að fyrirbyggja 

óæskilega hegðun nemenda eða aðstæður sem valda truflunum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2005). Árangursrík bekkjarstjórnun byggir á að kennarinn leitist við að öðlast virðingu og 

vinsemd nemenda til dæmis með því að brosa og hrósa þeim. Hann þarf að sýna gott 

fordæmi, vera réttlátur, skilningsríkur, gæta þess að bera virðingu fyrir nemendum, sýna 

verkefnum þeirra einlægan áhuga og taka ábyrgð á að nemendur læri. Hlutverk kennarans er 

að skapa námsumhverfi þar sem nemendur hafa frið og rými til að læra svo hann geti stýrt 

hópnum þannig að nemendum líði vel, þeir séu sáttir við sjálfa sig og öruggir (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Mestu máli skiptir þó að kennarinn nái að skapa það andrúmsloft í 

skólastofunni að nemendum finnist þeir öruggir og að þeir geti sagt það sem þeim býr í 

brjósti án þess að eiga á hættu að lítið sé gert úr þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ef þetta 

er haft í huga ætti að vera hægt að byggja upp menningu sem miðar að því að styðja við alla 

nemendur hópsins í stærðfræðináminu. Það er sérstaklega mikilvægt þegar unnið er með 

talnaskilning að hverjum nemanda sé mætt þar sem hann er staddur í námi sínu og að 

námsumhverfið sé uppbyggilegt og námshvetjandi.  

Námsgögn  

Við skipulagningu á stærðfræðikennslu þarf að huga að ýmsum þáttum. Einn þáttur í því er 

að velja hvernig verkefni skuli leggja fyrir nemendur og hvernig þeir eigi að vinna að 

verkefnunum. Verkefnin þurfa að vera við hæfi allra nemenda en um leið verður að vera 

mögulegt að fara misjafnlega langt við að leysa þau, allt eftir getu hvers og eins. Nauðsynlegt 

er einnig að gefa nemendum tækifæri til að leita leiða við lausnir verkefna án þess að vera 

undir tímapressu og gefa þeim tækifæri til að fara á dýptina í verkefnum í stað þess að 

áherslan sé á að vera snöggur að leysa þau (Bolaer, 2016). 

Nauðsynlegt er að hafa fjölbreytni í kennsluháttum og nýta til þess margar leiðir og 

mismunandi námsgögn. Mikilvægt er við val á námsgögnum að horft sé til þess hvað 

nemendur læra af því að nota þau. Einnig þurfa öll námsgögn að vera aðgengileg þannig að 

auðvelt sé að nýta sér þau í kennslu. Nauðsynlegt er fyrir kennara að þekkja vel til 
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námsgagna og hver tilgangur þeirra getur verið í kennslu. Kennari stjórnar því með hvaða 

hætti notkunin er og því skiptir framsetning þeirra miklu máli (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í 

mörgu af því stærðfræðinámsefni sem gefið er út fyrir grunnskóla er gert ráð fyrir að 

nemendur hafi aðgang að ýmsum hjálpargögnum, svo sem kubbum, vasareiknum, 

málböndum, mælistikum og fleiru. Mikilvægt er að þessi gögn séu aðgengileg nemendum og 

að fljótlegt og auðvelt sé að grípa til þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Námsgögn þurfa að vera fjölbreytt og geta komið úr ýmsum áttum. Þau geta verið úr 

umhverfi nemenda, þar sem til dæmis eru notaðir steinar úr fjörunni og fleira þess háttar en 

geta einnig verið aðkeypt. Notkun námsgagna auðveldar kennurum að skapa lifandi 

námsumhverfi og gefa nemendum tækifæri til að auka færni sína í stærðfræði. Með notkun 

námsgagna geta kennarar ýtt undir umræður um viðfangsefnið og tengt það fyrri þekkingu 

nemenda og sýnt þeim myndrænt hvernig hugsanleg lausn er. Nemendur geta þá betur séð 

fyrir sér mögulega lausn og teiknað hana upp til að tengja við skilning sinn. Námsgögn þurfa 

því að vera til staðar og aðgengi að þeim gott, skapa þarf aðstæður fyrir nemendur til að nýta 

sér þau og að það sé eðlilegur þáttur í námi þeirra (Van De Walle, o.fl. (2019). Til að gefa 

nemendum gott tækifæri til að þróa talnaskilning sinn þarf að gefa þeim tíma til að nota 

námsgögnin og leiðbeina þeim við notkun þeirra. 

4.2 Samvinnunám og samræður í kennslu 

Samvirkt nám eða samvinnunám byggist á því að nemendur vinni saman að því að allir nái 

tökum á því efni sem fjallað er um. Til þess að nám teljist samvinnunám þarf að kenna 

nemendum aðferðir til að vinna saman og jafnframt gefa þeim tækifæri til að æfa sig í þeim 

aðferðum sem þeim eru kenndar (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005). Samvinnunám er ein 

aðferð hópvinnubragða. Aðaleinkenni samvinnunáms er að nemendur þurfa að vinna saman 

og þeim er blandað í námshópa óháð getu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hópvinna er aðferð 

sem byggir á samvinnu nemenda. Hún getur tengst fjölmörgum kennsluaðferðum, svo sem 

