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Formáli 
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Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin út frá rýni í fræðileg skrif og opin-

ber gögn um stærðfræðinám og -kennslu. 

Leiðbeinandi minn var Jónína Vala Kristinsdóttir og þakka ég henni fyrir góðar og hjálplegar 

ábendingar og allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér. Sérfræðingur við vinnslu verk-

efnisins var Meyvant Þórólfsson og færi ég honum bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka samstarfsfólki mínu og stjórnendum grunnskólans sem ég 

kenni við fyrir hvatningu og stuðning sem þau hafa veitt mér. Að lokum þakka ég vinum og 

fjölskyldu fyrir þolinmæði og hvatningu í gegnum námið og elskulegum syni mínum, Styrmi 

Snæ Árnasyni, þakka ég einskæra þolinmæði og jákvæðni. Sérstaklega vil ég þakka eiginmanni 

mínum, Árna Þór Eiríkssyni, fyrir aðstoð og hvatningu en án hans stuðnings hefði ég ekki náð 
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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvað hefur verið skrifað um stærðfræðinám og -

kennslu barna á grunnskólaaldri. Sjónum var einkum beint að því sem rannsakað hefur verið 

um hvernig nemendur læra stærðfræði, mismunandi kennsluhætti og ólíkar aðferðir við náms-

mat. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig grunnskólakennarar geta skapað 

nemendum öflugt umhverfi til stærðfræðináms, hvaða hæfni kennarinn þarf að hafa til að 

skapa þetta umhverfi og hvaða áhrif námskrár og námsefni hafa á nám og kennslu. 

Rannsóknin var gerð veturinn 2019-2020 og var rýnt í fræðileg skrif og opinber gögn um 

stærðfræðinám og -kennslu. Höfundur kynnti sér kenningar um stærðfræðinám og -kennslu 

barna á grunnskólaaldri og þá þætti sem áhrif hafa á námsumhverfi í stærðfræði: hæfni 

kennara, kennsluaðferðir, kennsluhætti, námsgögn, námsmat og námskrá. Leitast var við að 

kanna hvort og hvernig þessir þættir spiluðu saman og hvernig stuðla mætti að því að 

nemendur nái hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla við lok hvers námsstigs. Á grundvelli 

niðurstaðna rannsóknarinnar voru settar fram hugmyndir um hvernig þróa mætti viðeigandi 

námsumhverfi og hvernig kennarar gætu þróað kennsluhætti sína í stærðfræði. 

Niðurstöður benda til að fjölmargir þættir hafi áhrif á stærðfræðinám nemenda og eru 

kennari og framkvæmd kennslunnar í lykilhlutverki. Mikilvægt er að kennari búi yfir þekkingu 

á viðfangsefnum stærðfræðinnar til að geta skipulagt kennslu og námsumhverfi sem styður 

nemendur til stærðfræðináms, hafi ríka samskiptahæfni bæði gangvart nemendum og sam-

starfsfólki og hæfni til að túlka námskrá og hæfniviðmið til að undirbúa kennslu þannig hún sé 

við hæfi allra nemenda. Einnig sýna niðurstöður að þekking kennara á kennslufræðum og 

hvernig hann getur nálgast nemendur á einstaklingsbundinn hátt hafi mikið að segja við undir-

búning stærðfræðikennslu. 

Kennari þarf að vera vakandi fyrir því sem fram fer í skólastofunni, fylgjast með vinnuferli 

nemenda, gefa þeim tækifæri til að nota viðeigandi hjálpargögn við vinnu sína og hvetja þá til 

að rannsaka ólíkar leiðir við lausn á verkefnum. Það er á ábyrgð kennara að skapa menningu 

innan kennslustofunnar þar sem nemendur vinna saman að lausnum verkefna, taka þátt í 

umræðum, eru hvattir til að nota tungumál stærðfræðinnar og nýta eigin skilning á viðfangs-

efni til að leysa verkefni. 
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Abstract 

Teaching Mathematics in Compulsory Schools: Supportive classroom culture 

The aim of this thesis is to study what has been written about education in mathematics and 

teaching of children of compulsory school age. The focus was mainly on what research say 

about how students learn mathematics and different teaching- and assessment methods. The 

purpose of the study was to explore how school teachers can create a powerful environment 

for mathematical education, the skills a teacher needs to create this environment, and the 

impact of curriculum and educational materials. 

In the study, which was conducted during the winter of 2019-2020, academic writing and 

official data on mathematics education and teaching was reviewed. The author introduced 

theories of mathematical learning and teaching of children in compulsory school age, factors 

that influence the learning environment in mathematics: teacher competence, teaching 

methods, study materials, assessment and curriculum. An attempt was made to examine 

whether and how these factors interact together and how students can contribute to 

achieving the learning outcomes of the compulsory school curriculum at the end of each level 

of compulsory school. Based on the results, ideas were presented on how to develop an 

appropriate learning environment and how teachers can develop their teaching methods in 

mathematics. 

The results indicate that many factors influence students mathematical learning where the 

teacher and the teaching practice are in a key role. Teachers need knowledge of mathematical 

subjects in order to be able to organize teaching and learning environments that support 

students in mathematics, have strong communication skills for both students and colleagues, 

and the ability to interpret curriculum and learning skills to prepare for teaching appropriate 

for all students. The results also show that teachers knowledge of pedagogy and how teachers 

can approach students individually has a lot to say in the preparation of mathematical 

teaching. 

According to the literature examined in this study, teachers need to be vigilant about what 

goes on in the classroom, monitor how students work, give them the opportunity to use 

appropriate resources for their work, and encourage them to explore different ways to 

solutions. The teacher is responsible for creating a classroom culture where students work 

together on solutions, participate in discussions, are encouraged to use the language of 

mathematics, and use their own understanding of mathematics to solve tasks. 
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1 Inngangur 

Ritgerðin er um stærðfræðinám og -kennslu á grunnskólastigi. Rannsóknin byggir á rýni í fræði-

leg skrif og opinber gögn um þá þætti sem hafa áhrif á námsárangur nemenda í stærðfræði. 

Kennari þarf að huga að mörgun þáttum við skipulag, undirbúning og úrvinnslu kennslunnar 

svo nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem liggja til grundvallar. Því er mikilvægt að hann sé 

tilbúinn til að efla eigin þekkingu á stærðfræðinámi og -kennslu til að skilja hvað felst í að vera 

góður stærðfræðikennari. 

1.1 Hvatinn að vali á viðfangsefni 

Ég starfa sem grunnskólakennari og er þetta áttunda starfsárið mitt. Ég hef síðustu ár haft 

umsjón nemenda í 5., 6. og 7. bekk og séð um kennslu í stærðfræði, íslensku, samfélagsfræði 

og náttúrufræði. Eftir útgáfu núgildandi aðalnámskrár árið 2013 skipulagði sveitarfélagið, sem 

ég starfa fyrir, vinnustofur þar sem grunnskólakennarar innan sömu árganga ræddu áherslur 

aðalnámskrár og leiðir til að mæta nýjum hæfniviðmiðum hennar. Þessar umræður voru svo 

nýttar til að móta nýja skólanámskrá innan hvers grunnskóla. Ég tók eftir því á fundum, bæði 

innan og utan þess skóla sem ég starfa við, að margir kennarar virtust eiga erfitt með að 

aðlagast breyttri hugsun, það er velja námsefni og kennsluaðferðir sem hæfir þeim hæfnivið-

miðum sem nemendur eiga að ná. Þeir voru vanir að skipuleggja kennslu þannig að nemendur 

vinni og klári verkefni í námsbókum. Þegar innleiðing aðalnámskrár og mótun skólanámskrár 

fór af stað innan þess skóla sem ég starfa við var okkur skipt niður á námsgreinar þar sem ég 

var í hópi þeirra sem unnu að stærðfræði á miðstigi. Eftir það fór ég að átta mig á tengslum 

milli hæfniviðmiða í stærðfræði, skilningur minn jókst og mér fannst ég geta nýtt þekkingu 

mína á stærðfræði og stærðfræðikennslu til gagns. Þó fannst mér eitthvað vanta til að ná að 

fullmóta þá mynd sem var í kollinum á mér. 

Eftir að ég byrjaði og var komin af stað í meistaranámi í kennslufræðum við Háskóla Íslands 

fékk ég hugmynd að þessu verkefni. Í fyrstu stefndi ég að því að skoða hvernig kennarar á 

miðstigi geti skapað námsumhverfi í stærðfræði þannig að nemendur hafi tök á að ná hæfni-

viðmiðum. Þegar leið á vinnslu verkefnisins sá ég að efnið sem ég var búin að safna saman á 

jafnt við um öll námsstig grunnskólans. Ég sá að með því að breyta áherslum ritgerðarinnar 

gæti ég tekið saman þætti sem hafa áhrif á námsumhverfi nemenda til að ná hæfniviðmiðum 

í stærðfræði við lok hvers námsstigs. 

Ég reyni að vinna markvisst að því að undirbúa stærðfræðikennslu með hæfniviðmiðin í 

huga og finna leiðir til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefnum stærðfræðinnar. Til þess þarf 
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ég að huga að námslegum þörfum hvers nemanda og finna námsefni sem hæfir þeim hæfni-

viðmiðum sem liggja til grundvallar. Þannig fór af stað hugsun um hvernig ég gæti skapað 

nemendum öflugt námsumhverfi þannig þeir gætu lært stærðfræði og náð hæfniviðmiðum. 

1.2 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvernig kennarar í grunnskólum geta skapað nemendum 

öflugt umhverfi til stærðfræðináms, hvaða hæfni kennarinn þarf að búa yfir til að skapa þetta 

umhverfi, hvernig nemendur læra stærðfræði og hvaða áhrif námskrár og námsefni hafa á 

nám og kennslu. Markmiðið er að rannsaka hvað hefur verið skrifað um nám og kennslu í 

stærðfræði, hvernig nemendur læra stærðfræði, mismunandi kennsluhætti og ólíkar aðferðir 

við námsmat. Fjallað er um kenningar um stærðfræðinám og -kennslu, þroskaferli nemenda 

og þætti sem hafa áhrif á stærðfræðinám nemenda eins og hæfni kennara, námsaðferðir, 

kennsluhætti, námskrár, leiðir við námsmat og hæfniviðmið. 

Ég tel mig geta nýtt vinnuna sem ég hef lagt í verkefnið til að efla fræðilega þekkingu mína 

á hvað felst í að vera góður stærðfræðikennari og hvernig ég get stutt nemendur mína við að 

efla stærðfræðilega hugsun sína. Með því að setja fram hugmyndir um hvernig þróa megi 

öflugt námsumhverfi og hvernig kennarar geta þróað eigin kennsluhætti í stærðfræði til að 

mæta námslegum þörfum nemenda á fjölbreyttan hátt vonast ég til að gefa bæði sjálfri mér 

og öðrum hugmyndir að leiðum sem koma að gagni í stærðfræðikennslu. 

1.3 Rannsóknarspurning 

Margir þættir hafa áhrif á hvernig nemendur læra stærðfræði og byggja upp stærðfræðilega 

hugsun. Kennarinn gegnir þar lykilhlutverki og mikilvægt að hann hugi að fjölbreyttum leiðum 

við undirbúning og skipulag kennslustunda, til að mynda hvaða hæfni ætlast er til að 

nemendur hafi náð þegar námslotu lýkur. Þá skiptir máli að leita leiða sem hæfa nemendum 

svo þeir geti stundað stærðfræðinámið, aukið þekkingu sína á viðfangsefni og náð hæfnivið-

miðum sem að er stefnt. 

Með rannsóknarvinnu minni leita ég svara við rannsóknarspurningunni: 

• Hvernig námsumhverfi þarf kennarinn að skapa svo nemendur geti lært stærðfræði á 

sem áhrifaríkastan hátt? 

Til að svara því mun ég hafa eftirfarandi undirspurningar að leiðarljósi: 

• Hvaða hæfni þarf kennarinn að hafa til að skapa þetta umhverfi? 

• Hvað segja rannsóknir um hvernig nemendur læra stærðfræði? 

• Hvert er hlutverk námskrár og námsefnis í ferlinu? 
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Gögnum var safnað með lestri rannsóknargreina, fræðirita, bóka og opinberra gagna með það 

að markmiði að skoða hvað hefur verið skrifað um stærðfræðinám og -kennslu barna í grunn-

skólum. Lesefni sem valið var að nota við vinnslu ritgerðarinnar voru ýmist bækur og greinar 

sem ég hef lesið í kennaranámi mínu ásamt eldri greinum sem fræðimenn hafa vísað í. Einnig 

nýtti ég lesefni sem mér var bent á að skoða þegar ég leitaði ráða og ræddi verkefnið við aðra. 

Með vali á þessari aðferð leitast ég við að dýpka skilning minn á hvað felst í góðri stærðfræði-

kennslu, hvernig ólíkar aðferðir í kennsluháttum og við námsmat hafa áhrif á nám nemenda 

og hvað ég sem kennari þarf að gera til að nemendur nái árangri í stærðfræði. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla auk formála og ágrips. Í inngangskafla geri ég grein fyrir bakgrunni 

mínum, tilgangi og markmiðum ritgerðarinnar. Einnig kynni ég rannsóknarspurningar sem 

hafðar eru að leiðarljósi, aðferð við gagnaöflun og lýsi uppbyggingu ritgerðarinnar. Annar kafli 

er um nám og kennslu í stærðfræði. Þar er fjallað um kenningar í tengslum við stærðfræðinám 

og -kennslu, þroskaferli barna og þætti sem snúa að stærðfræðikennslu til náms; hvernig koma 

má til móts við ólíkar þarfir nemenda, samspil kennara og nemenda og mismunandi kennslu-

hætti. 

Í þriðja kafla er fjallað um námskrár, tilgang þeirra og áherslur. Þar er fjallað um hvað felst 

í endurgjöf, hæfniviðmiðum, ólíkum aðferðum við námsmat og hæfniviðmiðum í stærðfræði. 

Fjórði kafli er um aðalnámskrá grunnskóla og hvernig henni er skipt í almennan hluta og greina-

svið. Þar er rætt um áherslur, hæfni, hlutverk kennara, námsmat og hæfniviðmið í stærðfræði. 

Fimmti kafli er samantekt og umræður. Þar dreg ég saman efni ritgerðarinnar, tengi við 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru fram í upphafi og lýsi eigin hugmyndum um þau atriði 

sem ég tel mikilvægt að kennari hafi í huga til að ná að skapa öflugt námsumhverfi fyrir 

nemendur. Í lokaorðum segi ég frá markmiðum og dreg saman það sem ég lærði af 

rannsókninni. 
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2 Nám og kennsla í stærðfræði 

Fræðigreinin stærðfræði er mörg þúsund ára gömul og fundist hafa forn talnakerfi, yfir 20.000 

ára gömul, sem sýna að menn voru þá farnir að beita samlagningu og frádrætti með því að 

nota ýmiss konar tákn. Menn hafa rannsakað þessi tákn og telja líklegt að þau séu til dæmis 

upphafið að skilningi manna á sólarhringnum og skiptingu árstíða eftir reglubundnum breyt-

ingum á veðurfari sem leiddu síðan til talningar í árum. Þetta forna táknkerfi er mjög ólíkt því 

sem við þekkjum og notum í dag en þó sjá fræðimenn að þau eru sambærileg því tugakerfi 

sem menn nota nú til dags (Hansen, Skott og Jess, 2007). Samkvæmt Freudenthal (1973) er 

hugmyndin um reikning eldri en ritunin sjálf. Með því á hann við að menn hafi notað tákn í 

stað tölustafa við útreikninga sína en ekki tölustafi og bókstafi. Til að mynda segir hann að um 

3000 f.Kr. hafi Babýloníumenn þróað grunnaðferðir í reikningi og algebru tengdar vinnu með 

lengd og breidd, þó ekki með bókstöfum eins og gert er í dag. Reikningur og reikningsaðferðir 

hafi síðan þróast í gegnum aldirnar, rétt eins og ritun bókstafa og tölustafa, og að í kringum 

árið 1950 hafi kennsla í nútíma stærðfræði verið komin á á öllum skólastigum. Þegar byrjað 

var að kenna og nota stærðfræði við daglega iðju var það vegna notagildis hennar og sagði 

Freudenthal (1973) að það ætti enn við, þá sérstaklega vegna þeirrar þróunar sem hafði orðið 

í tækni og vísindum og á það einnig við nú hálfri öld seinna. 

2.1 Kenningar um nám og kennslu í stærðfræði 

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram í tengslum við stærðfræðinám og stærðfræði-

kennslu. Ernest (2014) hugleiðir spurninguna: Hvað er stærðfræði? Hann útskýrir svar sitt frá 

sjónarhorni heimspekinnar og notar meðal annars hugtakið algildishyggja (e. absolutism) og á 

þá við að stærðfræðiþekking sé örugg og hlutlæg þekking. Til nánari skýringar lýsir hann 

þremur grunnkenningum sem nýttar eru í heimspeki stærðfræðinnar nú á dögum. Þessar 

kenningar eiga það sameiginlegt að gert er ráð fyrir að byrja þurfi á að þekkja og skilja undir-

stöðuatriði og síðan sé byggt ofan á og bætt við þekkingu. Þær eru innsæishyggja (e. 

intuitionism), rökhyggja (e. logicism) og formalismi. 

Innsæishyggja byggir á því að hver einstaklingur búi yfir ákveðinni grunnþekkingu á tölum 

og rúmfræði og ætti út frá þeim grunni að geta bætt við þekkingu sína á stærðfræði (Ernest, 

2014). Þessi kenning fellur að mati Ernest um sjálfa sig því ekki sé gert ráð fyrir ýmsum þáttum 

stærðfræðinnar, til að mynda mengjafræði (e. set theory). Samkvæmt rökhyggju þarf að skil-

greina hugtök stærðfræðinnar á rökrænan hátt og að allan stærðfræðilegan sannleika sé hægt 

að leiða út frá rökrænum frumsendum. Ernest segir þó galla vera á kenningunni því ekki sé 

hægt að byggja stærðfræðina eingöngu á rökfræði, það er að segja grundvallarreglur séu ekki 

allar komnar til vegna rökfræði. Með öðrum orðum þá eru margar reglur í stærðfræði sem 
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byggja á rökfræðilegum grunni og sönnunum, líkt og regla Pýþagóras um hliðarlengdir í rétt-

hyrndum þríhyrningum. Einnig eru reglur sem komu fram með öðrum hætti, líkt og Fibonacci-

runa en með henni sýndi Leonardo Fibonacci fram á hvernig kanínur fjölga sér (Jón Kr. Arason, 

2001). Samkvæmt formalisma er hægt að yfirfæra allar stærðfræðilegar kenningar yfir í form-

legar kenningar, tákn á blaði og reglur um hvernig eigi að nota slík tákn (Ernest, 2014). Ernest 

segir að þar sem formlegar kenningar séu ófullkomnar sé ekki hægt að sýna fram á að þær séu 

lausar við mótsagnir. Hann bendir einnig á að þrátt fyrir að þessar kenningar standist ekki sé 

formalismi sú kenning sem margir nemendur þekkja, það er að segja nemendur læra að skilja 

og nota táknmál stærðfræðinnar við vinnu sína. Ernest útskýrir einnig platónisma og segir að 

um sé að ræða eina þekktustu kenningu meðal stærðfræðinga og heimspekinga. Hann segir 

kenninguna gefa svar við spurningunni: Hver eru viðfangsefni stærðfræðinnar? Viðfangsefni 

stærðfræðinnar séu raunveruleg og megi finna í umhverfinu. Með þessu er átt við að stærð-

fræðilegur sannleikur er eitthvað sem er uppgötvað en ekki búið til eða skapað. 

Skeikulleikahyggja (e. fallibilism) er kenning sem ögrar bæði platónisma og algildishyggju. 

Ernest (2014) lýsir henni þannig að stærðfræðin verði til í gegnum félagsleg samskipti, að 

stærðfræðiþekking sé skeikul og hana megi endurskoða, bæði hvað varðar sannanir og hugtök. 

Þar sé áhersla lögð á vinnubrögð og mannlegar hliðar, ekki að til sé ein leið að stærðfræði-

þekkingu en einnig að þekking og skilningur á stærðfræði nái ekki endanlegu eða fullmótuðu 

formi. Sjónarmið skeikulleikahyggjunnar sé ekki á þá leið að stærðfræði sé hrein og óhlutstæð 

þekking heldur samspil félagslegrar starfsemi sem hver um sig á sér sögu tengda einstak-

lingum, stofnunum og félagslegum aðstæðum, táknum, tilgangi og valdakerfi. Nefna má fræði-

lega stærðfræði, skólastærðfræði og menningarbundna óformlega stærðfræði sem dæmi um 

stærðfræði á mismunandi sviðum (Ernest, 2014) og því má segja að vinna með stærðfræði sé 

tengd eðli, bakgrunni og menningu hvers einstaklings. 

Atferlishyggja (e. behaviourism) er kenning sem byggir á rannsóknum Pavlov, Thorndike, 

Watson og Skinner á þjálfun dýra. Samkvæmt kenningunni eru allar athafnir viðbrögð og 

svörun við áreiti úr umhverfinu og byggir á umbun og refsingu en það eru aðferðir sem eru 

mikið notaðar í kennslu. Umbun er hægt að veita með margvíslegum hætti eins og hrós, klapp 

á öxl, límmiði eða stimpill þegar vel gengur. Dæmi þessu tengt er þegar nemendur eiga að læra 

margföldunartöflurnar utanbókar, kennari hengir upp lista með nöfnum nemenda og þegar 

nemandi hefur lært eina töflu fær hann límmiða eða stimpil við nafn sitt. Refsingu er einnig 

beitt á margvíslegan hátt, til dæmis forréttindamissir, eftirseta eða aukin heimavinna (Lerman, 

2014). Þegar kennari veitir nemanda áminningu eða gagnrýnir hann getur það leitt til áfram-

haldandi hegðunar vegna þeirrar athygli sem nemandinn fær, þetta á líka við í samskiptum 

nemenda sín á milli (Schneider, 2012). Þessa kenningu gagnrýndu Vygotsky og Piaget og sögðu 

hana ófullnægjandi. 
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Kenningar um hugsmíði (e. constructivism) byggja á kenningu Jean Piaget um vitsmuna-

þroska einstaklings. Hann byggði kenningu sína á náttúruvísandalegum bakgrunni og sam-

kvæmt honum verði að eiga sér stað aðlögun en það gerist þegar jafnvægi næst á milli líf-

verunnar sjálfrar og umheims hennar. Aðlögun lífveru skiptir hann í tvo þætti, annars vegar 

samlögun (e. assimilate) og hins vegar aðhæfing (e. accommodate). Munurinn felst í að með 

samlögun er lífveran að bregðast við innbyggðum forsendum en með aðhæfingu er lífveran að 

endurbæta eigin þroska. Þessa lýsingu notar Piaget til að útskýra tengsl milli mannlegs skiln-

ings og líffræðilegrar aðlögunar. Þessu má lýsa þannig að einstaklingur aðlagar sig að breyt-

ingum með samlögun og aðhæfingu, það er að segja einstaklingur þróar eigin skilning með því 

að meðtaka og bæta nýrri þekkingu við þá sem fyrir er (samlögun) og lærir að nýta þessa nýju 

þekkingu í daglegu lífi (aðhæfing) (Skott, Jess og Hansen, 2011). Lerman (2014) setur þetta 

þannig fram að samkvæmt hugsmíðihyggjunni bregst einstaklingur við áreiti með því að tengja 

hugsanir við eigin reynslu, það er að segja barn aðlagar veruleikann að eigin hugmyndum. 

Þegar hugsmíðihyggjan er tengd við nám felur hún í sér að nemandi byggir upp þekkingu út 

frá eigin reynsluheimi og þar sem reynsla og bakgrunnur einstaklinga er aldrei nákvæmlega 

eins leiðir það til þess að engir tveir nemendur hafa nákvæmlega sama skilning eða þekkingu 

á viðfangsefni. Með því að fá tækifæri til að byggja upp þekkingu út frá eigin reynslu gefst þeim 

tækifæri til að dýpka eigin skilning á viðfangsefninu. 

Á 8. áratug seinustu aldar kom Ernst von Glasersfeld fram með kenningu sína um róttæka 

hugsmíðihyggju. Samkvæmt honum byggir einstaklingur upp þekkingu með vitrænum hætti, 

það er að segja hugsmíði felst í að aðlaga og koma skipulagi á eigin skilning en ekki að uppgötva 

veruleikann (Lerman, 2014). Þegar talað er um nám með tileinkun vísa Skott og félagar (2011) 

í róttæku hugsmíðihyggju von Glasersfeld en með henni eru færð rök fyrir grundvallar-

sjónarmiðum á sviði stærðfræðimenntunar. Þessi sjónarmið hafa haft mikil áhrif á kennslu í 

stærðfræði og má segja að með kenningunni hafi hugmyndir sem lúta að námi og þekkingu 

sem einstaklingsbundna komið fram, það er að segja hver einstaklingur býr yfir eigin þekkingu 

og getur þar af leiðandi einungis byggt upp þekkingu sína út frá eigin reynslu. Þetta má orða 

þannig að hver einstaklingur byggir upp þekkingu á virkan hátt og skilningur fæst með því að 

koma skipulagi á reynsluna. Þetta telja Skott og félagar að geri hugsmíðihyggju von Glasersfeld 

róttæka og að sá heimur sem við þekkjum og skiljum hafi áhrif á hvernig við samræmumst og 

myndum tengsl við það sem á sér stað í kringum okkur. 

Lerman (2014) lýsir félagslegum kenningum um hugsmíði þannig að þó afrakstur byggist á 

hugsun hvers einstaklings hafi félagsleg þátttaka einnig áhrif á þekkingarsköpum nemenda. 

Samvinna nemenda eða innlagnir og útskýringar kennara geta að mati Skott og félaga (2011) 

haft mikið að segja um það hvernig sameiginlegur skilningur nemenda á hugtökum og 

aðferðum verði til og því sé mikilvægt að samskipti fari fram með þeim hætti að nemendur fái 



14 

tækifæri til að þróa eigin skilning á viðfangsefninu. Sú vinna getur farið fram með margvís-

legum hætti en til að árangur náist er mikilvægt að kennari hafi í huga að nemendur eru 

einstaklingar og að þeir fara í gegnum vitsmunalegt þroskaferli sem hefur áhrif á hvernig 

hugsun þeirra mótast og þroskast. 

Lev Vygotsky setti fram hugmyndir um félags-menningarlega skólann, oft nefnt þátttöku-

samlíkingin, en meginhugmyndin er sú „að þróa skilning á því hvernig hið sérstaka, sem felst í 

því að vera manneskja, tengist félagslegri og menningarlegri þróun mannsins“ (Skott o.fl., 

2011, bls. 99). Það sem gerir menn ólíka öðrum lífverum segir Vygotsky (1978) vera hin æðri 

hugarstarfsemi og felst meðal annars í skynjun, hugsun, minni og athygli. Einnig er hin æðri 

hugarstarfsemi háð menningu hvers einstaklings og hefur áhrif á hvernig hann skynjar 

umheiminn. Þá er það fyrst og fremst vegna tungumálsins og notkun þess sem æðri hugar-

starfsemi á sér stað en með því að nota tungumálið er einstaklingur að koma skipulagi á eigin 

hugsanir. Þátttaka nemenda í umræðum tengdum viðfangsefni hefur áhrif á uppbyggingu 

skilnings þeirra á viðfangsefninu sjálfu sem og hugtökum og aðferðum (Skott o.fl., 2011; 

Vygotsky, 1978). Það er að segja nemendur öðlast félagslegan skilning á notkun hugtakanna 

sem unnið er með og nýta þá þekkingu til að gera að sinni eigin. 

Kenningar líkt og þær fjallað hefur verið um, gefa kennurum sýn á mikilvægi þess að 

nemendur skilji og læri inn á umhverfið í kringum sig svo þeir geta verið með og tekið þátt í 

því sem á sér stað. Skilningur nemenda á umhverfinu og því sem á sér stað í kringum þá hefur 

áhrif á hvernig þátttöku þeirra bæði innan skólans sem utan er háttað. Það eru þó fleiri þættir 

sem hafa áhrif á nám nemenda og hvernig þeir læra, til að mynda þroski en um þann áhrifaþátt 

verður fjallað í næsta hluta. 

2.2 Þroski einstaklings hefur áhrif á nám 

Piaget (1930) setti fram hugmyndir um þroskaferli eða umbreytingaferli hvers barns þar til það 

verður fullorðið. Í upphafi sé um að ræða afstæðishyggju hugmynda sem felst í að meðvitund 

barns um eigin persónuleg einkenni og sjónarhorn verði smátt og smátt sýnileg og það fari að 

bera á gagnkvæmni milli eigin sjónarhorna og annarra, það er barnið lærir smám saman að 

þekkja og greina á milli eigin sjónarhorna og meðtaka að aðrir gætu horft á hluti með öðrum 

hætti. Næsta skref segir Piaget vera umbreytingaferli andlegra tilrauna til að taka þátt í sam-

skiptum með rökrænum hætti. Loka skrefið sé síðan alhæfing en þá er barnið komið á þann 

aldur að skilningur á umhverfi sé orðinn flóknari. Barnið áttar sig á mikilvægi þess að taka þátt 

og vera virkt í samskiptum við aðra, bæði með hlustun og tali, til að átta sig á og skilja 

umhverfið til fulls. 

