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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um kennslu yngri nemenda sem eiga við stærðfræðiörðugleika að etja. 

Fyrst er fjallað almennt um áherslur og inntak stærðfræðináms yngri nemenda. Kennari þarf 

við upphaf grunnskólagöngu að meta stöðu barnsins og styðja síðan nemendur að byggja 

ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Leggja þarf áherslu á kennslu þar sem byggt er á virkri 

hugsun nemenda m.a. með því að spyrja opinna spurninga og fá nemendur til að útskýra 

leiðir að lausnum. Sérstaklega er hér fjallað um þróun í talna- og aðgerðaskilningi barna og 

hvernig nemendur læra í fyrstu bekkjum grunnskóla að ná valdi á reikniaðgerðunum fjórum; 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu ásamt því að ná skilningi á uppbyggingu 

tugakerfisins. Lítil leikni í meðferð talna og óhentugar talningaraðferðir gefa vísbendingu um 

stærðfræðiörðugleika. Mikilvægt er að greina vandann sem fyrst hjá nemendum í yngri 

bekkjum grunnskóla og styðja nemendur vel í að byggja upp grundvallarfærni til að byggja 

frekara stærðfræðinám á. Í seinni hluta ritgerðinnar er fjallað nánar um hvaða námsgögn, 

hjálpargögn og kennsluaðferðir geta hentað vel í kennslu nemenda með 

stærðfræðiörðugleika.  
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1 Inngangur 

Stærðfræði er okkur mikilvæg og kemur víða við í daglegu lífi okkar hvort sem um er að ræða 

lestur á tölum, mælingar eins og lengd og þyngd, samlagningu og frádrátt eða flóknari 

viðfangsefni í tækni og vísindum. Í grunnskóla hefst stærðfræðinám strax í 1. bekk og af 

bóklegum fögum er einna mestum tíma varið í þá námsgrein á eftir íslensku samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá 1.-4. bekkjar. Mikil áhersla er lögð á stærðfræðinám í grunnskóla sem 

lýsir sér meðal annars með því að vera önnur tveggja námsgreina á samræmdum 

könnunarprófum í 4. og 7. bekk og ein þriggja námsgreina í 10. bekk grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Huga þarf vel að stærðfræðikennslu nemenda strax í upphafi skólagöngu og grípa sem 

fyrst inn ef ekki má greina nægar framfarir og að skilningur vaxi ekki og dýpki. Clements og 

Sarama (2014) benda á að börn sem lenda strax í erfiðleikum með stærðfræðinámið í fyrstu 

bekkjum grunnskóla eru í hættu að halda því áfram alla sína skólagöngu. Ef illa gengur í 

byrjun þróa mörg þessara barna með sér kvíða og eru neikvæð gagnvart stærðfræðinni sem 

hefur áhrif á nám þeirra alla grunnskólagönguna. Því er mikilvægt að vel sé staðið að kennslu 

barna sem eru í erfiðleikum með stærðfræðinámið og það sem fyrst á skólagöngunni 

(Clements og Sarama, 2014). 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: Hvernig er best að nálgast 

kennslu yngri nemenda sem eiga í erfiðleikum með stærðfræðinám? 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá kafla. Í fyrsta hlutanum er fjallað almennt um 

stærðfræðinám yngri barna. Í öðrum kafla er rætt um þróun talna- og aðgerðaskilnings barna 

sem er grunnurinn í stærðfræðinámi barna. Talnaskilningur er mjög mikilvægur til að ná 

árangri í stærðfræðinámi. Í þriðja hluta verður farið yfir stærðfræðiörðugleika barna og 

hvaða úrræðum er hægt að beita. Markmiðið með þessari ritgerð er að fá betri innsýn inn í 

hvað hægt er að gera til að nálgast unga grunnskólanemendur sem eru í erfiðleikum með 

stærðfræðinámið.  

Til að leita svara við spurningum var leitað fanga í fræðilegum textum og tekið viðtal við 

Imke Schirmacher grunnskólakennara í Lágafellskóla í Mosfellsbæ. Imke starfar sem 

sérkennari í stærðfræði með nemendum í 3.- 7. bekk.  
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2 Stærðfræðinám yngri nemenda 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013), er megintilgangur náms í stærðfræði að 

nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar 

aðstæður. Þar kemur einnig fram að hæfni í stærðfræði sé forsenda læsis og styðji fólk til að 

taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi og að taka virkan þátt í samfélaginu. Nemendur þurfi 

að þróa með sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar, trú á eigin getu og sjá tilgang með 

náminu. Nemendur þurfi að öðlast skilning á stærðfræðilegum hugtökum, aðgerðum og 

venslum ásamt því að geta tjáð sig með stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og 

rökrætt um lausnaleiðir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Formleg stærðfræðikennsla hefst í 1. bekk í grunnskóla og eru tölur og aðgerðir einn af 

grunnþáttum í stærðfræðináminu (Copley, 2010). Í þessari ritgerð er lögð áhersla á þessa 

þætti þ.e. tölur og aðgerðir til að gefa dæmi um inntak og viðfangsefni stærðfræðinnar á 

yngsta stigi. Það getur verið mikill getumunur í stærðfræðiþekkingu barna í 1. bekk. Þessi 

munur minnkar ekki heldur eykst frekar þegar líður á skólagönguna. Stærðfræðiþekking 

barna í 1. bekk hefur forspárgildi um gengi þeirra í stærðfræðinámi síðar meir. Því er 

mikilvægt að stuðla að góðri stærðfræðikennslu strax í 1. bekk (Clements og Sarama, 2014).  

Í þessum kafla er fjallað um hlutverk kennarans í stærðfræðikennslu yngri nemenda, 

nálgun í kennslu, námsgögn og hvernig námsumhverfið getur haft áhrif á nám nemenda og 

foreldrasamstarf.     

2.1 Hlutverk kennarans 

Börn sem byrja grunnskólagöngu á farsælan hátt eru líklegri til að vera jákvæðari gagnvart 

eigin hæfni til náms og ganga betur í námi. Jóhanna Einarsdóttir (2013) fjallar um mikilvægi 

þess að í 1. bekk í grunnskóla nálgist kennarar nám barnanna þannig að byggt sé á þeirra 

reynslu, þekkingu og hæfni sem þau þegar hafa. Skólastarfið þurfi að taka mið af reynslu 

þeirra sem þau hafa öðlast á heimilum og í leikskólum. Það þurfi að tengja ný verkefni við 

sambærileg verkefni og þau unnu með í leikskólanum. Þannig megi byggja ofan á fyrri 

þekkingu, kafa dýpra og víkka sjóndeildarhringinn (Jóhanna Einarsdóttir, 2013).  Copley 

(2010) bendir á að börn á leikskólaldri læra og öðlast ákveðna færni í stærðfræði úr sínu 

umhverfi sem er grunnurinn að hinu formlega stærðfræðinámi. Í upphafi skólagöngu þurfi 

kennari því að mynda brú á milli óformlegrar og formlegrar náms, meta stöðu barnsins með 

tilliti til stærðfræðiþekkingar þess og síðan sé það hlutverk kennarans að styðja nemendur 

við að byggja ofan á þá þekkingu (Copley, 2010).  

Copley (2010) leggur áherslu á þrjá þætti í kennslu ungra barna í stærðfræði: 
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1. Kennari þarf að gefa sér tíma til að meta nemandann, hlusta og horfa. Gefa þarf gaum 

að áhugasviði nemandans og veita honum tækifæri á að sýna hvað hann getur með 

þeirri aðferð sem hann vill sjálfur og fá hann til að útskýra leiðina.  

2. Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjölbreyttan nemendahóp. Hvert barn er mikilvægt. 

Koma þarf til móts við alla nemendur bæði þá sem eru í erfiðleikum með stærðfræði 

og þurfa sértæk úrræði en einnig þá sem fylgja hefðbundnu námsefni eða eru bráðger. 

3. Barn fer sína eigin leið við það að byggja upp og þjálfa sína þekkingu. Hvetja þarf 

nemendur að rannsaka og finna sína leið að lausnum. Það stuðlar að því að nemendur 

verða virkari og áhugasamari í náminu.  