þrautalausnum og samræðum en vísar fyrst og fremst til þess að nemendur þjálfast í að 

vinna saman (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir meðal 

annars að eitt af hlutverkum skólans sé að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og 

frekara nám. Hvers konar færni í samvinnu og samskiptum er nauðsynlegur þáttur í störfum 

flestra í framtíðinni en í hópvinnu læra nemendur að taka tillit til annarra og því hlýtur 

þjálfun í að vinna með öðrum að vera góður undirbúningur fyrir lífið. Í hópvinnu þurfa 

nemendur að ræða saman og komast að sameiginlegri lausn en til þess þurfa þeir að útskýra 

hugsanir sínar og færa rök fyrir þeim. Þetta getur einnig hjálpað öðrum nemendum því 

útskýringar jafningja eru oft skiljanlegri en útskýringar kennarans (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). Markmið hópvinnu og samvinnunáms er að styrkja einstaklinginn. Nemendur læra 
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saman til þess að ná betri námsárangri sem einstaklingar (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005). 

Hópstarf og samvinna er því einn af grundvallarþáttum þess að skapa menningu í hópnum 

sem einkennist af jákvæðum samskiptum og virðingu fyrir skoðunum annarra. 

Samræður sem kennsluaðferð byggja á því að kennari notar spurningar til að ræða um 

ákveðið viðfangsefni. Með þessari aðferð er hægt að fá nemendur til að ræða um ákveðið 

efni, skiptast á skoðunum um það og rökræða skoðanir sínar. Þjálfun nemenda í þessum 

þáttum er mikilvæg í nútímasamfélagi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Sullivan og Lilburn (2005) 

leggja áherslu á að það skipti máli hvernig spurningar eru lagðar fyrir nemendur, hvort þær 

séu góðar eða slæmar, opnar eða lokaðar. Þeir setja fram þrjú aðalatriði er varða góðar 

spurningar sem eru: að þær krefjist meira frá nemandanum en að muna staðreyndir, að 

nemendur geti lært af því að svara spurningum og kennarinn læri um nemanda af tilraun 

hans til svars og að það geti verið nokkur rétt svör. Þeir setja einnig fram hugmyndir um það 

hvernig búa megi til góðar spurningar. Fyrst þarf að skilgreina viðfangsefnið, hugsa síðan um 

lokaða spurningu og skrifa svarið við henni og að lokum að hugsa um spurningu sem 

inniheldur og/eða vísar í svarið. Til að undirbúa góðar spurningar þarf kennari að fara vel yfir 

efnið fyrir kennslustundina. Þeir leggja til að nemendur vinni saman í litlum hópum á meðan 

þeir eru að læra þessi vinnubrögð þannig að allir eigi möguleika á að taka þátt í umræðum. 

Hlutverk kennara í þessum vinnubrögðum er að fylgjast með og grípa inn í ef nemendur eiga 

í erfiðleikum með verkefnið. Mikilvægt er að kennari taki umræður með öllum hópnum í lok 

tímans. Í aðalnámskrá (2013) kemur fram að í lýðræðissamfélagi byggist opinber umræða um 

álitamál á að fólk geti rökrætt og vísað til tölfræðilegra og fræðilegra gagna sem oft eru sett 

fram með tungumáli stærðfræðinnar og því ætti nám í stærðfræði að miða að því að 

nemendur þrói með sér hæfni til að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra.  

Hægt er að nota samræður til að styðja nemendur við að byggja upp og auka áhuga og 

hæfni til að leysa stærðfræðiverkefni og þrautir og þannig dýpki þeir skilning sinn á 

viðfangsefninu. Það er undir kennaranum komið að skapa hefðir og menningu í bekknum og 

að skapa aðstæður sem hvetja nemendur og gera þeim kleift að tjá sig með eigin orðum um 

viðfangsefni stærðfræðinnar (Bennett, 2014). Í hópi þar sem nemendur fá að tjá hugsanir 

sínar, huglægan skilning og samræður er mikilvægt að viðhorf og allar aðgerðir kennarans 

miði að því að byggja upp jákvætt og hvetjandi námsumhverfi. Það sem einkennir slíkt 

námsumhverfi er menningin sem skapast með þátttöku nemenda. Taka þarf tillit til 

móðurmáls nemenda og fjölbreytts nemendahóps (Bennett, 2014). Þeir kennarar sem ná að 

skapa menningu með góðum samræðum í nemendahópi sínum eiga ákveðna þætti 

sameiginlega. Þessir þættir eru meðal annars að allar athugasemdir og hugmyndir 

einstaklinga eru metnar og borin virðing fyrir þeim, væntingar eru um framlag frá hverjum og 

einum, nemendur eru hvattir til að deila hugmyndum sínum og nemendur byggja upp 
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sameiginlegan skilning á hugtökum með aðstoð kennarans. Einnig skipta ýmis atriði í fari 

kennarans máli þegar hann varpar fram spurningum í þeim tilgangi að skapa umræður. 

Kennarar eiga það til að svara þeim spurningum sem þeir leggja fyrir nemendahópinn of 

fljótt og því er mikilvægt að þeir hugi að því og gefi nemendum tíma til að hugsa svör sín. 

Þannig er oft hægt að virkja fleiri nemendur, svör þeirra og útskýringar verða fjölbreyttari og 

vandaðri auk þess sem nemendur tala meira saman innbyrðis (Bennett, 2014). Kennari getur 

haft áhrif á nám nemenda sinna með því að lengja tímann frá því hann ber upp spurningu í 

nemendahópi og þar til ýmist að spurning er endurtekin eða nemendur eru leiddir að svari. 