Til nánari útskýringar er gott að fara yfir hvernig Piaget lýsir vitsmunaþroska barna frá 

fæðingu til fullorðinsára. Hann skiptir vitsmunaþroskanum í fjögur stig, það er skynhreyfistig 
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(0-2 ára), foraðgerðastig (2-6 ára), stig hlutbundinna aðgerða (6-12 ára) og stig formlegra 

aðgerða (12-19 ára). Á skynhreyfistigi samanstendur þroski barna af því að samræma skynjun 

og einfalda hreyfivirkni og þau byrja að eiga meðvituð samskipti við umheiminn. Á foraðgerða-

stigi eru börn farin að nota tákn, orð og bendingar en greina ekki mun á eigin sjónarhorni og 

sjónarhorni annarra og skilja oft ekki orsakatengsl. Á stigi hlutbundinna aðgerða byrjar barn í 

grunnskóla, það öðlast færni til að koma rökréttri hugsun í framkvæmd, skipuleggja vinnu sína, 

tekur þátt í umræðum með því að tala og hlusta og áttar sig á orsakatengslum. Á stigi formlegra 

aðgerða er barn farið að hugsa á rökréttan og markvissan hátt, sjá tengsl milli vandamála eða 

atriða og sýna áhuga á sjálfstæðri hugsun (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Vitsmunaþroski 

barns mætti því segja að hefjist á einfaldri hugsun og skynjun á umhverfið sem eykst jafnt og 

þétt með árunum. 

Cole og félagar (2005) vísa í rannsókn Piaget á því hvernig börn þróa þekkingu sína á varð-

veislu magns til að lýsa betur þroskaferlinu. Á borði eru þrjú glös, tvö þeirra eru alveg eins og 

innihalda sama magn vökva en þriðja glasið sem er bæði hærra og mjórra er tómt. Börnin sjá 

þegar innihaldi annars glassins er hellti yfir í háa glasið og eiga að segja til um í hvoru glasinu 

sé meiri vökvi. Börn á aldrinum 3-4 ára segja að hærra glasið innihaldi meiri vökva og sé það 

vegna þess að vökvinn nái hærra upp í háa glasinu. Börn 5-6 ára sjá að taka þurfi vídd glasanna 

til greina, ekki bara hversu hátt vökvinn nær, en eru ekki farin að skilja til fulls hvernig þau geti 

borið saman magn vökva til að sjá hvort glasið innihaldi meiri vökva. Cole og félagar segja að 

samkvæmt Piaget séu 8 ára börn farin að skilja varðveislu magns, þau sjái að þrátt fyrir að 

þriðja glasið sé hærra og mjórra hafi ekki orðið breyting á magni og því sé magnið af vökva það 

sama. Piaget (1930) segir að börn á aldrinum 7-8 ára séu farin að átta sig á orsakatengslum og 

um 11-12 ára séu þau að ná fullum skilningi á þeim. Áherslur Piaget snéru að vitsmunalegum 

þroska og að barn þrói eigin skilning með því að prófa sig áfram. 

Vygotsky rannsakaði einnig þroska einstaklings en út frá menningar-sögulegum tengslum 

og sagði hann að viðbrögð einstaklings við áreiti byggi á miðlun, túlkun eða útskýringum 

annarra, til dæmis foreldra, vina, kennara eða námsbóka. Samkvæmt Vygotsky þroskast 

einstaklingur í samfélagi við aðra þegar hann meðtekur menningarleg gildi í samfélaginu og 

gerir að sínu eigin (Lerman, 2014). Vygotsky setti fram kenningu um svæði mögulegs þorska 

(e. zones of proximal development) en hugmyndin kom fram eftir að hann lýsti afstöðu sinni 

til þriggja sjónarhorna í tengslum við nám og þroska. Fyrsta sjónarhornið er að barn eigi að 

hafa náð ákveðnum þroska til að geta lært ákveðna hluti og tengir Vygotsky þetta við 

þroskakenningu Piaget, það er að segja að námslegur þroski sé afleiðing af líffræðilegum 

þroska. Annað sjónarhornið vísar í að nám og þroski sé það sama og tengir það við atferlis-

hyggju, það er að segja að ekki sé gerður greinarmunur á hugtökunum því þroski felist í að 

einstaklingur verði færari í framkvæmd athafna. Þriðja sjónarhornið er að nám og þroski eigi 
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sér stað á sama tíma og séu því tengd, það að læra eitthvað nýtt hafi áhrif á meira en bara 

einstaklinginn sjálfan heldur einnig á almenna hugsun hans. Hann bætti síðan við fjórða sjónar-

horninu um nám og þroska en það er beintengt kenningunni um svæði mögulegs þroska og 

byggir á að nám og þroski séu hvorki aðskilin ferli né eins og eigi sér ekki stað á sama tíma, 

heldur séu nám og þroski samtengd ferli þar sem að með námi eigi að geta skapast aðstæður 

sem ýta undir þroska hvers nemanda (Skott o.fl., 2011; Vygotsky, 1978). Kenningunni um 

svæði mögulegs þroska mætti því lýsa þannig að með námi eigi að skapa rými fyrir þroska. 

Kenningu um svæði mögulegs þorska segir Vygotsky (1978) ekki fela í sér hvernig eigi að 

haga kennslu heldur sé um að ræða lýsingu á þeim árangri sem getur hlotist af félagslegri þátt-

töku. Ef nemandi fær tækifæri til að þróa eigin skilning á viðfangsefni og hugtökum í kjölfar 

samskipta á nám sér stað, sem leiðir til þroska. Þetta má orða þannig að nemandi vinnur til 

dæmis með kennara að verkefnum sem krefjast óhlutbundinnar hugsunar og þróar með 

tímanum hæfileikann til vinna að sambærilegum verkefnum á sjálfstæðan hátt (Skott o.fl., 

2011; Vygotsky, 1978). Nemendur nýta sér aðstæður á mismunandi hátt og því segir Vygotsky 

að mikilvægt sé að lýta ekki á þroska sem línulegt ferli. Kennsla hvers viðfangsefnis ætti því að 

vera með þeim hætti að nemandinn geti byggt upp þekkingu þannig að hún leiði til sjálfstæðrar 

hugsunar síðar meir. 

Vygotsky skipti þroska barna í fjögur stig, ungbarnaaldur (fyrsta æviárið), frumbernska (1-

3 ára), forskólaaldur (3-7 ára) og skólaaldur (7-13 ára) og samkvæmt hans kenningu breytist 

æðri hugarstarfsemi barna á mörkum þessara stiga. Í frumbernsku þróast mál barnsins sam-

hliða skynjun á aðstæðum, það er félagsleg samskipti og líkamlegur þroski spila saman. Þegar 

barn kemst á forskólaaldur byggist upp færni í að skipuleggja hugsanir og tengja við athafnir, 

það er að segja barnið byrjar að beita hugsun til verklegra athafna og skilningur á hversdags-

legum hugtökum eykst. Á sama tíma þróar barnið eigið minni og bætir við þekkingu út frá því 

sem það þekkir og kann fyrir. Við upphaf skólaaldurs byggist upp hugtakaskilningur barnsins 

og skilningur á fræðilegum hugtökum eykst og einnig þekking og skilningur á tilgangi og fram-

kvæmd hugsana og athafna. Á þroskastigi unglingsáranna getur barnið farið að bæta enn 

frekar við þekkingu fræðilegra hugtaka og beitir hugsun á sjálfstæðan hátt en er ekki háð for-

grunni birtingarmynda. Þroski hefur því samkvæmt Vygotsky mikil áhrif á nám og breytingar á 

æðri hugarstarfsemi fléttast saman á öllum þroskastigum (Skott o.fl., 2011). Áherslur Vygotsky 

beindust því að þeirri hugsun að þroski einstaklings eigi sér stað í samskiptum og með þátttöku 

í samfélagi. 

Kenningar þessara tveggja fræðimanna, Piaget og Vygotsky, á þroskaferli barna eru ólíkar 

en byggja báðar á mikilvægi þess að börn þroskast þegar þau byggja upp skilning og átta sig á 

tengslum ólíkra þátta. Þetta á meðal annars við um tengsl reikniaðgerða eins og samlagningar 

og margföldunar. Freudenthal (1973) tekur undir þetta og segir mikilvægt að nemendur hafi 
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góðan skilning á samlagningu og endurtekinni samlagningu til að átta sig á hugmyndinni að 

margföldun. 

Cole og félagar (2005) segja að í stærðfræðinámi sé mikilvægt að börn öðlist þekkingu á 

ákveðnum hugtökum og táknum til að geta tekist á við vinnu í tengslum við magn og form. Þau 

lýsa þremur gerðum þekkingar sem þau telja að börn þurfi að ná tökum á til að geta byggt upp 

og þróað eigin þekkingu á stærðfræði. Í fyrsta lagi sé það hugtakaþekking (e. conceptual 

knowledge), það er geta til að skilja undirstöðuatriði, í öðru lagi aðgerða-/verklagsþekking (e. 

procedural knowledge), geta til að vinna eftir röð aðgerða við lausn verkefna og í þriðja lagi 

þekking á notagildi (e. utilization knowledge), það er geta til að vita hvenær eigi að nota 

ákveðnar aðferðir. Viðfangsefni þessu tengd er til dæmis þegar börn á fyrstu árum grunn-

skólans byrja að leggja saman. Þau byrja á því að telja á fingrum þegar þau leggja saman 5 og 

7 og telja aftur til að finna svar við 7 + 5. Þau hafa ekki þróað þekkingu sína á að sjá að 5 + 7 

gefur sama svar og 7 + 5 en með tímanum læra þau að þekkja mynstrið. Þegar börn eru komin 

á miðstig, það er 10-12 ára, er þessi þekking þeim eðlislæg og einnig hafa þau bætt við þekk-

ingu á víxlreglu í margföldun, það er að 4  6 og 6  4 er í báðum tilfellum 24. Á þessum aldri 

eru börnin farin að þróa og byggja upp þekkingu á flóknari verkefnum og tengja saman reikni-

aðgerðirnar fjórar, samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. 

Reynsla og nám hefur áhrif á hvernig nemendur þróa eigin talnaskilning. Cole og félagar 

(2005) lýsa því hvernig nemendur læra að skrifa tölurnar með tölustöfum á fyrsta ári í grunn-

skóla og segja að það geti reynst mörgum erfitt. Byrjað sé á að kenna þeim að skrifa tölurnar 

frá 1 upp í 9, það er tölur sem einingar, og síðan bætist við tugir. Cole og félagar segja jafnframt 

að ekki sé ólíklegt að nemendur skrifi 206 í stað 26 þar sem þeir séu vanir að segja tuttugu og 

sex. Með þjálfun læri þeir hvernig eigi að vinna með tugakerfið og hvernig tölurnar raðast í 

sætin, það er eining, tugir, hundruð og þúsund. Nemendur vinna aðallega með heilar tölur á 

þennan hátt á yngri stigum grunnskólans og þegar þeir byrja á miðstigi bætast við hærri tölur, 

það er tugþúsund, hundraðþúsund, milljón og svo framvegis. Á miðstigi eru nemendur einnig 

að læra um brot og þá eykst skilningur þeirra á tíunda hluta, hundraðs hluta og þúsundasta 

hluta. Á unglingastigi, það er 13-16 ára, eykst skilningur enn frekar og verkefni krefjast dýpri 

skilnings á tugakerfi og notkun talna. Með þessu má sjá hvernig nemendur byggja upp og bæta 

við nýrri þekkingu til viðbótar við það sem þeir kunna fyrir. 

Margir þættir hafa áhrif á viðhorf einstaklinga til stærðfræði og nefnir Törner (2014) mat á 

kennurum sem dæmi, það er nemandi sem líkar vel við stærðfræðikennarann sinn er líklegur 

til að þykja gaman í stærðfræði og öfugt. Törner vitnar í Evans um að oft megi rekja ástæður 

þess að nemendum gangi illa í námi til tilfinninga fremur en bara vitræns þroska. Hann segir 

jafnframt að þegar kanna skuli viðhorf nemenda til námsins sé mikilvægt að hafa ýmis atriði í 

huga, til að mynda ánægju af því að læra, væntingar, vilja til að gera vel, pirring eða leiða. Hann 
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leiðir hugann að því að ef tengsl séu milli viðhorfs nemanda til viðfangsefnis og þess að nem-

andi nái árangri sé mikilvægt að kennarinn skapi jákvætt viðhorf til námsgreinarinnar. Hlutverk 

kennara sé bæði að miðla þekkingu og virkja hugrænt ferli. 

Hér má sjá að þroski barns hvort sem horft er til kenninga Piaget eða Vygotsky felur í sér 

aukinn skilning á atburðum sem eiga sér stað í umhverfinu. Það byrjar sem einföld hugsun sem 

eykst og verður flóknari eftir því sem barnið eldist og það lærir jafnt og þétt að tengja saman 

ólíka þætti í umhverfi sínu. Þetta eru þættir sem mikilvægt er að kennari hafi í huga, það er að 

þroski á sér hvorki stað á sama tíma hjá þeim öllum nemendum né við sömu aðstæður. Með 

það í huga getur kennari lagt áherslu á að finna leiðir til að skapa nemendum umhverfi sem 

leiðir til náms. 

2.3 Stærðfræðikennsla til náms 

Ernest (2014) skiptir hugmyndum og markmiðum stærðfræðinnar í tvennt, félagslega sýn og 

persónulega sýn. Félagsleg sýn sé sú mynd stærðfræðinnar sem birtist almenningi meðal 

annars í fjölmiðlum, kvikmyndum, teiknimyndum og tónlist en einnig sú mynd sem birtist í 

kennslustundum og námsumhverfi nemenda eins og umtal foreldra, jafnaldra eða annarra um 

stærðfræði. Persónuleg sýn mótist af bakgrunni, reynslu og orðræðu af ýmsum toga, til dæmis 

í skólanum og í samfélaginu. Hann segir að víða megi finna neikvæða sýn á stærðfræði og sé 

þá oft talað um að stærðfræðin sé erfið, óhlutstæð, fræðileg, köld, ofur rökrétt, ómannleg, 

rökræn, fjarlæg, huglæg og höfði bara til þeirra sem séu stærðfræðilega þenkjandi. Þessum 

atriðum megi skipta í tvennt, annars vegar aðskilin gildi þar sem lögð sé áhersla á þekkingar-

grunn og hins vegar tengd gildi, sem sé þá aðallega mannlegt atferli. 

Deila megi um, að mati Ernest (2014), hvort fyrrgreind atriði flokkist öll undir neikvæða sýn 

á stærðfræði því ef þau séu skoðuð og borin saman við algildishyggju megi sjá tengsl, það er 

að stærðfræðiþekking sé örugg, hlutlæg og persónubundin. Hann bætir við að gott sé að hafa 

í huga að sumir einstaklingar laðist að stærðfræðinni vegna reglufestu og kerfisbundinna 

aðgerða sem henni fylgi. Þá sé líka jákvæð sýn á stærðfræði og megi nefna að hún sé kraftmikil, 

verkefnamiðuð og sívaxandi á sviði sköpunar og uppfinninga með áherslu á virkni og að til séu 

margar leiðir til að komast að lausn stærðfræðiverkefna. Einnig megi segja að stærðfræðin sé 

aðgengileg, einstaklingsbundin, hentug og bjóði upp á fjölbreyttar leiðir til sköpunar og 

sveigjanleika við lausn verkefna. Samkvæmt þessu ættu allir að geta þróað með sér leiðir til að 

leysa stærðfræðitengd verkefni. 

Kennsla er ekki byggð á einfaldri kunnáttu heldur er um að ræða flókna menningar-

starfsemi sem ræðst af skoðunum og venjum innan hvers samfélags (Stigler og Hiebert, 1999). 

Í stærðfræðikennslu segir Ernest (2014) áherslur einkum beinast að hæfni nemandans til að 

leysa þrautir og fylgja reikniritum og aðferðum við lausn verkefna. Fleiri þættir eins og það að 
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nemendur séu meðvitaðir um og skilji tilgang og gildi stærðfræðinnar í samfélaginu skipti 

einnig máli. Því sé mikilvægt að kennari hafi í huga hvernig þeir geti vakið áhuga nemenda á 

stærðfræðinni og skipulagt kennsluna svo nemendur nái árangri. Tilgangur með stærðfræði-

námi er einnig mismunandi milli hópa og einstaklinga en hann endurspeglast í hugmynda-

fræði, áherslum og gildum hvers hóps. Ernest (2014) tók saman helstu atriði sem aðgreina 

hópana og hvernig hugmyndafræði og gildi gætu lýst meginmarkmiðum þeirra með stærð-

fræðinámi sem taka þurfi tillit til við stærðfræðikennslu: 

• Iðnaðarmenn: Markmið þeirra er að öðlast grundvallarfærni í stærðfræði og talna-

meðferð ásamt þjálfun í að fara eftir fyrirmælum frá yfirvaldi. Þeir eru ekki uppteknir 

af algildishyggju en leggja áherslu á að nota sannanir og reglur stærðfræðinnar til 

gagns. 

• Tæknifræðingar: Markmið þeirra er að læra grundvallarfærni og leysa hagnýt viðfangs-

efni með stærðfræði með áherslu á að þjóna hagsmunum iðnaðar og atvinnulífs og 

eru fylgjendur algildishyggju um viðeigandi þekkingu. 

• Gamlir hugvitsmenn innan stærðfræðinnar: Markmiðið er að öðlast skilning og hæfni 

í æðri stærðfræði, læra að vissu marki að meta stærðfræðina sem slíka og eru fylgj-

endur algildishyggju um hreina skipulagða þekkingu. 

• Framsæknir kennarar: Markmiðið er að öðlast sjálftraust, virkja sköpunargleði, fram-

takssemi og virkni hvers og eins með stærðfræði og eru fylgjendur algildishyggju um 

að hrein þekking er persónubundin. 

• Almennir kennarar: Markmiðið er að skoða stærðfræði með gagnrýnum hætti, efla 

nemandann sem gagnrýninn þjóðfélagsþegn með gott vald á því sem lítur að stærð-

fræði og eru fylgjendur þess að stærðfræðiþekking miði að félagslegum þáttum og 

fjölbreyttum vinnubrögðum. 

(2014, bls. 7) 

Hér má sjá hvernig markmið og áherslur í stærðfræðinámi og -kennslu geta verið mismunandi 

milli hópa. Ernest lýsir einnig rannsókn á viðhorfi grunnskólakennara í yngri bekkjum til stærð-

fræðikennslu og segir að þar komi fram þrjár meginstefnur. Tengslasinnar (e. connectionists) 

séu þeir sem leggi áherslu á lausnaleiðir nemenda og að ýta undir stærðfræðileg tengsl, yfir-

færslusinnar (e. transmissonists) séu þeir sem leggi áherslu á kennsluna og líti á stærðfræði 

sem safn af aðskildum þjálfunaræfingum og aðferðum, og uppgötvunarsinnar (e. discoverists) 

séu þeir sem leggi áherslu á námið og að stærðfræðin sé eitthvað sem nemendur uppgötva. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengslasinnaðir kennarar náðu bestum árangri í 

kennslu, því þeir hafi lagt áherslu á stærðfræðilega hæfni nemenda og að nemendur geti bæði 

notað stærðfræðina og lært að meta hana. 

Freudenthal (1973) var hollenskur fræðimaður sem rannsakaði og setti fram ýmsar hug-

myndir um stærðfræðinám og -kennslu. Hann sagði mikilvægt að stærðfræðinám væri tengt 
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raunheimi nemenda og viðfangsefni ætti að sama skapi að vera tengt raunverulegum hlutum 

í umhverfinu. Hann taldi að ef nemendur nái að mynda tengsl við viðfangsefni með þessum 

hætti byggi þeir upp þekkingu. Þátttaka er, samkvæmt Freudenthal, einnig mikilvægur þáttur 

í að byggja upp og þróa skilning á viðfangsefni, aðferðum og notagildi. Áhersla í stærðfræði-

námi eigi þar af leiðandi að miða að því að nemandinn öðlist skilning á viðfangsefninu sjálfu 

sem og að byggja upp skilning á tengslum milli mismunandi viðfangsefna innan stærð-

fræðinnar. Góð stærðfræðikennsla eigi sér stað þegar nemendur fái tækifæri til að prófa sig 

áfram og ræða saman en stanslausir fyrirlestrar í algjörri þögn gagnist nemendum lítið. Þó séu 

munnlegar innlagnir á viðfangsefni betri en kennsla þar sem lögð sé áhersla á notkun bóka. Því 

sé mikilvægt að kennari þekki og skilji inntak þess viðfangsefnis sem á að kenna, ekki bara rétt 

áður en kennsla fer fram heldur að kennari sé búinn að kynna sér viðfangsefnið vel áður en 

undirbúningur kennslunnar hefst. Freudenthal taldi einnig að kennsla í stærðfræði og hvernig 

einstaklingar skilja og nota stærðfræði sé háð menningu hverrar þjóðar sem og bakgrunni 

hvers einstaklings. Því sé spurningin ekki hvort kennt sé um viðfangsefni stærðfræðinnar 

heldur hvernig það sé gert. Ekki skipti máli hvernig stærðfræði hafi þróast í gegnum aldirnar 

heldur að viðfangsefni stærðfræðinnar séu kennd þannig að hún nýtist einstaklingum í daglegu 

lífi og þekking stuðli að áframhaldandi þróun. Með góðum undirbúningi aukist öryggi kennara 

í kennslu því nemendur finni það vel ef kennarinn sé óöruggur. 

Að mati Freudenthal (1973) snýst kennslan fyrst og fremst um fimm meginþætti: námskrár, 

námsbækur og kennsluáætlanir, próf og námsmat, fræðilegar kennslurannsóknir og rann-

sóknir á tilraunakennslu. Tengsl námskrár við kennsluna segir hann vera túlkunaratriði, 

kennarar túlki innihald á ólíka vegu en námskráin sé til þess fallin að gefa kennurum ákveðinn 

ramma um viðmið að námsmarkmiðum. Námsbækur eru margar og mismunandi og segir hann 

að ekki sé ólíklegt að meðalkennari sem noti námsbók sem viðmið í kennslu til að ná náms-

markmiðum styðji nemendur sína betur til að öðlast skilning en góður kennari sem bindur sig 

við að kenna efni bókarinnar. Próf og annað námsmat séu mikilvægir þættir til að meta árangur 

af vinnu nemenda. Seinustu tvo þættina tengir hann við þróun kennara í starfi og á þá við að 

með fræðilegum kennslurannsóknum sé kennarinn að efla kennslufræðilegan skilning sinn til 

að bæta kennsluna. Kennarinn geti framkvæmt rannsóknir á eigin kennslu sem og annarra og 

nýtt upptökur og skráningar til endurbóta í eigin starfi. Áherslur af þessu tagi hafa komið fram 

hjá fleirum síðustu ár. 

Árið 2003 var haldinn fyrirlestur og málþing við Kennaraháskóla Íslands þar sem Mogens 

A. Niss kynnti skýrslu starfshóps frá Danmörku um stærðfræðimenntun. Með skýrslunni, sem 

nefnist KOM-skýrslan, er leitast við að skoða hvað felst í að læra stærðfræði og hvað felst í því 

að vera góður stærðfræðikennari (Niss og Højgaard-Jensen, 2002; Niss, 2011). Til að svara fyrri 

spurningunni byrjar Niss (2011) á að skilgreina stærðfræðilega hæfni. Í henni felst þekking 
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einstaklings, það er að skilja og kunna að nota stærðfræði í ólíkum aðstæðum, geta til að skilja 

samhengi milli viðfangsefna stærðfræðinnar og geta til að rökstyðja eigin skoðun á aðferðum 

og lausnum. Stærðfræðiþekking sé því megininntak stærðfræðilegrar hæfni. Í skýrslunni er 

stærðfræðilegri hæfni skipti í átta hæfniflokka, þar sem fyrstu fjórir tengjast hæfni til að spyrja 

spurninga og svara með stærðfræði og seinni fjórir hæfni til að nota tungumál og verkfæri 

stærðfræðinnar. Kristín Bjarnadóttir (2003) tók saman skýrslu Niss og Højgaard-Jensen frá 

árinu 2002 og tengir eigin hugleiðingum. Hæfniflokkunum átta lýsir Kristín á eftirfarandi hátt: 

• Hæfni til að beita stærðfræðilegri hugsun við notkun hugtaka og fullyrðinga, vita hvaða 

spurningar teljast stærðfræðilegar og geta sett fram og svarað spurningum tengdar 

stærðfræði. 

• Hæfni til að leysa stærðfræðiverkefni og þrautir á sjálfstæðan hátt, eins og að þekkja 

hvaða upplýsingar úr texta skipta máli til að lausn fáist og rökstyðja lausnina. 

• Hæfni til að búa til, greina og nota líkön á viðeigandi hátt í stærðfræði, meta upplýs-

ingar úr umhverfinu og vinna úr þeim. 

• Hæfni til að rökstyðja með stærðfræði, bæði formleg og óformleg en einnig að skilja 

og meta rök frá öðrum og greina mun á aðal- og aukaatriðum. 

• Hæfni til að setja fram stærðfræðiverkefni og lausnir á mismunandi hátt, líkt og að átta 

sig á tengslum ólíkra framsetninga. 

• Hæfni til að nota táknmál stærðfræðinnar. 

• Hæfni til að taka þátt í samskiptum og félagslegum verkefnum tengd stærðfræði, skilja 

og túlka ólíkar gerðir stærðfræðitexta bæði munnlega og skriflega og geta útskýrt á 

tungumáli stærðfræðinnar með viðeigandi hætti fyrir ólíka markhópa. 

• Hæfni til að nota viðeigandi verkfæri og hjálpargögn við stærðfræðilega vinnu og skilja 

möguleika og takmarkanir þeirra, til dæmis áttaviti, hitamælir, talnagrind, reiknivél, 

málband, gráðuboga og tölvur. 

(Kristín Bjarnadóttir, 2003, Hæfniflokkarnir átta) 

Hæfniflokkarnir eru mismunandi og segir Niss (2011) að gott sé að einbeita sér að einni hæfni 

í einu en þó geti verið gott að tengja flokka saman þegar það eigi við. Til að mynda geti reynst 

vel að nemendur öðlist hæfni til að skilja ólíkar gerðir hjálpartækja þegar unnið sé að því að 

styrkja hæfni til að rökstyðja á tungumáli stærðfræðinnar. Í hverjum flokki sé unnið með tvo 

þætti, annars vegar að nemandi skilji viðfangsefnið og taki þátt í vinnu með öðrum og hins 

vegar sjálfstæði hvers og eins nemanda við framkvæmd og vinnu með áherslu á sköpun. Þegar 

hæfniflokkarnir eru skoðaðir má sjá að þeir einskorðast ekki við ákveðinn aldur eða námsstig 

og er vel hægt að yfirfæra þá á öll skólastig og aðlaga að hverjum árgangi með tilliti til inntaks. 

Seinni spurningunni, það er hvað felist í að vera góður stærðfræðikennari, svarar Niss 

(2011) á eftirfarandi hátt: „Góður stærðfræðikennari er sá sem getur stuðlað að þróun stærð-

fræðilegrar hæfni nemenda sinna (e. A good mathematics teacher is one who can effectively 
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foster the development of mathematical competencies with her/his students)“ (2011, bls. 22). 

Að mati Niss er mikilvægt að kennari búi sjálfur yfir stærðfræðilegri hæfni ef hann á að hafa 

tök á að stuðla að þróun stærðfræðihæfni nemenda. Þessu til stuðnings tók Niss saman sex 

atriði sem hann segir mikilvægt að kennari búi yfir: 

• Námskrárhæfni (e. curriculum competency): hæfni til að skilja, greina og meta 

námskrár í stærðfræði og útfæra kennsluáætlanir í stærðfræði eftir þörfum. 

• Kennsluhæfni (e. teaching competency): hæfni til að skipuleggja og framkvæma stærð-

fræðikennsluna, áhersla á inntak námskrár, aðstæður til náms, námsefni, hvatningu 

og félagslegar umræður. 

• Afhjúpunarhæfni (e. uncoveringoflearning competency): hæfni til að túlka og greina 

stærðfræðinám nemenda, hugmyndir þeirra og viðhorf til stærðfræðinnar en einnig 

hæfni til að bera kennsl á námsframvindu hvers nemanda. 

• Matshæfni (e. assessment competency): hæfni til að meta nemendur á fjölbreyttan 

hátt með tilliti til aðstæðna og bakgrunns og geta til að taka þátt í umræðum um náms-

árangur á gagnrýninn hátt. 

• Samstarfshæfni (e. collaboration competency): hæfni til að vinna með öðrum og á það 

jafnt við um yfirvöld, yfirmenn, samstarfsfélaga og foreldra. 

• Hæfni til faglegrar þróunar (e. professionaldevelopment competency): hæfni og jafn-

framt vilji til að stuðla að eigin þróun sem stærðfræðikennari, til dæmis með nám-

skeiðum, þátttöku í rannsóknum eða þróunarverkefnum og endurskoðun á eigin 

kennslu. 

(2011, bls. 23–24) 

Kristín (2003) fjallar einnig um þessa þætti og segir æskilegt að stærðfræðikennari búi yfir 

hæfni á sviði kennslu- og uppeldisfræða ásamt því að geta nýtt sér námskrá og námsgögn við 

skipulag kennslunnar. Kristín lýsir hæfni stærðfræðikennarans og dregur saman þættina sex 

frá Niss í fimm: hæfni stærðfræðikennarans, hæfni til að meta árangur náms, hæfni til að vinna 

með öðrum, hæfni til að auka færni sína og hæfni í faglegum þáttum kennslunnar. Hún segir 

að samkvæmt KOM-skýrslunni sé mikilvægt að kennari hafi skilning á að bakgrunnur og stærð-

fræðilegur skilningur nemenda hafi áhrif á hvernig þeir læra og túlka viðfangsefni stærð-

fræðinnar en einnig að kennari finni leiðir til að meta námslega hæfni hvers nemanda bæði á 

meðan vinnu á viðfangsefni stendur og við lok þess. Því geti reynst kennara vel að taka þátt í 

margvíslegum verkefnum eins og námskeiðum, ráðstefnum og rannsóknum og sýna þannig 

fram á að hann hafi áhuga á að auka eigin þekkingu og færni á faglegum og kennslufræðilegum 

þáttum kennslunnar. Einnig sé mikilvægt að hann geti unnið með öðrum kennurum og rætt 

kennsluna á faglegan og gagnrýninn hátt með það að markmiði að bæta og laga. 