Stærðfræðikennari þarf því að hafa góða þekkingu á stærðfræði og hæfileika til að miðla 

henni og kenna (O´Connell, 2005). Clements og Sarama (2014) nefna að góðir 

stærðfræðikennarar setja sig í spor barnanna og kenna þeim út frá þörfum þeirra. Jákvætt 

viðhorf kennara til stærðfræðináms hefur mikið að segja um áhuga og árangur barns í 

stærðfræðináminu alla skólagönguna. Góð tengsl milli kennara og nemenda hafa einnig 

jákvæð áhrif á stærðfræðinámið (Clements og Sarama, 2014). 

Dixon, Nolan, Adams, Brooks og Howse (2016) leggja áherslu á kennslu sem byggir á 

virkri hugsun nemenda í stað þess að kennarinn sé í aðalhlutverki. Að spyrja spurninga er 

lykilatriði í stærðfræðikennslu (O´Connell, 2005). Stærðfræðikennarar þurfa að nota „opnar“ 

spurningar; „af hverju“, „hvernig fórstu að þessu?“ o.s.frv. Ung börn geta rætt leiðir að 

lausnum, útskýrt hvað þau eru að hugsa, unnið saman og hlustað á hvort annað (Clements 

og Sarama, 2014). Kennari getur hjálpað nemendum að tengja saman það sem þeir læra við 

það sem þeir þekkja fyrir t.d. með því að spyrja „hvað vitum við um þetta ..?“, hvað minnir 

þig þetta á? (O´Connell, 2005). Ein besta leið fyrir kennara til að meta skilning nemandans er 

að láta hann útskýra lausnina. Þegar kennari hlustar á útskýringar getur hann aðstoðað 

nemandann betur. Það er einnig mjög góð leið að láta nemandann útskýra fyrir öðrum 

nemendum (Dixon o.fl., 2016). Rannsóknir sýna að samstarf nemenda í námi getur verið 

mjög árangursrík leið í kennslu. Samstarf nemendanna stuðlar að virku námi, eykur áhuga 

þeirra og samskiptahæfileika. Kennari þarf þó alltaf að vera til staðar og leiðbeina ef þörf er á 

(O´Connell, 2005). Kennari getur ýmist látið alla nemendur vinna saman eða skipt nemendur 

í minni hópa (Copley, 2010). Leggja þarf áherslu á að nemendur sýni lausnum hvers annars 

skilning en einnig þarf að hvetja þá til að láta í sér heyra ef þeir skilja ekki svarið eða eru ekki 

sammála (Dixon o.fl., 2016). Umræður skapar virkara nám og efla sjálfstraust þeirra við að 

leysa stærðfræðileg verkefni (O´Connell, 2005). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) skal kennari stuðla að því að nemendur séu 

virkir þátttakendur í að rannsaka, setja fram og sannreyna tilgátur. Verkefnin þurfa að vera 

áhugaverð fyrir nemandann og nemendur þurfa að fá tækifæri til íhugunar og samskipta við 
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aðra nemendur. Bera þurfi virðingu fyrir framlagi allra nemenda og skapa það andrúmsloft 

að litið sé svo á að mistök skapi nemendum tækifæri til að læra af þeim og styrkja skilning 

sinn á stærðfræðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Góðir stærðfræðikennarar gera sér grein fyrir mikilvægi þess að velja námsefnið vel, 

kennsluaðferðir og leiðir við námsmat. Ef stærðfræði er kennd á markvissan hátt frá byrjun 

1. bekkjar þá geta öll börn lært stærðfræði (Copley, 2010). Eins og að framan greinir þurfa 

kennarar að gefa sig tíma til að meta nemandann, hlusta og horfa. Hvetja þarf nemendur og 

stuðla að virkni þeirra og áhuga á stærðfræðináminu. 

2.2 Nálgun í kennslu 

Mikilvægt er að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum til að koma til móts við margbreytilegan 

nemendahóp. Nemendur læra ekki allir stærðfræði á sama hátt eða á sama hraða. Til þess að 

mæta mismunandi þörfum nemenda er nauðsynlegt að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum 

(O´Connell, 2005). 

Flest börn hafa gaman af sögum. Þannig að orðadæmi með söguívafi geta haft jákvæð 

áhrif á stærðfræðinám barna. Með þeirri aðferð þjálfast einnig lestur, hlustun, skrift og 

samræður (O´Connell, 2005). Glíma við orðadæmi eykur skilning barna þar sem dæmin 

tengjast raunverulegum aðstæðum sem þau þekkja sjálft til. Þetta á sérstaklega við um unga 

nemendur sem eru að byrja að læra um samlagningu og frádrátt. Samkvæmt Dixon o.fl. 

(2016) er góður talnaskilningur forsenda fyrir lausn orðadæma. Oft má rekja vanda nemenda 

við lausn orðadæma til þess að þeir hafi ekki nógu góðan talnaskilning. Til að auðvelda 

nemendur lausn orðadæma er því hægt að spyrja; „hvað er verið að spyrja um?“, „hvað veist 

þú?“ og „hvað þarft þú að gera til að svara spurningunni?“. Ef nemandi kemur með ranga 

lausn getur kennari beðið nemandann um að fara munnlega í gegnum lausnaleiðina. Með því 

getur kennari leiðbeint og stutt nemandann að réttri niðurstöðu. Gæta þarf að því að 

nemendur fái þann tíma sem þeir þurfa til að leysa dæmin og dýpka skilning sinn en sá tími 

er mismunandi eftir nemendum (Dixon o.fl., 2016).  

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna (SKSB (e. Cognitively Guided Instruction)) 

byggist á þeirri hugmynd að ef börn fái tækifæri til að útskýra hugsun sína fyrir öðrum 

börnum undir leiðsögn kennara og skiptast á skoðunum um mismunandi aðferðir öðlist þau 

nýja þekkingu og hæfni. Þegar kennsla er skipulögð á grundvelli rannsókna á SKSB, þarf að 

hafa í huga þroska, þarfir og áhugasvið nemandans. Velja þarf þrautir í samræmi við 

markmið kennslustundar og hæfi nemandans. Ein leið er að nemendur sitji í litlum hópum, 4-

6 saman en fyrst leysa nemendur þrautir hver og einn á sínum eigin forsendum. Kennari 

fylgist með og leiðir áfram ef þörf er á. Eftir ákveðinn tíma velur kennari nokkrar mismunandi 

lausnarleiðir sem nemendur kynna fyrir öllum hópnum. Kennarinn leiðir nemendur áfram og 

bætir við þekkingu þeirra. Börn sem njóta kennslu byggða á hugmyndum SKBS ná betri 
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tökum á stærðfræðinni. Þau fá verkefni við hæfi, fá að leysa þrautirnar á sínum eigin 

forsendum og þjálfast í því að ræða lausnarleiðirnar (Margrét Ásgeirsdóttir, 2009). Kennari 

sem greinir skilning nemenda sinna á tölum og reikniaðgerðum á auðveldara með að taka 

ákvarðanir um kennslu sína og kennslan verður markvissari (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004). 

Að láta nemendur skrifa niður útskýringar á lausn verkefnisins er ein leið fyrir kennararann 

að meta þekkingu nemandans. Nemendur læra þá einnig að skipuleggja hugsun sína og skýra 

hugsanir sínar sem aftur dýpkar skilning þeirra (O´Connell, 2005).    