Þetta koma fram í rannsókn þeirra Black, Harrison, Lee, Marshall, og Wiliam (2003). 

Niðurstaða þeirra var sú að það að láta góðan tíma líða frá því að þeir báru upp spurningu og 

þar til þeir annað hvort endurtóku hana, eða komu með svarið, hafði góð áhrif á 

nemendahópinn. Nemendur reyndu við slíkar aðstæður frekar að leita svara við 

spurningunum.  

4.3 Stærðfræðikennarinn 

Hlutverk kennarans er margþætt. Hann þarf ekki einungis að miðla námsefninu til nemenda, 

heldur þarf hann einnig að huga að fleiri þáttum, til dæmis þörfum nemenda, námsumhverfi, 

námsefni, fagmennsku, eigin þekkingu og fleiru. Það eru flókin tengsl milli þekkingar kennara 

á stærðfræði og hvernig þekking kennarans birtist í fagmennsku hans í kennslustofunni. 

Kennari þarf að vera hvetjandi og hafa trú á nemendum sínum, hann þarf jafnframt að 

hafa þekkingu á stærðfræði og kennslufræði hennar ásamt jákvæðu viðhorfi til fagsins 

(O´Connell, 2005). Ball Thames og Phelps (2008) telja að kennarar þurfi að vera vel að sér í 

því fagi sem þeir kenna til þess að geta kennt það, óháð aldri nemendanna. Ball (1990) telur 

að það sé ekki nóg að kennarar séu góðir í faginu heldur þurfa þeir einnig að vera vel að sér í 

kennslufræði þess. Nauðsynlegt er að vanmeta ekki þörf á stærðfræðiþekkingu yngri barna 

kennara. Þeir þurfa að hafa góða þekkingu á stærðfræði til þess að geta útskýrt 

grundvallaratriði hennar fyrir nemendum.  

Samkvæmt þessu er nauðsynlegt að stærðfræðikennari hafi bæði góða þekkingu á faginu 

sem og kennslufræði þess auk þess sem hann þarf að hafa góða þekkingu á nemendum 

sínum og þörfum þeirra. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er kveðið á um að kennari beri 

ábyrgð á því að allir nemendur fái tækifæri til að læra á sínum forsendum og það sé einnig 

skylda hans að huga að bakgrunni nemenda til þess að hægt sé að mæta hverjum nemanda 

þar sem hann er staddur. Kennarinn þarf því alltaf að vera tilbúinn til að endurskoða áætlanir 

sínar í samræmi við getu og áhuga nemenda. Með því að horfa til bakgrunns nemenda ættu 

kennarar að eiga auðveldara með að velja námsefni við hæfi hvers og eins.  

Undirbúningur kennslu 
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Við undirbúning kennslu er nauðsynlegt að vanda skipulag og hafa nemendahópinn í huga. 

Huga þarf að samsetningu hópsins, bæði námsgetu og félagslegri stöðu ásamt því að þekkja 

þau hæfniviðmið sem stefnt skal að með vinnu nemenda. Þegar unnið er í hópvinnu er 

nemendahópnum skipt upp í minni hópa þar sem tekið er tillit til þess við hópaskiptinguna 

að í hópnum eru ólíkir nemendur, með ólíka getu í námi en geti unnið saman, rætt námið og 

unnið að markmiðum verkefnisins. Vinna nemenda í hópnum þarf að skila sem mestu til 

hvers og eins. Kennarinn þarf að gæta þess að veita öllum hópum sem jafnasta athygli til 

þess að biðtími verði ekki mikill. Í getublönduðum hópi skapast mörg tækifæri til þess að 

hver og einn nýti hæfileka sína með sem bestum hætti, en þetta er atriði sem þarf að þjálfa 

hjá nemendum (Ferguson, o.fl, 1999). Við undirbúning og skipulagningu verkefna í 

getublönduðum hóp þarf að huga að því að nemendur vinni að sama markmiði þó að 

leiðirnar séu ólíkar. Efla þarf jákvæð samskipti nemenda við þessar aðstæður. Gott getur 

verið að hafa kennsluáætlun nákvæma þar sem tilgreint er hvaða nemendur eigi að vinna 

hvaða verkefni. Gæta þarf að því að ef í hópnum eru nemendur með einstaklingsnámskrá, að 

þeir fái verkefni við sitt hæfi. Öll kennslugögn þurfa að vera til staðar til þess að vinnan gangi 

vel fyrir sig (Ferguson, o.fl., 1999).  

Ein af forsendum góðs námsárangurs er að nemendur séu áhugasamir um námið og búi 

við góðar aðstæður til náms (Amalía Björnsdóttir, o.fl., 2010). Við kennslu í margbreytilegum 

nemendahópi þarf að vanda vel til kennsluaðferða. Í þeim hugmyndum að verkefnum sem 

fylgja þessari greinargerð er aðaláhersla lögð á útlistunarkennslu, umræðu- og 

spurnaraðferð, þrautalausnir, leitaraðferðir og hópvinnu. Með útlistunarkennslu er meðal 

annars átt við fyrirlestra, stutta og langa, sýnikennslu og hlustun. Þar er gert ráð fyrir að 

kennari útskýri og veki áhuga nemenda og að þeir fylgist vel með. Við þessar aðstæður er 

mikilvægt að kennari sé vel að sér í kennslugreininni. Þegar umræðu- og spurnaraðferð er 