Að mati Kristínar (2003) miðar faglegi þáttur kennslunnar að því að kennari hafi til dæmis 

hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar, röksemdafærslu, þrautalausna, ásamt hæfni til að nýta 
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hjálpartæki sem og táknmál stærðfræðinnar. Einnig sé nauðsynlegt að kennari nýti fjölbreyttar 

leiðir í framsetningu hvers viðfangsefnis og úrvinnslu nemenda á þeim. Mikilvægt sé að 

kennari hafi í huga hvaða spurningar geti komið fram og hvernig svör eigi við í stærðfræði-

kennslunni þegar rætt er um hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar en einnig að nemendur hafi 

tök á að efla hæfnina. Þessar áherslur á stærðfræðinámi og -kennslu má vel tengja hug-

myndum Fraudenthal sem áður var lýst. 

Kennsla er að mati Hiebert o.fl. (1997) ferli sem felur í sér samspil margra þátta sem þarf 

til að skapa námsumhverfi fyrir nemendur. Þau segja að ef kennari velji að breyta einum þætti 

kennslunnar hafi það áhrif á aðra þætti, til dæmis ef kennari breytir því hvernig hann talar við 

og spyr nemendur um viðfangsefni hafi það áhrif á viðbrögð og svör nemenda en einnig 

hvernig nemendur meðtaka upplýsingar og skila frá sér vinnu. Mikilvægt sé því að kennari hafi 

eftirfarandi atriði í huga til að byggja upp stærðfræðilegan skilning nemenda: (i) áhersla á að 

nemendur læri að rökstyðja með skýrum hætti, (ii) taki þátt í samskiptum, (iii) sjái tengsl hug-

taka og viðfangsefna bæði innan stærðfræðinnar og milli stærðfræði og annarra sviða og (iv) 

að nemendur leysi verkefni sem þeir geti tengt raunverulegum aðstæðum. Samskipti milli 

nemenda í verkefnavinnu segja Hiebert og félagar vera góða leið til að ígrunda eigin hug-

myndir, hlusta á rök annarra að lausnum og það geti varpað ljósi á tengsl hugtaka og aðferða 

að lausn stærðfræðiverkefna. Það að nemendur efli skilning sinn á hugtökum, aðferðum og 

táknmáli stærðfræðinnar þurfi að eiga sér stað samhliða því að byggja upp leikni til að nota og 

beita þeim við lausn verkefna. Nemendur sem hafi öðlast skilning á þessum þáttum séu líklegir 

til að átta sig á í hvaða aðstæðum þeir geta notað þekkingu sína. 

Til að bera kennsl á þá þætti sem hafa áhrif á skilning nemenda lýsa Hiebert og félagar 

(1997) ramma sem þau segja að megi nota til að greina kennsluna. Rammanum sé skipt í fimm 

flokka sem saman móta námsumhverfi í kennslustofu: 

• Eðli verkefna: 

 Verkefni eiga að gefa tækifæri til rannsókna með hugtökum og aðferðum 

stærðfræðinnar þannig að nemendur geti leyst þau. 

 Viðeigandi verkefni eru þau sem vekja áhuga nemenda á stærðfræði, eru tengd 

því viðfangsefni sem nemendur eru að læra svo þeir geti nýtt eigin þekkingu til 

að leysa þau og að vinnuferlið á að nýtast nemendum til að byggja upp skilning 

á viðfangsefninu í víðara samhengi. 

• Hlutverk kennara er að: 

 Styðja við skilning nemenda á viðfangsefninu, velja og leggja fyrir verkefni sem 

reyna á stærðfræðilegan skilning og upplýsa um leiðir eða aðferðir þegar þörf 

er á án þess að vera aðal upplýsingaveita fyrir nemendur. 

 Hvetja nemendur til að ræða saman, útskýra eigin hugmyndir fyrir sam-

nemendum, hlusta á hugmyndir annarra og vinna saman að lausn. 
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• Félagsleg menning í kennslustofunni: 

 Nemendur læra að útskýra og færa rök fyrir eigin hugmyndum en einnig að 

hlusta á hugmyndir og rök frá öðrum, bera saman hugmyndir að lausnum og 

ræða kosti og galla allra leiða sem koma fram. 

 Þegar mistök eiga sér stað þarf að ræða þau en ekki fela. Við eigum að nota 

mistökin til að læra af þeim. 

• Hjálpargögn þurfa að vera aðgengileg: 

 Hjálpargöng verða að henta við lausn þess viðfangsefnis sem unnið er með og 

það þarf að vera tilgangur með notkun þeirra. 

 Nemendur fá tækifæri til að nota hjálpargögn og prófa sig áfram til að skilja 

hvernig þau geti hjálpað þeim við lausn á verkefni. 

• Aðgengi allra nemanda að stærðfræði: 

 Kennari kemur fram við nemendur sem einstaklinga og ber virðingu fyrir 

ólíkum forsendum til náms. 

 Allir nemendur, sterkir og slakir, hafa rétt á að byggja upp skilning á viðfangs-

efnum stærðfræðinnar. 

 Allir nemendur finna að skoðun þeirra skiptir máli og að hlustað er á það sem 

þeir leggja fram. 

(1997, bls. 7–12) 

Þessa flokka segja Hiebert og félagar að megi vel nota ef kennari vilji greina eigin kennslu og 

þróa leiðir til að hjálpa nemendum að skilja viðfangsefni en þau segja jafnframt að hver flokkur 

sé ekki sjálfstæð eining sem hafi áhrif á námsumhverfi nemenda heldur skipti máli hvernig þeir 

tvinnist saman að mótun og sköpun námsumhverfis. Kennarar sem hafi ofangreind atriði í 

huga við undirbúning stærðfræðikennslu beini sjónum að mikilvægi þess að nemendur skilji 

viðfangsefnið sem unnið sé með, það er að nemendur geti nýtt eigin skilning til að taka þátt í 

umræðum og átti sig á tengslum milli hugtaka og aðferða við lausn stærðfræðiverkefna. 

Hiebert og félagar segja að ekki skuli að líta á ferlið sem lýsingu á hvernig kennslan sjálf eigi að 

fara fram heldur stuðningur fyrir kennara sem síðan nýta eigin þekkingu á viðfangsefni og 

kennslufræðum og aðlaga kennslu þannig hún sé við hæfi nemenda hverju sinni. 

Í breskri rannsókn Rowland, Huckstep og Thwaites (2005) var leitast við að kanna hvernig 

þekking verðandi kennarar á inntaki stærðfræðinnar birtist og gæti nýst þeim í starfi. Niður-

stöður rannsóknarinnar eru settar saman í ramma, er nefnist þekkingarkvartettinn (e. the 

knowledge quartet), og skiptist í eftirfarandi fjóra flokka: 

• Grunnur (e. foundation): grunnþekking og skilningur á stærðfræði en einnig viðhorf til 

stærðfræðinnar og tilgangs stærðfræðimenntunar sem og skilningur á því umhverfi 

sem hentar nemendum svo þeir geti lært stærðfræði, það er þekking á námsefni, 

námsgögnum, hugtökum og kennslufræði. 
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• Umbreyting (e. transformation): hvernig kennari nýtir eigin þekkingu og skilning á 

stærðfræði í kennslu á fjölbreyttan hátt með sýnikennslu, dæmum, útskýringum og 

myndrænni framsetningu. 

• Tenging (e. connection): þekking á viðfangsefni og hvað það er sem nemendur þurfa 

að kunna áður en bætt er við þekkinguna, eins og að sjá tengsl milli hugtaka sem unnið 

er með, sem og meðvitund um þær kröfur sem gerðar eru til verkefna í hverju við-

fangsefni, það er hvað nemendur eiga að kunna til að geta leyst verkefnið. 

• Viðbúnaður (e. contingency): hæfileiki til að takast á við óvænta atburði eða spurn-

ingar tengdar viðfangsefni og að geta útskýrt með viðeigandi hætti. 

(Rowland o.fl., 2005, bls. 259–264) 

Ramminn er að mati Rowland og félaga góður stuðningur við stærðfræðikennara til að þróa 

eigin kennslu með tilliti til þekkingar og viðhorfs en einnig er hægt að nota hann til að ræða og 

greina kennsluna sjálfa. Þrátt fyrir að rammanum sé skipt í fjóra flokka segja þeir að hafa þurfi 

í huga að seinni flokkarnir þrír eru byggðir á þeim fyrsta því þar sé tekið mið af grunnþekkingu 

og skilningi kennarans á stærðfræði. 

Sjá má að skilningur kennarans á viðfangsefnum stærðfræðinnar, námsefni og notkun 

hjálpargagna getur haft mikil áhrif á skipulag kennslustunda í stærðfræði. Mikilvægt er að 

kennari sé vakandi fyrir því sem gerist í kennslustundum, það er fylgjast með vinnu nemenda 

og vera tilbúinn til að breyta og aðlaga þegar þörf krefur ásamt því að miðla þekkingu til nem-

enda og skapa námsumhverfi sem er bæði örvandi og hvetjandi. Kennari sem áttar sig á hvar 

skilningur nemenda á viðfangsefni liggur og tekur til greina hvar nemendur eru staddir í þroska 

þegar hann undirbýr kennslu er líklegur til að byggja upp jákvæða sýn meðal nemenda á stærð-

fræði. Nemendur læra þó ekki allir á sama hátt og mikilvægt að kennari hugi að aðlögun í 

kennslustundum með mismunandi nálgun á viðfangsefnum stærðfræðinnar. 

2.3.1 Nám með tileinkun og nám með þátttöku 

Líta má á nám á tvo vegu að mati Sfard (2001), annars vegar sem vitsmunalega nálgun sem 

snúi að námi með tileinkun og hins vegar félagslega nálgun sem snúi að námi með þátttöku. 

Hún segir að þegar menn hafi byrjað að tala um nám með tileinkun hafi orðið þáttaskil í 

menntarannsóknum og það marki upphaf nýrrar stefnu í rannsóknum á vitsmunaþroska. Þegar 

talað er um nám með tileinkun segir Sfard að átt sé við að nám felist í að öðlast þekkingu á 

hugtökum og aðferðum og skilning á hvenær eigi að nota þær. Seinni nálgunin, nám með þátt-

töku, felist í að taka þátt í þeirri vinnu sem eigi sér stað. Sfard aðhyllist síðari nálgunina frekar 

en þá fyrri því að hennar mati þroskist einstaklingur með samskiptum og í samfélagi við aðra. 

Það eigi sérstaklega við um stærðfræðinám því það felist í þátttöku og samvinnu meðal nem-

enda í að þróa starfshætti sem henta við vinnuna. Að mati Sfard megi vel afla þekkingar án 
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orðræðu eða samskipta en meginhvati náms sé þátttakan, það er að segja þörfin fyrir sam-

skipti sé drifkraftur vitsmunalegra aðgerða þar sem einstaklingur aðlagar eigin hugmyndir í 

samskiptum. Hún segir einnig að mikilvægt sé að spyrja ekki nemandann hvort hann skilji við-

fangsefnið heldur hvernig hann skilji það. Þetta er atriði sem vert er að kennari hafi í huga 

þegar hann á í samskiptum við nemendur sína. 

Skott og félagar (2011) eru á sama máli og lýsa námi með tileinkun þannig að horft sé á 

nám sem einstaklingsbundið ferli, það er að segja einstaklingur tileinkar sér hugtök með því 

að safna þeim saman og tengja í stærra samhengi og tileinkar sér þannig leikni til að nota 

hugtökin á margvíslegan hátt. Dæmi um það er að nemandi lærir að þekkja náttúrlegar tölur 

og raða þeim eftir stærð með hjálp talningar. Síðan bætir hann við þessa þekkingu með því að 

tileinka sér hugtökin samlagningu og frádrátt og seinna hugtökin margföldun og deiling. Hann 

læri einnig að hægt sé að nota tölur á margvíslegan hátt eins og til dæmis við ýmiss konar 

mælingar og seinna hvernig hann getur nýtt þekkingu sína á náttúrulegum tölum og reikni-

aðgerðunum fjórum til að reikna og finna út stærð á fleti og rými. Þegar talað er um nám með 

þátttöku segja Skott og félagar (2011), líkt og Sfard (2001), að nemendur læri með því að vinna 

saman og taka þátt í vinnunni, það er að segja nemandi byggir upp þekkingu á hugtökum og 

aðferðum með félagslegri þátttöku en þróar á sama tíma eigin skilning. 

Eins og áður var greint frá byggir róttæk hugsmíðihyggja von Glasersfeld á því, hvernig 

nemendur læra stærðfræði með skilningi og tileinkun, það er að nýta þá reynslu og þekkingu 

sem þeir búa yfir til að byggja upp og bæta við nýrri þekkingu. Það að læra að nota og beita 

ákveðnum aðferðum hefur því lítið að segja ef þeir skilja ekki tengslin á milli aðferðanna og 

hvenær, hvernig og hvar eigi að nota þær. Hugtakaskilning og notkun aðferða í stærðfræði er 

mikilvægt að kenna samhliða (Skott o.fl., 2011), það er að nemendur öðlast skilning á hug-

tökum og aðferðum og átta sig á hvernig þau vinna saman en eru ekki aðskilin atriði. 

Skott og félagar (2011) lýsa því hvernig nám með skilningi hafi samkvæmt Carpenter og 

Lehrer fimm megineinkenni sem öll tengjast innbyrðis: 

• Nemandi myndar tengsl milli þess sem hann kann fyrir og þess nýja sem hann er að 

læra. Nemandi sem kann til dæmis að nota tölur og telja, notar þá þekkingu þegar 

hann lærir að vinna með ólíkar stærðir talna og bera þær saman. 

• Nemandi bætir við, víkkar og nýtir stærðfræðiþekkingu sína, það er hann er ekki bara 

að læra nýtt og bæta við heldur einnig að tengja saman hugtök og aðferðir. Marg-

földun sem endurtekin samlagning er dæmi um hvernig nemandinn bætir ofan á fyrri 

þekkingu en skilningur hans víkkar þegar hann áttar sig á að margföldun er víxlin 

aðgerð (4  8=8  4). 

• Nemandi ígrundar og rannsakar ný hugtök og aðferðir og styrkir þannig skilning sinn. 
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• Nemandi tjáir sig í máli og riti með því að nota hugtök og aðferðir, til dæmis með teikn-

ingum eða á táknmáli stærðfræðinnar. 

• Nemandi notar þekkingu sína og skilning á stærðfræði, þróar með sér aðferðir og gerir 

að sínum eigin, það er að segja notar eigin skilning til að bæta við eigin þekkingu en er 

ekki bara í hlutverki viðtakanda sem tekur við nýjum og nýjum aðferðum og notar þær 

eins og aðrir segja að eigi að gera. 

(Skott o.fl., 2011, bls. 65–66) 

Með þessu má sjá hvernig einstaklingur getur byggt upp skilning á viðfangsefni skref fyrir skref 

þar sem hann byrjar á ákveðinni grunnfærni, bætir smám saman við þekkingu sína og dýpkar 

og víkkar skilning á viðfangsefninu. Skott og félagar taka fram að gott sé að hafa í huga að horfa 

ekki á þessi atriði eingöngu út frá róttæku hugsmíðihyggjunni. Nemendur læri að byggja upp 

og mynda tengsl milli fyrri þekkingar og þeirrar nýju á einstaklingsbundinn hátt en þó geti 

komið upp sú staða að þeir þurfi á leiðsögn að halda eða byggja upp félagslegan skilning til að 

átta sig betur á samhenginu. 

Þátttaka í stærðfræðilegri vinnu segja Hiebert og félagar (1997) fela í sér að nemandi sjái 

sjálfan sig sem þátttakanda í samfélagi kennslustofunnar þar sem allir stefni að því að ná sömu 

hæfniviðmiðum og vinni á vissan hátt saman að því að ná þeim. Þegar nemendur ræða saman 

ólíkar leiðir að lausn og hlusta á hugmyndir annarra gefst þeim tækifæri til að sjá viðfangsefnið 

eða verkefnið í öðru og jafnvel nýju ljósi og kynnast aðferðum sem þeir hefðu ekki áttað sig á 

einir. Goldin (2010) segir að mikilvægt sé að nemendur fái tækifæri til að velta lausnum fyrir 

sér, bæði í samvinnu við aðra og með persónulegri ígrundun. Þannig þrói þeir eigin þekkingu 

og færni og efli stærðfræðilega hugsun. Þessu er Boaler (2009) sammála og bætir við að 

nemendur skilji viðfangsefni stærðfræðinnar á ólíkan hátt og með því að vinna saman að lausn 

og útskýra hver fyrir öðrum styrki þeir hvern annan í náminu. 

Af þessu má sjá að það getur reynst vel að kennarinn hafi í huga að það sem hentar einum 

nemanda hentar kannski ekki þeim næsta. Nemendur eru mismunandi, með ólík viðhorf, 

áhugamál og bakgrunn og byggja þar af leiðandi upp skilning á mismunandi hátt. Nám með 

tileinkun og nám með þátttöku byggja á ólíkum nálgunum sem vert er að hafa í huga. Mikil-

vægt er að kennari taki mið af nemendum hverju sinni, hugi að fjölbreytni í kennslu og leiti 

leiða til að koma til móts við hvern og einn nemenda. 

2.3.2 Kennarinn og nemendur 

Samfélagsleg nálgun í stærðfræðinámi byggir á hugmyndum um að félagslegur bakgrunnur 

hafi meira að segja um þekkingu á stærðfræði en almennt er viðurkennt. Það er vegna þess að 

nemendur úr lægri stéttum eiga stundum erfitt með að skilja tungumálið sem er notað í 

skólanum því það sé ólíkt tungumálinu sem þeir þekkja frá eigin heimili (Lerman, 2014). 

Lerman lýsir í grein sinni og segist sammála hugmyndum Bernstein um að börn sem geta leyst 
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ýmis stærðfræðiverkefni í eigin umhverfi eigi stundum erfitt með að yfirfæra þekkinguna 

þegar komi að því að leysa verkefni í skólanum sem byggja á sams konar færni. Því telur Lerman 

mikilvægt að kennarar hafi í huga að þó verkefni sé sett upp þannig að það tengist daglegu lífi, 

þurfi ekki að vera að það auðveldi nemendum í lægri stéttum að skilja það. Þegar gætt sé að 

því að skilningur nemenda á viðfangsefni sé til staðar áður en verkefni er lagt fyrir aukast líkur 

á að þeir átti sig á samhengi og tengslum milli aðferða og hugtaka. 

Cobb og Steffe (1983) rannsökuðu gildi félagslegra samskipta í námi og hvernig nemendur 

byggja upp þekkingu á hugtökum og aðferðum. Þau komust að því að samskipti milli nemenda 

og kennara sé skýr forsenda fyrir uppbygginu þekkingar og að góð framsetning kennara á við-

fangsefni stuðli að uppbyggingu þekkingar og skilnings hvers nemanda. Niðurstöður rann-

sóknarinnar sýni þó ekki áhrif félagslegra samskipta í kennslustofu með jafnvel yfir 20 

nemendur heldur var unnið með fáa nemendur sem fá mikla athygli kennarans. Kennari nær 

ekki þessari sömu nánd með stórum hópi og því geti verið erfitt að tengja hugsmíðihyggjuna 

inn í hefðbundna kennslustofu með öllum þeim fjölbreyttu nemendum sem þar eru. Með 

þessa sýn að leiðarljósi settu Cobb og Yackel (1996) upp líkan til að greina starfshætti í kennslu-

stundum í stærðfræði. Líkanið er sett fram út frá tveimur sjónarhornum, sálfræðilegt sjónar-

horn (það sem snýr að einstaklingnum sjálfum) og félagslegt sjónarhorn (það sem snýr að sam-

skiptum) en þrátt fyrir að vera aðskilin er samspil þar á milli. Líkanið skiptist einnig í þrjú lög 

sem snúa að (1) viðmiðum og hugmyndum tengdum því sem á sér stað í bekknum, (2) við-

miðum og hugmyndum tengdum námsefni stærðfræðinnar og (3) starfshættir og leiðir til að 

þróa færni og leikni í notkun hugtaka og aðferða í stærðfræði. 

Sjónarhorn félagslegra þátta miði að: 

• félagslegum viðmiðum sem gilda í skólastofunni, til dæmis að færa rök fyrir máli sínu 

og hlusta á og leggja mat á tillögur og hugmyndir annarra (fyrsta lag í líkani), 

• félagslegum viðmiðum um hvernig námið fari fram, til dæmis hvaða spurningar eru 

góðar stærðfræðilegar spurningar og hvað eru góðar lausnir (annað lag í líkani), 

• félagslegum starfsháttum eins og reglum innan hvers bekkjar og eru sameiginleg við-

mið, til dæmis að ekki þurfti að færa lengur rök fyrir notkun aðferðar sem hefur verið 

samþykkt (þriðja lag í líkani). 

(1996, bls. 211) 

Sjónarhorn sálfræðilegra þátta miði að: 

• hugmyndum nemenda um eigið hlutverk í kennslu eins og að rétta upp hönd og tala 

þegar það á við (fyrsta lag í líkani), 

• hugmyndum um virkni og gildi eins og hvernig eigi að haga sér eða leita aðstoðar 

(annað lag í líkani), 
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• hvernig einstaklingur nýtir sameiginlegan skilning á hugtökum stærðfræðinnar (þriðja 

lag í líkani). 

(1996, bls. 211) 

Cobb og Yackel taka þetta saman og segja að líta verði á nám sem samspil hugsmíði og þátt-

töku. Samspil félagslegra og sálfræðilegra sjónarhorna megi sjá innan laganna og hafi gagn-

kvæm áhrif hvort á annað. Fyrsta lagið sýni hvernig skilningur og væntingar um til hvers sé 

ætlast eigi þátt í að viðhalda og þróa viðmiðin og öfugt. Annað lagið sýni hvernig sameiginlegur 

skilningur nemenda um góðar spurningar hafi áhrif á hvernig þeir þrói eign skilning og hvernig 

skilningur nemanda hafi áhrif á þátttöku hans í umræðum. Að lokum sýni þriðja lagið hvernig 

starfshættir geti haft áhrif á námsmöguleika og túlkun hvers nemanda á hugtökum og 

aðferðum en einnig að faglegur skilningur þeirra hafi áhrif á ákvarðanir um þá starfshætti sem 

séu í gildi í kennslustofunni. Af þessu leiðir að hlutverk kennarans er að mati Cobb og Yackel 

að fylgjast með bæði félagslegum starfsháttum og uppbyggingu skilnings hvers og eins. 

Stærðfræðinám á sér stað á fleiri stöðum en innan kennslustofunnar og segja Sitabkhan, 

Platas, og Ketterlin-Geller (2018) að skipta megi stærðfræði í tvo grunnflokka sem verði þó að 

vinna saman. Annar flokkurinn sé sú formlega, það er stærðfræði sem nemendur læra í 

skólanum en hinn snúi að þáttum í daglegu lífi, það er sú stærðfræði sem nemendur nota utan 

skóla. Á fyrstu árum stærðfræðináms sjá nemendur ekki að tengsl eru þarna á milli og því er 

það í höndum kennara að stuðla að því að nemendur byggi upp skilning á viðfangsefnum 

stærðfræðinnar þannig að þeir átti sig á samspili náms og daglegs lífs. Sitabkhan og félagar 

segja að í skóla læri nemendur að vinna með táknmál stærðfræðinnar og oft á formi skriflegra 

verkefna en í daglegu lífi noti þeir þær aðferðir sem þeir kunna og yfirleitt með munnlegum 

hætti. Þær segja að þegar unnið sé með þessa þætti saman geti nemendur eflt og víkkað þekk-

ingu sína og færni í stærðfræði en til að það gangi eftir sé mikilvægt að kennarar hafi aðgang 

að fjölbreyttu námsefni og námsgögnum sem stuðli að árangursríku námi. 

Bennett (2014) tók saman áætlanir frá þrettán kennurum sem þeir notuðu til að auka þátt-

töku nemenda í umræðum og þróun rökhugsunar. Í samantekt sinni segir hann að nemendur 

þrói með sér eigin skilning á stærðfræði með því að taka þátt í umræðum. Hann telur því mikil-

vægt að nemendur fái tækifæri til að ræða saman, bæði hlusta á hugmyndir annarra og útskýra 

eigin hugmyndir, ásamt því að vera meðvitaðir um mikilvægi þátttöku. Með því að gefa 

nemendum færi á að vinna saman í fámennum hópum gætu þeir byggt upp og aukið færni í 

að nota tungumál stærðfræðinnar. Það er mat Bennett að mikilvægt sé að kennari fylgist með 

þátttöku nemenda, gefi sér tíma til að ræða einslega við þá nemendur sem séu óvirkir, fari yfir 

viðfangsefnið til að tryggja skilning og hvetja til aukinnar þátttöku. Hann telur að kennari sem 

skapi jákvætt námsumhverfi og hafi miklar en raunhæfar væntingar til nemenda sé líklegur til 
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að hafa jákvæð áhrif á virkni þeirra og það leiði til aukins árangurs í námi. Til að skapa menn-

ingu innan bekkjar sem feli í sér þátttöku í umræðum segir Bennett að byrja ætti á að innleiða 

viðeigandi orðræðu og skapa jafna námsupplifun meðan nemenda, það er að segja að 

nemendum finnist þeir vera á jafningjagrundvelli. Því sé mikilvægt að leita leiða til að skapa og 

viðhalda réttlátu og þægilegu námsumhverfi í kennslustofunni. Góð kennsla feli í sér að 

kennari búist við þátttöku nemenda í náminu, tryggi sameiginlegan og opinn aðgang að hug-

myndum allra nemenda og um leið beri virðingu fyrir og viðurkenni ólíkar þarfir þeirra. Stærð-

fræðin sé félagsleg námsgrein og því mikilvægt að skapa andrúmsloft innan bekkja sem hvetji 

til virkrar þátttöku, það taki tíma en sé vel þess virði að vinna að því. 

Boaler (2016) er á sama máli og segir mikilvægt að kennari hafi trú á nemendum, hvetji þá 

áfram við vinnu og þróunar eigin leiða að lausnum, gefi þeim tíma við vinnu sína til að byggja 

upp skilning ásamt því að minna nemendur á að ígrunda, velta verkefninu fyrir sér og gefa sér 

tíma til að leysa þau í stað þess að flýta sér. Kennari ætti því að stuðla að hvetjandi umhverfi 

til umræðna, spyrja hvern annan ráða og rökstyðja eigin hugmyndir að lausnum en einnig nýta 

tæknina þegar tækifæri gefst. Hún bætir við að með því að búa til og nota líkön eða önnur 

hjálpargögn sem geti gert verkefnið áþreifanlegt megi virkja sköpunarhæfni nemenda. Þegar 

nemendur fá tækifæri til að taka þátt í skipulagi verkefna telur Adam (2006) líklegt að kennari 

nái að skapa öflugt námsumhverfi sem stuðli að sjálfstæðum vinnubrögðum. Hannula (2006) 

bendir á að ekki sé nóg að kennari hugi að námsefninu sjálfu því mikilvægt sé að leggja áherslu 

á að skapa hvetjandi námsumhverfi sem styðji hugmyndir nemenda um eigið nám, ekki bara 

hvernig eigi að læra heldur einnig hvernig þeir vilji læra. Nemendur hafi jafn mikla þörf til að 

vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra að stærðfræðiverkefnum til að efla skilning sinn á við-

fangsefninu. Hann telur því mikilvægt að kennari líti á stærðfræðinám nemenda sem ferli en 

ekki einstök verkefni sem nemendum beri skylda til að leysa. 

Boaler (2006), Hannula (2006) og Hiebert og félagar (1997) leggja áherslu á að nemendur 

finni fyrir öryggi í kennslustundum, að borin sé virðing fyrir skoðunum þeirra og hugmyndum 

og að þeir fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum í vinnuferlinu, það er að hver og einn fái 

bæði tækifæri til að lýsa eigin hugmyndum og hlusta á hugmyndir annarra. Hattie og Timperley 

(2007) leggja einnig áherslu á þetta og bæta við að nemendur geti verið feimnir við að koma 

fram og lýsa hugmyndum eða vinnuferli fyrir samnemendum vegna ótta við að gera eitthvað 

rangt. Því er mikilvægt að námsumhverfi nemenda sé bæði öruggt og hvetjandi. Ef kennari 

vinnur markvisst að því að skapa andrúmsloft í kennslustofunni þar sem umræður og þátttaka 

eru hafðar að leiðarljósi segja Hiebert og félagar að það geti hvatt nemendur sem annars haldi 

sig til hlés til að taka þátt og styrkja notkun tungumálsins. Einnig geti það haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraust nemenda og vilja til að taka þátt. Ein leið sé að kennari einblíni ekki á hvað sé rétt 
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og rangt heldur varpi fram spurningu sem leiði til umræðu að ólíkum lausnum og hvað virki 

betur en annað. 