Nemendamiðað nám sérstaklega hjá ungum nemendum getur haft mjög jákvæð áhrif í 

stærðfræðikennslu. Það eykur sjálfræði og sjálfstæði nemenda, bætir hegðun og stuðlar að 

bættri líðan þeirra. Nemendamiðað nám þarf samt að vera vel stýrt og skipulagt af kennara 

til þess að árangur náist. Að tengja saman leik barna og nám er dæmi um nemendamiðað 

nám. Í stærðfræðikennslu eru börn mun virkari í frjálsum leik en í beinni kennslu (Clements 

og Sarama, 2014). Með kennslufræðilegum leik (e. educational play) blandast saman leikur 

og markvisst nám. Nemendur fá að leika sér á sama tíma og leikurinn er samtvinnaður við 

ýmsa námsþætti. Nemendur byggja upp þekkingu sína á merkingarbæran hátt, læra á 

samskipti og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Margar 

rannsóknir sýna fram á gildi leiks í námi barna en það getur reynst erfitt að tengja þetta 

saman. Börnin þurfa ákveðið frelsi þannig að um sé að ræða leik og kennarar að stýra og 

stjórna til að tilgangur náms náist. Kennarar mega samt ekki skipuleggja leikinn of mikið 

þannig að ekki sé lengur um leik að ræða. Samt sem áður er mikilvægt að kennari fylgist vel 

með leiknum til þess að skilja hvað börnin eru að fást við, ýta undir áhuga þeirra, virkni og 

úthald (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Hlutverk 

kennarans er að tengja leikinn við námsþáttinn, örva sköpun og kynna nýja möguleika 

(Jóhanna, 2010).  Samkvæmt íslenskri rannsókn Á sömu leið sem framkvæmd var skólaárið 

2009-2010 töldu kennarar mikilvægt að styðjast við fjölbreyttar aðferðir í námi og kennslu 

barnanna. Grunnskólakennarar vilja leggja meiri áherslu á leik til að nálgast viðfangsefnin en 

þeim fannst erfitt að finna tíma og farveg fyrir leikinn í skipulagi skóladagsins. Þeim fannst 

erfitt að finna jafnvægi í aðkomu sinni að leik barnanna, hvenær rétt væri að blanda sér í leik 

og með hvaða hætti. Í rannsókninni fengu kennararnir leiðbeiningar og með tímanum 

öðluðust þeir aukið öryggi í að nota leik sem leið til að styðja börnin í að þróa 

stærðfræðihugmyndir sínar og ná þannig betra valdi á vinnubrögðum stærðfræðinnar. Fram 

kom hjá þessum kennurum hversu mikilvægt væri fyrir þá að þekkja inntak stærðfræðinnar 

og hvaða stærðfræðihugmyndir mætti búast við að börnin þróuðu með sér. Þetta væri 

undirstaða þess að styðja börnin í leik og þjálfa stærðfræðilega hugsun þeirra (Bryndís 

Garðarsdóttir o.fl., 2013). 
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Það verður að hafa í huga að ung börn læra stærðfræði á mismunandi hátt, á 

mismunandi hraða og með mismunandi aðferðum. Oft má rekja stærðfræðiörðugleika hjá 

börnum til ófullnægjandi kennsluaðferða en ekki vegna getuleysis viðkomandi. Því þarf 

stærðfræðikennsla að vera byggð upp á forsendum nemendanna (Copley, 2010). 

2.3 Námsgögn 

Verkefnin í stærðfræðináminu þurfa að vera nægilega krefjandi og hafa tilgang fyrir 

nemendur (Clements og Sarama, 2014). Börnin þurfa að fá góðan tíma til að leysa verkefnin 

sjálf, þannig að þau þjálfist í að fara mismunandi leiðir að lausnum og efla hæfileika sína að 

leysa verkefnin á gagnrýnan hátt (Copley, 2010). 

 Í stærðfræðikennslu þarf að nota fjölbreytt verkfæri og hvers kyns líkön til að auðvelda 

nemendum að skilja stærðfræðina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennarar 

geta hvatt nemendur til að nota s.s. myndir, kubba og hluti. Að nýta sér tæknina, netið og 

leiki ofl. hentar einnig vel í stærðfræðikennslu. Kennslan verður nemendamiðaðri sem eykur 

áhuga nemenda á námi. Rannsóknir sýna að nemendur eru jákvæðari gagnvart námi með 

notkun tækninnar. Öll þessi hjálpartól stuðla að bættri og skemmtilegri kennslu og meiri 

skilningi barna (O´Connell, 2005).    

Það er kjörið að nýta útileiksvæði grunnskóla og tengja þar leik og nám m.a. í 

stærðfræði. Dæmi um leik er að nota uppgötvunarpoka (e. discovery bags) sem eru pokar 

eða ílát sem í er safnað efni  svo sem peningum, boltum og ýmsum formum sem börnin leika 

sér saman með til að þjálfa eða kenna ákveðna námsþætti. Kubba- og byggingaleikir henta 

einnig mjög vel til að þjálfa börn í stærðfræði, auka skilning á stærðum, fjölda, formum og 

afstöðu ásamt því að þjálfast í að vinna með öðrum (Jóhanna, 2010).   

Leikir og spil henta vel í stærðfræðinámi. Sem dæmi er spilið þriggja stafa tala sem 

hentar ýmsum aldursstigum. Miðað er við að þrír spili saman. Í leiknum fær hver nemandi 

þrjú spil sem þeir nota til að búa til þriggja stafa tölu. Spilari sem hefur tvist, fimmu og sjöu, 

getur búið til dæmis 257, 275 og 527. Allir velja eina tölu og leggja spilin á borðið með 

tölurnar niður. Spilari vinstra megin við gefarann byrjar að segja hvort hann hafi búið til háa 

tölu, lága tölu eða tölu á milli með því að segja há, lág eða milli. Hinir tveir spilararnir gera 

það líka eftir því hvort þeir halda að þeirra tala sé hærri, lægri eða milli talna meðspilara. 

Síðan snúa spilararnir spilunum við og sýna tölu sína. Hver spilari sem hefur giskað rétt um 

tölu sína miðað við tölur hinna fær stig. Fyrsti spilari sem nær tíu stigum vinnur. Spilið getur 

stuðlað að auknum skilningi nemanda á sætiskerfinu, samsetningarmöguleikum, 

stærðfræðilegri rökhugsun og líkum (Guðbjörg Pálsdóttir, 2011). 

Ýmis námsgögn eru til sem hægt er að nýta í vinnu með stærðfræði og er Numicon-

námsgögnin dæmi um slíkt. Samkvæmt Oddfríði Kristínu Wallis Traustadóttur (2011) er 

markmiðið með Numicon námsgögnum og námsefni að styðja nemendur í að efla skilning 
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sinn á stærðfræði og byggja upp góðan grunn. Numicon eru hannað með það í huga að nýta 

þrjá af megin styrkleikum barna og til að hjálpa þeim að auka talnaskilninginn. Þessir þrír 

megin styrkleikar eru: lærdómur í leik, eftirtekt og sterk tilfinning fyrir mynstrum. 

Námsgögnin í Numicon eru annars vegar Numicon form og hins vegar Numicon kubbar. 

Numicon formin koma í 10 mismunandi stærðum sem sýna talnagildin frá 1-10. Þau sýna t.d. 

mismun á sléttum tölum og oddatölum og að næsta tala á eftir er einum stærri en sú sem á 

undan koma. Numicon kubbar eru notaðir við mynsturgerð, sem og kubbaplata sem hægt er 

að nota á ýmsan hátt t.d. til að auka þekkingu á rými, stærðum, plúsheitum tölunnar 10 og 

við prósentuvinnu. Sérstakar talnalínur fylgja Numicon formunum og auk þess píluspil, 

póstkassar, talnaspjöld og fleira. Námsefnið er þannig uppbyggt að þátttakendur eru leiddir í 

gegnum hvert verkefni lið fyrir lið. Verkefnin eru unnin í leik með námsgögnunum. Hvert 

verkefni er byggt á fyrri verkefnum og ekki er byrjað á nýju verkefni fyrr en nemandinn hefur 

leyst það fyrra. Þetta er mjög fjölbreytt og gott verkfæri fyrir kennara að nota í 

stærðfræðikennslu og auðvelt að tengja við annað námsefni sem verið er að vinna með 

(Oddfríður Kristín Wallis Traustadóttir, 2011). 

2.4 Námsumhverfi 

Námsumhverfi og aðstæður í bekknum hafa áhrif á stærðfræðinám barna (O´Connell, 2005). 

Námskrá og námsumhverfi þarf að byggjast á áhuga og aðstæðum barna því um er að ræða 

ólíka einstaklinga (Jóhanna, 2013). Verkefni eða þrautir verða að vera hæfilega ögrandi og 

við hæfi hvers og eins nemanda þannig að þau séu áhugverð og hvetjandi. Byggja þarf upp 

sjálfstraust nemenda gagnvart stærðfræðinni. Námsumhverfið verður að vera þannig að 

nemendur fái góðan tíma til að leysa verkefni og hafi greiðan aðgang að fjölbreyttum 

námsgögnum. Hvetja þarf nemendur til að leysa verkefnin út frá sínum eigin forsendum, skrá 

niðurstöður sínar og rökstyðja (Petersen og Mogensen 1999a).  