notuð er kennari í hlutverki verkstjóra sem þarf að vekja áhuga nemenda þannig að þeir taki 

virkan þátt í náminu og læri að draga eigin ályktanir. Í hópvinnu er lögð áhersla á samvinnu 

auk þess sem þar blandast saman ýmsir þættir úr öðrum kennsluaðferðum. Meginhlutverk 

kennarans er að vera verkstjóri og leiðbeinandi og hlutverk nemendanna er að skipuleggja 

námið í samráði við aðra nemendur. Með leitaraðferðum er átt við að unnið sé samkvæmt 

skipulögðum vinnubrögðum við upplýsingaöflun og ályktanir dregnar út frá þeim 

upplýsingum. Kennari er þá aðallega í hlutverki þess sem leiðbeinir. Nemandi þjálfast þá í að 

afla sér upplýsinga og vinna úr þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Við undirbúning kennslu þurfa kennarar að hafa hæfniviðmiði í stærðfræði í huga og með 

hvaða hætti þeir ætla að fylgjast með því hvernig nemendum gengur að ná þeirri hæfni sem 

stefnt er að. Í grein Thomas og félaga (2015) er sett fram hugmynd að ramma til að fylgja 

eftir á þessari leið. Þar eru settir fram þrír þættir, það er atferli nemenda, túlkun á atferli 
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þeirra og ákvarðanir um hvaða aðferðir eigi að nota við kennslu, í framhaldi af þessari túlkun 

atferlis. Hafa þarf í huga að það tekur tíma fyrir kennara að þjálfast í að beita þessum 

aðferðum. 

Í bókinni Taking Action, Implementing Effective Mathematics Teaching Practices (Huinker 

og Bill, 2017) fjalla höfundar um hvernig hægt sé að byggja upp metnaðarfulla kennslu. Þetta 

setja þeir fram sem átta öflugar leiðir við stærðfræðikennslu sem ramma utan um kennsluna 

sem á að styðja við nám allra nemenda. Lögð er mikil áhersla á að allir nemendur eigi rétt á 

að fá nám við hæfi og stuðla eigi að jákvæðu viðhorfi nemenda til stærðfræði. Þessir átta 

þættir sem þeir leggja áherslu á eru: 

• Setja sér stærðfræðimarkmið til að beina sjónum að námi. Öflug stærðfræðikennsla 

byggir á að setja skýr markmið um þá stærðfræði sem nemendur eru að læra, tengja 

markmiðin við námsframvindu og nýta þau til að taka ákvarðanir um kennslu.  

• Nota verkefni sem stuðla að rökstuðningi og lausnum þrauta. Öflug 

stærðfræðikennsla byggir á því að nemendur leysi og ræði um verkefni sem stuðla að 

röksemdafærslu og lausnum þrauta og hægt er að nálgast á ólíka vegu og leysa með 

mismunandi hætti. 

• Nota táknmál stærðfræði og tengja það annarri framsetningu. Öflug 

stærðfræðikennsla byggir á því að nemendur skapi tengsl á milli mismunandi leiða við 

að skrá stærðfræði (svo sem með táknmáli stærðfræðinnar, myndmáli og/eða texta) 

til að dýpka skilning sinn á stærðfræðihugtökum og leiðum við reikning og sem tæki 

við að leysa þrautir. 

• Stuðla að merkingarbærum stærðfræðisamræðum. Öflug stærðfræðikennsla byggir á 

samræðum milli nemenda til að stuðla að sameiginlegum skilningi á 

stærðfræðihugmyndum, með því að greina og bera saman nálgun nemenda að lausn 

og rökstuðningi þeirra. 

• Spyrja spurninga sem hafa tilgang. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að spyrja 

spurninga í þeim tilgangi að fá hlutdeild í og örva nemendur til að beita 

röksemdafærslu og stuðla að skilning þeirra á þeim þáttum stærðfræði sem mikilvægt 

er að hafa á valdi sínu og tengslum milli þeirra.  

• Færni í reikningi byggir á hugtakaskilningi. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að 

nemendur öðlist færni í reikningi á grundvelli hugtakaskilnings og verði þannig smám 

saman leiknir í að beita fjölbreyttum leiðum við reikning þegar þeir leysa bæði 

rauntengd verkefni og hrein stærðfræðiverkefni.  

• Styðja við öfluga glímu við stærðfræðinám. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að 

nemendur fái stöðugt, bæði á einstaklingsgrunni og í hóp, tækifæri og stuðning við að 

glíma á árangursríkan hátt við ólík svið stærðfræðinnar og tengsl milli þeirra.  
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• Kalla fram og nota vísbendingar um hugsun nemenda. Öflug stærðfræðikennsla 

byggir á að kennari afli sér upplýsinga um hugsun nemenda til að öðlast skilning á 

hvernig skilningur þeirra á stærðfræði þróast og geti þannig þróað kennslu sína í þeim 

tilgangi að styðja við og hvetja til náms.  

(Huinker og Bill, 2017) 

Við gerð kennsluáætlunar þarf að meta með hvaða hætti námsmat skuli unnið. Námsmat er 

hluti af kennslu og þarf því að vera í samræmi við þau markmið sem fyrir liggja. Matið þarf að 

ná til mismunandi þátta námsins og vera sanngjarnt. Leiðsagnarmat veitir nemendum, 

foreldrum og kennurum upplýsingar um stöðu nemenda og framfarir í námi (Guðrún B. 