Námsreynsla og námsupplifun nemenda eru að mati Harlen og James (1997) atriði sem 

mikilvægt er að kennari hugi vel að. Þau leggja áherslu á nám með skilningi og að kennari gæti 

þess að nám og viðfangsefni séu við hæfi nemenda og falli að þroskastigi þeirra, færni og við-

horfi. Einnig að námið sé samfellt og byggi á fyrri reynslu nemenda, sé viðeigandi en í senn 

bæði örvandi og hvetjandi og ekki einungis skipulagt með það í huga að undirbúa þá fyrir próf. 

Til að tryggja að nemendur öðlist þessa reynslu í náminu telja Harlen og James mikilvægt að 

kennarinn skilji sjálfur viðfangsefnið sem hann kennir, viti hvernig hann geti kennt það svo 

árangur náist og átti sig á hvernig megi bregðast við spurningum, erfiðleikum eða misskilningi 

sem komi upp hjá nemendum. 

Menning, kennsluhættir og kennsluaðferðir innan kennslustofu eru atriði sem mikilvægt 

er að huga að við undirbúning og skipulag kennslustunda, það er hvernig námsumhverfi 

kennarinn vill skapa nemendum og hvernig hann geti skapað jákvætt, hvetjandi og öruggt and-

rúmsloft í kennslustofunni sem ýti undir þátttöku nemenda og vilja til að ná árangri. Nemendur 

eru ólíkir og því æskilegt að sú aðferðir sem kennari velur að beita í kennslu sé í takt við nem-

endahópinn hverju sinni. Mikilvægt er að kennari nálgist nemendur eins og þeir eru, þeir skilja 

ekki viðfangsefni, aðferðir og hugtök á sama hátt og leysa þarf af leiðandi verkefni með 

mismunandi aðferðum. Mismunandi aðlögun í námi getur haft jákvæð áhrif á framgang og 

virkni og nemendur fá um leið tækifæri til að vinna með viðfangsefnið út frá eigin skilningi. 

Sumir nemendur verða að fá aukna aðlögun á formi einfaldra verkefna á meðan aðrir þurfa að 

fá tækifæri til að spreyta sig á flóknum verkefnum. Einnig er mikilvægt að kennari hvetji 

nemendur til þátttöku og leiti leiða til að virkja alla nemendur í umræðum með áherslu á virð-

ingu. Þetta á við um allt nám nemenda en í næsta hluta verður fjallað um það sem snýr fyrst 

og fremst að stærðfræði. 

2.3.3 Kennsluhættir í stærðfræði 

Kennarar hafa í gegnum tíðina kennt eftir ákveðnu handriti. Margir kenna á sama eða svipaðan 

hátt og tíðkaðist þegar þeir voru sjálfir í skóla og getur reynst erfitt að breyta því, sérstaklega 

ef vantar stuðning frá yfirmönnum (Stigler og Hiebert, 1999). Þegar kennarar vinna að starfs-

þróun til að bæta eigin kennslu segja Stigler og Hiebert að gott geti verið að horfa til annarra 

landa og jafnvel heimsálfa. Þó er mikilvægt að hafa í huga að breytingar eiga sér ekki stað á 

einni nóttu, lykilatriði sé að kennari gefi sér tíma til að ígrunda og jafnvel prófa nýja kennslu-

aðferð áður en tekin sé ákvörðun um að hún henti ekki. Það sem hentar einum hópi hentar 

kannski ekki næsta. 
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Kennsla er að mati Stigler og Hiebert (1999) ferli og telja þeir enga eina aðferð lýsa allri 

kennslu heldur skipti máli hvernig kennari tengir aðferðir saman þannig að kennslan verði að 

einni heild. Gildi eða áhrifamáttur hverrar kennsluaðferðar fari eftir því hvernig henni sé beitt, 

hvernig ein kennsluaðferð tengist öðrum aðferðum og passi inn í kennsluna. Þeir lýsa því 

hvernig kennarar í þremur ólíkum löndum, Þýskalandi, Japan og Bandaríkjunum, byggja upp 

stærðfræðikennslu og skipta niður dæmigerðri 40-60 mínútna kennslustund. Í Þýskalandi sé 

kennslustund skipt í fjóra hluta: 

1. Farið yfir viðfangsefni seinustu kennslustundar og rifjað upp það sem nemendur voru 

búnir að læra. 

2. Viðfangsefni kennslustundar útskýrt. 

3. Umræður um aðferðir til að leysa verkefni, kennari útskýrir á töflu en stundum koma 

nemendur upp að töflu til að útskýra og þá heldur kennarinn sig til hliðar, oft aftast í 

stofunni, og fylgist með. 

4. Nemendur vinna áfram í sætum að tengdum verkefnum og eiga að klára heima ef þeir 

ná ekki að klára í tímanum. 

(1999, bls. 78) 

Í Japan er ferlið ekki ósvipað í grunninn en þó má sjá að munur er á áhersluþáttum. Þar er 

kennslustund skipt í fimm hluta: 

1. Farið yfir viðfangsefni seinustu kennslustundar, stuttur fyrirlestur eða umræður. 

2. Viðfangsefni dagsins kynnt, yfirleitt eitt ákveðið viðfangsefni í hverri kennslustund. 

3. Nemendur vinna að verkefni eða verkefnum, fyrst einir og síðan í litlum hópum og 

kennari fylgist með vinnuferli þeirra. 

4. Umræður um lausnir, kennari velur nemendur til að koma upp og lýsa þeim aðferðum 

sem þeir notuðu til að leysa verkefnið. Kennari tekur saman aðferðir nemenda og 

bætir jafnvel við nýjum aðferðum sem nemendur eiga að læra. 

5. Samantekt á kennslustund, oftast í lokin en stundum í miðri kennslustund líka, þar sem 

kennari fer yfir það sem nemendur lærðu í kennslustundinni. 

(1999, bls. 79–80) 

Í Bandaríkjunum er stærðfræðikennslustundinni skipt í fjóra hluta: 

1. Farið yfir viðfangsefni seinustu kennslustundar, kennari fer svo yfir heimavinnu nem-

enda eða setur upp stutt upphitunarverkefni. 

2. Viðfangsefni dagsins útskýrt þannig að kennari útskýrir verkefni á töflu. Hann gefur 

nemendum dæmi um hvernig megi leysa verkefnið og stundum eru nemendur beðnir 

um að aðstoða, þá spyr kennarinn hvernig megi leysa verkefnið skref fyrir skref. Þannig 

reynir kennarinn að virkja nemendur til þátttöku í umræðu. 
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3. Nemendur vinna að sambærilegum verkefnum í sætum, oftast einir en stundum í 

litlum hópum til að bera saman aðferðir og svör. 

4. Farið yfir hluta af verkefnum dagsins og sum leyst í sameiningu. Í lok kennslustundar 

er heimavinna afhent til að æfa betur aðferðirnar og ef tími gefst geta nemendur 

byrjað á heimavinnunni áður en kennslustund lýkur. 

(1999, bls. 80–81) 

Í kennslustundum þessa landa segja Stigler og Hiebert að áhersla sé á eitt viðfangsefni hverju 

sinni. Ef viðfangsefni dagsins bjóði upp fleiri en eitt verkefni sé ferlið endurtekið en upphaf og 

lok kennslustundar séu alltaf þau sömu. Þeir telja meginmun á kennslu í Japan og Banda-

ríkjunum vera þann að kennarar í Japan trúi að nemendur læri best á því að reyna fyrst sjálfir 

áður en kennari grípi inn í og ræði vinnuferli, það er að gremja og óvissa sé hluti af því að læra. 

Til dæmis þegar nemendur leggja saman almenn brot eins og 1/2 + 1/4 verði svar þeirra oft 

2/6 við fyrstu kynni. Nemendur verði að fá að gera þessa villu, sjá myndrænt hvernig lausnin 

geti ekki gengið upp til að skilja aðferðina og átta sig á þeim leiðbeiningum sem komi frá kenn-

ara síðar. 

Að mati Stigler og Hiebert (1999) vinni japanskir kennarar markvisst að því að vekja áhuga 

nemenda á stærðfræði og noti til þess rannsóknir og þróun aðferða að ólíkum lausnum en 

einnig með því að sýna nemendum að þeir hafi sjálfir áhuga á viðfangsefninu. Á sama tíma séu 

kennarar ekki að velta upp hugmyndum sem séu ótengd stærðfræðinni því þeir vænti þess að 

nemendur hugi að nýjum leiðum til að leysa verkefni og átti sig þannig á tengslum milli hug-

mynda og aðferða. Aftur á móti fari kennarar í Bandaríkjunum beint í að kenna nemendum 

hvernig eigi að finna samnefnara áður en almenn brot eru lögð saman og vilji að nemendur 

læri að nota þær reikniaðferðir sem þeim séu kenndar. Þeir séu einnig fljótir að koma og hjálpa 

nemendum að finna lausn þegar þeir lendi í óvissu og noti óhentugar leiðir til að vekja áhuga 

á viðfangsefni eða lífga upp á kennsluna, til dæmis með því að ræða væntanlegt íþróttamót. 

Telja Stigler og Hiebert þessar ólíku áherslur koma til vegna þess að mikill munur sé á menn-

ingu þessara landa og að kennsluhandritið sem kennarar séu vanir að vinna eftir sé ólíkt. 

Stærðfræði má finna hvar sem er og er sú fræðigrein sem öllum nemendur er ætlað að 

læra en þeir fá sjaldan útskýringar á því hvað felst í að læra stærðfræði og hvers vegna þeir 

eiga að styrkja sig í til dæmis röksemdafærslu og lausnaleit (Greer, 2009). Greer telur mikil-

vægt að nemendur átti sig á gildi stærðfræðinnar í eigin samfélagi og að þeirra eigin reynsla 

skipti máli í náminu. Því getur reynst vel ef tekið er mið af því samfélagi sem nemendur búa 

við þegar kennarar skipuleggja kennsluna. Goldin (2010) segir að með því að þróa leiðir sem 

hjálpi nemendum við að ná valdi á gagnrýnni hugsun, lausn þrauta og ákvarðanatöku stuðli 

kennarar að því að þeir læri að nota og beita rökhugsun og aðferðum stærðfræðinnar. Einnig 

segir hann mikilvægt að kennari útskýri viðfangsefni á tungumáli stærðfræðinnar þannig að 
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nemendur geti byggt upp skilning og notað í víðara samhengi og bætir við að ef einblínt sé á 

stærðfræðilega vinnu með afmörkuðum hætti sé hætt við að aðrir þættir verði út undan, til 

dæmis rökfræði og þekking til að vinna að þrautalausnum. Jafnframt þurfi að gæta þess að 

nota námsbækur sem stuðning í kennslu en ekki sem aðalvinnutæki því bækur eigi ekki að geti 

komið í stað kennarans. 

Vitsmunalega þætti eins og að leggja ýmis atriði á minnið telur Goldin (2010) mikilvægt að 

rækta ásamt því að og þjálfa notkun reikniaðgerða með endurtekningu. Að mati Stigler og 

Hiebert (1999) er lítill tilgangur að láta nemendur leggja einhver atriði á minnið sé sú leið notuð 

ein og sér. Þeir lýsa kennslu þar sem nemendur áttu að leggja þrjá eiginleika ákveðinna mynd-

rita á minnið með því að þylja þá upp í 15 mínútur, fyrst öll saman upphátt, síðan í hljóði og 

loks aftur upphátt. Verkefnið sem fylgdi á eftir var þannig að nemendur áttu að sanna kenn-

ingu í tengslum við myndrit og nota til þess eiginleikana sem þeir hefðu verið að þylja upp. 

Tilgangur kennslunnar var að nemendur áttuðu sig á hvernig þekking á eiginleikum myndrita 

gæti hjálpað þeim að skilja mismunandi myndrit. Með því að byggja upp skilning á ólíkum 

eiginleikum myndrita öðlast nemendur færni til að átta sig á myndritum sem verða á vegi 

þeirra í daglegu lífi. 

Tengsl stærðfræðináms við daglegt líf eru almennt talin mikilvæg. Sitabkhan og félagar 

(2018) eins og Hiebert og félagar (1997) benda á að þegar kennari hannar verkefni þurfi að 

huga að því hvert daglegt líf nemenda sé í raun og að þeir skilji til hvers sé ætlast af þeim. Til 

að útskýra þetta lýsa Sitabkhan og félagar verkefni sem lagt var fyrir nemendur. „Það eru sex 

börn í rútunni, tvö þeirra eru strákar. Hin eru stelpur. Hve margar stelpur eru í rútunni? (e. 

There are six children on the bus, two are boys. The rest are girls. How many girls are there on 

the bus)“ (2018, bls. 117) Hér segja þær að séu nokkur atriði sem mikilvægt sé að hafa í huga. 

Það fyrsta sé rútan og hvort allir nemendur viti hvað það er. Ekki sé víst að allir noti rútu, jafnvel 

þurfi að nota annað hugtak tengt ferðamáta. Strangt til tekið sé ekki hægt að tengja þetta 

verkefni við daglegt líf þeirra nemenda sem noti ekki rútu því þeir gætu átt í erfiðleikum með 

að sjá það fyrir sér. Annað atriði er hvort þetta séu raunverulegar aðstæður sem nemendur 

gætu lenti í, það er að hugsa með þessum hætti um stráka og stelpur í rútunni. 

Hiebert og félagar (1997) ræða í þessu samhengi að ef nemendur séu allir að lesa ákveðna 

bók megi vel þjálfa skilning á samlagningu og frádrætti með því að spyrja hvað höfundur sé 

gamall ef vitað er hvenær hann fæddist, hvað sé langt síðan bókin var gefin út, hvað höfundur 

hafi verið gamall þegar bókin var gefin út og hversu mörgum árum eldri en nemendur höf-

undur sé. Einnig mætti kanna hve marga nemendur þyrfti til að ná aldri höfundar. Annað dæmi 

nátengt nemendum væri að tengja hlutfallareikning við skófatnað eða annan fatnað nemenda. 

Verkefni sem þessi má vel setja fram á þann hátt að allir nemendur geti tengt viðfangsefnið 

við eigin skilning óháð bakgrunni, það er nemendur vinna á jafningjagrundvelli. 
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Tækni er í mikilli þróun og segja Hiebert og félagar (1997) hjálpargögn vera óaðskiljanlegan 

þátt í stærðfræðikennslu til að mæta þeirri þróun. Hjálpargögn í stærðfræði eru margvísleg og 

má sem dæmi nefna reiknivél, teikningar, kubba, tungumál og tákn. Adam (2006) segir mikil-

vægt að kennarar séu meðvitaðir um að nám fari ekki bara fram innan kennslustofunnar 

heldur einnig utan hennar og að viðeigandi hjálpargögn séu til staða fyrir nemendur. Áður en 

nemendum eru afhent hjálpargögn segja Hiebert og félagar mikilvægt að þeir átti sig á tilgangi 

þeirra, það er að nemendur viti hvernig megi nota þau og við hvaða aðstæður. Með því að 

ígrunda hugtök og það viðfangsefni sem tekið sé fyrir aukast líkurnar á að nemendur skilji og 

átti sig á hlutverkum og tengslum milli viðfangsefnis og hjálpargagna. Til að það geti orðið er 

mikilvægt að gefa nemendur tækifæri til að leysa verkefni með fjölbreyttum hætti. Þegar 

reiknivélar eru til dæmis notaðar skiptir máli að nemendur hafi byggt upp grunnskilning talna 

og grunnaðferðir í reikningi. Það sama á við um notkun hjálparganga og önnur verkefni, mikil-

vægt er að nemendur fái að prófa sig áfram og glíma við verkefnin. Hiebert og félagar benda 

á að ekki sé gott ef kennari stendur fyrir framan nemendur og segir hvernig eigi að stimpla inn 

á reiknivélina til að fá svar. Hjálpargögn henti þó ekki öllum á sama hátt. Útfærsla hjá einum 

nemanda á tilteknu verkefni sé ekkert endilega betri eða verri en hjá þeim næsta, það er ef 

báðir komast að réttri lausn, því hugsun, útfærsla og skilningur á viðfangsefni er ólíkur milli 

nemenda. Dæmi um þetta er til dæmis þegar einn nemandi velur að nota reiknivél til að reikna 

26 ∙ 587 á meðan annar velur að nota blað og blýant og skrá niður ýmiss konar tákn og tölur á 

meðan hann reiknar. 

Upplýsingagjöf til nemenda er að mati Hiebert og félaga (1997) atriði sem mikilvægt sé að 

kennarar hugi að, það er hvort þeir eru að gefa nemendum of mikið eða of lítið af upplýsingum. 

Möguleiki sé fyrir hendi að ef kennari sýni nemendum aðferðir til að leysa tiltekin verkefni 

dragi það úr áhuga og virkni nemenda við að reyna sjálfir. Nemendur jafnvel einbeiti sér að því 

að þóknast kennaranum og nota hans aðferðir í stað þess að nýta eigin skilning og reyna sjálfir. 

Of lítið af upplýsingum geti einnig dregið úr áhuga og virkni nemenda því skilningur á viðfangs-

efni sé ekki nægur til að þróa eigin aðferðir að lausn. Kennari eigi að huga að því að velja verk-

efni sem hæfir bæði nemendum og viðfangsefni, útskýra og ræða hugtök og aðferðir á tákn-

máli stærðfræðinnar ásamt því að tryggja þátttöku allra nemenda í stærðfræðilegri umræðu 

því það ýti undir sjálfstæði og virkni. 

Fjölmargar leiðir eru til dæmis í boði þegar kemur að því að leggja saman tölur og mikilvægt 

að gefa nemendum tækifæri til að vinna með samlagningu á þann hátt sem þeir skilja. Ef 

kennari segir nemendum hvernig eigi að setja upp dæmi og reikna er ekki víst að þeir átti sig 

á að tengja þekkingu sína á tugakerfinu við útreikninga. Hiebert og félagar (1997) segja að ef 

nemendur fái dæmi eins og 37 + 48 sem þeir reikna fyrst sjálfir og aðferðir sem þeir noti séu 

ræddar á eftir gefi það kennara sýn á hvernig nemendur hugsa. Nemandi sem sér hvernig 
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tölurnar skiptast í tugi og einingar og nýtir það til að reikna hafi annan skilning á reikniaðgerð-

inni samlagning heldur en nemandi sem reiknar með því að telja fingur eða kubba. Það sama 

eigi við þegar nemendur leggja saman almenn brot eins og 1/3 + 1/4, það er nemendur byggja 

upp skilning með því að prófa sig áfram og læra af mistökum. Þegar nemendur átta sig á 

hvernig ólík brot eru lögð saman og fá tækifæri til að prófa sig áfram eflist skilningur. 

Með því að virkja nemendur í umræðu um lausnir og hvetja þá til að útskýra og færa rök 

fyrir eigin aðferðum telja Hiebert og félagar (1997) það veita nemendur innsýn á hvernig sam-

nemendur leysi verkefni og að þeir átti sig á að ólíkar aðferðir geti leitt til sömu lausnar. Einnig 

segja þeir að ef nemandi sé á rangri leið geti samvinna nemenda haft jákvæð áhrif á bæði 

skilning og sjálfstæð vinnubrögð. Mikilvægt sé að nemendur fái tækifæri til að lýsa þeim 

aðferðum sem þeir noti til að leysa verkefnin og að kennari skoði og ræði allar aðferðir og 

hugmyndir sem nemendur leggi fram því þannig finni nemendur að hlustað sé á það sem þeir 

hafi að segja. Boaler (2009) tekur undir þetta og telur mikilvægt að kennari fylgist með 

umræðum nemenda til að átta sig á skilning þeirra á viðfangsefninu, einnig hvað vanti upp á 

og sé mikilvægt að bæta við eða þjálfa betur án þess þó að grípa inn í þegar hann heldur að 

þeir þurfi aðstoð. Hiebert og félagar bæta við að ef nemendur biðja um aðstoð ætti kennarinn 

að fá þá að útskýra vinnuferlið og rökstyðja aðferðir. Oft átti nemendur sig á hvað þeir séu að 

gera rangt þegar þeir útskýra hugsanir sínar en séu þeir alveg stopp geti kennarinn gefið vís-

bendingar um framhaldið án þess að segja hvernig. 

Nemendur sem læra á fyrstu stigum grunnskólans að vinna saman að lausnum verkefna, 

hlusta á hugmyndir annarra, ræða og útskýra mismunandi aðferðir í hópum nýta þessa vinnu 

áfram á efri stigum. Þeir venjast vinnuferlinu og eru líklegir og betur undirbúnir til að leita 

aðstoðar hjá bekkjarfélögum og taka þátt í sameiginlegri vinnu að lausnum þegar kröfur um 

notkun táknmáls og tungumál stærðfræðinnar aukast (Hiebert o.fl., 1997). Við undirbúning 

kennslu er mikilvægt að kennari hafi þarfir hvers nemanda í huga jafnt sem nemendahópsins 

í heild. Þegar kemur að vinnulagi í kennslunni sjálfri og verkefnavinnu nemenda hafa viðhorf 

kennarans til kennslunnar, námsins og námsefnisins mikil áhrif (Greer, 2009). Samkvæmt 

Greer er kennari sem gerir sér grein fyrir að nemendur læri á ólíkan hátt og að þeir beiti ólíkum 

aðferðum í náminu, hugsanlega ólíkum þeim sem kennarinn noti sjálfur, líklegur til að gefa 

nemendum tækifæri til að koma fram og útskýra eigin aðferðir fyrir samnemendum og jafnvel 

nota hugmyndir nemenda að lausnum. 

Kennarar þurfa að huga að mörgum þáttum kennslunnar svo þeir geti komið til móts við 

nemendur og því mikilvægt að þeir ígrundi eigin vinnu og leggi áherslu á hvernig þeir geti 

breytt, bætt og lagað þegar þörf er á. Kennslustundarýni eða rannsóknarkennslustund (e. 

lesson study) getur hjálpað kennurum að ígrunda eigin vinnu og bæta kennslu (Stigler og 

Hiebert, 1999). Stigler og Hiebert lýsa rannsóknarkennslustund þannig að þátttakendur séu 
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kennarar sem kenni sömu námsgrein og gott ef þeir séu að kenna í ólíkum skólum. Unnið sé 

eftir ákveðnu ferli þar sem byrjað er á að fara yfir hvað það sé sem þurfi að breyta og laga, 

kennslustund skipulögð og síðan kennd í einum nemendahópi. Að lokinni kennslustund sé 

kennslan metin, endurskoðuð og síðan endurtekin með öðrum nemendahóp. Þegar seinni 

kennslustundinni lýkur sé aftur unnið að mati og endurskoðun en síðan séu niðurstöður settar 

fram og jafnvel deilt með öðrum. Kennarar geti nýtt niðurstöður til að taka á öðrum þáttum 

sem þeir telji að þurfi að breyta og bæta. Stigler og Hiebert segja að þegar unnið sé að undir-

búning rannsóknarkennslustunda sé mikilvægt að þeir kennarar sem taki þátt séu meðvitaðir 

um þau hæfniviðmið sem stefnt sé að og að þau séu höfð að leiðarljósi í öllu vinnuferlinu. 

Kennsla er oft háð samfélagi hverju sinni, það er innan hvers samfélags má finna hefðir 

sem getur reynst erfitt að breyta. Mikilvægt er þó að kennarar leiti leiða til að bæta eigin 

kennslu með hag nemenda að leiðarljósi. Samanburður á kennslustund í Japan og Banda-

ríkjunum sýnir hvernig áherslur geta verið mismunandi. Áhrifaríkar leiðir í stærðfræðinámi eru 

meðal annars þegar viðfangsefni stærðfræðinnar eru tengd við raunheim nemenda og verk-

efni sett upp þannig að það verki áhuga á stærðfræði. Einnig er mikilvægt að kennari hvetji til 

þátttöku í umræðu um stærðfræði og að hann leggi áherslu á að efla skapandi og sjálfstæð 

vinnubrögð meðal nemenda. 

2.4 Samantekt 

Stærðfræðin er mörg þúsund ára gömul fræðigrein og mikil framþróun hefur átt sér stað í 

tengslum við notagildi hennar. Þetta á við um alla þætti sem snúa að stærðfræði innan hvers 

samfélags sem og hvernig stærðfræðikennsla fer fram. Kenningar um nám og kennslu hafa 

einnig þróast mikið í gegnum tíðina. Menn sem leggja stund á þessi fræði nýta jafnan hug-

myndir og kenningar frá öðrum fræðimönnum, ígrunda þær og færa rök fyrir ástæðum þess 

að þeir telja nauðsynlegt að leita annarra leiða, aðlaga kenningu eða bæta við. Atferlishyggja 

var til að mynda ekki fullnægjandi að mati Piaget og Vygotsky og því lögðu þeir fram sínar 

kenningar, Piaget um samlögun og aðhæfingu og vitsmunaþroska einstaklinga og Vygotsky um 

félags-menningarlega skólann. Kenning Piaget varð til þess að kenningar um hugsmíði litu 

dagsins ljós sem leiddi síðar til kenningar von Glasersfeld um róttæka hugsmíði. 

Hugmyndir Piaget um þroskaferli barna snúa að vitsmunalegum þroska og hvernig barn 

þróar persónubundinn skilning með því að prófa sig áfram. Vygotsky var á öðru máli og sagði 

að nám ætti að ýta undir þroska með félagslegri þátttöku. Þrátt fyrir ólíka sýn á þroskaferli 

einstaklinga má sjá að þeir byggja hugmyndir sínar á líkum grunni, það er einstaklingur þarf að 

hafa náð nokkrum tökum á einu atriði áður en hann getur bætt við næsta. Freudenthal og Cole 

og félagar eru á sama máli og tengja það hugmundum um nám og þroska nemenda til að læra 

stærðfræði, það er að læra fyrst undirstöðuatriðin eins og uppbyggingu talna áður en þeir læra 
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að leggja saman og draga frá. Vert er að hafa í huga að nám snýst ekki bara um að læra ákveðið 

viðfangsefni því viðhorf nemenda gagnvart kennslunni, kennaranum og viðfangsefninu skiptir 

máli. Þessar kenningar hafa átt stóran þátt í þróun bættrar kennslu síðari ár. 

Rætt var um hugmyndir nokkurra fræðimanna um kennslu og hvað þeir telja að skipti máli 

í námi og kennslu. Freudenthal ræðir mikilvægi námskrár og að þar komi fram viðmið að náms-

markmiðum, að námsbækur séu nýttar sem hugmyndabanki að verkefnum fyrir nemendur til 

að ná námsmarkmiðum, námsmat sé lagt fyrir til að meta árangur og að kennari sé viljugur til 

að sækja námskeið eða taka þátt í rannsóknum sem leiði til úrbóta í starfi. Hugmyndir af þessu 

tagi hafa einnig komið fram á síðari árum og má vel greina tengsl þar á milli.  

Í KOM-skýrslunni er til að mynda rætt um mikilvægi þess að kennari búi sjálfur yfir 

ákveðinni hæfni til að geta miðlað stærðfræðiþekkingu sinni til nemenda: námskrárhæfni, 

kennsluhæfni, hæfni til að túlka viðhorf og framvindu nemenda, matshæfni, samstarfshæfni 

og hæfni til faglegrar starfsþróunar. Kristín Bjarnadóttir tók saman efni skýrslunnar og bætti 

við eigin hugleiðingum. Hún skiptir hæfninni í fimm flokka: hæfni stærðfræðikennarans á við-

fangsefnum stærðfræðinnar, hæfni til að meta árangur náms, hæfni til að vinna með öðrum, 

hæfni til að auka færni sína, og hæfni í faglegum þáttum kennslunnar. Hæfni kennarans eins 

og henni er lýst hér mætti jafnvel líta á sem ígrundaða útlistun á hugmyndum Freudenthal og 

það sama á við um ramma Hiebert og félaga sem miðar að því að styðja kennara við að móta 

og skapa námsumhverfi fyrir nemendum til að læra stærðfræði. Atriði innan rammans eru ekki 

stakar einingar heldur er mikilvægt að kennari tengi þau saman. Þekking kennara á námsefni, 

námsgögnum og kennslufræðum hafa því mikil áhrif ef stefnt er á að nýta rammann og aðlaga 

kennslu að hverjum nemendahóp. Þekkingarkvartett Rowland og félaga miðar einnig að þeirri 

þekkingu sem talið er mikilvægt að kennari búi yfir til að geta kennt stærðfræði. Þær áherslur 

sem hér hafa verið ræddar miða að kennaranum og þeim þáttum sem hann þarf að búa yfir 

og hafa í huga. Sjá má að þekking á námskrá, kennslufræðum og viðfangsefni eru mikilvægir 

þegar kemur að kennslu sem og samskiptahæfni kennarans og vilji til að bæta faglegt starf. 

Hæfniflokkum KOM-skýrslunnar er skipt í tvo flokka, að geta spurt og svarað með stærð-

fræði og að kunna að fara með tungumál stærðfræðinnar. Kristín setur hæfniflokkana átta 

fram þannig að stærðfræðileg hæfni sé hæfni til að: beita stærðfræðilegri hugsun, leysa stærð-

fræðiverkefni, búa til, greina og nota líkön, rökstyðja formlega og óformlega með stærðfræði, 

setja fram stærðfræðiverkefni og lausnir á mismunandi hátt, nota táknmál stærðfræðinnar, 

taka þátt í samskiptum með tungumáli stærðfræðinnar, og nota viðeigandi hjálpargögn og 

verkfæri. Þegar þessir flokkar eru bornir saman við aðalnámskrá grunnskóla má greina tengsl 

við þau hæfniviðmið sem snúa að almennum viðmiðum um stærðfræðilega hæfni. 