Samkvæmt niðurstöðum íslenskrar rannsóknar um starfshætti í grunnskólum eru 

skólastofur á yngsta stigi yfirleitt líflegri en skólastofur eldri nemenda. Meira er um að verk 

yngri nemenda séu sýnileg á veggjum og jafnvel að myndir séu af nemendum til að skapa 

persónulegra umhverfi. Borðum er gjarnan skipað þannig að börnin sitja saman í hópum og 

horfa hvert á annað og algengt er að sjá kennara vinna saman og deila með sér ábyrgð. 

Minna er um beina kennslu hjá yngri nemendum og meira um umræður í bekknum sem 

heild. Fjölbreytt kennslurými býður upp á fjölbreyttari kennsluhætti, myndun ólíkra 

hópastærða nemanda og teymisvinnu kennara. Í allri umræðu um nemendamiðað nám þarf 

að huga samhliða að nemendamiðuðu námsumhverfi.  (Anna Kristín Sigurðardóttir og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Námsumhverfi skiptir máli fyrir námsárangur og vellíðan 

barna. Mikilvægt er að skapa hlýlegt og vinalegt umhverfi og stuðlað sé að umræðum og 

samvinnu nemenda. 
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2.5 Foreldrasamstarf 

Þátttaka foreldra í stærðfræðinámi hefur sýnt sig að stuðli að jákvæðara viðhorfi nemenda til 

stærðfræðinámsins og hefur hvetjandi áhrif. Foreldrar geta aðstoðað börnin sín við 

heimanám í stærðfræði en einnig á ýmsan annan hátt s.s. að tengja stærðfræðina við 

athafnir daglegs lífs, við matseld og við mælingar á hlutum o.s.frv. (O´Connell, 2005). Það er 

hægt að nota algeng áhöld á heimilinu, s.s. mæliskeiðar og baðvog og fylgjast með daglegum 

atburðum, s.s. veðrabreytingum. Börn eiga auðveldara með að læra þegar þau geta tengt 

stærðfræðileg verkefni við reynslu sína. Foreldrar þurfa að vera jákvæðir gagnvart 

stærðfræðinni og átta sig á að stærðfræði er fléttuð inn í daglegt líf barnsins. Þeir ættu að 

hvetja barnið til að útskýra hugsanir sína og þær leiðir sem það notar til að finna lausnir. Sem 

dæmi fyrir 5-8 ára barn er hægt að láta það telja þegar þvottur er tekinn úr þurrkara, nota 

ýmsa hluti á heimilinu til að æfa samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu og svo er 

hægt að þjálfa barnið í að telja aftur á bak frá 10, 20 og jafnvel 100 með því að nota hluti s.s 

pasta, baunir, smápening eða tannstöngla (Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). 

Foreldrar og kennarar þurfa að vera góðar fyrirmyndir og hafa gott og jákvætt viðhorf til 

stærðfræðinámsins (O´Connell, 2005). 

2.6 Samantekt 

Í upphafi skólagöngu þarf kennari að meta stöðu barnsins með tilliti til stærðfræðiþekkingar 

þess og kennslan að miðast að því að byggt sé ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Beita þarf 

fjölbreyttum kennsluaðferðum með áherslu á kennslu með virkri hugsun nemenda s.s. nota 

,,opnar“ spurningar og biðja nemandann að útskýra lausnir. Nemendamiðað nám sem er vel 

stýrt af kennara getur haft mjög jávæð áhrif á stærðfræðinám. Nemendur fá þá ákveðið frelsi 

sem stuðlar að sjálfstæði og eykur ánægju þeirra. Námsumhverfi verður að vera þannig að 

nemendur fái verkefni við hæfi, hafi góðan tíma til að leysa þau og hafi til þess fjölbreytt 

hjálpargögn til að styðjast við. Að lokum má nefna mikilvægi foreldrasamstarfs. Hvetja þarf 

foreldra til að aðstoða börn sín og vera jákvæð gagnvart stærðfræðinni.  
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3 Talna- og aðgerðaskilningur barna 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru hæfniviðmiðin fyrir stærðfræði sett fram í sjö 

flokkum:  

1. Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
2. Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 
3. Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
4. Tölur og reikningur  
5. Algebra  
6. Rúmfræði og mælingar 
7. Tölfræði og líkindi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í þessum kafla er sjónum sérstaklega beint að einum flokki; tölum og reikningi en þó einnig 

fléttað inn ýmislegt úr þremur fyrstu flokkunum. Fjallað er almennt um hvernig börn læra um 

tölur og að telja, um reikniaðgerðirnar; samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu og um 

tugakerfið. Þetta eru þeir þættir sem lögð er áhersla á í stærðfræðikennslu í þessum flokki 

hæfniviðmiða í fyrstu bekkjum grunnskóla. 

3.1 Talnaskilningur 

Talnaskilningur felst í skilningi á tölum, tengslum þeirra, leiðum til að tákna þær, stærðum 

þeirra og áhrifum aðgerða á þær (Petersen og Mogensen, 1999b). Talnaskilningur er 

grunnurinn en jafnframt hluti af stærðfræðinámi barna. Að geta talið og greint fjölda er 

forsenda skilnings á ýmsum stærðfræðilegum aðgerðum s.s. samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu og í framhaldi um skráningu fjölda og magns og sætiskerfið. 

Talnaskilningur barna þróast smám saman en á yngsta stigi er unnið fyrst og fremst með 

skilning á náttúrlegum tölum (Dixon o.fl., 2016).  

Börn öðlast óformlega þekkingu og reynslu á tölum og aðgerðum heima fyrir og í 

leikskólum áður en formlegt stærðfræðinám hefst í í grunnskóla (Dóróþea G. Reimarsdóttir, 

2015). Á leikskólaaldri læra börn að telja, að bera saman og að beita einfaldri samlagningu og 

frádrætti (Copley, 2010). Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskóla að 

styðja við fróðleiksþorsta barna með því að fylgjast með og hlusta eftir því hvað börnin eru 

að fást við og reyna að átta sig á hvernig þau hugsa og skilja hlutina. Í leikskóla á að skapa 

aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna með og velta vöngum yfir m.a. stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, s.s. tölum, táknum og mynstrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

Þróun talnaskilnings er yfirleitt þannig að börn byrja á því að læra talnarununa, síðan að 

para og telja hluti eða myndir með því að benda, telja á fingrum og svo þróast ýmsar leiðir 

við að telja. Í þessari vinnu þeirra læra þau ýmsar talnastaðreyndir sem þau geta svo kallað 

fram í reikningi (Dóróþea, 2015). 
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Samkvæmt Dixon o.fl. (2016) má skipta þróun talnaskilnings í fjögur stig og þurfa börn 

að ná ákveðinni grundvallarfærni á hverju stigi. 

1. Á fyrsta stigi læra þau nöfnin á tölunum. 

2. Á öðru stigi læra þau að fara með talnarununa 1, 2, 3... og síðan að tengja tölurnar við 

hluti eða atburði. Styðja má börn í því,  t.d. með því að biðja þau um að telja fjölda 

blaða sem dreifð eru um skólastofuna eða að telja skrefin um leið og þau ganga yfir 

herbergið. 

3. Á þriðja stigi ná börn að auka skilning sinn á talningu með því að benda á eða snerta 

hlutina t.d að færa hluti til hliðar við talninguna.  

4. Á fjórða stigi átta börn sig á því að síðasta talan sem er talin, er heildarfjöldi þess sem 

verið er að telja. Þau læra að ákveðinn fjöldi myndar einn hóp (Dixon, 2016)  

Börn ná þessari færni á mismunandi aldri. Dóróþea (2015) leggur áherslu á sömu atriði og 

Dixon, hún bendir á að við upphaf skólagöngu þarf að gæta þess vel að færni barna er mjög 

misjöfn, þroskamunur getur verið allt að þrjú ár. Rannsóknir sýna þó að þroskaferlið er hið 

sama (Dóróþea, 2015).  