Ragnarsdóttir og Sif Stefánsdóttir, 2009). 

4.4 Námsmat 

Umfjöllun um námsmat í þessari greinargerð miðast við þær hugmyndir að verkefnum sem 

henni fylgja. Áherslan er á leiðsagnarmat í þeim tilgangi að stuðla að bættum árangri 

nemenda í námi sínu. 

Í hinum fullkomnu aðstæðum ættu að vera gagnkvæm tengsl milli kennslu og námsmats, 

þannig að það sem er kennt sé metið og það sem er metið sé kennt. Þannig þurfa áherslur í 

námsmati að vera í samræmi við áherslur í námi og kennslu og markmið sem koma fram í 

námskrá. Þetta samræmi er þó ekki alltaf til staðar. Hodgen og Van den Heuvel-Panhuizen 

(2014) tala um þá staðreynd að námsmat hafi ekki þróast á sama hátt og nám og kennsla 

hefur gert á síðustu árum. Námsmat snýst ekki bara um próf og það sem fram kemur á 

einkunnablaði. Námsmatið er ekki alltaf formlegt og á ekki að snúast um að leita að 

veikleikum nemenda og er ekki bara fyrir kennarann (Tomlinson, 2008). Tilgangur með 

leiðsagnarmati er að nýta það til að skipuleggja áframhaldandi nám nemenda og skipta því 

upplýsingar sem það veitir miklu máli. Þessar upplýsingar þarf að birta nemanda, kennara og 

foreldrum með þeim hætti að allir geti stuðst við þær og aðstoðað nemandann (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Leiðsagnarmat er mat sem notað er til að efla nám. Black og Wiliam (2009) skilgreina 

námsmat sem leiðsagnarmat ef gagna um árangur nemenda er aflað og þau túlkuð og notuð 

af kennurum, nemendum eða félögum þeirra til að taka ákvarðanir um næstu skref í 

kennslunni, sem eru líkleg til að verða betri eða betur rökstudd heldur en þau hefðu orðið ef 

gagnanna hefði ekki verið aflað.  

Við leiðsagnarmat er mikilvægt að nemendur viti og skilji tilgang náms síns ásamt því að 

vita hver árangursviðmiðin eru. Kennari skipuleggur viðfangsefni og umræður sem varpa ljósi 

á það nám sem fram fer. Hann veitir endurgjöf sem er hvetjandi og ýtir undir áframhaldandi 

nám hjá nemendum. Hann virkjar nemendur þannig að þeir aðstoði hvorn annan í námi. Með 
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leiðsagnarmati er stefnt að því að virkja nemendur sem eigendur og ábyrgðarmenn að eigin 

námi. Það er gert með því að tengja námsmarkmið við persónuleg markmið, tengja viðleitni 

við árangur og fá nemendur til að koma að skipulagningu námsins. Það sem kennari getur 

gert til að ná þessu fram er meðal annars að vera með ögrandi verkefni sem vekja áhuga 

nemenda, vera vel undirbúinn, tengja námið áhugasviði nemenda og gera þeim grein fyrir að 

það er eðlilegt að gera mistök. Þegar nemandi með fastmótað hugarfar sér verkefni sem 

hann telur sig ekki ráða við getur það orðið til þess að hann verði álitinn heimskur og því 

þykir honum betra að sleppa því að leysa það. Honum þykir betra að vera talinn latur en 

heimskur. Nemandi með hugarfar vaxtar er aldrei hræddur við að gera mistök, heldur telur 

hann að það felist næg áskorun í verkefninu til þess að efla hæfni hans á ákveðnu sviði. Með 

leiðsagnarmati er leitast við að finna hvað nemandinn getur og þarf matsverkefnið að vera 

þannig fram sett að hann geti sýnt þekkingu sína. Leiðsagnarmat miðar að því að gefa 

nemandanum tækifæri til að bæta sig með leiðsögn og uppbyggjandi endurgjöf frá kennara. 

Endurgjöfin beinist að viðfangsefninu en ekki einstaklingnum, þar sem skoðað er hvaða 

styrkleikar og veikleikar koma fram við úrlausn viðfangsefnisins og hvað megi gera til að 

bæta úrlausnina þannig að hún sé lykill á leið þeirra að auknum skilningi (William, D. og 

Leahy, S., 2015).  

Sjálfsmat er ein leið til að leggja mat á vinnu nemenda og hafa margar aðferðir verið 

notaðar við það. Þetta mat er misjafnlega áreiðanlegt þar sem margir þættir hafa áhrif á 

hvernig nemendur meta sig. Þegar ungir nemendur meta sig þarf að hafa í huga hvort þeir 

skilji til hvers er ætlast af þeim og við hvaða aðstæður matið er lagt fyrir. Sem dæmi má 

nefna þegar ungir nemendur meta sig þannig að margir sjá til getur matið verið annað en ef 

þeir vinna það í einrúmi. Einnig getur það haft áhrif á matið hvort það hefur vægi í lokamati. 

Talið er betra að nemendur vinni að mati á verkefnum sínum og samnemenda sinna þannig 

að þeir athugi hvað megi betur fara frekar en að kennari meti þau til einkunnar. Sjálfsmatið 

verður raunhæft þegar nemendur vita nákvæmlega hvað þeir eiga að meta og með hvaða 

hætti. Innri og ytri hvatning hefur áhrif á sjálfsmat nemenda. Algengasta leiðin til þess að 

aðskilja innri og ytri hvatningu, er að nota innri hvatningu til að skilgreina ástandið þar sem 

einstaklingur gerir eitthvað af því að það er hluti af eðli hans, spennandi eða skemmtilegt. 