Nám með tileinkun og nám með þátttöku eru ólíkar leiðir í námsferli nemenda. Kennari 

sem nýtir hugmyndafræði um nám með tileinkun leggur áherslu á einstaklingsbundinn skilning 
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nemenda á viðfangsefni og kennari sem nýtir hugmyndafræði um nám með þátttöku leggur 

áherslu á félagslegan skilning. Í báðum tilfellum er áhersla á að nemandi byggi upp skilning, 

munurinn er að með tileinkun er nemandinn að vinna að eigin hugmyndum en með þátttöku 

vinna nemendur saman að lausnum og þróa þannig eigin skilning samhliða vinnunni. Líkan 

Cobb og Yackel sýnir hvernig má líta á nám sem samspil hugsmíði og þátttöku og að hlutverk 

kennarans sé að fylgjast með bæði félagslegum starfsháttum og uppbyggingu skilnings hvers 

og eins nemanda. Þar sem margir líta á stærðfræði sem félagslega námsgrein getur reynst vel 

að nýta líkanið við bæði undirbúning og úrvinnslu kennslustunda. 

Hugmynd Bennett sem einmitt snýr að stærðfræði sem félagslega námsgrein styður hug-

myndir um nám með þátttöku og að nemendur þrói persónubundinn skilning á viðfangsefninu 

með virkri þátttöku í umræðum. Þegar nemendur skilja tilgang stærðfræðinnar í bæði námi og 

daglegu lífi getur það ýtt undir áhuga þeirra og vilja til að læra stærðfræði. Svo þeir geti áttað 

sig á og skilið tengsl milli hugtaka og aðferða stærðfræðinnar er mikilvægt að þeir fái tækifæri 

til vinna að fjölbreyttum verkefnum og skila vinnu sinni á fjölbreyttan hátt. Mikilvægt er að 

nemendur fái tækifæri til að skilja það viðfangsefni sem unnið er með út frá eigin reynslu en 

einnig hafa samskipti við samnemendur mikil áhrif. Af því má sjá að það getur stuðlað að 

góðum árangri nemenda ef nám með tileinkun og skilningi og nám með þátttöku er unnið 

samhliða. 

Kennarar eru vanir að kenna eftir ákveðnu handriti sem getur verið erfitt að breyta. Sam-

starf kennara og skóla er mikilvægur þáttur í starfsþróun rétt eins og stuðningur yfirmanna 

þegar kemur að úrbótum í námsumhverfi og kennslu. Fjallað var um skipulag stærðfræði-

kennslu í ólíkum löndum. Japanskir kennarar vekja áhuga nemenda á stærðfræðinni með því 

að sýna fram á eigin áhuga, virkja nemendur til þátttöku í umræðum um stærðfræðiverkefni, 

hvetja þá til að þróa eigin aðferðir og efla sjálfstæð vinnubrögð. Þeir segja nemendur læra best 

á því að glíma við verkefnin sjálfir eða í samvinnu við aðra og kennari eigi ekki að grípa inn í 

um leið og nemendur lenda í vandræðum. Kennarar í Bandaríkjunum fara aðrar leiðir, það er 

að segja þeir leiðbeina nemendum með því að sýna þeim fyrst hvernig þeir leysa verkefni og 

síðan leysa nemendur sams konar verkefni. Þessar ólíku aðferðir eru líklega vegna þess að 

mikill munur að menningu og kennsluhandriti í löndunum. Samanburður líkt og þessi sýnir 

hvernig menning samfélags hefur áhrif innan skóla og vert að skoða nánar þegar farið er af 

stað í breytingar á kennsluháttum, það er líta út fyrir eigin landsteina og sjá hvaða aðferðir eru 

notaðar annars staðar. 

Of mikið af upplýsingum frá kennara getur haft neikvæð áhrif á sjálfstæð vinnubrögð nem-

enda, þeir reyna þá frekar að þóknast kennaranum og gera eins og hann í stað þess að reyna 

sjálfir og styrkja eigin skilning. Mikilvægt er þó að gefa nægar upplýsingar því nemendur verða 

að skilja viðfangsefnið og hugtök sem þeir eru að vinna með til að geta bætt við og byggt upp 
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skilning. Einnig er gott að huga að því að nota námsbækur á markvissan hátt en ekki sem 

aðalkennslugagn. Til að mynda getur reynst erfitt að byggja upp skilning á tilgangi stærð-

fræðinnar með námsefni úr einni bók og það sama á við um tengsl viðfangsefnis við raunheim 

nemenda. Skilningur á tilgangi stærðfræðinnar og tengsl hennar við raunheim hafa mikil áhrif 

á virkni og þátttöku nemenda. Verkefni tengd raunheimi nemenda geta verið flókin og erfið 

því bakgrunnur þeirra er mismunandi og því ekki öruggt að allir nemendur tengi eins við verk-

efnið sem lagt er fyrir. Því er mikilvægt að kennari noti tungumál stærðfræðinnar í kennslu 

þegar hann útskýrir hugtök og aðferðir ef ætlast er til að nemendur nái tökum á þeim og byggi 

upp skilning til að nota stærðfræðina í víðara samhengi. 

Samstarf nemenda og þróun eigin aðferða styrkir bæði rökhugsun og gagnrýna hugsun í 

verkefnum sem byggja á stærðfræðilegri hugsun. Samvinna gefur nemendum tækifæri til að 

dýpka eigin skilning á viðfangsefninu, ræða ólíkar leiðir að lausnum og leggja mat á hugmyndir 

frá öðrum. Mistök eru til að læra af þeim og nemendur sem finna að þeir eru í jákvæðu og 

öruggu námsumhverfi eru síður feimnir við að útskýra eigin hugmyndir. Mikilvægt er því að 

kennari hugi vel að námslegum þörfum hvers og eins ásamt því að finna leiðir til að byggja upp 

jákvætt, örvandi og hvetjandi námsumhverfi sem nemendur vilja vera þátttakendur í. 

Nemendur sem finna að þeir eru í öruggu námsumhverfi þar sem skoðanir þeirra og hugmyndir 

eru virtar eru líklegir til að taka þátt í námssamfélagi kennslustofunnar, ræða hugmyndir að 

lausnum verkefna og leita ráða samnemenda. 

Það að leggja stærðfræðireglur eða aðferðir á minnið eflir ekki skilning á viðfangsefni ef 

tilgangurinn er bara að muna og nota þegar á við. Mikilvægt er að nemendur sjái að tilgangur 

er með því að leggja á minnið. Það á einnig við um hjálpargögn en þau nýtast nemendum á 

ólíkan hátt, sumum þykir til dæmis betra að reikna á blaði en með reiknivél. Með því að prófa 

mismunandi gerðir hjálpargagna og leggja mat á hvort og hvaða hjálpargögn þeir nota styrkir 

ákvarðanatöku gagnvart eigin vinnu og hefur áhrif á hvernig þeir skilja viðfangsefni og leysa 

verkefni. Skilningur nemenda á viðfangsefni er mismunandi vegna ólíkrar reynslu sem þeir búa 

yfir og hefur áhrif á hvernig þeir nýta sér hjálpargögn í stærðfræði. Því er mikilvægt að gefa 

þeim tækifæri til að nota hjálpargögn og prófa sig áfram til að efla skilning. 

Kennsla er samspil margra þátta þar sem kennari, nemendur, námskrá, kennsluaðferðir og 

námsgögn gegna lykilhlutverki. Margir þættir koma við sögu þegar kemur að undirbúning 

stærðfræðikennslu og mikilvægt að skilningur á tilgangi, hugtökum og aðferðum sé til staðar 

svo nemendur geti tekið þátt í vinnu og sinnt eigin námi. Nemendur verða að finna að verkefni 

sem lögð eru fyrir séu byggð á jafningjagrundvelli, það er að ólíkur bakgrunnur hafi áhrif á að 

hvort þeir geti leyst tiltekið verkefni. Ekki er þó nóg að skipuleggja kennsluna þannig að 

nemendur geti byggt upp einstaklingsbundinn skilning samhliða því að vera þátttakendur í 

samskipum. 
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Mikilvægt er að kennarinn búi yfir hæfni sem felur í sér þekkingu og skilning á námsefninu 

sjálfu, kennslufræðum og námsmatsaðferðum og geti beitt þekkingu sinni. Einnig er mikilvægt 

að hann hafi skilning á námskránni, hvernig á að vinna eftir henni og því sem þar kemur fram 

til að skapa vinnuanda í kennslustundum sem stuðlar að því að nám fari fram. Til að kennarinn 

geti skapað öflugt námsumhverfi fyrir nemendur er mikilvægt að hann hafi í huga áherslur og 

inntak námskrár, þekkingu á fjölbreyttum kennsluaðferðum, námsefni og námsmatsaðferðum 

ásamt góðri bekkjarstjórnun. Þekking kennara á námslegri stöðu hvers og eins nemanda er 

mikilvægur þáttur þegar kemur að undirbúningi kennslu. Þegar unnið er að námsmati og 

hvernig stefnt er á að meta árangur nemenda er mikilvægt að kennari skoði námskrána og 

áherslur sem settar eru fram í henni. Í næsta kafla verður fjallað um tilgang og eðli námskráa 

og þær áherslur sem þar koma fram. 
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3 Námskrár og námskrárfræði 

Hugmyndir að hönnun og mótun námskrár fyrir skóla eru langt frá því að vera nýjar af nálinni 

og mikil þróun átti sér stað í þeim málum á 20. öldinni. Andri Ísaksson (1983) lýsir í grein sinni 

áherslum Bandaríkjamanna við mótun námskrár í kringum aldamótin 1900. Þá voru einkum 

sex þættir hafðir að leiðarljósi: virkni og áhugi nemandans sjálfs á námi, gerð námsáætlana, 

kennslugögn væru í samræmi við námsáætlun, kennarinn miðli þekkingu, próf notuð til að 

meta árangur og framvindu nemenda og kennsla skipulögð með tilliti til þess að margir geti 

lært og unnið á sama tíma. Þrátt fyrir aldargamlar hugmyndir lifa þær að einhverju leyti enn í 

dag, það er grunnmynd að uppbyggingu námskrár má greina í þeim sem nú eru í gildi en jafn-

framt hefur mikil þróun átt sér stað í þeim efnum. 

Andri (1983) segir einnig að í kringum 1950 hafi Ralph Tyler komið fram með hugmyndir 

um mikilvægi þess að aðgreina námskrár og kennslu sem og útfærslu námsmarkmiða. Sam-

kvæmt þeim hugmyndum ættu námsmarkmiðin að koma fram í námskrám og að kennslan 

væri leiðin til að ná námsmarkmiðunum. Þegar námsmarkmið væru sett fram með nákvæmum 

og skýrum hætti mætti tryggja samræmdan skilning meðal kennara og um leið væru kennarar 

með í höndunum góðan leiðarvísi um viðmið kennslunnar. Á svipuðum tíma var annar fræði-

maður, Benjamin Bloom, sem setti fram hugmyndir um eftirfarandi flokkun námsmarkmiða 

eftir vitsmunastigum: kunnátta, skilningur, beiting, greining, tenging og mat, þar sem hver 

flokkur byggi á þeim sem fyrir er. Andri segir að menn séu ekki sammála hvor þeirra, Tyler eða 

Bloom, hafi hafti meiri áhrif á þróun námskrárfræða en segir báða hafa þó í grunninn fylgt 

markmiðum atferlishyggju. 

Þær framfarir sem orðið hafa í námskrárgerð má að mati Andra (1983) rekja til Joseph 

Schwab sem lagði áherslu á að í námskrám væri raunhæft skipulag um skólastarfið í heild sem 

og mikilvægi þess að hægt væri að nota námskrána sem stuðningstæki í skólastarfinu. Þær 

framfarir sem orðið hafa í námskrárfræðum á síðastliðnum áratugum einkennast, samkvæmt 

Andra, af bættri heildarsýn um nám og kennslu og segir hann jafnframt: „Námskrá er kerfis-

bundin áætlun um hvað og hvernig mætti læra og kenna með árangursríkum hætti. Henni er 

ætlað að vera eitt að vinnugögnum og stuðningstækjum kennara í starfi“ (1983, bls. 26). Með 

þessu á hann við að í námskrám sé áhersla lögð á námsefni, námsgögn, kennsluaðferðir, náms-

markmið og mat á námsárangri og kennslu. Þá bætir hann við að mismikil áhersla sé lögð á 

hvern efnisþátt og stundum tveimur eða fleiri fléttað saman, enda sé markmiðið ekki að hafa 

allar námskrár eins heldur sé um að ræða hæfilega áætlun um nám og kennslu og henti menn-

ingu samfélagsins. 
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3.1 Tilgangur og áherslur 

Námskrár eru settar fram sem viðmið um hvað skuli kennt á hverju skólastigi í skólum landsins, 

hún er því áætlun um hvað og hvernig eigi að kenna og meta nemendur svo árangur náist 

(Andri Ísaksson, 1983). Því er mikilvægt að útfæra námskrá fyrir hvert námsstig, það er viðmið 

um nám og kennslu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Einnig er mikilvægt að skilgreina við-

mið um nám og kennslu innan hvers námsstig sem hæfa aldri og þroska nemenda. 

Jan van den Akker (2010) hefur, til að aðgreina námskrár, skilgreint hugtökin macro, meso, 

micro og nano. Samkvæmt honum er macro hin opinbera námskrá, þar sé áhersla lögð meðal 

annars á þau námsmarkmið sem skólum landsins beri að fylgja, meso sé skólanámskrá hvers 

skóla, micro sé námskrá árganga eða bekkja og nano sú námskrá sem snúi að kennslunni sjálfri, 

það er að segja kennslu- og einstaklingsáætlanir. Þar sem námskrá sé hægt að setja upp á 

margvíslegan hátt segir van den Akker að gott sé að horfa til þess greinarmunar á námskrám 

sem sé algengastur. Í því samhengi nefnir hann þrjár gerðir af námskrám: hin ætlaða/fyrir-

hugaða námskrá (e. intended), líkt og aðalnámskráin okkar; hin virka/útfærða námskrá (e. 

implemented), sem er skólanámskrá innan hvers skóla og loks hin raunverulega námskrá (e. 

attained) en það er námsárangur, reynsla og upplifun nemenda á námi og kennslu. Mikilvægt 

er að hafa í huga að þó undirbúningur kennara á kennslu viðfangsefnis sé skýr og unnið eftir 

viðmiðum aðal- og skólanámskrár getur alltaf komið upp sú staða að kennari þurfi að gera 

breytingar vegna óvæntra atburða. 

Stigler og Hiebert (1999) segja að mikilvægt sé að hver þjóð hafi sameiginlega námskrá sem 

kennarar vinni eftir og að þar komi fram námsmarkmið um þá hæfni sem stefnt sé á að 

nemendur nái við lok námstíma, stundum skipt eftir stigum og stundum í lok skólaárs fyrir 

hvern árgang. Með slíkum námsmarkmiðum getur kennari haft yfirsýn yfir það sem 

nemendum er ætlað að kunna og getur nýtt það við skipulag námsmatsaðferða til að meta 

árangur, annaðhvort við lok námstíma eða jafnt og þétt yfir námstímann. 

Van den Akker (2010) hannaði líkan sem hann nefnir köngulóarvef. Þar tengir hann saman 

tíu þætti í námi og kennslu; tilgang, tímaskipulag, námsumhverfi, hópaskiptingar, námsgögn 

og tæki, kennara og hlutverk þeirra, nemendur og athafnir þeirra, inntak og innihald, markmið 

og námsmat. Að mati van den Akker vinna allir þættirnir saman sem ein heild, hver þráður 

vefsins haldi við og styðji næsta þráð og saman myndi þeir og haldi utan um miðju vefsins en 

það sé sá þáttur sem miði að tilgangi kennslunnar, það er hvers vegna nemendur eru að læra 

eða stunda nám. Sjálfur segir van den Akker: „…hver keðja er eins sterk og veikasti hlekkur 

hennar (e. …every chain is as strong as its weakest link)“ (2010, bls. 5) en með því á hann við 

að ef einn þáttur verður út undan eða ekki haldið við minnkar styrkur heildarinnar. Hann segir 

að það sem komi fram í kjarna-/aðalnámskrám eigi að endurspeglast í námsmati en mikilvægt 

sé að skoða námsmatið vel út frá öllum stigunum fjórum (macro, meso, micro og nano). 
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Við skipulag námsmats er því mikilvægt að kennari taki mið af bæði námskrám og kennslu-

áætlunum, það er að segja tilgangur skólanámskrár er nánari útfærsla á aðalnámskrá og 

kennsluáætlanir byggðar á þeim. Einnig er mikilvægt að kennarinn sjái fyrir sér hvaða áherslur 

hann ætlar að leggja í kennslunni, það er bæði kennsluárið í heild og hver námsþáttur, og 

leggja línurnar um hvernig hann stefnir á að meta árangur nemenda. Þetta er tekið saman og 

lagt fram í kennsluáætlunum. Einstaklingsáætlanir eru loks settar upp fyrir þá sem á einhvern 

hátt víka frá hefðbundinni kennsluáætlun. Allar gerðir námskráa innihalda því áætlun um nám, 

kennslu og námsmat nemenda. 

3.2 Námsmat og hæfniviðmið 

Námsmat hefur lengi verið óaðskiljanlegur hluti skólastarfs og hef ég tekið eftir að kennarar 

spyrja sig oft þeirrar spurningar hvort þeir séu að meta nemendur sína á réttmætan hátt. 

Síðustu ár hefur mikið verið fjallað um að námsmat eigi að vera fjölbreytt og lýsa Nagowah og 

Nagowah (2009) námsmati sem leið til að meta námslega stöðu og getu nemanda og að mikil-

vægt að það endurspegli bæði nám og kennslu. Skipulag námsmats miði að því að vera stuðn-

ingur fyrir nemendur og hvetja þá til að gera betur. Þau segja að með námsmati megi afla 

vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstaklingum og hópum gangi að ná settum 

námsmarkmiðum. Niðurstöður megi síðan nota sem eins konar leiðarljós að skipulagningu 

náms. 

Í skólanámskrá er mikilvægt setja fram viðmið um námsmat og umsagnir sem stuðst er við 

þannig aðgreina megi þær kröfur sem eru gerðar til námsins og hvernig skólinn stefnir á fylgja 

þeim eftir í námsmati (Nagowah og Nagowah, 2009). Námsmat er, samkvæmt Nagowah og 

Nagowah, hægt að vinna með og setja upp með margvíslegum hætti, jafnvel flétta saman 

aðferðum en þó í samhengi við og byggt á kennslu viðfangsefnis og námsumhverfi nemenda. 

Námsmatsaðferðir hafa allar sína kosti og galla sem mikilvægt er að kennari þekki og hafi í 

huga við val á námsmatsaðferð hverju sinni. Sama hvaða aðferð er beitt er markmið að skila 

niðurstöðum þannig að þær komi að gagni. 

3.2.1 Endurgjöf 

Einn af stærstu þáttum námsmats er endurgjöf (Hattie og Timperley, 2007). Hattie og 

Timperley ígrunda hugtakið endurgjöf og notkun þess í kennslustundum og námsmati. Þau 

segja mikilvægt að ekki sé litið á fyrirmæli og endurgjöf sem sama hugtakið en bæta við að ef 

endurgjöfin feli í sér leiðréttingu á vinnuferli megi líta svo á að endurgjöf og fyrirmæli séu 

samtvinnuð. Endurgjöf hefur að mati þeirra lítil áhrif ef kennsla um tiltekið viðfangsefni er slök 

í upphafi og áður en kennari veiti endurgjöf sé mikilvægt að kennsla fari fram. Endurgjöf sé til 

þess fallin að nemandi geti aðlagað og breytt eða bætt vinnu sína, miðað við þann skilning sem 
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fyrir er, til að ná þeim hæfniviðmiðum sem að er stefnt. Með endurgjöf sé einnig mikilvægt að 

efla námsáhuga og sjálfstraust nemenda sem og löngun til að halda áfram og bæta sig. Þegar 

kennari veiti nemenda endurgjöf á vinnu sé áhrifaríkast að beina sjónum að skilningi nemanda 

á skipulagi vinnunnar, nemandi látinn vita hvað sé rétt og hvað rangt, hvað vanti upp á og 

honum bent á leiðir eða aðferðir sem gæti verið gott að nota til að halda áfram og klára. Harlen 

og James (1997) taka í sama streng, það er að með endurgjöf sé nemanda veittur stuðningur 

til áframhaldandi náms. 

Með því að veita endurgjöf segja Hattie og Timperley (2007) að draga megi úr misræmi 

sem sé á milli skilnings á viðfangsefni og úrlausna. Áhrifaríkast sé þegar endurgjöf komi strax 

því tímasetning geti haft mikil áhrif. Ef kennari bíður með endurgjöf geti misræmi milli skilnings 

nemanda á viðfangsefni eða vinnuferli og ætlaðs skilnings aukist til muna og haft neikvæð áhrif 

á sjálfstraust nemandans. Taras (2010) leggur einnig áherslu á mikilvægi tímasetningar og að 

nemendur fái að vita hvar styrk- og veikleikar þeirra liggi því það auki líkurnar á að þeir átti sig 

á tilgangi verkefnisins. Hattie og Timperley leggja til spurningar sem gæti verið gott að hafa í 

huga, (i) hvert skal stefnt, það er hver hæfniviðmiðin eru, (ii) hvernig gengur, það er hvaða 

árangur hefur hlotist nú þegar og (iii) hvað næst, það er hvað þarf að gera til að ná betri árangi. 

Þau segja spurningar líkt og þessar grundvallaratriði í endurgjöf og að svör við þeim hafi jákvæð 

áhrif á skilning nemenda á viðfangsefninu. Harlen og James (1997) eru á sama máli og segja 

jafnframt að ef nemandi átti sig á hvað hann geti gert til að ná árangri aukist líkurnar á að hann 

taki ábyrgð á eigin námi. 

Hattie og Timperley (2007) hafa skipt endurgjöf í fjögur grunnstig: 

• Endurgjöf um verkefni eða viðfangsefni, hvað er rétt og rangt. Kennari veitir nemanda 

upplýsingar um hvað þurfi að gera öðruvísi. 

• Endurgjöf um verkferli eða hvað þurfi að gera til að geta klárað. Kennari beinir 

athyglinni að því hvernig unnið er úr upplýsingum eða að vinnuferlinu sjálfu og hvað 

vanti upp á til að nemandi geti klárað. 

• Endurgjöf tengd sjálfstjórn og sjálfsaga til að halda áfram vinnu og klára. Kennari beitir 

hvatningu sem efli sjálfstraust og sjálfsaga nemanda til að halda áfram. 

• Endurgjöf persónuleg og tengd sjálfinu. Kennari veitir nemanda persónulegt hrós sem 

er ótengt verkefni og viðfangsefni, til dæmis að nemandinn er duglegur. 

(2007, bls. 90–91) 

Seinasta liðinn telja þau hafa minnst áhrif á framgang nemenda og jafnframt að það geti dregið 

úr áhrifum sé það notað með hinum stigunum, það er hrós eins og að kennari segi nemanda 

að hann sé duglegur og flottur nemandi hefur lítil áhrif á skilning hans á því viðfangsefni sem 

hann er að vinna með. 
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Það eru ekki bara nemendur sem njóta góðs af endurgjöf að mati Hattie og Timperley 

(2007) heldur einnig kennarinn sjálfur, sé hann tilbúinn til að meðtaka þær upplýsingar sem af 

henni hljótist. Kennarinn geti nýtt spurningar nemenda eða endurmat sem hann veitir 

nemendum til að ígrunda eigin kennslu og finna leiðir til að breyta og bæta kennsluna komi í 

ljós að þörf sé á úrbótum. 

Með endurgjöf er áhersla á að leiðbeina nemendum og beina í átt að þeim hæfniviðmiðum 

sem að er stefnt. Tímasetning á endurgjöf er mikilvæg og gott að hafa í huga að endurgjöf er 

ekki eitthvað sem á sér stað einu sinni yfir námstíma heldur jafnt og þétt og einnig þegar 

kennari telur þörf á að setjast niður og ræða við nemanda um viðfangsefnið. Endurgjöf ein og 

sér er ekki notuð sem námsmat en til eru fjölmargar aðferðir sem kennari getur valið úr þegar 

kemur að því að meta námsárangur. 

3.2.2 Mismunandi leiðir við námsmat 

Námsmat er það mælitæki sem kennarar nota til að meta vinnu, hæfni, þekkingu og færni 

nemenda, bæði á meðan vinnu við viðfangsefni og kennslu stendur sem og við lok námsþáttar. 

Það að skipuleggja og velja leiðir við námsmat getur reynst erfitt og flókið ferli en það sem 

virðist skipta mestu máli er að velja það námsmat sem hæfir bæði kennslunni og vinnu nem-

enda. Námsmat er hægt að útfæra á marga og ólíka vegu en alltaf er markmiðið að meta hæfni 

nemenda til að takast á við ákveðið viðfangsefni og mikilvægt að skoða nemendahópinn sem 

unnið er með hverju sinni (Adam, 2006; Taras, 2010; Waugh og Gronlund, 2013). Einnig segja 

Adam (2006) og Nagowah og Nagowah (2009) að mikilvægt sé að huga að því að meta raun-

veruleg hæfni hvers nemanda, það er munnlega, skriflega og félagslega. Við þetta bæta 

Nagowah og Nagowah að markmið námsmats sé að sýna nemendum hvernig þeir geti bætt 

vinnu sína í komandi verkefnum sem krefjast sömu eða svipaðrar þekkingar. 

Harlen og James (1997) fjalla einnig um þessi atriði og segja mikilvægt að kennari skilji þau 

námsmarkmið sem kennslan byggir á. Mikilvægt sé að skipuleggja kennslu þannig að 

nemendur hafi tök á að ná árangri og að kennari beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum svo 

nemendur geti byggt upp eigin skilning, aukið færni og náð námsmarkmiðum. Námsmat er að 

mati Taras (2010) ferli í þremur áföngum; safna gögnum, túlka gögn og grípa til aðgerða, sem 

saman vinni eins og hringrás sem mikilvægt er að kennari hafi í huga. 

Til eru margar leiðir til að meta nemendur, framfarir þeirra og þekkingu á viðfangsefni. 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) er ein þeirra en það er mat sem hefur þann tilgang 

að leiðbeina nemendum í náminu en gæta skal að því að matið sé sett upp þannig að það sé 

unnið samhliða námi og kennslu. Það gefur kennara tækifæri til að meta námslega stöðu hvers 

nemanda og gefur nemandanum sjálfum færi á að sjá hvar hann stendur í námi sínu miðað við 

þau viðmið sem liggja til grundvallar. Hafa skal hugfast að leiðsagnarmat er ekki lokamat en 
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það getur verið gott að styðjast við leiðsagnarmatið þegar unnið er að lokamati (Nagowah og 

Nagowah, 2009; Taras, 2010; Waugh og Gronlund, 2013). Taras segir mikilvægt að kennarar 

skilji og átti sig á hvað felist í leiðsagnarmati svo hægt sé að nýta það á markvissan hátt og 

samkvæmt honum sé um að ræða mat á vinnu nemenda sem megi skila til þeirra á formi 

endurgjafar í orðum eða á matsblaði. 

Þessu tengdu hefur verið rætt um mat í þágu náms, það er námsmat sem veitir nemendum 

stuðning í náminu (e. assessment for learning) (Gibbons og Kankkonen, 2011; Taras, 2010) og 

hjálpar þeim að öðlast vitsmunalegan skilning (Harlen og James, 1997). Einnig hefur verið rætt 

um mat sem órjúfanlegan þátt í sjálfu námsferlinu, það er námsmatið er samofið kennslu hvers 

námsþáttar (e. assessment as learning) (Gibbons og Kankkonen, 2011; Nagowah og Nagowah, 

2009). Í grein Taras kemur fram að mat í þágu náms geti birst sem íhlutun með fernum hætti, 

það er sem; spurningar og óformleg samtöl milli nemenda og kennara, endurgjöf af ýmsu tagi, 

jafningja- og sjálfsmat nemenda og nýting á lokamati til að bæta nám. Áherslan sé því á að 

nýta námsmatið þannig að það veiti nemendum stuðning, efli þá í námi, sé óformlegt og hluti 

af kennslunni. Því hafi leiðsagnarmat af þessu tagi átt sér stað ef nemandi hafi fengið endurgjöf 

á vinnu sína. 

Gibbons og Kankkonen (2011) segja að mat í þágu náms feli í sér ferli þar sem kennari meti 

og safni upplýsingum um framgang nemenda á meðan vinnu stendur og nýti þær til að hjálpa 

nemendum við að finna eigin styrkleika og þróa leiðir til að ná hæfniviðmiðum. Þau lýsa mark-

miðum mats sem órjúfanlegs þáttar í námsferlinu þannig að um sé að ræða mat sem hjálpi 

nemendum við að bera ábyrgð á eigin námi og sé þannig ferli sem snúi að því hvernig megi 

aðlaga vinnuna til að ná árangri. Það sé vegna þess að nemendur fái reglulega endurgjöf á 

vinnu sinni sem þeir geti nýtt til að dýpka skilning sinn á viðfangsefninu. Þessi matsleið hvetji 

nemendur til aukinnar þátttöku í eigin námsmati þegar þeim sé gefið tækifæri til að skila jafn-

ingja- og/eða sjálfsmati. Það veiti þeim jafnframt stuðning til að setja sjálfum sér raunhæf 

markmið og styrki um leið sjálfstæði þeirra. Mikilvægt er að matið sé í þágu nemenda og sniðið 

að þörfum hvers og eins. 