Gott er að þekkja til almennrar þróunar talnaskilnings hjá börnum. Mörg tveggja til 

þriggja ára börn geta þulið upphátt rununa frá 1-10, geta talið 1-6 hluti sérstaklega ef 

hlutirnir eru í röð og sagt til um hversu margir hlutir (1-5) eru í hóp án þess að telja. Mörg 

fjögurra ára börn getið þulið rununa frá 1-39 og sett saman eða tekið í sundur tölur (1-10) og 

tengt við fingur. Þau geta borið saman tvo litla hópa með einum til fimm hlutum (Copley, 

2010). Við fjögurra ára aldurinn hafa flest börn náð ákveðnum grunnskilningi á talningu og 

vita að síðasta talan sem þau nefna segir til um fjölda hluta. Þau ráða jafnvel við að telja til 

baka frá fimm (Dóróþea, 2015). Fimm ára börn eru líkleg til að geta talið upp að 100, talið 25 

hluti í röð og áttað sig á samlagningu á tölum eins og 10 og tölum milli 1 og 10 (t.d. 

10+7=17). Á aldrinum sex til sjö ára geta mörg börn talið upp að 200 og talið áfram og aftur á 

bak frá hvaða tölu sem er. Þau geta flutt hluti í hóp með 10, geta talið tugi og bætt svo við 1-

10 (Copley, 2010). Sex til sjö ára börn læra formlega að skrifa tölustafi og átta sig á að 

tölustafir eru tákn fyrir ákveðinn fjölda (0-9). Á þessum aldri ráða mörg þeirra við 

samlagningu og frádrátt sýnilegra hluta að tíu og sum þeirra óhlutbundið. Á aldrinum 6 til 9 

ára eykst frumskilningur á tugakerfinu og fara mörg þeirra að ráða við flóknari aðgerðir, að 

skipta upp fjölda og setja tölur saman á ýmsa vegu (Dóróþea, 2015). Hafa verður þó í huga að 

þótt þetta sé ákveðið ferli þá gerist þetta ekki endilega á þessum aldri. 

Talnaskilningur kemur ekki af sjálfum sér, heldur þurfa nemendur að fá fjölbreytt 

verkefni til að þjálfa sig og ná góðum talnaskilningi. Á fyrstu árum í grunnskóla er mikilvægt 

að nemendur nái ákveðinni grundvallarfærni og skilningi á tölum og sætiskerfinu. Þeir þurfa 

að þjálfa sig í að telja t.d. að telja á tveimur (2,4,6,...), fimm (5,10,15,...) og einnig að telja 
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aftur á bak, en þannig byggst upp grunnur fyrir skilningi á samlagningu og frádrætti. Síðan 

læra börn að telja í hópa og telja hópana. Smám saman þróast hæfnin til að reikna í 

huganum án þess að nota hluti (Petersen og Mogensen, 1999b).  

3.2 Reikniaðgerðir 

Í fyrstu bekkjum grunnskóla læra nemendur um reikniaðgerðirnar samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu. Þeir þurfa að öðlast góðan aðgerðaskilning á hverri aðgerð en einnig 

á tengslum þeirra. Til þess þurfa nemendur fjölbreytt verkefni s.s. stærðfræðisögur og 

orðadæmi en auk þess aðgang að fjölbreyttum hjálpargögnum (Petersen og Mogensen, 

2001).  

Það er hægt að flokka þrautir um samlagningu og frádrátt í fjóra grunnflokka; um 

sameiningu, aðskilnað, hluta og heild og samanburð. Með því að breyta óþekktu stærðinni í 

hverjum flokki er hægt að búa til 11 mismunandi gerðir af þrautum. Í þrautum um 

sameiningu og aðskilnað getur niðurstöður, breyting eða upphaf verið óþekkt. Í þrautum um 

hluta og heild er ýmist hlutinn eða heildin óþekkt. Þegar um samanburð er að ræða er 

mismunur, samanburðarmagn eða viðmið óþekkt. Í þrautum þar sem beitt er margföldun 

eða deilingu eru þrír liðir þar sem einn er óþekktur, þ.e. hve mörg mengi af hlutum, hve 

mörg stök eru í hverju mengi og hve mörg stök eru samtals í öllum mengjunum (Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2004). Hluti-hluti-heild hugsunin er undirstaða og nauðsynleg fyrir þróun 

talnaskilnings. Nemendur þurfa að geta áttað sig á að sjö og átta er sami fjöldi og sjö, sjö og 

einn (Petersen og Mogensen, 1999b).     

Með því að þjálfa nemendur með ýmsum leiðum eykst skilningur þeirra. Markmiðið er 

ekki alltaf að fá svör, heldur að fá nemandann til að útskýra leiðina og greina frá tengslum. 

Nemendur þurfa að skilja vel reikniaðgerðirnar og vensl talna áður en þeir æfa leikni. Þegar 

kemur að því að æfa leikni er hægt að draga athygli nemenda að ólíkum aðferðum:  

• að nota tug sem viðmið, til dæmis þegar reikna á 9+5. Þá er fyrst fyllt í tuginn og afgangur 

lagður við. Þegar reikna á 12-5 er athugað hve mikið vantar upp á í tíu og síðan er tveimur 

bætt við eða þá að tveir eru fyrst dregnir frá og svo þrír í viðbót. 

• að tvöfalda og bæta síðan við, til dæmis þegar reikna á 7+8. Þá er 7 fyrst tvöfaldað og 

einum bætt við. Dæmið 15-7 má hugsa sem 7+7 eru 14, þá hlýtur svarið að vera einum 

meira eða átta (Petersen og Mogensen, 2001, bls. 10).  

Hugtakaskilningur er einn mikilvægasti þátturinn í stærðfræðinámi yngri barna. 

Nemendur öðlast skilning á hugtökum með því að mynda tengsl milli þeirra í huga sér. Því 

meiri tengsl því sterkari hugtakaskilningur (Petersen og Mogensen, 2000). Sem dæmi um 

hugtök eru „meira en“, „minna en“ og „jafnt og“ og hvernig heild er samsett úr hlutum 

(Petersen og Mogensen, 1999b).  Sem dæmi má taka töluna fimm. Hún er einum meira en 

fjórir, samsetning af þremur og tveimur, segir til um fjölda fingra og er lítil tala miðað við 95. 
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Til að styðja nemendur í að þróa skilning sinn þarf fjölbreytt verkefni þannig að, byggt sé 

stöðugt ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Að nýta sér líkön s.s. myndir, kubba eða aðra hluti 

getur auðveldað nemendum að átta sig á hugtökum og tengslum. Sem dæmi til að skilja 

hugtakið lengd er hægt að finna út hve marga kubba þarf til að samsvara ákveðinni lengd. 

Hvetja þarf síðan nemendur í að útskýra hugtök bæði með orðum og líkönum (Petersen og 

Mogensen, 2000). 

Nemandi með góðan talnaskilning getur talið af leikni og skilið tölur sem tákn fyrir fjölda. 

Hann lítur á viðfangsefni sem heild áður en hann fer út í smáatriði. Hann getur greint röð og 

notað raðtölur til að tákna hana, getur skráð fjölda bæði með tölustöfum og myndum og 

lesið tölur. Talnaskilningur þróast með því að bera saman, raða, meta, setja saman, taka í 

sundur og flokka tölur, sem er grundvöllur alls stærðfræðináms (Petersen og Mogensen, 

1999b).     

3.3 Tugakerfið 

Þegar það kemur að því að læra um tugakerfið sem er ein gerð sætiskerfa þurfa nemendur 

að skilja að tugakerfið er byggt á því að setja tíu saman í hóp, þ.e. að talan tíu hefur sérstöðu. 

Nauðsynlegt er að hafa góð hjálpargögn sem hægt er að setja saman og taka sundur, þar 

sem tíu einingar eru jafnstórar og einn tugur. Nemendur þurfa að þjálfast í að sýna fjölda á 

mismunandi hátt, til dæmis 32 sem þrjár tugalengjur og tvær einingar, tvær tugalengjur og 

12 einingar og 32 einingar (Petersen og Mogensen, 1999b). 