Ytri hvatning væri þá notuð til að útskýra ástandið þar sem eitthvað er gert af því að það 

leiðir til útkomu sem er aðskilin frá raunverulegri virkni. Það þarf að styðja vel við innri 

hvatningu því það er hún sem hvetur nemanda til náms. Það er auðvelt að grafa undan þeirri 

tilfinningu að hafa góða hæfni í einhverju með því að hafa verkefni of auðveld eða of erfið. 

Einnig þarf að passa að það sé ekki verið að veita of mikinn stuðning við verkefnið því þá fer 

einstaklingurinn að sanna hæfni sína í stað þess að verða betri. Innri hvatning dugar ekki ein 
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og sér á nemendur heldur þarf alltaf að vera einhver ytri hvatning líka en þá þarf að passa að 

sú hvatning hvetji til lærdóms.  

Oft er einfaldast fyrir nemendur að geta metið með táknum og/eða litum. Þegar 

nemendur eru að vinna að verkefnum getur verið gott fyrir þá að geta gefið kennara til 

kynna hvernig þeim gengur með táknrænum hætti. Dæmi um það er að nemandi hefur þrjú 

glös, grænt, gult og rautt, á borði sínu og setur efst glasið sem gefur til kynna hvernig 

nemandanum gengur að leysa verkefnið. Grænt merkir þá að allt sé í lagi, gult að nemandi er 

með spurningu en er ekki í vanda og rautt merki að hann þarfnist aðstoðar og geti ekki haldið 

áfram hjálparlaust. Önnur aðferð við sjálfsmat er að nemendur segja til um eitt atriði sem 

þeim þótti jákvætt, eitt atriði sem þeim þótti neikvætt og eitt atriði sem þeim þótti 

áhugavert. Þessum upplýsingum er hægt að safna með mismunandi hætti og gefa 

nemendum tækifæri til að nýta matið til að bæta vinnu sína (William, D. og Leahy, S., 2015).  

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fyrst fjallað um námsumhverfi og námsgögn. Námsumhverfi verður ekki til 

af sjálfu sér heldur þarf kennari að vera meðvitaður um og stuðla að því að það verði til í 

samvinnu við nemendur. Námsumhverfi er síbreytilegt og þarf alltaf að vera að vinna að því 

að viðhalda góðu námsumhverfi með því meðal annars að vera meðvitaður um bakgrunn 

nemenda og taka mið af honum þegar kennsla er skipulögð ásamt því að halda uppi góðri 

bekkjarstjórnun. Kennari þarf að gæta að því tungumáli sem notað er í 

stærðfræðikennslustofunni og að nemendur skilji það sem þar fer fram, þannig að ekki verði 

til misskilningur í faglegri umræðu. Námsgögn eru nauðsynleg til að gefa nemendum 

tækifæri til að þróa lausnaleiðir sínar með fjölbreyttum leiðum. Námsgögnin þurfa að vera 

aðgengileg og að nemendum finnist sjálfsagt að nota þau við lausn verkefna. Í öðru lagi var 

fjallað um samvinnunám og samræður í kennslu. Með samvinnunámi er átt við að nemendur 

vinni saman samkvæmt ákveðnum leiðum sem þá þegar er búið að kenna þeim. Með því að 

vinna saman þjálfast nemendur í samskiptum, leita lausna í samvinnu við aðra og ræða 

niðurstöður sínar og færa rök fyrir þeim. Samræður í kennslu eru góð leið til að gefa 

nemendum tækifæri til að efla skilning sinn á viðfangsefninu sem og fyrir kennara til að sjá 

hvar nemandi er staddur í námi sínu. Kennari leggur spurningar fyrir nemendur og þarf þá að 

gæta þess að leggja fyrir þá gagnlegar spurningar, sem eru opnar og gefa möguleika á 

mörgum svörum. Í þriðja lagi var fjallað um stærðfræðikennarann og undirbúning kennslu. 

Þar var fjallað um mikilvægi þess að stærðfræðikennari sé vel að sér í kennslugrein sinni sem 

og kennslufræði greinarinnar ásamt því að hafa jákvætt viðhorf til hennar. Hann þarf að geta 

mætt hverjum nemanda þar sem hann er staddur í sínu námi. Við undirbúning kennslu þarf 

kennari að hafa marga hluti í huga. Hann þarf meðal annars að hugsa um samsetningu 
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nemendahópsins, bæði námsgetu og félagslega stöðu, ásamt því að þekkja hæfniviðmiðin 

sem nemendur þurfa að ná tökum á. Mikilvægt er að skipulag kennslunnar sé gott og að 

unnið sé með markvissum hætti. Að lokum var fjallað um námsmat þar sem áhersla er á 

leiðsagnarmat í samræmi við þau verkefni sem fylgja greinargerðinni. Lagt er upp með að 

árangur nemenda sé metinn samhliða vinnu við hvert verkefni. Nauðsynlegt er að nemendur 

viti til hvers er ætlast af þeim við lausn hvers verkefnis og þeir síðan upplýstir um gengi sitt. 