Leiðsagnarmat er yfirgripsmikið hugtak og auðveldlega hægt að líta á það sem yfirheiti um 

tiltekið skipulag námsmats sem hefur þann tilgang að styðja við nám og kennslu með það að 

markmiði að leiðbeina nemendum og styrkja þá sem námsmenn. Dæmi um leiðsagnarmati eru 

samtöl áður en vinna fer af stað eða á meðan vinnu stendur, lokamat með umsögn og jafn-

ingja- og sjálfsmat (Taras, 2010; Waugh og Gronlund, 2013). Taras bendir jafnframt á að ef 

námsmat sé aðeins sett upp sem lokamat þá hafi leiðsagnarmatið lítinn tilgang, það er að segja 

nemendum gæti reynst erfitt að nýta leiðsögn til að bæta sig í vinnu tiltekins námsþáttar ef 

leiðsögnin á sér stað að námstíma liðnum. Þessu eru Nagowah og Nagowah (2009) sammála 
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en bæta við að ef nemendur skilji hvernig þeir geti gert betur til að ná árangri muni þeir nýta 

sér þá vitneskju síðar. 

Samkvæmt Harlen og James (1997) er leiðsagnarmat í meginatriðum mat til leiðsagnar fyrir 

bæði kennara og nemanda um núverandi skilning á viðfangsefni og færni til að meta framvindu 

og framhaldið. Námsmat með þessum tilgangi sé hluti af kennslunni og að nám með skilningi 

sé háð því. Mikilvægt er því að kennari taki mið af bæði hugmyndum og færni nemenda til að 

geta gert viðeigandi ráðstafanir um framhaldið. Að mati Harlen og James megi tengja eigin-

leika leiðsagnarmats við námsupplifun nemenda, það er að nemandi skilji viðfangsefnið þannig 

að hann geti notað það í víðara samhengi og að það hafi áhrif á hvernig hann skilji umheiminn. 

Leiðsagnarmat eigi því að leiða til langtímaáhrifa á skilning en ekki til skamms tíma eins og oft 

gerist þegar nemendur leggja eitthvað á minnið rétt fyrir próf og gleyma síðan að prófi loknu.  

Hópmiðað námsmat metur, samkvæmt Nagowah og Nagowah (2009), árangur nemenda í 

samanburði við jafnaldra sem tóku sama próf og gert ráð fyrir að þeir séu innan sama getu-

stigs. Nagowah og Nagowah segja að með hópmiðuðu námsmati noti kennarar oft fyrir fram 

ákveðinn skala til að mæla og raða niðurstöðum. Mælingar með þessum hætti sýni eðlilega 

dreifingu eða normaldreifingu þar sem nokkrir nemendur skori hátt, nokkrir séu lægstir en 

flestir í miðjunni. Í hópmiðuðu mati fái nemendur stig eða einkunnir sem raðist á skalann frá 

ágætiseinkunn niður í ábótavant og þessi leið sé gjarnan notuð sem lokamat. Samræmd próf í 

grunnskólum hér á landi eru dæmi um hópmiðað námsmat. 

Markviðmiðað mat er, samkvæmt Nagowah og Nagowah (2009), ólíkt hópmiðuðu mati að 

því leyti að um sé að ræða mat á frammistöðu nemenda eftir skýrum, nákvæmum og fyrir fram 

skilgreindum viðmiðum og stöðlum. Í þess háttar námsmati noti kennari lista með viðmiðum 

sem nemandi þurfi að ná. Framúrskarandi frammistaða í einu viðmiði geti þó ekki komið í stað 

eða bætt óviðunandi frammistöðu í öðru. Markviðmiðað mat sé notað til að mæla hversu vel 

nemandi hefur náð tilteknu námsmarkmiði eða hæfniviðmiði, það er að segja kennari metur 

hversu vel nemandi uppfyllir ákveðnar forsendur, ekki hvernig hann stendur samanborið við 

aðra. Harlen og James (1997) benda á að sé markviðmiðað námsmat notað eingöngu geti það 

dregið úr virkni og áhuga þeirra nemenda sem nái ekki viðmiðum. 

Formlegt námsmat er matsaðferð til að meta heildarárangur nemenda og leiðir yfirleitt til 

lokaeinkunnar en oft er frammistaða hvers og eins borin saman við styrk- og veikleika jafnaldra 

líkt og í hópmiðuðu mati. Óformlegt námsmat er þegar námsmatið er unnið samhliða kennsl-

unni sjálfri. Það gefur kennaranum tækifæri til að finna sterkar hliðar hvers nemanda sem og 

námslegar þarfir án þess að það leiði til einkunnargjafar eða samanburðar. Óformlegt mat 

getur til dæmis verið á formi viðmiðunarkvarða, umræðna, ræðukeppni, kannanna eða hug-

flæðis en einnig athuganir kennara þar sem líkamstjáning, svipbrigði og spurningar nemenda 

eru teknar til greina. Kennari notar niðurstöður til að aðlaga leiðir og aðferðir sem hann notar 
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í kennslu (Harlen og James, 1997; Nagowah og Nagowah, 2009). Það má því segja að með 

óformlegu námsmati flétti kennari saman leiðsagnarmati og markviðmiðuðu námsmati. 

Símat (e. countinous assessment) er, samkvæmt Nagowah og Nagowah (2009), náms-

matsaðferð sem eigi sér stað jafnt og þétt og geti því bæði talist sem leiðsagnarmat og loka-

mat. Með símati fái nemendur leiðsögn og endurgjöf til að bæta sig en jafnframt sé lagt reglu-

lega fyrir námsmat sem sé hlutfall af lokaeinkunn og því ekki eitt lokamat sem gefi lokaeinkunn 

fyrir námslotuna heldur nokkrar einkunnir sem mynda saman lokaeinkunn. 

Lokamat er annaðhvort hópmiðað eða markviðmiðað og leiðir til lokaeinkunnar (Nagowah 

og Nagowah, 2009). Taras (2010) segir lokamat eða lokapróf vera leið til að meta skilning á 

ákveðnu viðfangsefni til einkunnar. Við þetta bæta Harlen og James (1997) að með lokamati 

fái nemendur, kennarar og foreldrar niðurstöðu um námsferlið í heild en það sé andstætt við 

leiðsagnarmat sem gefi upplýsingar um árangur og framgang í námi jafnt og þétt yfir náms-

tímann. Leiðsagnarmat er alltaf markviðmiðað en á sama tíma er það líka einstaklingsmiðað, 

það er til þess fallið að veita nemanda leiðsögn í náminu meðan á vinnu stendur og á að nýtast 

nemenda þannig að hann geti bætt árangur en kennari getur einnig nýtt það til að bæta eigin 

kennslu (Nagowah og Nagowah, 2009; Taras, 2010). Taras segir jafnframt að sé endurgjöf sett 

upp og notuð sem samantektarmat við lok námstíma sé um lokamat að ræða en sé endurgjöfin 

notuð til að upplýsa nemendur í námsferlinu um hvernig megi breyta og bæta vinnuna sé um 

leiðsagnarmat að ræða. Það er því mikilvægt að kennari hafi í huga að undirbúa skilvirkt leið-

sagnarmat ef stefnt er á að nemendur notfæri sér leiðsögn til að bæta skilning á viðfangsefni 

áður en kemur til lokamats. 

Námsmat getur verið annaðhvort huglægt mat (e. subjective assessment) eða hlutlægt 

mat (e. objective assessment) (Nagowah og Nagowah, 2009). Nagowah og Nagowah skilgreina 

hvort fyrir sig þannig að þegar unnið sé með huglægt mat gefist tækifæri til að meta skilning 

nemenda á flóknum hugtökum og að hægt sé að fara margar leiðir til að finna lausn en einnig 

að ekkert eitt svar sé rétt eða réttast. Með huglægu mati megi setja upp verkefni til dæmis á 

formi ritgerða, verklegrar vinnu eða kynninga. Hlutlægt mat sé aftur á móti mat á skilningi 

nemenda á ákveðnum efnisþáttum með skýrum spurningum og verkefnum sem hafi eitt rétt 

svar. Þetta eru verkefni eða próf þar sem nemendur sýna fram á þeir hafi öðlast skilning á 

viðfangsefninu með því að beita ákveðnum aðferðum, svara spurningum á ákveðinn hátt eða 

jafnvel svara krossaspurningum. 

Hæfnimiðað námsmat, það er mat byggt á hæfniviðmiðum (e. learning outcomes), er lagt 

við lok tiltekins námstíma eða eins og Adam (2006) orðar þetta þá sé um að ræða mat sem 

lýsir þeim þáttum eða viðmiðum sem ætlast er til að nemandi þekki, kunni að nota, skilji eða 

geti útskýrt við lok ákveðins námstíma innan ákveðins námsþáttar. Mikilvægt sé að kennari 

geri nemendum grein fyrir markmiðum námsins, það er hver er tilgangur vinnunnar. Skipulag 
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getur að mati Taras (2010) skipt sköpum og haft góð áhrif á framvindu þegar hæfniviðmið eru 

skýr í upphafi því nemendur verða að vita að hverju er stefnt. Harlen og James (1997) taka 

fram að hugtakið viðmið sé bæði notað í leiðsagnarmati og lokamati, þá sé talað um skamm-

tímaviðmið í leiðsagnarmati og langtímaviðmið í lokamati en með langtímaviðmiðum væri um 

hæfniviðmið að ræða. Viðmiðin gera kennurum kleift að vera sveigjanlegir í kennsluháttum, 

velja fjölbreyttar leiðir til kennslu og eru nauðsynleg þegar kemur að vali námsmatsaðferða. 

Námsmat getur gefið góða mynd af árangri kennslunnar því ef stór hluti hóps fær lélega 

einkunn er það annaðhvort vegna nemendanna eða kennslunnar. Hvort heldur sem er þá er 

mikilvægt að finna lausn á því. Kennsla á að vera skipulögð þannig að nemandi átti sig á eigin 

styrk- og veikleikum og því mikilvægt að kennari hvetji nemendur áfram í námi og örvi náms-

áhuga fremur en að ógna þeim eða stimpla sem slaka námsmenn (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 

1970). Með vel skilgreindum viðmiðum má spara mikla vinnu við námsmat. Þau eru einnig 

mikilvæg fyrir nemendurna sjálfa og geta stutt þá við skipulag, tíma og fyrirhöfn í námi. 

Þegar kennari skipuleggur námslotu er mikilvægt að hann setji bæði sér og nemendum 

raunhæf markmið áður en lagt er af stað í framkvæmd vinnunnar. Með raunhæfum mark-

miðum er átt við að kennari hugi að hæfniviðmiðum og námsmatsaðferðum þegar kennslu-

stund er skipulögð og einnig við val á námsefni og kennsluaðferðum. Ef tilgangur kennslu er 

skýr strax í upphafi getur það hjálpað kennara við að taka viðeigandi ákvarðanir og gerir honum 

um leið kleift að meta árangur strax. Þau viðmið sem notuð eru við undirbúning og skipulag 

kennslunnar, hvort sem um er að ræða huglægt eða hlutlægt mat, eru lykillinn að árangursríkri 

kennslu (Mager, 1997). Mikilvægt er þó að hafa í huga að þrátt fyrir að kennari aðhyllist eina 

hugmyndafræði þá er margt sem getur komið í veg fyrir að hann geti unnið eftir henni, það er 

eitt að hafa sýn en framkvæmdin sjálf er annað (Ernest, 2014). Nemendur eru ólíkir, með 

mismunandi bakgrunn, þekkingu, reynslu og viðhorf sem mikilvægt er að kennarinn taki til 

greina. 

Réttmæti og áreiðanleiki eru veigamiklir þættir þegar kemur að námsmati og því mikilvægt 

að huga að fjölbreyttum leiðum sem eru í samræmi við kennslu og hæfniviðmið en jafnframt 

þannig að tekið er mið af nemendum, það er taki tillit til þarfa þeirra og sértækra námsörðug-

leika. Réttmæti vísar til viðeigandi viðmiða með tilliti til inntaks, það er að verið sé að mæla 

það sem skiptir máli, og að prófatriði endurspegli vinnu nemenda í kennslustundum með við-

mið skólanámskrár að leiðarljósi. Þegar kennari útskýrir viðmið námsþáttar, skýrir hvað eigi að 

meta og notar viðeigandi matsaðferðir er hann að veita réttmætt mat. Ef hann hugar einnig 

að fullnægjandi fjölda verkefna, notar aðferðir sem eru lausar við tvíræðni, óþarfa flækjur, 

vísbendingar og annað sem gæti haft áhrif á niðurstöður er matið bæði réttmætt og áreiðan-

legt (Waugh og Gronlund, 2013). Réttmætis er því gætt með því að prófa einungis úr þeim 

þáttum viðfangsefnis sem unnið var með í kennslustundum, án útúrsnúninga. 
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Mikilvægt er að kennari hafi í huga hvernig hann hyggist meta námsárangur nemenda og 

gæta þess að vera samkvæmur sjálfum sér. Val á námsmatsaðferð má segja að sé beintengt 

þeirri hæfni sem stefnt er á að nemendur nái og ef bæði hæfni og námsmatsaðferð er skýr í 

upphafi hefur það áhrif á skilning nemenda á tilgangi kennslunnar Í námskrám er námsgreinum 

oft skipt niður þannig að greina megi áherslur, inntak og hæfniviðmið hverrar greinar. 

3.2.3 Námsmat og hæfniviðmið í stærðfræði 

Kristín Bjarnadóttir (2003) telur að hæfni í stærðfræðilegri hugsun felist í að öðlast þekkingu 

til að skilja og nota hugtök stærðfræðinnar við mismunandi aðstæður. Með þátttöku í vinnu 

að þrautalausnum séu nemendur að styrkja bæði sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og með 

aukinni þjálfun eflist færni og hæfni til að leysa stærðfræðiverkefni á formi texta en einnig til 

að færa rök fyrir þeim aðferðum sem sé beitt. Hún segir jafnframt að notkun líkana geti styrkt 

nám nemenda. Báðar þessar aðferðir, þrautalausnir og notkun líkana, gætu haft þau áhrif að 

nemendur nái tökum á að leysa verkefni sem krefjist þess að þeir nýti þekkingu og skilning á 

ólíkum aðferðum, finni leiðir til að tengja þær saman og yfirfæri þekkinguna þegar það eigi við. 

Mikilvægt sé að nemendur öðlist hæfni til að lesa hefðbundna stærðfræðitexta og færa yfir á 

táknmál stærðfræðinnar eins og til dæmis þegar unnið er með þrautir. Hæfni í samskiptum 

hafi mikið að segja í þess háttar vinnu. Mikilvægt sé að nemendur fái tækifæri til að æfa sig í 

að ræða aðferðir og hugmyndir við aðra en einnig að hlusta á hugmyndir annarra. Þannig fái 

nemendur tækifæri til að auka hæfni sína innan þeirra þátta sem snúi að stærðfræðinni, það 

er þátttaka nemenda í vinnu og umræðum um stærðfræði efli bæði rökhugsun á stærðfræði-

tengdum verkefnum og styrki stærðfræðilega hæfni nemenda. 

Þegar kennari undirbýr stærðfræðikennslu er mikilvægt að hann hugi að því hvaða 

aðferðum hann geti beitt til að styðja nemendur við að öðlast hæfni í stærðfræði. Goldin 

(2010) segir að ef kennari nýti sér samspil allra hæfniflokka í stærðfræðikennslunni gefist 

nemendum tækifæri til að þjálfa og byggja upp samskiptafærni og röksemdafærslu við lausn 

stærðfræðiverkefna. Þá læri nemendur hvernig þeir beiti rökhugsun til að rökstyðja eigin hug-

myndir sem og að spyrja viðeigandi spurninga þegar þeir hlusti á rök annarra. Við lausn þrauta 

vinni nemendur saman að lausn stærðfræðiverkefna, þeir ræði eigin hugmyndir, hlusti á hug-

myndir annarra og ígrundi þannig ólíkar leiðir að lausn sem ýti undir dýpkun á persónulegum 

skilningi á viðfangsefninu. Goldin segir einnig mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að vinna 

með alla hæfniflokkana á eigin forsendum og bætir við að þegar nemendur uppgötvi tengsl 

stærðfræðinnar við daglegt líf aukist líkurnar á að þeir geti leyst verkefnin og nái hæfnivið-

miðum. 

Af þessu má sjá að þátttaka í stærðfræðilegri umræðu hefur áhrif á skilning nemenda. 

Hvort sem um er að ræða persónulega eða félagslega túlkun á hugtökum og aðgerðum má vel 
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greina tengsl þar á milli. Það hefur áður komið fram að líta megi á stærðfræði sem félagslega 

námsgrein og virðist vera að á síðari árum hafi umræða um félagslega starfshætti í stærðfræði-

námi tekið fram úr einstaklingsbundinni nálgun. Nemendur eiga til dæmis erfitt með að öðlast 

hæfni í röksemdarfærslu ef þeir taka ekki þátt í umræðum um stærðfræðiverkefni og byggja 

því síður upp færni til að nota tungumál stærðfræðinnar. 

3.3 Samantekt 

Námskrár hafa þróast mikið og um miðja seinustu öld komu fram hugmyndir um að aðlaga 

skildi námskrár og kennslu þannig að í námskrám væri að finna námsmarkmið og að kennsla 

væri útfærð þannig að nemendur nái þeim. Námskrá gæti tryggt sameiginlegan skilning 

kennara á námsmarkmiðum, er leiðarvísir um viðmið kennslunnar og stuðningstæki fyrir skóla-

starfið í heild. Jafnframt er mikilvægt að námskráin sé í samræmi við menningu hvers sam-

félags. Þetta er grunnur að uppbyggingu námskrár eins og við þekkjum í dag en mikil þróun 

hefur átt sér stað síðastliðin ár. 

Skilgreining van den Akker á aðgreiningu námskráa sem, macro, meso, micro og nano 

námskrár, lýsir hugmyndum hans um mikilvægi þess að greina á milli ólíkra gerða námskráa 

og að tekið sé mið af áherslum sem leggja skuli með hverri þeirra. Aðalnámskráin okkar telst 

til macro-námskrár sem byggir á sameiginlegum skilningi um viðmið um nám og kennslu. 

Skólanámskrá hvers skóla telst til meso-námskrár og byggir á nánari útfærslum á þeim við-

miðum sem sett eru fram í aðalnámskrá. Árganga- eða bekkjarnámskrá eru síðan settar fram 

sem nánari útlistun á skólanámskrá og telst til micro-námskrár. Loks eru það kennslu- og 

einstaklingsáætlanir sem teljast til nano-námskrár og eru áætlanir sem kennari setur upp fyrir 

hvern námsþátt um skipulag kennslunnar, inntak, námsmat og hæfni sem liggur til grundvallar. 

Einnig leggur van den Akker til hugmynd að þremur öðrum gerðum, hin ætlaða/fyrirhugaða 

námskrá, hin virka/útfærða námskrá og hin raunverulega námskrá en á því byggir hann að þó 

kennsla sé skipulögð á einn veg verður upplifun nemenda kannski önnur eða eitthvað kemur 

upp á sem þarfnast aðlögunar. 

Köngulóarvefur van den Akker samanstendur af tíu þáttum í námi og kennslu sem vinna 

saman sem ein heild að tilgangi kennslunnar. Hann segir að ef einn þáttur vefsins er slakur 

hefur það áhrif á alla hina. Sem dæmi má nefna tímaskipulag. Ef kennari gerir ekki ráð fyrir 

nægum tíma fyrir nemendur til að byggja upp skilning á viðfangsefni hefur það áhrif á niður-

stöður námsmats, nemendur átta sig síður á tilgangi kennslunnar og gefst jafnvel ekki tækifæri 

til að ræða nægilega vel saman um viðfangsefnið. Einnig gæti reynst erfitt fyrir kennara að efla 

námsáhuga nemenda vegna álags og námsumhverfi nemendur verður síður byggt á jákvæðni 

og hvatningu. 
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Áherslur aðalnámskrár eiga að endurspeglast í námsmati sem þarf að skoða út frá hverju 

námsstigi, vera tengt viðfangsefni og námsumhverfi nemenda og því mikilvægt að kennari sjái 

fyrir sér hvernig hann hyggist meta árangur nemenda þegar kennsla er skipulögð. Námsmat er 

stór hluti skólastarfs og gegnir lykilhlutverki hvað varðar samantekt á námsárangri nemenda. 

Það má setja fram með fjölbreyttum hætti og jafnvel flétta saman ólíkum gerðum námsmats. 

Kennari undirbýr og skipuleggur kennsluna þannig að nemendur skilji tilgang námsins og 

viti að hverju er stefnt, það er hvaða hæfniviðmið liggi til grundvallar. Mikilvægt er að val á 

námsmatsaðferð sé í takt við kennslu og vinnu nemenda og til þess fallið að meta hæfni þeirra, 

þekkingu og færni. Með leiðsagnarmati er átt við matsaðferð sem beitt er jafnt og þétt yfir 

námstíma og getur reynst vel þegar unnið er að lokamati. Áhersla er þá lögð á að fylgjast með 

hvernig nemendum gengur, greina styrk- og veikleika, veita nemendum hvatningu til að halda 

áfram ásamt leiðsögn og endurgjöf um hvernig megi bæta vinnuna til að ná hæfniviðmiðum. 

Endurgjöf frá kennara til nemenda á að hafa jákvæð og hvetjandi áhrif á námsframvindu og 

áhuga nemenda og veita þeim stuðning í náminu. Tilgangur og val á námsmatsaðferð á að vera 

skýr í upphafi. Ef markmiðið er að bera saman niðurstöður nemenda er um að ræða hópmiðað 

mat, líkt og samræmd próf, en ef ætlunin er að kanna hvort nemandi hafi náð tilteknu hæfni-

viðmiði án samanburðar er um markviðmiðað mat að ræða. Hæfniviðmið eins og þau eru sett 

upp í aðalnámskrá eru dæmi um markviðmiðað mat. 

Hæfniviðmið eru þau viðmið sem nemendur stefna á að ná á áður en námslotu lýkur og því 

verður að gera þeim grein fyrir hæfniviðmiðum í upphafi. Hæfni í stærðfræði felst í því að hafa 

skilning og þekkingu á notkun stærðfræðilegra hugtaka við mismunandi aðstæður. Með 

þrautalausnum og notkun líkana læra nemendur að nýta þekkingu sína til að tengja saman 

mismunandi hugtök. Einnig geta þrautalausnir aukið skilning nemenda á tungumáli stærð-

fræðinnar og með þátttöku og umræðum um stærðfræði efla þeir rökhugsun og dýpka 

persónulegan skilning á viðfangsefninu. 
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4 Aðalnámskrá grunnskóla 

Á Íslandi er að jafnaði 10 ára skólaskylda á grunnskólastigi, það er að segja börnum á aldrinum 

6-16 ára er skylt að sækja nám í grunnskóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008) og segir í lögum 

að foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna. Það er réttur nemenda að fá kennslu við hæfi í 

öruggu og hvetjandi námsumhverfi þar sem tekið er mið af þörfum þeirra og stuðlað að vel-

líðan. Í lögum um grunnskóla segir að hlutverk grunnskóla sé að byggja grundvöll að sjálfstæðri 

hugsun nemenda, frumkvæði og að þjálfa samskiptahæfni sem stuðlar að þátttöku í lýðræðis-

þjóðfélagi, gefa nemendum færi á að nýta sköpunarhæfni og stuðla að velferð, þroska og 

menntun hvers og eins nemanda. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá fyrir hvert skólastig, það er 

aðalnámskrá leikskóla, aðalnámskrá grunnskóla og aðalnámskrá framhaldsskóla. Í lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) segir að í aðalnámskrá grunnskóla sé gætt að því að allir nemendur 

fái jöfn tækifæri til náms óháð uppruna, búsetu, stéttar og fleiri þátta. Í aðalnámská grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) er meðal annars kveðið á um meginmarkmið 

náms og kennslu, skilgreining á þekkingar- og hæfniþáttum fyrir hvert námsstig, hugmyndir 

um að ná námsmarkmiðum á mismunandi hátt, inntak og skipulag námsgreina. Grunnskólum 

er skylt að gefa út skólanámskrá, samda af skólastjóra í samstarfi við kennara, með nánari 

útfærslu á aðalnámskrá, meðal annars um starfshætti, markmið náms, inntak og námsmat. 

Árið 2011 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út almennan hluta aðalnámskrár 

grunnskóla. Þar eru skilgreindir þeir þættir sem snúa að almennri menntun, mati og eftirliti, 

hlutverki grunnskóla, grunnþáttum menntunar, námi og kennslu, inntaki og skipulagi náms, 

námsmati, skólaþróun, skólanámskrá, ábyrgð og skyldum, tengslum heimilis og skóla, 

tengslum skólastiga og undanþágur frá aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Árið 2013 gaf ráðuneytið út annan hluta aðalnámskrár, greinasvið, og er þar fjallað um 

lykilhæfni og námsgreinar. Hver námsgrein hefur sinn kafla þar sem rætt er um menntagildi 

og megintilgang námgreinarinnar, hæfniviðmið, kennsluhætti, námsmat og matsviðmið við 

lok grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Hér á eftir verður fjallað um 

þessa tvo hluta, það er almennur hluti og greinasvið, og rætt um áhersluþætti sem þar er lýst. 

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

Almenn menntun hvers einstaklings á að stuðla að aukinni hæfni til samfélagslegrar þátttöku 

og undirbúa hann til að takast á við fjölbreyttar áskoranir í hinu daglega lífi. Í því samhengi 

hafa verið skilgreindir sex grunnþætti menntunar og settir fram í aðalnámskrá. Grunnþættirnir 

sem allir tengjast innbyrðis eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Mikilvægt er að þeir séu sýnilegir innan hverrar námsgreinar, stuðli að 
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aukinni samfellu í námi og endurspeglist í öllu skólastarfi. Grunnþættir menntunar snúast um 

samfélagslegt og menningarlegt læsi á umhverfi einstaklings, færni til að miðla og taka á móti 

upplýsingum á margvíslegan hátt, umhyggju og velferð gagnvart umhverfi, náttúru og mann-

legu samfélagi, meðvitund um mikilvægi félagslegrar þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og jöfn 

tækifæri fyrir alla til að taka þátt og þroskast á jafningjagrundvelli. Með grunnþáttum eru 

áherslur lagðar á mikilvægi þess að mæta hverjum og einum á einstaklingsbundinn hátt, heil-

brigði, vellíðan, að skapa jákvæðan skólabrag og styrkja sjálftraust, sjálfsmynd og sköpunar-

hæfni nemenda. 

Námsmat nýtist kennurum til að meta árangur og námsframvindu nemenda og þannig má 

fylgjast með hvort þeir nái hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Í aðalnámskránni er tekið fram að 

„megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig mark-

miðum þess verður náð“ (2013, bls. 27). Mikilvægt er að námsmat sé réttmætt og áreiðanlegt 

og taki mið af nemendum, það er að tekið sé tillit til þarfa þeirra, sértækra námsörðugleika og 

að þeim sé mætt af sanngirni og heiðarleika. Sem dæmi má nefna munnleg og skrifleg verkefni, 

myndræna framsetningu, stutt og afmörkuð verkefni, athuganir sem þarfnast ígrundunar, 

einstaklings- og hópverkefni. Lengri próftími, sérhönnuð próf, munnlegt mat og að nota við-

eigandi hjálpargögn/-tæki eru einnig dæmi um matsaðferðir sem aðalnámskrá leggur til sem 

leiðir til að mæta nemendum á fjölbreyttan hátt. 

Hæfniviðmiðin eru sett fram sem viðmið við mat á námsárangri nemenda við lok grunn-

skóla. Fram að því er mikilvægt að grunnskólar útfæri innan hverrar námsgreinar og námssviðs 

hvernig hæfni verði metin og að lykilhugtökin hæfni, leikni og þekking séu höfð að leiðarljósi. 

Þekking er bæði hagnýt og fræðileg, það er þekking er safn staðreynda, lögmála, kenninga og 

aðferða. Með þekkingu er átt við getu til að afla upplýsinga með því að hlusta, fylgjast með, 

ræða um viðfangsefni, flokka og bera saman mismunandi þætti og nálganir og geta til að miðla 

til annarra á fjölbreyttan hátt. Leikni snýr að vitsmunalegum og verklegum þáttum eins og að 

nota viðeigandi aðferðir, skipulag, hjálpargögn, verkfæri, vinnubrögð og rökhugsun. Hæfni er 

síðan það sem tengir saman þekkingu og leikni, það er skilningur á eigin þekkingu og leikni til 

að bera saman, einfalda, álykta, rökstyðja og beita gagnrýnni hugsun og fræðilegri ígrundun. 

„Hæfni er miðlað með margvíslegum tjáningarformum þar sem vitsmunalegri, listrænni og 

verklegri þekkingu og leikni er fléttað saman við siðferðilegt og samfélagslegt viðhorf einstak-

lingsins. Hæfni gerir kröfu um sköpunarmátt, ábyrgð og virkni“ (2013, bls. 39). Hæfniviðmið 

taka mið af bæði sértækri og almennri menntun nemenda og eru í senn afmarkaðir þættir 

þekkingar og leikni en einnig langtímamarkmið fyrir hvern nemanda. Hæfniviðmið vísa til þekk-

ingar jafnt sem vinnubragða og félagsþroska sem nemendur ná með því að fá tækifæri til sam-

vinnu og þátttöku í lýðræðislegu samfélagi skólastafsins, það er skipulagi náms og skólastarfs. 
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Í almennum hluta aðalnámskrár er lögð áhersla á að hlutverk kennara sé að vekja og við-

halda námsáhuga nemenda, veita handleiðslu, efla félagsfærni og stuðla að virkri þátttöku og 

góðum bekkjaranda með því að móta frjóar og fjölbreyttar námsaðstæður. Við val á kennslu-

aðferðum, vinnubrögðum og skipulagi skólastarfsins er mikilvægt að tekið sé tillit til aldurs, 

þroska og getu nemenda þannig að þeir geti tileinkað sér þá þekkingu og leikni ásamt jákvæðu 

viðhorfi sem þarf til að þeir nái þeirri hæfni sem að er stefnt. Námsgögn gegna þar lykilhlut-

verki. Þau eiga að vera vönduð, fjölbreytt, höfða til nemenda, vekja áhuga og notkun þeirra á 

að styðja nemendur til að ná hæfniviðmiðum. 

Almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla byggir á þeim þáttum sem snúa að námi og 

kennslu nemenda innan skólasamfélagsins sem heild. Þessum þáttum þarf að gera ítarleg skil 

og því gefur Mennta- og menningarmálaráðuneyti úr annan hluta aðalnámskrár grunnskóla 

sem snýr að greinarsviðum. Um þann hluta verður fjallað í næsta kafla og þá sérstaklega þau 

atriði sem snúa að námsgreininni stærðfræði. 

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 

Sá hluti aðalnámskrár sem nefndur er greinarsvið fjallar um lykilhæfni og ítarlega farið yfir þær 

námsgreinar sem kenndar skulu á grunnskólastigi. Með lykilhæfni er átt við þá hæfni sem 

byggir á grunnþáttum menntunar og snýr að alhliða þroska hvers og eins nemanda og er tengd 

öllu námi. Lykilhæfni tengist öllum námsgreinum og á að stuðla að eflingu sjálfsvitundar, sam-

skiptahæfni og undirbúningi virkrar þátttöku nemandans í lýðræðislegu samfélagi. Hæfnivið-

mið fyrir lykilhæfni eru skilgreind fyrir hvert námsstig grunnskólans, það er við lok 4. bekkjar, 

7. bekkjar og 10. bekkjar, og skiptast í fimm flokka: 

• Tjáning og miðlun er hæfni til að tjá eigin hugsanir, hlusta á rök frá öðrum, taka tillit til 

ólíkra sjónarmiða, nota viðeigandi rök og orðaforða og miðla þekkingu, leikni og 

skoðunum eins og við á hverju sinni. 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun er hæfni til að útskýra aðferðir og úrlausnir, læra af 

mistökum og sjá að fleiri en ein leið getur gefið rétta niðurstöðu, greina á milli skoðana 

og staðreynda út frá rökum og taka þátt í mótun og miðlun á skapandi hátt. 

• Sjálfstæði og samvinna er hæfni til að fylgja fyrirmælum, taka gagnrýni á jákvæðan og 

uppbyggilegan og hátt, sjá til hvers er ætlast, taka frumkvæði og vinna sjálfstætt, nota 

eigin styrkleika, vinna í samstafi við aðra og taka þátt í skólastarfinu. 

• Nýting miðla og upplýsinga er hæfni til að leita upplýsinga á viðeigandi hátt, nota 

hjálpartæki til stuðnings í námi, nota miðla við nýsköpun og þróun hugmynda, sýna 

ábyrgð í meðferð og notkun rafrænna upplýsinga. 

• Ábyrgð og mat á eigin námi er hæfni til að gera grein fyrir eigin styrkleikum og hvernig 

megi nýta þá í náminu, setja sér markmið og vinna eftir þeim, taka ábyrgð á eigin námi, 

skipuleggja og endurskoða með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 
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(2013, bls. 87–90) 

Hver hæfniflokkur er byggður á þroska nemenda hverju sinni, það er að segja við lok 4. bekkjar 

eru hæfniviðmiðin sett fram á einfaldari hátt en við lok 10. bekkja þar sem meiri kröfur eru 

gerðar til nemenda við lok grunnskóla en á öðrum stigum grunnskólans. Mikilvægt er að 

tryggja fjölbreytilegt námsumhverfi og kennsluaðferðir sem styðja og hvetja nemendur í 

náminu. Í aðalnámskrá segir: 

Góður skólabragur eflir samskiptahæfni nemenda og þroska þeirra til virðingar og 

umburðarlyndis, jafnréttis og umgengni við aðra, umhverfi og náttúru. Viðfangs-

efni sem tengja námið við daglegt líf og starfsvettvang efla læsi nemenda á 

umhverfi sitt. Þannig stuðla náms- og kennsluhættir námsgreina og lykilhæfni 

ásamt góðum skólabrag að alhliða þroska, velferð og lykilhæfni nemenda. (2013, 

bls. 91) 

Í köflum námsgreina er gerð grein fyrir menntagildi, megintilgangi, hæfniviðmiðum, 

kennsluháttum, námsmati og matsviðmiðum við lok grunnskóla. Í kafla um stærðfræði segir: 

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota 

stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Í 

stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa 

viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja 

mat á niðurstöður. (2013, bls. 209) 

Hæfni til að túlka og vinna með gögn sem og lýsingu á aðstæðum og orsakasamhengi næst 

með þjálfun og leikni í stærðfræði og jafnframt það að átta sig á og skilja ýmiss konar kerfi eins 

og þau sem tengjast kosningum, veðurspám, farsímum, tölvuleikjum og staðsetningarbúnaði. 

Hugtök og aðferðir stærðfræðinnar eru mikið notuð innan raunvísinda og verkmenntunar og 

því er hæfni í stærðfræði forsenda læsis og sköpunar á þessum sviðum. 

Stærðfræðikennsla í grunnskóla þarf að stuðla að því að nemendur: 

 tileinki sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu og 

með ástundun geti þeir náð tökum á henni, 

 öðlist hæfni í að setja fram og leysa þrautir með hjálp stærðfræðinnar og leggja 

mat á eigin lausnaleiðir og annarra, 

 öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl þeirra, 

 öðlist hæfni í að nota tungumál stærðfræðinnar til að ræða um, færa rök fyrir 

og útskýra eigin tilgátur og annarra, útreikninga og niðurstöður, 

 öðlist hæfni í að nýta stærðfræði sem tæki til að leysa viðfangsefni og greina 

hvaða aðferðir henta best hverju sinni. 

(2013, bls. 209) 
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Í lýðræðissamfélagi eiga einstaklingar að geta bæði rökrætt og lagt mat á rökstuðning 

annarra um ýmiss konar málefni á opinberum vettvangi, jafnvel með því að vísa í tölfræðileg 

gögn en svo það gangi eftir er mikilvægt að hæfni þessa þátta sé til staðar. Þegar nemendur 

þjálfa hæfni sína til að nota stærðfræðileg mynstur, form, tengsl og röksemdafærslur í daglegu 

lífi eykst færni þeirra til að taka ígrundaðar ákvarðanir síðar á lífsleiðinni. Hæfni í röksemda-

færslu sem þeir öðlast með virkri þjálfun fjölbreyttra verkefna sem tengjast stærðfræði getur 

einnig stuðlað að aukinni ábyrgð, til dæmis hvað varðar neyslu og fjármál. Mikilvægt er því að 

haga skipulagi stærðfræðikennslu þannig að hún veki áhuga, nemendur læri að hafa trú á eigin 

hæfni og læri að nota hæfnina við fjölbreyttar aðstæður í daglegu lífi. 

Hæfniviðmiðum stærðfræðinnar er skipt í sjö flokka þar sem áherslur aukast stig af stigi, 

það er við lok 4. bekkja eiga nemendur að hafa náð ákveðinni grunnhæfni sem eykst og verður 

meira krefjandi þegar líður á skólagönguna. Fyrstu þrír flokkarnir eru almenn viðmið um stærð-

fræðilega hæfni: 

• Að geta spurt og svarað með stærðfræði. 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að tjá sig um stærðfræði, útskýra hugsun 

sína fyrir öðrum á tungumáli stærðfræðinnar, leita lausna á stærðfræðiverk-

efnum og setja fram á fjölbreyttan hátt með því að beita skapandi hugsun, 

ígrundun, röksemdafærslu og rökstuðningi, fylgja rökstuðningi annarra, setja 

fram, greina, túlka og meta stærðfræðileg líkön. 

• Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að nota hugtök og táknmál stærð-

fræðinnar og hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talna-

línu, vasareikna og tölvur til rannsókna og samræðu um stærðfræðileg við-

fangsefni, setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg vandamál og tjá 

sig bæði munnlega og skriflega um lausnir stærðfræðiverkefna. 

• Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar. 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að vinna einn og í samvinnu við aðra að 

því að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir á viðfangs-

efnum sem tengjast daglegu lífi, samfélagi og umhverfi með fjölbreyttum 

aðferðum og kynna niðurstöður sínar og lesa og leggja mat á stærðfræðitexta. 

(2013, bls. 211–213) 

Seinni flokkarnir fjórir snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar: 

• Tölur og reikningur. 



 

59 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að reikna með ræðum tölum, tjá stærðir 

og hlutföll, nota rauntölur, taka þátt í að þróa lausnaleiðir við útreikninga, skrá 

svör með tugakerfisrithætti, greint samhengi milli talna í ólíkum 

talnamengjum, nýta sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og nota þá þekk-

ingu við útreikninga og mat á þeim. 

• Algebra. 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að rannsaka, búa til og tjá sig um reglur í 

mynstrum á fjölbreyttan hátt, finna lausnir á jöfnum með óformlegum 

aðferðum og nota reglur algebrunnar við reikning, nota bókstafi fyrir óþekktar 

stærðir og breytistærðir og lýst sambandi þeirra með stæðum og föllum. 

• Rúmfræði og mælingar. 

 Áhersla á að nemandi öðlist hæfni til að nota undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, 

hornareglur, einslögun, mælikvaða og hnitakerfi til að teikna og greina rúm-

fræðilega hluti, sett fram einföld rúmfræðileg rök og unnið með rúmfræðilegar 

færslur, búa til líkön og teikna skýringarmyndir, áætla og mæla horn, þyngd, 

tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða, áætla, mæla og reikna lengd, flöt 

og rými og nota hlutbundin gögn og tölvur til þess. 

• Tölfræði og líkindi. 

 Áherslur á að nemandi öðlist hæfni til að framkvæma rannsóknir á umhverfi 

sínu, vinna og lesa úr niðurstöðum sínum, notað tölfræðihugtök til að skipu-

leggja, framkvæma og túlka tölfræðirannsóknir, setja upp í einföld myndrit, 

taka þátt í umræðum um gögn og upplýsingar, draga ályktanir um líkur og til-

viljanir út frá tilraunum, reikna út líkur í einföldum tilvikum, notað einföld 

líkindahugtök og talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum. 

(2013, bls. 214–217) 

Hæfniflokkar er aðlagaðir fyrir hvert námsstig. Við lok 4. bekkjar, yngsta stig, á nemandi að 

hafa náð ákveðinni grunnhæfni, við lok 7. bekkjar, miðstig, á nemandinn að hafa aukið og bætt 

við þá hæfni sem hann náði við lok 4. og við lok 10. bekkjar, unglingastig, á nemandinn að hafa 

náð þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram við lok grunnskóla. Til að mynda er hugtakið raun-

tölur, í flokkunum tölur og reikningur, ekki tekið inn fyrr en á miðstigi, fram að því vinna 

nemendur með náttúrulegar tölur, það er heilar jákvæðar tölur. Á miðstigi bætast við tuga-

brot, almenn brot og vinna með prósentur á einfaldan hátt og á unglingastigi aukast kröfur um 

skilning og notagildi þeirra. Þá er í flokknum algebra hæfni til að beita óformlegum aðferðum 

til að rökstyðja lausnir á yngsta stigi, á miðstig er hæfni til að leysa á jöfnur með óformlegum 

aðferðum eins og víxl-, tengi- og dreifireglu og á unglingastigi hæfni til að ákvarða lausnir á 

jöfnum og jöfnuhneppum með myndritum og lýsa sambandi breytistærða með föllum. 

Hlutverk stærðfræðikennara er að stuðla að stærðfræðilegri hæfni nemenda og skapa 

aðstæður til náms. Því er mikilvægt að hann sé fyrirmynd nemenda sinna hvað varðar notkun 
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tungumáls stærðfræðinnar og einnig að hann taki þátt í vinnu og umræðum með nemendum. 

Verkefni eiga að gefa nemendum tækifæri til ígrundunar og samræðna og jafnframt uppfylla 

kröfur um nákvæmni í rökstuðningi og notkun hugtaka. Með því að leggja áherslu á jafnrétti, 

gefa hverjum nemanda tækifæri til að lýsa eigin hugmyndum og minna nemendur á mikilvægi 

þess að hlusta af virðingu ýtir kennarinn undir fagleg samskipti meðal nemenda. 

Það er á ábyrgð stærðfræðikennarans að skapa aðstæður sem hvetja til náms, þar 

sem hugmyndir allra nemenda eru metnar að verðleikum. Í skólastofu, þar sem 

markmiðið er að nemendur öðlist skilning á stærðfræði, vinna þeir saman og 

greina, meta og byggja á framlagi hvers annars. Viðbrögð kennarans við hug-

myndum nemenda og ólíkum lausnaleiðum þeirra hafa afgerandi áhrif á menning-

una í skólastofunni og virðingu nemenda fyrir framlagi allra til að skapa öflugt 

námssamfélag. Mistök skapa nemendum tækifæri til að læra af þeim, greina hvað 

fór úrskeiðis og styrkja þannig skilning sinn á stærðfræði. (2013, bls. 218) 

Mikilvægt er að með stærðfræðinámi sé stuðlað að stærðfræðilegum skilningi nemenda 

með því að nota viðeigandi hjálpargögn sem ýta undir aukinn skilning á hugtökum, vinnu-

brögðum og reglum stærðfræðinnar. Þá geta líkön og önnur áþreifanleg verkfæri hjálpað 

nemendum að skilja viðfangsefni stærðfræðinnar. Þegar hugað er að kennsluháttum í stærð-

fræði er mikilvægt að taka mið af því að efla röksemdafærslu og gagnrýna hugsun með hug-

myndum og aðferðum stærðfræðinnar ásamt því að hvetja til þátttöku á uppbyggilegan hátt. 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur í stærðfræðinámi og á að vera þannig að það leiðbeini og 

hvetji nemendur til að ná hæfniviðmiðum. Mikilvægt er að hafa námsmarkmið skýr í upphafi 

námstímabils svo nemendur viti að hverju er stefnt en jafnframt að það sé fjölbreytt og í sam-

ræmi við kennslu. Það sama gildir um val á verkefnum, til að mynda geta verkefni verið metin 

munnlega eða skriflega, stutt afmörkuð verkefni eða djúpar athuganar sem þarfnast 

ígrundunar á viðfangsefni, einstaklingsverkefni og hópverkefni. Þegar námsmatsaðferð er 

valin er mikilvægt að taka ávallt tillit til sérþarfa nemenda og sértækra námsörðugleika, til 

dæmis með lengri vinnu- eða prófatíma, notkun hjálparganga eða munnlegu námsmati. 

Í aðalnámskrá er áhersla lögð á leiðsagnarmat þar sem nemandi og kennari fara saman yfir 

framvindu og hvert sé stefnt. Kennari veitir einnig uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn sem 

hvetur nemandann til að bæta sig. Með því að hjálpa nemendum að gera raunhæft sjálfsmat 

stuðlar það að því að nemandinn átti sig betur á tilgangi og markmiðum vinnunnar og hvernig 

honum gengur að ná settum hæfniviðmiðum. Heildstæð stærðfræðiverkefni sem þarfnast 

gagnaöflunar, rannsókna, úrvinnslu og túlkun á niðurstöðum og er jafnvel skilað af nemendum 

á formi kynninga, greinargerða og fleira sem krefst notkun tölvu- og upplýsingatækni gefa 

nemendum tækifæri til að sýna fram á fjölþætta stærðfræðilega hæfni. 
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Eftirfarandi atriði eru lögð fram til að styðja við aukinn áreiðanleika og réttmæti í öllu mati 

á öllum stigum grunnskólans: 

 Setja skýr viðmið eða gera grein fyrir því hvað á að meta. 

 Velja matsþætti sem hæfa vel hæfniviðmiðum, námsefni og kennsluaðferðum. 

 Undirbúa lýsingu á því sem á að meta eða sýna dæmi um vel unnin verkefni. 

 Huga vel að því að verkefni séu í samræmi við viðmið. 

 Vera vakandi yfir atriðum sem geta skekkt niðurstöður. 

 Hafa skýrar leiðbeiningar um matsaðferðir, úrvinnslu og túlkun gagna. 

(2013, bls. 221) 

Við lok grunnskóla eru sett fram matsviðmið fyrir hverja námsgrein, námssvið og lykil-

hæfni, það er almenn lýsing á hæfni nemanda. Matsviðmiðin lýsa hæfni á kvarða; A er fram-

úrskarandi hæfni, B er góð hæfni, C er sæmileg hæfni og D hæfni er þegar viðmiðum um hæfni 

sem lýst er í C er ekki náð. Þessi kvarði er notaður við brautskráningu úr 10. bekk og hafður til 

hliðsjónar við innritun í framhaldsskóla en mikilvægt að hver grunnskóli útfæri matsviðmið 

fyrir hvern árgang í skólanámskrá. Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2019) gaf út ný leið-

beinandi matsviðmið í íslensku, stærðfræði og erlendum tungumálum fyrir skóla við mat á 

námi nemenda á yngsta stigi og miðstigi, það er við lok 4. og 7. bekkja. 

Áhersluþættir aðalnámskrár miða að skipulagi um nám og kennslu. Stærðfræðileg hæfni 

lýsir þekkingu og skilning nemenda á þeim þáttum sem snúa að viðfangsefnum stærð-

fræðinnar. Mikilvægt er að gefa nemendum tækifæri til að leysa verkefni sem byggja á við-

fangsefnum stærðfræðinnar á fjölbreyttan hátt, hvetja þá til sjálfstæðis, samvinnu og félags-

legrar umræðu um viðfangsefni á tungumáli stærðfræðinnar, virkja sköpunarhæfni með teikn-

ingum eða líkanagerð og nota tækni eða önnur hjálpargögn þegar tækifæri gefst. Skilningur 

nemenda á stærðfræði eykst með virkri þátttöku og þjálfun í að útskýra og færa rök fyrir eigin 

hugmyndi til jafns við það að hlusta á rök frá öðrum. 

4.3 Samantekt 

Þegar rýnt er í aðalnámskrá grunnskóla þarf ekki að leita langt til að sjá að hún er byggð á 

fræðum sem ýta undir fjölbreytt nám með áherslu á jákvætt, hvetjandi, leiðbeinandi og upp-

byggilegt samstarf allra sem koma á skólastarfinu. Tilgangur hennar er að vera leiðarvísir 

kennara um skipulag náms og kennslu. Mikilvægt er að grunnþættir menntunar sem og lykil-

hæfni séu sýnilegir í öllu skólastarfi. Fjölbreytileiki er hugtak sem lýsir öllum þeim þáttum 

sem snúa að skólastarfi, það er í kennsluháttum, námsefni, námsmati og skipulagi kennslu. 

Nemendur eru einnig ólíkir og mikilvægt er að taka mið af þörfum þeirra í öllu skipulagi. 
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5 Samantekt og umræður 

Hér hefur verið rætt um marga af þeim þáttum sem geta haft áhrif á stærðfræðikennslu og 

stærðfræðinám nemenda. Þær kenningar um nám sem ræddar voru, algildishyggja, innsæis-

hyggja, rökhyggja, formalismi, platóismi, skeikuleikahyggja, atferlishyggja, kenning Piaget um 

vitsmunaþroska, hugsmíðihyggja, kenning Vygotsky um félags-menningarlega skólann og rót-

tæk hugsmíðihyggja von Glasersfeld, hafa allar haft áhrif á viðhorf til stærðfræðináms og -

kennslu á einn eða annan hátt. Sumar byggja á því að einstaklingur byggir upp þekkingu á 

einstaklingsbundinn hátt á meðan aðrar byggja á að stærðfræðinám sé félagslegt og að 

nemendur öðlast dýpri skilning með virkri þátttöku. Margir virðast þó vera þeirrar skoðunar 

að mikilvægt sé að huga að samspili náms með þátttöku og náms með skilningi og að þannig 

megi stuðla að góðum árangri nemenda í stærðfræði. 

Rannsóknarspurningunni sem ég lagði fram í upphafi,það er hvernig námsumhverfi þurfi 

að skapa svo nemendur geti lært stærðfræði á sem áhrifaríkastan hátt, er ekki auðsvarað og 

því setti ég fram undirspurningar sem hafðar voru að leiðarljósi við lestur og gagnaöflun. Þær 

voru: Hvaða hæfni þarf kennarinn að hafa til að skapa þetta umhverfi? Hvað segja rannsóknir 

um hvernig nemendur læra stærðfræði? og Hvert er hlutverk námskrár og námsefnis í ferlinu? 

Hér dreg ég saman efni ritgerðar og tengi við rannsóknarspurningarnar ásamt því að lýsa eigin 

hugmyndum um þau atriði sem ég tel mikilvægt að kennari hafi í huga. 

5.1 Nám og kennsla í stærðfræði 

Í öðrum kafla ritferðarinnar, Nám og kennsla í stærðfræði, er mikið vitnað í bókina Making 

Sense eftir James Hiebert og fleiri. Bókin var gefin út árið 1997 og myndu margir telja hana 

komna til ára sinna. Þessi bók er skrifuð af nokkrum fræðimönnum frá ýmsum löndum í þeim 

tilgangi að taka saman niðurstöður fjölmargar rannsókna á sviði stærðfræðimenntunar og 

tengja þeirra eigin hugmyndum um gildi góðrar stærðfræðikennslu og stærðfræðilegan skiln-

ing ungra barna. Bókina tel ég góðan grunn fyrir kennara sem og aðra sem hafa áhuga á að 

efla skilning sinn á þeim þáttum sem snúa að því góður stærðfræðikennslu. Á síðari árum hafa 

fjölmargir rannsakað og birt greinar um nám og kennslu í stærðfræði sem má rekja til þeirrar 

samantektar sem bókin byggir á. 

Ræddar voru hugmyndir Freudenthal um mikilvægi þess að leggja áherslu á að nemendur 

skilji viðfangsefni stærðfræðinnar, byggi upp þekkingu út frá eigin reynslu og að þeir átti sig á 

tengslum hugtaka og aðferða með því að prófa sig áfram og vinna saman. Þarna má sjá samspil 

náms með tileinkun og náms með þátttöku. Nám með tileinkun er einstaklingsbundið ferli og 

byggir á að nemendur öðlist þekkingu á hugtökum og aðferðum, tengi saman og byggi upp 
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skilning til að nota þær á fjölbreyttan hátt. Nám með þátttöku byggir á að efla skilning á við-

fangsefni með samfélagslegri þátttöku og þróa um leið persónubundinn skilning. Einnig voru 

ræddar hugmyndir Sfard um að þátttaka væri meginhvati náms, einstaklingur þroskist í sam-

skiptum og að mótun persónubundins skilnings verði til vegna virkar þátttöku en þó megi vel 

afla þekkingar án samskipta í orðræðu. Hér leiði ég hugann að því hvort harðir fylgjendur hug-

myndar um nám með tileinkun sjái ekki mikilvægi þess að nemendur ræði saman þegar þeir 

eru að vinna að og leysa stærðfræðiverkefni. 

Minn skilningur er sá að þegar nemendur leita ráða eða spjalla um hugtök, aðferðir, verk-

efni eða annað tengt viðfangsefninu eru þeir að taka þátt í samskiptum og tengi ég það að 

vissu leyti við nám með þátttöku. Því tel ég mikilvægt að kennari hugi að báðum leiðum í skipu-

lagi stærðfræðikennslunnar, sumir nemendur verða að fá að tjá sig á meðan aðrir þurfa að fá 

að vera einir. Það síðarnefnda tel ég eiga helst við um þá nemendur sem eru á einhvern hátt 

frábrugðnir samnemendum sínum vegna til dæmis einhverfu en það er umræða sem er ekki 

beintengd þessari ritgerð en vert að hafa í huga. 

Þroski er hluti af því að vera mannvera og á það einnig við um nám. Ræddar voru hug-

myndir Piaget um að börn þrói eigin skilning með því að prófa sig áfram, öðlast færni og 

komast þannig upp á næsta þroskastig. Kenningar Vygotsky byggja aftur á móti á því að með 

námi eigi að skapast rými fyrir þroska, það er árangur sem getur hlotist af félagslegri þátttöku, 

og að breytingar á æðri hugarstarfsemi verða á mörkum þroskastiga. Þó sjónarmiðin um 

þroskaferli einstaklinga séu ólík má sjá að báðir byggja kenningar sínar á þeirri hugmynd að 

nemendur þurfi fyrst að ná tökum á grunnatriðum til að geta lært það sem kemur á eftir. Í 

þeim hluta sem snýr að greinasviðum í aðalnámskrár grunnskóla má sjá tengsl við þessar hug-

myndir þegar hæfniviðmið í stærðfræði eru skoðuð, það er við lok 4. bekkjar eiga nemendur 

að hafa náð ákveðinni grunnhæfni í notkun talna, hugtaka, táknmáls, reikniaðferðum og að 

útskýra eigin hugmyndir, við lok 7. bekkjar eiga þeir að hafa bætt við það sem fyrir er, dýpkað 

þekkingu og hæfni sem þeir eiga að hafa náð í notkun talna, hugtaka, táknmáls, tengsl reikni-

aðferða og notkun röksemdafærslu orðin flóknari. Þegar nemendur ljúka grunnskóla eru 

hæfniviðmið stærðfræðinnar orðin meira fræðilegs eðlis og áherslur á röksemdafærslu, 

túlkun, hugtakanotkun og reikning með tungumáli stærðfræðinnar. 

Markmið stærðfræðinnar eru mismundandi innan starfsstétta og því eðlilegt að markmið 

og áherslur stærðfræði í framhaldsnámi til dæmis iðnarmanna og tæknifræðinga séu ólík enda 

um mismunandi starfsvettvang að ræða. Þeir sem stunda nám af þessu tagi hafa þó allir gengið 

í gegnum nám í grunnskólastærðfræði sem byggir á því að efla stærðfræðilega hugsun og 

öðlast hæfni til að tengja ólík hugtök og aðferðir og nota í víðara samhengi. 

Í ritgerðinni lýsti ég nokkrum hugmyndum snúa að kennslu. Áherslur Freudenthal, Niss, 

Kristínar og þekkingarkvartett Rowland og félaga eru af svipuðum toga og sjá má tengsl milli 
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hugmyndanna sem þau leggja fram. Þegar ég skoða áherslur þeirra og tek þær saman tel ég 

að það að vera góður stærðfræðikennari feli í sér að kennari búi yfir eftirfarandi hæfni: 

• hæfni til að túlka og greina námskrá í stærðfræði, útfæra kennsluáætlanir og skipu-

leggja kennslu í stærðfræði með inntak og hæfniviðmið námskrár að leiðarljósi, 

• hafa þekkingu á því viðfangsefni stærðfræðinnar sem á að kenna og því námsefni sem 

er notað, 

• vera meðvitaður um hvað nemendur þurfa að kunna til að geta stutt við skilning þeirra, 

• geta beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum, hvetja til umræðu um viðfangsefni stærð-

fræðinnar, stutt nemendur við að beita rökhugsun og nota tungumál og táknmál 

stærðfræðinnar, 

• geta tekist á við óvænta atburði í kennslu og svarað spurningum nemenda um við-

fangsefni stærðfræðinnar, 

• meta námsframvindu og námsárangur nemenda á fjölbreyttan hátt með mismunandi 

námsmatsaðferðum, 

• geta unnið með öðrum, 

• geta tekið þátt í faglegri starfsþróun um nám og kennslu til að auka eigin færni sem 

stærðfræðikennari og bæta kennslu. 

Þessu til viðbótar hefur verið rætt um mikilvægi þess að kennari þekki viðfangsefni stærð-

fræðinnar þannig að hann geti notað námsbækur til stuðnings en ekki sem aðalkennslutæki. 

Ég tek undir þetta og tel að kennari sem hefur skilning á viðfangsefnum stærðfræðinnar og 

hefur hæfniviðmiðin í huga við undirbúning kennslu og val á námsefni sé líklegur til að greina 

styrk- og veikleika nemenda og aðlaga kennslu með tilliti til þarfa þeirra. Það getur dregið úr 

leiða og jafnvel pirringi nemenda ef tekst að skapa jákvætt viðhorf þeirra til stærðfræðinnar. 

Neikvætt viðhorf gagnvart stærðfræðinni getur skapast ef einstaklingum finnst hún vera köld, 

byggja á mikilli rökfræði og höfði bara til þeirra sem eru sterkir í stærðfræði. Aðrir hrífast af 

stærðfræði vegna reglufestu sem hún býr yfir og að hún er verkefnamiðuð og sívaxandi á sviði 

sköpunar og uppfinninga. 