Nemendur þurfa fjölbreytt verkefni með tölunum 10-100 og nota til þess sætisgildislíkön 

til að skilja hugmyndina um að hópa saman tíu og telja í tugum, skrá í sæti og áttað sig á 

tengslamyndun. Líkönin þurfa að sýna rétt hlutföll þ.e. tugur þarf að vera jafnstór og tíu 

einingar og hundrað þarf að vera jafnstórt og tíu tugir/hundrað einingar. Einnig er gott að 

nota hluti eins og peninga eða baunir til að skilja hugtakið um heild. Nemendur búa þá til 

hópa með t.d. tíu í hverjum, þannig að búin sé til heild eða tugur. Á sama hátt þarf að vinna 

með stærri tölur þ.e. hundruði og þúsundir. Þannig átta nemendur sig á að alltaf sé tífaldur 

munur milli sæta og að tíu hlutir verða alltaf að einum hlut að næsta sæti til vinstri (Petersen 

og Mogensen, 2000). 

3.4 Samantekt 

Talnaskilningur er mikilvægur grunnur fyrir stærðfræðinám barna en í því felst m.a. 

skilningur á tölum og tengslum þeirra. Börn byrja á því að læra nöfnin á tölum og að fara 

með talnarununa, tengja tölurnar við hluti og telja á fingrum. Smám saman eykst 

skilningurinn, þau læra að telja í hópa og telja hópana og þróa hæfileika til að reikna í 

huganum án þess að nota hluti. Börn ná þessari færni á mismunandi aldri. Í upphafi 

skólagöngu getur þroskamunur verið allt að þrjú ár. Í fyrstu bekkjum grunnskóla læra 
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nemendur um samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu ásamt um tugakerfið. Til þess 

að styðja nemendur í að þróa skilning sinn þurfa þeir að fást við fjölbreytt verkefni og nota 

hjálpargögn s.s. myndir og kubba þannig að byggt sé stöðugt ofan á þá þekkingu sem fyrir er. 
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4 Stærðfræðiörðugleikar yngri nemenda 

Hér á eftir er fjallað um algengi nemenda sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða og 

hvers eðlis örðugleikarnir geta verið. Auk þess hvernig hægt er að finna eða greina þessa 

nemendur og hvernig best er að koma til móts við þá og styðja þá í námi sínu.  

4.1 Algengi og einkenni nemenda með stærðfræðiörðugleika 

Upplýsingar um hversu margir nemendur eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða eru nokkuð 

óljósar, talað er um allt frá 6% upp í 35% (Dóróþea, 2015). Í Reykjavík er skimunarprófið 

Talnalykill lagt fyrir nemendur í 3. bekk í grunnskólum og hefur það verið gert árlega frá 

2003. Markmiðið er að afmarka þann hóp nemenda sem eiga í vandræðum í stærðfræðinámi 

snemma á námsferlinum þannig að unnt sé að bregðast við með sérstökum stuðningi áður 

en vandinn verður meiri. Niðurstöður skimunarinnar fyrir árið 2018 benda til þess að 7,7% 

nemenda í 3. bekk þurfi á sérstökum stuðningi í stærðfræði að halda. Hlutfall stúlkna 

reyndist hærra eða 9,3% meðan hlutfall drengja sem þurfa líklega á sérstökum stuðningi að 

halda var 6,1%. Dreifingin milli skóla var mjög misjöfn allt frá því að hafa engan nemanda 

sem var metinn að þurfi sértakan stuðning yfir í allt að 38% hlutfall (Aðalbjörg Dísa 

Guðjónsdóttir, Ásgeir Björgvinsson og Guðrún Edda Bentsdóttir, 2019). Þetta segir okkur að 

staðan er ólík milli skóla, ef til vill spili þar inn félags- og menningarlegir þættir auk þess sem 

stærðfræðikennslan sé ólík og mismikil áhersla lögð á hana og þætti innan hennar.  

Eins og áður hefur komið fram er þróun talnaskilnings ákveðið ferli, þar sem stöðugt er 

verið að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Það þarf að ná ákveðinni grundvallarfærni 

áður en haldið er áfram á næsta stig sem dæmi þarf barn að ná ákveðinni færni í að fara með 

talnarununa 1-10 áður en það lærir að fara með talnarununa 11-20 (Copley, 2010). 

Nemendur sem fylgja ekki sínum jafnöldrum í kunnáttu og færni í stærðfræði lenda í 

erfiðleikum með stærðfræðinám (Hafdís Einarsdóttir, 2016). Það sem helst einkennir þá sem 

eiga erfitt með stærðfræðinám er m.a. slakt heyrnrænt skammtímaminni, lélegt 

vinnsluminni, erfiðleikar með að kalla fram staðreyndir um tölur og slök reiknifærni. Lítil 

leikni í meðferð talna og óhentugar talningaraðferðir svo sem að telja á fingrum sér og að 

telja frá einum þegar tvö söfn eru lögð saman, gefa vísbendingar um stærðfræðiörðugleika 

(Dóróþea, 2015). Á ákveðnum tímapunkti þurfa börn að geta reiknað saman tvær tölur af 

sjálfvirkni, það er að geta sagt að 6+4 eru 10, að tvöföldun á 8 gefur 16 o.s.frv. (Gersten, 

Jordan, og Flojo, 2005). Það þarf að fylgjast sérstaklega með nemendum sem sýna snemma á 

skólagöngunni erfiðleika með stærðfræðinámið. Helsti vandi hjá sex og sjö ára nemendum 

lýsir sér í óöryggi við talningu, erfiðleika við að skrifa tölur rétt og að lesa rangt úr tölum. 

Einnig ruglingur tengdur hugtökum sem dæmi að skilja ,,talan á undan“, ,,talan á eftir“ og 

,,meira en“ (Dóróþea, 2015). Nemendur með stærðfræðiörðugleika eiga oft erfitt með að 
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telja, vinna með peninga og að læra um tíma og áttir. Auk þess má nefna erfiðleika með 

hugarreikning og lítinn talnaskilning. Þá reynast orðadæmi þeim sérstaklega erfið, að muna 

mælieiningar og margt fleira (Hafdís, 2016).  

4.2 Greining 

Stærðfræðiörðugleikar koma oft snemma fram hjá börnum. Samkvæmt bandarískri rannsókn 

frá 2010 hafa niðurstöður skimana barna í lok leikskóla eða fyrstu bekkjar grunnskóla 

ákveðið forspárgildi um frammistöðu barnsins í stærðfræði í 3. bekk (Jordan, Glutting,  

Ramineni og Watkins, 2010).  Það er því mikilvægt að greina vanda þeirra sem fyrst þar sem 

snemmtæk íhlutun hefur sýnt sig að skili árangri. Meta þarf stöðu barnsins frá ýmsum hliðum 

þ.e. hvernig hefur óformlega kennsla þess verið áður en barnið byrjaði í skóla, styrkleikar 

barnsins og veikleikar, líkamleg og andleg heilsa (Clements og Sarama, 2014).  

Eins og áður hefur verið sagt frá, er verið að nota skimunarprófið Talnalykilinn hér á 

landi. Skimunin fer fram í þremur þrepum. Í þrepi I er prófþátturinn reikningur og aðgerðir 

lagður fyrir, í þrepi II er prófþátturinn tölur lagður fyrir, í þrepi III eru fimm prófþættir lagðir 

fyrir; mælingar, stærðfræðiheiti, tölfræði, rúm- og flatarmál og algebra og jöfnur. Beitt er 

þriggja þrepa skimun til að finna þá nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði. Allir 

nemendur taka prófþáttinn í þrepi I. Þeir nemendur sem fá mælitöluna 9 eða lægri taka 

prófþáttinn í þrepi II og svo þeir nemendur sem fá þar mælitöluna 9 eða lægri taka hina fimm 

prófþættina í þrepi III. Fyrir þá nemendur sem taka alla prófhlutann er reiknuð heildartala og 

þeir sem eru með heildartölu á milli 55 og 85 þurfa líklega á sérstökum stuðningi að halda. 

Um 12% nemenda fóru í gegnum öll þrjú þrepin í skimuninni árið 2018. Um 63% þeirra sem 

fóru í þrep III teljast þurfa á sérstökum stuðningi að halda í stærðfræði sem jafngildi 7,7% af 

öllum nemendahópnum sem tóku þátt í skimuninni (Aðalbjörg o.fl., 2019). 