Kennari fylgist með því hver framvinda er hjá nemendum í verkefnavinnu og skráir hjá sér, 

hann bregst síðan við því sem hann sér og finnur leiðir til að styðja nemendur í námi þeirra. 
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5 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um kenningar um nám með áherslu á stærðfræðinám. Rætt var um 

hver viðmið um stærðfræðikennslu eru á Íslandi í dag og til hvaða þátta skuli horft. Þá var 

fjallað um þróun talnaskilnings hjá börnum og gerð grein fyrir áherslum í stærðfræðikennslu. 

Í umfjöllun um kenningar um hugsmíði og kenningar um menningar- og söguleg tengsl 

kemur fram að kennarar þurfa að hafa þekkingu á þessum kenningum til þess að geta tekið 

faglegar ákvarðanir um stærðfræðikennsluna (Lerman, 2014). Einkenni kenninga um 

hugsmíði er að einstaklingurinn skapar þekkingu með því að aðlaga hana þeirri þekkingu sem 

fyrir er, þannig að úr verði ný þekking á merkingarbæran hátt. Ein leið að þessu markmiði er 

að spyrja opinna spurninga og gefa nemendum tækifæri til að gera tilraunir með 

áþreifanlegum hlutum í leit að lausnum (Lerman, 2014).  

Sú menntastefna sem er í gildi á Íslandi mótast af gildandi lögum. Þau kveða meðal 

annars á um að nám í skólum skuli vera fjölbreytt og að allir nemendur skuli fá nám við hæfi. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir meðal annars til um hvað nemendur eiga að læra í 

stærðfræði og hvaða áherslur skulu lagðar til grundvallar í kennslunni. Áherslurnar eru meðal 

annars þær að nemendur læri með öðrum, ræði um nám sitt og færi rök fyrir því sem þeir 

eru að gera, en þessar áherslur byggja á kenningum um hugsmíði. Hluti af þeirri 

menntastefnu sem er sett fram í aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru sex grunnþættir 

menntunar, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Allir þessir þættir eiga að fléttast inn í stærðfræðikennsluna og er það hlutverk 

kennarans að fylgja því eftir. Með fjölbreyttum verkefnum sem tengjast daglegu lífi er hægt 

að ná að vinna að grunnþáttunum um leið og unnið er að hæfniviðmiðunum.  

Stærðfræðinám er mikilvægt fyrir einstaklinginn til að lifa í samfélagi, hún nýtist í daglegu 

lífi og er í raun alls staðar í umhverfinu. Nemendur þurfa því að geta sýnt fjölbreytta hæfni í 

stærðfræði við ólíkar aðstæður. Til að geta sýnt fram á þessa hæfni þurfa þeir að hafa trú á 

eigin getu og hafa tungumál stærðfræðinnar á valdi sínu. Þeir þurfa að geta beitt því við 

lausnir viðfangsefna og útskýrt niðurstöður sína, rökrætt um lausnaleitina og sannreynt 

hana. Jafnframt þurfa nemendur að geta hlustað á rökstuðning annarra. Viðfangsefnin þurfa 

að vera fjölbreytt og taka mið af menningarlegum margbreytileika nemendahópsins. 

Talnaskilningur er talinn einn af mikilvægustu þáttum í stærðfræðinámi og hann hefur 

mikil áhrif á gengi nemenda í áframhaldandi stærðfræðinámi (Nguyen, o.fl., 2016). Þá skiptir 

miklu máli að vel sé að stærðfræðikennslu staðið í upphafi skólagöngu barna. Mestu máli 

skiptir að nemendur skilji það sem þeir eru að gera en séu ekki að læra utan bókar. Einnig 

þarf að hafa í huga að börn geta oft mun meira í stærðfræði við upphaf skólagöngu en 
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kennara áætla og þeir fá þess vegna ekki verðug verkefni að glíma við (Sarama og Clements, 

2009). 

Rannsókn sem gerð var á þróun talnaskilnings barna og nefnd hefur verið „Cognitively 

Guided Instruction“ (Carpenter, o.fl., 2015) eða „Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“ 

byggði á því að kennarar fylgdust með hugsanaferli nemenda í stærðfræði, hvernig þeir vinna 

og hvaða leiðir þeir fara við lausnaleit. Þessar upplýsingar nýttu kennarar sér síðan við 

skipulag á áframhaldandi námi þeirra, ásamt því að læra sjálfir um hugsun nemenda því þeir 

hugsa lausnir sínar ekki eins og fullorðnir. Nemendur eru misjafnlega fljótir að þróa 

lausnaleiðir sínar og því er mikilvægt að þeir fái nægan tíma til að þróa þær og vinna að þeim 

með hlutbundnum hætti. Við lausnir á þrautum á ýmsum viðfangsefnum stærðfræðinnar 

þjálfast nemendur meðal annars í rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi. Þegar unnið er að 

þrautalausnum skiptir miklu máli að verkefnin séu á því máli sem nemendur skilja og tengist 

þeirra menningu. Dæmi um það er að það getur verið auðveldara fyrir nemendur í sveit að 

leysa þraut sem tengist sveitinni en fyrir nemendur í borg, þar sem ekki er víst að 

borgarbörnin hafi viðkomandi orð í sínum orðaforða. Einnig þarf að gæta þess að tvítyngdir 

nemendur skilji þau orð sem koma fyrir í þrautunum.  