Hugmyndir mínar hér að framan um hæfni stærðfræðikennarans tengi ég einnig við hug-

myndir Stigler og Hiebert um að kennarar kenni oft eftir gömlu handriti sem getur verið erfitt 

að breyta. Það er tilfinning sem ég fann í samstafi mínu þegar unnið var að undirbúningi 

skólanámskrár sem ég lýsti í inngangskafla. Kennurum virtist finnast erfitt að sjá fyrir sér 

hvernig þeir gætu tengt saman námsbækur og hæfniviðmið því það væru ekki verkefni í náms-

bókunum sem féllu að öllum hæfniviðmiðum. Ég hef aldrei verið þeirrar skoðunar að kenna 

námsbók frá upphafi til enda heldur nýta þekkingu mína á viðfangsefnum stærðfræðinnar 

þannig að ég nái að vekja áhuga meðal nemenda. Mikilvægt er að kennarar séu samstíga og 

að þeir finni stuðning yfirmanna sinna til að taka skrefið í átt að bættri kennslu þar sem hæfni-

viðmið eru höfð að leiðarljósi. 
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Ég ræddi hugmyndir Stigler og Hiebert um að kennsla er ferli sem ekki er hægt að lýsa með 

einni aðferð eða kenningu. Þekking kennara á kennslufræðum, námskrá, viðfangsefni og 

hæfniviðmiðum spilar þar inn og hvernig kennari nýtir þekkingu sína til að undirbúa og fram-

kvæma kennsluna. Þar tengdi ég við lýsingu þeirra á stærðfræðikennslu í bandarískum skóla, 

því ég hef fram til þessa lagt áherslu á að kenna nemendum aðferðir sem þeir síðan þjálfa, 

annaðhvort einir eða í samvinnu við aðra. Eftir að hafa lesið um kennslustund í Japan hefur 

hugur minn opnast hvað varðar að gefa ekki of mikið af upplýsingum í upphafi en gefa 

nemendum þess í stað færi á að reyna sjálfir og ræða eigin hugmyndir að lausnum. Tekið var 

dæmi um þetta þar sem nemendur eiga að leggja saman almenn brot. Ég útskýri fyrir 

nemendum mínum hvernig almenn brot skiptast í teljara og nefnara og sýni þeim hvernig 

brotin geta verið ólík. Þegar nemendur eiga síðan að byrja að leggja saman almenn brot hefur 

venjan í kennslu hjá mér verið að taka umræðuna um að stækka og minnka brot eftir þörfum 

svo hægt verði að leggja þau saman. Þetta er aðferð sem ég mun endurskoða því ég sé nú að 

með því að gefa nemendum færi á að prófa sjálfir, einir eða í litlum hópum, nota viðeigandi 

hjálpargögn og velta upp hugmyndum sínum nái þeir að byggja upp skilning á almennum 

brotum.  

Í ritgerðinni ræddi ég að ef kennari gefur nemendum of mikið af upplýsingum áður en þeir 

reyna sjálfir er hætt við að áhugi þeirra og vilji til að reyna sjálfir dvíni og þeir venjast því að 

nota aðferðir kennarans. Ég hef rætt það við samkennara mína að stundum sé eins og 

nemendur séu vanir að þurfa ekki að hugsa sjálfir því þeir gefast upp fái þeir ekki rétt svar eftir 

fyrstu tilraun. Ég sé nú að ástæður þess eru í raun að þeir hafa ekki vanist því ferli að glíma 

sjálfir við verkefnið á fyrstu árum grunnskólans og því kemur það þeim á óvart þegar ég segi 

þeim að reyna aftur. Oft svara nemendur á móti að þeir kunni ekki, skilji ekki og vilja að ég segi 

þeim hvað á að gera til fá rétt svar. Þetta má segja að lýsi vel ástæðum þess að kennarar þurfa 

að vinna markvisst að því styrkja og efla sjálfstæð og skapandi vinnubrögð nemenda frá fyrsta 

degi og hvetja þá til að glíma við verkefnin. Allir gera mistök og þegar nemendur átta sig á hvar 

misskilningurinn liggur eykst skilningur á viðfangsefninu og nám á sér stað, eða eins og oft er 

sagt þá eru mistök til að læra af þeim. 

Stærðfræðileg hæfni felst í að skilja og kunna að nota hugtök og aðferðir við ólíkar 

aðstæður, skilja samhengi milli stærðfræðilegar viðfangsefna og geta til að rökstyðja eigin 

skoðanir og aðferðir. Með þrautalausnum styrkja nemendur sjálfstæð og skipulögð vinnu-

brögð og efla um leið færni til að vinna með og nota táknmál og tungumál stærðfræðinnar. Til 

að byggja upp námsumhverfi sem styður nemendur við að öðlast stærðfræðilega hæfni eru 

nokkur atriði sem ég tel mikilvægt að kennari hafi í huga: (i) mikilvægi þess að nemendur læri 
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að rökstyðja með skýrum hætti, (ii) taka þátt í samskiptum, (iii) sjá tengsl hugtaka og viðfangs-

efna bæði innan stærðfræðinnar og milli stærðfræði og annarra sviða og (iv) nemendur leysi 

verkefni sem þeir geti tengt raunverulegum aðstæðum. 

Þegar nemendur vinna sama að lausnum stærðfræðiverkefna eru þeir að þjálfa færni sína 

í að hlusta á hugmyndir annarra og leggja mat á það sem fram kemur, rökstyðja eigin hug-

myndir að lausnum, tengja saman ólíkar hugmyndir, hugtök og aðferðir, ígrunda vinnuna og 

dýpka eigin skilning á viðfangsefninu. Þetta má tengja við rammann sem Hiebert og félagar 

settu fram til að greina kennsluna: (i) eðli verkefna, þau eiga að gefa tækifæri til rannsókna 

með hugtökum og aðferðum stærðfræðinnar, vekja áhuga og vera tengd viðfangsefninu til að 

byggja upp skilning í víðara samhengi, (ii) hlutverk kennara, hann á styðja við skilning nemenda 

á viðfangsefninu án þess að gefa of mikið af upplýsingum og hvetja til samvinnu og þátttöku í 

umræðum, (iii) félagsleg menning í kennslustofu, nemendur fá tækifæri til að koma hug-

myndum á framfæri og hlusta á hugmyndir annarra, ræða kosti og galla þeirra hugmynda sem 

lýst er og læra af mistökum, (iv) hjálpargögn við hæfi þeirrar vinnu sem á sér stað, þau eiga að 

hafa tilgang og nemendur verða að fá að nota þau og prófa sig áfram, og (v) stærðfræðilegt 

aðgengi fyrir alla, allir eru þátttakendur, allar hugmyndir virtar og einstaklingsbundin nálgun 

til að byggja upp skilning á viðfangsefnum stærðfræðinnar. Þetta eru þættir sem ég tel mikil-

vægt að kennari hafi í huga þegar kemur að því að móta námsumhverfi nemenda sem og við 

skipulag og framkvæmd kennslu og aðlagi að hverjum nemendahóp. 

Skilningur nemenda á gildum og tilgangi stærðfræðinnar er mismunandi, bæði vegna 

félagslegs bakgrunns og menningarlegs munar milli landa og þjóða. Mikilvægt er að kennari sé 

meðvitaður um ólíkan bakgrunn nemenda og að gæta þess að nemendur sjái tilgang og tengsl 

stærðfræðinnar innan þess samfélags sem þeir búa í. Þegar kennari notar sjálfur tungumál 

stærðfræðinnar aukast líkur á að nemendur skilji það og þjálfist í að nota það í eigin útskýr-

ingum, það er að beita rökhugsun við lausn þrauta eða annarra verkefna þar sem krafa er á að 

nýta þekkingu og skilning á hugtökum og aðferðum tengd stærðfræði. Vegna mismunandi bak-

grunns nemenda byggja þeir upp skilning á ólíkan hátt og það sama á við um hvernig þeir nýta 

sér hjálpargögn í stærðfræðilegri vinnu. Með því að hvetja nemendur til að prófa ólíkar 

aðferðir í náminu er líklegt að þeir finni hvað hentar þeim sjálfum. Að nota blað og blýant er 

ekki eina leiðin, að búa til líkön eða nota kubba eða form gefur nemendum tækifæri til að 

vinna með viðfangsefnið á áþreifanlegan hátt. 

Mikilvægt er að það sé tilgangur með notkun hjálpargagna og að nemendur skilji tilganginn 

til að læra að nota þau á viðeigandi hátt en það gerist ekki nema þeir fái að prófa sig áfram. 

Notkun tækni eins og reiknivéla eða forrita í tölvu getur einnig haft jákvæð áhrif á aukinn skiln-

ing nemenda á viðfangsefnum stærðfræðinnar. Tækni er í mikill þróun og mikilvægt að 

nemendur fái að nota tæknina við vinnu sína til að átta sig á þeim tengslum sem eru milli tækni 
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og stærðfræði. Ungir nemendur tengja oft ekki tækjanotkun sína eins og smáforrit í spjald-

tölvum við stærðfræðina sem þeir eru að læra. Þegar nemendur mínir spyrja mig til hvers að 

læra þetta þá spyr ég oft á móti hvað þá langi til að verða þegar þeir verða fullorðnir. Með 

dæmum eins og tölvuleikjagerð eða annars konar vinnu tengd tölvum, veðurathuganir, flug-

mann, húsasmíð, tækjasmíð eða rafvirkja opnast fyrir umræðu um hvernig stærðfræðin nýtist 

í störfum sem þessum. Þegar umræða af þessu tagi hefur átt sér stað hef ég séð að þeir 

nemendur sem sjá hvernig stærðfræðin tengist áhugasviði þeirra verða oft virkari en áður. 

Tengsl verkefna við raunheim nemenda getur verið flókið ferli og hugmyndir sem til dæmis 

Freudenthal, Hiebert og félagar og Sitabkhan og félagar lögðu fram sýndu mér hversu flókið 

það er í raun. Félagslegur bakgrunnur nemenda er ólíkur og á það við um fjárhag fjölskyldna, 

trúarbrögð, menningarlegan bakgrunn og margt fleira. Ljóst er að það tungumál sem talað er 

á heimilum nemenda getur verið ólíkt því sem talað er í skólanum og tungumál stærð-

fræðinnar er líka ólíkt því sem við notum í daglegu tali. Þess vegna er mikilvægt að kennari 

hjálpi nemendum við að byggja upp skilning á hugtökum, aðferðum og tungumáli stærð-

fræðinnar svo þeir geti tengt við það sem þeir þekkja og kunna fyrir. Það er hlutverk kennara 

að skapa öruggt námsumhverfi fyrir nemendur til að taka þátt í umræðum og verkefnum um 

stærðfræði, markmið kennslunnar eiga að vera raunhæf og mikilvægt að allir nemendur finni 

að hugmyndir þeirra eru virtar. Þetta getur verið erfitt þegar um stóra nemendahópa er að 

ræða og því mikilvægt að kennari gefi bæði sér og nemendum tíma til að vinna verkefnin. Hann 

þarf að fylgjast með námsframvindu, ræða við nemendur, bæði þegar vel gengur og þegar þeir 

telja sig ekki skilja viðfangsefnið, og spyrja nemendur hvernig þeir skilja viðfangsefnið en ekki 

hvort þeir skilji það. 

Ég tel að nemendur sem venjast því snemma að taka þátt í samstarfi og umræðu, lýsa eigin 

hugmyndum og hlusta á hugmyndir annarra styrki færni sína til að nota þessa vinnuaðferð 

síðar. Ég finn í stafi mínu að nemendur sem komast hjá því að ræða eigin hugmyndir og 

aðferðir á yngsta stigi eiga oft erfitt með það á miðstigi og það verður jafnvel að vandamáli 

þegar þeir koma á unglingastig, óöryggið eykst milli ára og erfiðara verður að yfirstíga óttann 

við að koma fram. Því er mikilvægt að skapa nemendum öruggt og hvetjandi námsumhverfi 

sem byggir á samvinnu, þátttöku og virðingu fyrir öllum, það hefur jákvæð áhrif á námsfram-

vindu sem og virka samfélagsþátttöku. 

5.2 Markmið og tilgangur námskrár í kennsluferlinu 

Megintilgangur námskrár er að setja fram heildstæða mynd af námi nemenda. Hún á að vera 

stuðningur fyrir kennara við undirbúning og skipulag og upplýsa um sameignleg viðmið sem 

gilda í samfélaginu um nám og kennslu. Ég ræddi um skilgreiningu van den Akker á hugtök-

unum macro (aðalnámskráin okkar), meso (skólanámskrá hvers skóla), micro (námskrá 
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árganga eða bekkja) og nano (kennslu- og einstaklingsáætlanir). Ég tel þessar skilgreiningar 

eiga mjög vel við því mikilvægt er að skólar útfæri aðalnámskrá grunnskóla þannig að áherslur 

skólans falli að áherslum aðalnámskrár, í skólanámskrám á að vera skýrt hvernig áherslur aðal-

námskrár skiptast niður á árganga og loks þarf hver og einn kennari að taka mið af 

skólanámskrá þegar hann skipulegur kennslu, það er gera kennsluáætlanir og einstaklings-

áætlanir þar sem áherslur, tilgangur, námsmat og hæfni sem liggur til grundvallar eru skýr. 

Einnig ræddi ég hugmyndir van den Akker um þrjár gerðir af námskrám: hin ætlaða/fyrir-

hugaða námskrá (aðalnámskrá), hin virka/útfærða námskrá (skólanámskrá innan hvers skóla) 

og loks hin raunverulega námskrá (námsárangur, reynsla og upplifun nemenda á námi og 

kennslu). Þetta tel ég vert að hafa í huga því þó kennari skipuleggi kennslu og stefni á að kenna 

viðfangsefni á ákveðinn hátt getur alltaf komið upp sú staða að það þurfi að breyta og aðlaga 

eftir að námslotan er hafin. Það geta verið margar ástæður fyrir því að gera þurfi breytingar, 

til dæmis ef nemendur hafa ekki öðlast þann skilning sem þarf um viðfangsefnið til að halda 

áfram eða ef kennsluaðferð hentar ekki nemendahópi. 

Í KOM-skýrslunni er hæfniflokkum stærðfræðinnar skipt í átta flokka þar sem fjórir tengjast 

hæfni til að spyrja spurninga og svara með stærðfræði og fjórir hæfni til að nota tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar. Þessa skiptingu má greina í hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunn-

skóla innan þess flokks sem miðar að almennum viðmiðum um stærðfræðilega hæfni: (i) að 

geta spurt og svarað með stærðfræði, (ii) að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærð-

fræðinnar og (iii) vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar. Seinni hluti hæfniviðmiða í stærð-

fræðihluta aðalnámskrár grunnskóla snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar, sem eru: 

(i) tölur og reikningur, (ii) algebra, (iii) rúmfræði og mælingar, og (iv) tölfræði og líkindi. Þessi 

flokkaskipting hæfniviðmiða er ekki heilög af því leyti að meta eigi hverja hæfni fyrir sig heldur 

tel ég mikilvægt að tengja saman hæfniflokka í verkefnum og námsmati nemenda. Dæmi um 

námsmatsverkefni getur verið að nemendur eiga að búa til kynningu í tengslum við rúmræði 

og mælingar. Nemendur mæla eigin skreflengd og nota til að finna raunverulegt ummál og 

flatarmál á bílastæðinu heima hjá sér. Í kynningu eiga þeir að lýsa vinnuferli og hvernig þeir 

leysa verkefnið. Til viðbótar svara þeir spurningum um hvenær notkun á skreflengd hentar í 

mælingum og hvenær ekki. Verkefni sem þetta má vel nota til að meta hæfni nemenda innan 

fyrstu þriggja hæfniflokkanna rétt eins og hæfniflokknum rúmfræði og mælingar. Mikilvægt er 

að fyrirmæli séu skýr og að nemendur viti og skilji þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar.  

Ég lýsti köngulóarvef van den Akker þar sem hann tekur saman tíu atriði um nám og 

kennslu sem öll vinna saman sem ein heild: tilgangur, tímaskipulag, námsumhverfi, hópaskipt-

ingar, námsgögn og tæki, kennara og hlutverk þeirra, nemendur og athafnir þeirra, inntak og 

innihald, markmið og námsmat. Þetta eru atriði sem ég tel mikilvægt að kennari hafi í huga 

þegar hann skipuleggur kennslustund í stærðfræði. Nemendur verða að átta sig á og sjá tilgang 
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þess að læra um og skilja viðfangsefnið og vera meðvitaðir um hvernig námið fari fram, það er 

hvort þeir eigi að vinna einir eða í hópum og þá hvernig hópum. Kennari þarf að vita hvaða 

námsgögn og tæki henta í kennslustundum og setja bæði sér og nemendum tímaramma en 

þó gæta þess að tíminn verði ekki of stuttur því nemendur verða að fá tækifæri til að skilja 

viðfangsefnið, þróa leiðir að lausnum verkefna og byggja upp skilning. Kennari þarf að vera 

meðvitaður um eigið hlutverk, hafa skilning á viðfangsefninu og vera búinn að ákveða hvernig 

hann ætlar að meta nemendur áður en kennsla hefst. Námsumhverfi nemenda tengist öllum 

þessum þáttum ásamt því að byggja á virðingu og vinsemd, vera hvetjandi og örvandi, stuðla 

að samvinnu og samheldni þar sem allir eru jafn mikilvægir. 

Ég hef rætt nokkrar námsmatsaðferðir sem kennarar geta haft í huga við skipulag kennslu-

stunda og notaða til þess grein sem gefin var út sem gagnrýnin umfjöllun um matsaðferðir og 

lýsingar á þeim. Það var vegna þess að ég leitaðist til að lýsa ólíkum gerðum matsaðferða en 

ekki rannsóknum á þeim. Við val á námsmati er mikilvægt að hafa í huga að það endurspegli 

kennsluna og að kennari sé meðvitaður um tilgang og eðli hverrar aðferðar. Námsmatið á því 

að taka mið af vinnu nemenda og vera án útúrsnúninga sem geta haft neikvæð áhrif á niður-

stöðu. Einnig er mikilvægt að huga að aðlögun vegna sértækra námsörðugleika eins og upp-

lestur á texta eða munnlegt mat í stað skriflegs. Með það í huga er gætt að áreiðanleika og 

réttmæti í námsmati nemenda. 

Með því að fylgjast með vinnu nemenda, hvernig þeir skilja viðfangsefnið og gefa sér tíma 

til að ræða við nemendur, bæði einslega og í litlum hópum, um viðfangsefni, aðferðir og hug-

tök sem þeir nota gefst kennaranum tækifæri til að sjá hvernig nemendur nýta eigin skilning á 

viðfangsefninu til að leysa verkefni og veita þeim leiðsögn og endurgjöf. Endurgjöf til nemenda 

á að vera hvetjandi og efla sjálfstraust og námsáhuga til að gera betur án þess þó að tengjast 

þeirra eigin persónugerð, eins og að hrósa fyrir klæðaburð eða fallega uppsetningu, því það 

hefur ekki áhrif á hvernig nemandi skilur viðfangsefnið. Spurningarnar sem Hattie og 

Timperley leggja til að kennari hafi í huga þegar hann veitir nemendum endurgjöf eru að mínu 

mati mikilvægar svo endurgjöfin hafi tilgang og sé markviss: (i) hvert skal stefnt, það er hver 

hæfniviðmiðin eru, (ii) hvernig gengur, það er hvaða árangur hefur hlotist nú þegar og (iii) hvað 

næst, það er hvað þarf að gera til að ná betri árangi. Mikilvægt er að gæta þess að veita 

nemendum endurgjöf tímalega svo þeir geti nýtt hana áfram við vinnu sína. 

Námsmat er annaðhvort hlutlægt eða huglægt en það fer eftir tilgangi og eðli valinnar 

matsaðferðar og hæfni sem á að meta, það er hvort meta eigi skilning á hugtökum og 

aðferðum með opnum spurningum, kynningu eða verklegri vinnu (huglægt) eða meta skilning 

á ákveðnum efnisþáttum með skýrum spurningum sem gefa eitt rétt svar (hlutlægt). Markmið 

og tilgangur hverrar matsaðferðar verður að vera skýr í upphafi, það er að segja hvort kennari 

ætli að nota símat sem leiði svo til lokamats, bera saman námsárangur nemenda, leggja fyrir 
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lokapróf sem gefi lokamat eða meta hæfni reglulega yfir námslotu. Markviðmiðað mat telst til 

þess síðastnefnda og þar sé ég tengsl við hæfniviðmið eins og þau eru sett fram í aðalnámskrá, 

það er að kanna hvort nemandi hafi náð tiltekinni hæfni. Þó nemandi hafi ekki náð tilteknu 

hæfniviðmiði hefur það ekki áhrif á önnur hæfniviðmið. Leiðsagnarmat er matsaðferð sem 

aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á og á að vera hluti af kennslunni. Þetta er matsaðferð 

sem notuð er jafnt og þétt yfir námstíma eða námslotu og á að vera bæði nemendum og 

kennurum til leiðsagnar um skilning, færni, framvindu og framhaldið til að ná árangri og hæfni-

viðmiðum sem eru til grundvallar. 

5.3 Mínar hugleiðingar 

Mín skoðun er að stærðfræði er félagsleg námsgrein og ég sé ekki fyrir mér að nemendur 

vinni að stærðfræðiverkefnum í þögn. Námsumhverfi nemenda á að vera öruggt, jákvætt og 

hvetjandi, þeir eiga að finna að borin sé virðing fyrir skoðunum þeirra og hugmyndum sem 

þeir leggja fram. Einnig er mikilvægt að kennari gefi nemendur tækifæri til að nota hjálpargögn 

við vinnu sína til að byggja upp og efla skilning á viðfangsefni. Viðfangsefni og verkefni eiga að 

vekja áhuga nemenda, vera fjölbreytt og nemendum gefinn kostur á að nýta eigin skilning á 

viðfangsefni, hugtökum og táknmáli stærðfræðinnar til að þróa aðferðir að lausnum verkefna. 

Kennari á að hvetja nemendur til að vera skapandi og setja fram líkön eða teikna myndir sem 

geta haft jákvæð áhrif á skilning þeirra á viðfangsefni og auðveldað þeim að sjá tengsl milli 

hugtaka og aðferða. 

Þekking kennara á viðfangsefnum stærðfræðinnar er mikilvægur eiginleiki stærðfræði-

kennara og einnig að hann noti sjálfur tungumál og táknmál stærðfræðinnar því þá er líklegt 

að nemendur geri það líka. Stærðfræðikennslu þarf að undirbúa vel og mikilvægt er að skipu-

leggja námslotu með hæfniviðmið að leiðarljósi. Kennari velur þau hæfniviðmið sem 

nemendur eiga að stefna á að ná við lok námslotu og finnur síðan námsefni sem hæfir við-

fangsefni og hæfniviðmiðum. 

Nemendur læra á ólíkan hátt, engin ein leið hentar öllum nemendum og því þarf að gæta 

að fjölbreytni í vali á kennsluaðferðum og jafnvel fá hugmyndir frá nemendum um hvernig þeir 

sjái fyrir sér kennslu og verkefni. Sumir nemendur vinna best einir en aðrir verða að fá að vinna 

í samvinnu við bekkjarfélaga sína. Báðar þessar leiðir tel ég að þurfi að þjálfa, það er að 

nemendur hafi getu til að vinna bæði einir og í samvinnu við aðra, þannig þjálfa þeir rökhugsun 

og byggja upp færni til að hlusta og útskýra eigin hugmyndir með því að rökstyðja. Þegar kemur 

að námsmati tel ég að sum atriði eins og þekking á notkun hugtaka og aðferða ætti að meta á 

einstaklingsbundinn hátt en stór þáttur við undirbúning, þjálfun og uppbyggingu skilnings á að 

mínu mati að fara fram í félagslegu umhverfi þar sem nemendur vinna saman, ræða, hlusta og 
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rökræða hugmyndir, hugtök og aðferðir. Kennari þarf því að þekkja áherslur og inntak aðal-

námskrár og búa yfir hæfni til að velja námsmatsaðferð sem hæfir bæði hæfniviðmiðum sem 

liggja til grundvallar og viðfangsefni sem taka á fyrir og endurspegli vinnuferli og námsumhverfi 

nemenda. Einnig er mikilvægt að kennari hafi í huga að flokkun hæfniviðmiða er ekki sett fram 

í þeim tilgangi að meta hverja hæfni fyrir sig heldur geti reynst vel ef kennarinn skoðar hvernig 

hann ætlar að skipleggja kennslu og meta nemendur með því að tengja saman mismunandi 

hæfniviðmið. Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á leiðsagnarmat og því er mikilvægt að 

kennari hugi að því hvernig leiðsagnarmat hann hyggist nota með nemendum til að leiðbeina 

þeim áfram í átt að hæfniviðmiðum. 

Ég lýsti grunnþáttum menntunar og lykilhæfni í kafla um aðalnámskrá grunnskóla og tel ég 

mig ná að vinna með þessa þætti í stærðfræðinámi nemenda ef ég tileinka mér þær hugmyndir 

um skipulag náms, kennslu og námsumhverfis sem ég hef nú lýst. Þekking og færni nemenda 

eykst stig af stigi og ef tilgangur og markmið stærðfræðináms eru skýr þvert á nám nemenda 

ættu niðurstöður ekki að koma á óvart þegar þeir ljúka grunnskólagöngu sinni. 
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6 Lokaorð 

Að skapa nemendum námsumhverfi til að læra stærðfræði og styðja þá við að öðlast hæfni í 

stærðfræði er ekki auðleyst viðfangsefni. Það krefst ígrundunar kennara á eigin vinnu, skipu-

lagi og tilgangi kennslu og fyrst og fremst samstarfi við samstarfsfólk, nemendur og foreldra. 

Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka hvað hefur verið skrifað um stærðfræðinám og -

kennslu barna á grunnskólaaldri, hvernig nemendur læra stærðfræði, skoða mismunandi 

kennsluhætti og hugmyndir að ólíkum aðferðum við námsmat. Þekking og skilningur kennara 

á áherslum og inntaki námskrár á jafn mikinn þátt í undirbúningi kennslustunda og þekking á 

viðfangsefnum stærðfræðinnar. Kennari þarf einnig að búa yfir ákveðinni hæfni til að geta 

kennt og stutt við nám nemenda. Þessi hæfni felst í þeim þáttum sem snúa að kennslu og 

kennslufræðum, það er að geta greint og túlkað námskrá og hæfniviðmið, skipulagt og fram-

kvæmt kennslu, beita fjölbreyttum leiðum í námsmati og kennsluaðferðum, átt í samskiptum 

við nemendur, kennara og foreldra á jákvæðan og uppbyggilega hátt, nálgast nemendur á jafn-

ingjagrundvelli og vilja til að bæta og þróa eigin kennslu. 

Námsumhverfi sem stuðlar að samvinnu og samheldni á jafningjagrundvelli þar sem 

nemendur finna að borin er virðing fyrir hugmyndum þeirra og skoðunum hefur jákvæð áhrif 

á virkni nemenda og vilja til að taka þátt í umræðum um viðfangsefni stærðfræðinnar. 

Nemendur byggja upp þekkingu og skilning á ólíkan hátt og mikilvægt er að kennari taki mið 

af því við undirbúning kennslu með hæfniviðmið aðalnámskrár að leiðarljósi. Sumir þurfa 

aðlögun vegna námsörðugleika á meðan aðrir þurfa að fá verkefni til að glíma við sem eru 

krefjandi og gefa svigrúm til aukins skilnings á viðfangsefninu. Kennari þarf að huga að þessu 

og taka mið af hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla þegar hann velur stærðfræðiverkefni 

fyrir nemendur. Námsefni þarf að velja af kostgæfni og huga vel að því að nemendur læri 

stærðfræði sér til gagns fremur en að leggja áherslu á að ljúka verkefnum í tileknum náms-

bókum. 

Sú vinna sem ég hef lagt í verkefnið hefur gefið mér mikið og opnað augu mín fyrir þáttum 

sem ég hafði ekki gert mér grein fyrir. Til dæmis það að gefa nemendum of mikið af upplýs-

ingum í upphafi dregur úr virkni þeirra til að nýta það sem þeir þekkja og kunna til að reyna 

sjálfir að finna lausn. Nemendur hafa ólíkan bakgrunn og með því að vinna saman og rökræða 

leiðir að lausn stærðfræðiverkefna byggja þeir upp eigin skilning á viðfangsefninu og þróa í 

leiðinni persónubundinn skilning á tengslum hugtaka og aðferða. 

Ég hef alltaf hvatt nemendur til að hugsa upphátt og eiga samræður á jafningjagrundvelli 

þegar þeir leysa stærðfræðiverkefni, það er að ræða sín á milli um hvernig þeir geti leyst verk-

efnin áður en þeir spyrja mig. Þessi skoðun mín er nú, eftir að hafa unnið að þessu verkefni, 

enn sterkari. Gæta þarf þó þess að taka tillit til ólíkra þarfa nemenda í námi. Sumir nemendur 
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geta ekki tekið þátt í skólastarfinu á sama hátt og aðrir og þá er mikilvægt að kennari leiti 

annarra leiða til að mæta þeim. Allir nemendur eiga að finna að þeir eru hluti af samfélagi 

kennslustofunnar. Þetta er eitt af mörgum verkefnum kennara sem þarf að takast á við til að 

skapa námsumhverfi þannig að allir nemendur læri stærðfræði og nái þeim hæfniviðmiðum 

sem sett eru fram í aðalnámskrá. Samheldni og samvinna bæði kennara og nemenda haldast 

fast í hendur því allir hafa sömu markmið að leiðarljósi, það er að efla sjálfstæða hugsun, frum-

kvæði og samskiptafærni ásamt því að stuðla að velferð, menntun og þroska hvers nemenda. 

Sú þekking sem ég hef aflað við vinnu þessarar ritgerðar á stærðfræðinámi og -kennslu og 

námsumhverfi á eftir að styðja mig í starfi og vona ég að nemendur mínir njóti góðs af því. Það 

efni sem ég valdi að að skoða tel ég mikilvægt til að dýpka skilning minn og veita mér stuðning 

í starfi. Margt á ég þó eftir að skoða betur en þetta hefur hvatt mig til að halda áfram að efla 

fræðilegan skilning minn á stærðfræðikennslu. Ég bind vonir við að aðrir stærðfræðikennarar 

geti nýtt skrif mín til að sjá hvar og hvernig þeir geti bætt eigin kennslu með hag nemenda í 

huga. Einnig hvet ég aðra stærðfræðikennara til að kynna sér rannsóknir um stærðfræðinám 

og -kennslu, leita leiða til að mæta ólíkum þörfum nemenda og stuðla að uppbyggjandi og 

jákvæðu umhverfi til stærðfræðináms. 
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