Dóróþea G. Reimarsdóttir telur mikilvægt að finna börn mun fyrr sem eiga við 

stærðfræðiörðugleika að stríða þ.e. í upphafi grunnskólagöngu eða jafnvel fyrr. Dóróþea 

hefur rýnt í erlend matstæki og telur hún ástralska stöðumatið Mathematics Recovery 

Programme (MRP) vera hentugt við mat á talna- og aðgerðaskilningi barna sem eru að hefja 

grunnskólagöngu. Mörg lönd eru farin að nota þetta tæki. Matsverkefnin um tölur og 

aðgerðir er skipt í fjóra meginhluta sem er síðan skipt enn frekar niður. Í fyrsta hlutanum er 

kannaður skilningur barnsins á tölum og aðgerðum. Í öðrum hluta er kannað hve langt barnið 

er komið í að tileinka sér skilning á tugakerfinu. Í þriðja hlutanum er lagt mat á ýmsa 

grundvallarfærni út frá hugsanaferlum og lausnaleiðum sem fram koma í fyrstu tveimur 

hlutunum. Í fjórða hlutanum eru verkefni sem meta skilning á margföldun og deilingu. Að 

áliti Dóróþeu veitir fyrsti hluti prófsins nægilega góðar upplýsingar um hvort þörf sé á 

sérstakri íhlutun í námi barnsins og hvaða þátt eða þætti þarf að þjálfa. Matsverkefnin eru 
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lögð fyrir nemendur í viðtali og tekur fyrsti hlutinn um það bil 30-45 mínútur fyrir hvert barn. 

Hægt er að endurtaka matið síðan reglulega til að meta framfarir barnsins (Dóróþea, 2015). 

Samræmd könnunarpróf í stærðfræði eru lögð fyrir alla nemendur í 4. bekk. Tilgangur 

þess er að mæla hvort hæfniviðmiðum aðalnámskrár hafi verið náð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þannig að samræmd könnunarpróf eru ekki hugsuð til þess 

að spá fyrir um hugsanlega námsörðugleika þótt vissulega geti þau gagnast sem slíkt. 

Niðurstöður könnunarprófsins gefa upplýsingar um þekkingu og hæfni hvers nemanda, hvort 

breyta þurfi áherslum í námi, hvað þurfi að bæta og almennt hver séu gæði menntunar. 

Nemendur, foreldrar og kennarar geta notað niðurstöður prófsins til að ígrunda frekari 

áherslur í náminu í framhaldinu (Menntamálastofnun, e.d.).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að mikilvægt sé að framkvæma 

reglulega námsmat til að meta hæfni nemenda og framfarir sem auðveldar kennurum við 

skipulag áframhaldandi kennslu. Mat þarf að vera þannig gert að nemandinn geti sýnt 

þekkingu sína. Taka þarf tillit til sérþarfa nemenda og námsörðugleika þeirra m.a. með lengri 

tíma til að leysa verkefni, notkun sérstakra hjálpargagna, með aðstoð og munnlegu 

námsmati (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

4.3 Sérkennsla í stærðfræði 

Í viðtali við Imke Schirmacher var aflað upplýsinga um hvernig sérkennslu væri háttað í 

einum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt Imke þá hefst sérkennsla í stærðfræði í 2. 

bekk. Að hennar mati ætti sérkennslan að hefjast í 1. bekk því þau börn sem eru í erfiðleikum 

með stærðfræði skortir oft ákveðinn grunn. Það er mikill munur í stærðfræðiþekkingu barna 

sem hefja nám í 1. bekk og mikilvægt að bregðast sem fyrst við erfiðleikum og styðja 

nemandann við að ná grundvallarfærni. Ef umsjónakennari metur að nemandi þurfi á 

sérkennslu að halda í stærðfræði er fyrst haft samband við foreldri sem þarf að samþykkja 

sérkennsluna. Í Lágafellsskóla fer sérkennslan fram í sérstakri kennslustofu og eru um 5-7 

nemendur saman í hópi (Imke Schirmacher, munnleg heimild, 9. nóvember 2020).  

Rannsóknir á börnum sem þurfa á sérstuðningi að halda beinist iðulega að foreldrum og 

fagfólki þ.e. verið er að fá viðhorf þeirra til sérkennslu nemendanna. Það má ekki gleyma að 

hlusta á börnin sjálf og fá þeirra skoðun um hvernig best er að nálgast sérkennsluna. Íslensk 

rannsókn sem bar heitið Raddir barna var framkvæmd veturinn 2008-2009 með þátttöku 8 

barna með fötlun eða sérþarfir, í tveimur skólum, leikskóla og grunnskóla.  Markmið 

rannsóknar var að hlusta eftir röddum barnanna og skilja reynslu þeirra og líðan.  

Niðurstöður bentu til þess að börnin væru ánægð í skólanum en fannst skemmtilegast að 

leika sér, einkum úti. Félagsleg tengsl þeirra þ.e. samskipti við vini og skólafélaga, voru meira 

virði í þeirra augum heldur en viðfangsefnin í skólanum. Yfirleitt líður börnunum vel í 

sérdeild, þau njóta umhyggju þar en ókostir eru að þau upplifa sig öðruvísi og útundan (Elsa 
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Sigríður Jónsdóttir, 2012). Þannig að það eru kostir og gallar við sérkennsluna. Nemendunum 

líður vel og fá frekar kennslu við hæfi en við það að vera tekin úr sínum almenna bekk þá 

upplifa þeir sig öðruvísi og missa frekar þessi félagslegu tengsl sem er þeim svo mikilvæg. 

Samkvæmt annarri íslenskri rannsókn, framkvæmd af Hafdísi Einarsdóttur í tengslum við 

meistaraprófsverkefnið sitt, um líðan nemenda sem áttu við sértæka stærðfræðiörðugleika 

að etja, kom fram að þátttakendur voru lítið fyrir hópavinnu. Þeim fannst þeir hafa lítið til 

málanna að leggja og líða mjög illa í hópavinnu. Þátttakendur voru sex ungmenni sem höfðu 

flest átt við stærðfræðiörðugleika að etja í nokkur ár. Það var misjöfn upplifun þeirra af 

sérkennsluhópum, meiri hluti hafði þó jákvæða reynslu af þeim. Þeir sögðu að 

stuðningskennarar sýndu alla jafna hlýju og skilning, auðveldara væri að biðja um aðstoð og 

að nemendur væru á svipuðu reki getulega og því þyrðu þeir frekar að tala yfir hópinn. Þeir 

voru samstíga í því hvaða námsaðferð hentaði þeim best. Þeim fannst gott að fá fyrst 

sýnidæmi og svo nokkur dæmi sem voru eins og sýnidæmið til að reikna. Sammerkt var hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar að þeir voru með prófkvíða og sögðust jafnvel lokast í 

prófum, sáu svart, gleymdu öllu og svitnuðu. Þátttakendum fannst að kennararnir skipta 

mjög miklu máli, að góð tengsl væru á milli kennarans og nemandans. Þeir sögðu að góður 

kennari væri félagi nemendanna sem gæfi hverjum nemanda fyrir sig nægilegt svigrúm til að 

finna sínar eigin aðferðir við lausn dæma. Þátttakendur vildu hafa meiri áhrif á 

kennslufyrirkomulag og val á námsefni. Stuðningur foreldra er mjög mikilvægur að mati 

þátttakendanna en sum þeirra sögðu að þeir hefðu tvímælalaust náð betri árangri ef einhver 

stuðningur hefði verið fyrir hendi heima fyrir.  Sjálfstraust og sjálfsmynd þátttakendanna var 

bágborið og sumir álitu sig heimska (Hafdís, 2016). Það líkar ekki öllum að vera í 

sérkennsluhópum þannig að mikilvægt er að hlusta á nemendur og reyna að taka tillit til 

þeirra óska um hvernig best er að hafa sérkennsluna. Kennarar sem kenna nemendum með 

námsörðugleika þurfa einnig að leggja áherslu á að bæta andlega líðan nemendanna, að efla 

sjálfstraust og sjálfsmynd þeirra.  