Áherslur í stærðfræðikennslu er sá þáttur sem hafði mest áhrif á mig þegar kom að því að 

velja leið í meistaranámi mínu þar sem ég taldi þetta vera mikilvægan þátt í starfi mínu. Í 

náminu hef ég fengið margar staðfestingar á mikilvægi þess að kennari þekki vel sitt fag 

ásamt kennslufræðinni sem því tengist. Í þessu samhengi hafði grein Bauersfeld (1980) mikil 

áhrif á mig þegar ég las hana í tengslum við lestur bókarinnar Master Class in Mathematics 

Education (2014). Mér þótti sérstakt að valin væri svona gömul grein með nýrri bók og velti 

fyrir mér hverjar ástæðurnar fyrir því gætu verið. Niðurstaða mín var meðal annars sú að 

hann bendir á að erfiðlega gengur að koma á breytingum í stærðfræðikennslustofum þar 

sem nýir kennarar eru allir með reynslu úr sínum gamla skóla af því hvernig kenna eigi 

stærðfræði. Það hefur líklega ekki breyst mikið frá því Bauersfeld skrifaði grein sína og ég hef 

séð greinileg merki um þetta á kennsluferli mínum. Margir kennarar kenna nemendum eins 

og þeim var kennt sem börnum. Sem betur fer eru alltaf einhverjir kennarar sem reyna að 

gefa nemendum sínum tíma og námsgögn til að vinna með á leið sinni að skilningi. 

Menningin í kennslustofunni er undir kennaranum komin og því hvernig honum tekst til við 

að byggja hana upp í samvinnu við nemendur. Menningin sem kennari byggir upp er einnig 

undir því komin hvaða menning hefur skapast í skólanum varðandi stærðfræðinám og -

kennslu. Það getur verið erfitt fyrir einn kennara að byggja upp menningu sem byggir á 

skilningi barna þegar aðrir leggja áherslu á að nemendur læri reglur utanbókar í stærðfræði. 

Mikilvægast er að kennurum takist að byggja upp jákvæð samskipti í 

stærðfræðikennslustofunni og stuðla þannig að jákvæðu viðhorfi nemenda til 
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stærðfræðinnar. Til þess að nemendur hafi góðar aðstæður til náms þarf kennarinn að huga 

að mörgum þáttum þegar hann skipuleggur og undirbýr kennsluna. Einn af þeim þáttum eru 

kennsluaðferðirnar sem hann velur að nota. Með því að horfa til hugtakaskilnings, 

samræðna, hlutbundinnar vinnu, þrautalausna og samvinnu nemenda við undirbúning og 

skipulagningu, mætir kennarinn nemendum sínum og stýrir þeirri menningu sem ríkir í 

skólastofunni með tilliti til bakgrunns hvers og eins.  

Reynsla mín af því að nota samræður í stærðfræðikennslu fór fram úr mínum björtustu 

vonum og þess vegna tel ég þær vera mikilvæga aðferð við að gefa nemendum tækifæri til 

að ná þeirri hæfni sem að er stefnt. Þegar þessari aðferð er beitt skiptir miklu máli að kennari 

spyrji góðra spurninga en eins og Sullivan og Lilburn (2005) benda á þá þarf kennari að vera 

vel undirbúinn, búinn að semja spurningarnar fyrir tímann og að þær séu þess eðlis að 

nemendur geti ekki einungis svarað þeim með staðreyndum. Með samræðum í 

stærðfræðikennslu er hægt að vinna að því að byggja upp áhuga, efla færni og dýpka skilning 

nemenda. Til þess að ná árangri í samræðunum þurfa allir að fá tækifæri til að æfa sig í þeim, 

bæði kennarar og nemendur.  

Að mínu mati er stærðfræðikennarinn mikilvægasti þátturinn í stærðfræðikennslunni og 

hvernig hann undirbýr kennsluna og beitir fagmennsku sinni í þeim undirbúningi og við gerð 

kennsluáætlana. Þá hefur það einnig mikil áhrif á kennsluna hvaða metnað kennarinn hefur 

fyrir hönd nemenda sinna. Góðar kennsluáætlanir gera ráð fyrir að tekið sé tillit til allra 

nemenda, sem og að viðfangsefnin séu fjölbreytt, tengist daglegu lífi þeirra og hægt sé að 

leysa þau með fjölbreyttum leiðum. Til að vinna að þessu koma átta öflugar leiðir við 

stærðfræðikennslu sem Huinker og Bill (2018) settu fram að gagni og ramma skipulagið vel 

inn.  

Bekkjarstjórnun er liður í að skapa gott námsumhverfi og því skiptir máli að kennaranum 

takist vel til við að halda uppi góðum aga og bekkjarstjórn, svo að sú menning sem er ríkjandi 

í skólastofunni einkennist af virðingu og umburðarlyndi. Það má því segja að hlutverk 

kennarans sé stórt og valdamikið og því er mikilvægt að þekking hans á viðfangsefnum 

stærðfræðinnar sé góð og að hann hafi fagmennsku að leiðarljósi við skipulagningu og 

framkvæmd kennslunnar. 

Ég hef notað flestar þær hugmyndir að verkefnum, sem fylgja þessari greinargerð í minni 

kennslu til þess að gera hana fjölbreytta og gefa nemendum mínum aukin tækifæri til að 

þjálfa talnaskilning sinn. Þau eru sett fram hér í þeirri von að þau nýtist fleiri kennurum á leið 

þeirra til aukinnar fjölbreytni í verkefnavali. 
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