4.3.1 Nám fyrir alla / skóli án aðgreiningar 

Á alþjóðlegri ráðstefnu UNESCO árið 2000, var samþykkt yfirlýsing um Menntun fyrir alla. Þar 

var lögð áhersla á að borin sé virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum 

og einkennum nemenda (UNESCO, 2000). Hér á landi kemur þessi hugmyndafræði „skóli án 

aðgreiningar“ fram í lögum um grunnskóla nr. 92/2008. Þar er fjallað um að allir nemendur 

grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi, nemendur með annað móðurmál en íslensku 

eiga rétt á kennslu í íslensku sem annað tungumál og auk þess eiga nemendur sem eiga erfitt 

með nám sökum sértækra námsörðugleika, andlegra eða líkamlegra, rétt á sérstökum 

stuðningi í námi (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

sérstakur kafli er fjallar um „Nám í skóla án aðgreiningar“: „Með skóla án aðgreiningar er átt 
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við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- 

og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43). 

Sérskólum hefur fækkað á undanförnum árum en meiri áhersla verið lögð á sérkennslu 

nemenda í almennum skólum. Þá fá nemendur kennslu í sérstökum sérdeildum eða fá 

sérstakan stuðning í sínum bekk. Við þessa aðferð getur birtingamyndin verið útilokun ef lítil 

eða engin samvinna er til staðar milli sérdeilda og bekkjarkennara (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar benda til þess að kennarar hafi jákvæð viðhorf til 

þessara stefnu um nám í skóla án aðgreiningar, en gagnrýna að það hafi ekki fylgt nægilegt 

fjármagn til skóla til að fylgja henni nægilega vel á eftir. Kennararnir hafa góðan skilning á 

inntaki stefnunnar og leitast við að koma til móts við alla nemendur með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Þeim finnst þó álagið hafa aukist og skortur er á faglegri aðstoð sem 

skapar gremju og togstreitu meðal kennara gagnvart nemendunum, bæði þeirra sem þurfa 

sérkennslu og þeirra sem þurfa ekki á því að halda (Auður Lilja Harðardóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2019). Meirihluti aðstoðarfólks er ófaglært en vinna starf sem krefst mjög 

mikillar fagmennsku. Bekkjakennarinn er því oft í hlutverki að leiðbeina 

aðstoðarmanneskjunni sem leiðir til aukins álags (Hermína, 2010). Að mati kennarana þarf 

fleira sérmenntað fagfólk inn í skólana til að hægt sé að mæta þörfum og getu hvers og eins 

betur (Auður og Jóhanna, 2019). 

Á Íslandi er skýr menntastefna um að allir eigi rétt á kennslu við hæfi. Til þess að 

framfylgja þessari stefnu og koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp þarf fagfólk með 

sérmenntun á ýmsum sviðum.  

4.3.2 Sérstök úrræði 

Leggja þarf áherslu á góða einstaklingsmiðaða kennslu fyrir öll börn (Clements og Sarama, 

2014). Þannig er það í skóla Imke að útbúin er einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda sem 

er í sérkennslu í stærðfræði. Velja þarf námsefni sem hentar hverjum og einum (Imke, 

munnleg heimild, 9. nóvember 2020). Talning og skilningur á reikniaðgerðum er undirstaða 

fyrir stærðfræðinám. Það er því mikilvægt að bregðast strax við hjá ungum börnum sem eru í 

erfiðleikum með þessa þætti. (Dóróþea, 2015). Í viðtalinu við Imke kemur fram að  

hugtakaskilningur sé sá þáttur sem nemendur eiga oft í erfiðleikum með. Að skilja „á undan“, 

„á eftir“, „fyrir ofan“  og „undir“og að plús merkir að leggja saman og þessi sérhæfðu tákn 

stærðfræðinnar geta reynst nemendum erfitt. Í sérkennslunni er því mikil áhersla lögð á að 

þjálfa og auka skilning nemandans á stærðfræðihugtökum (Imke, munnleg heimild, 9. 

nóvember 2020).  Hlutverk kennarans er að meta hvar barnið er statt, þekkingu hans og 

áhuga og í ljósi þess síðan að bjóða upp á kennslu við hæfi.  Það þarf að nýta styrkleika 
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nemandans til að styrkja veikleika þess (Dóróþea, 2015). Þar sem slök leikni í meðferð talna 

gefur vísbendingu um stærðfræðiörðugleika er mikilvægt að þjálfa ung börn að ná fram meiri 

öryggi og færni í talningaleiðum (Gersten o.fl., 2005).  Það þarf að greina hvaða þætti í 

stærðfræðinni barnið á í vandræðum með og beina kennslunni að þeim þátttum. Börn sem 

eru í erfiðleikum með stærðfræði hafa mest gagn af markvissri og sértækri kennslu. Þau 

þurfa almennt meiri tíma og meiri þjálfun í stærðfræði. Kennari þarf að leiðbeina, barnið að 

fá tækifæri til að leysa verkefnin sjálfstætt og síðan að ræða við kennarann og aðra 

nemendur, allt sem stuðlar að aukinni þekkingu og skilning. Helsta áskorun kennara er að 

halda börnunum við efnið, skapa áhuga þeirra og hvetja þá (Clements og Sarama, 2014). 

Fyrir nemendur sem eru ofvirk og hafa litla einbeitingu þarf að hafa í huga að kennslan sé 

aðeins í stutta stund í einu. Hægt er að nota klukku og biðja nemandann um að vinna að  

verkefni t.d. í 10 mínútur og hvíla sig svo í 5 mínútur. Einnig hefur gefist vel að leyfa 

nemendunum að standa upp, hreyfa sig og jafnvel að fara í stuttan göngutúr á milli verkefna. 

Fyrir nemendur með slakt vinnsluminni er gagnlegt að nota ýmis hjálpargögn eins og að nota 

pinnabretti og teygjur í rúmfræðikennslu (Imke, munnleg heimild, 9. nóvember 2020). 

Kennari þarf að átta sig á hvaða leiðir til náms hann ætti að bjóða nemendum. Imke notar 

ýmis sérkennsluefni meðal annars frá Þýskalandi. Sem dæmi heftið Das Förderheft 1. 

Mathematik sem samanstendur af nokkrum verkefnaheftum með fjölbreyttum 

stærðfræðiþrautum, hentar nemendum í 2. og 3. bekk. Imke notar Ipad í sérkennslu og 

mælir með námsefninu Multi sem er norskt námsefni í stærðfræði. Íslenska 

stærðfæðinámsefnið Sproti er þýðing af norska námsefninu Multi og þetta námsefni sem 

Imke mælir með á Ipad er netefni tengt því námsefni. Þar er mikið af fjölbreyttum 

þjálfunaræfingum með áherslu á virkni nemenda við lausn verkefna, samræður og samvinnu. 

Nemendur eiga oft auðveldara með að halda einbeitingu við lausn verkefna þegar notaður er 

Ipad (Imke, munnleg heimild, 9. nóvember  2020). 

Að nýta sér aðferðir leiklistar sem kennsluaðferð getur hentað nemendum sem eiga við 

námsörðugleika að stríða. Nemendur upplifa námsefnið á annan hátt og námsefnið festist 

vel í minni þeirra.  Nemandinn er virkur í náminu og aðferðin hvetur til hreyfingar og 

sköpunar. Nemandinn setur sig inn í ímyndað ferli sem byggir á eigin reynslu en eykur við 

þekkingu sína og reynslu um leið og hann leysir vandamálið (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Sem dæmi í stærðfræðikennslu yngri nemenda er hægt 

að fara í búðarleik eða peningaleik. Leiklist í námi byggir á hópavinnu nemanda. Þau þjálfast í 

því að ræða saman og leita lausna. Samkvæmt íslenskri rannsókn á aðferðum leiklistar í námi 

kom fram að drengir nutu sín sérstaklega vel, tóku frumkvæði í hópavinnu, voru 

útsjónarsamir við að finna lausnir í leikferlinu og skemmtu sér mjög vel (Ása og Rannveig, 

2010). 
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Í kennslu nemanda með námsörðugleika getur reynst vel að kennari segi fyrst hvernig á 

að framkvæma leiðina, fá nemandann síðan til að gera það með sér og að lokum biðja hann 

um að gera það sjálft. Sem dæmi: Kennari segir við nemandann; „ég ætla að leggja 2 við 

næstu tölu fyrir framan: 2,4,6,8,10“. „Nú skulum við gera þetta saman“. „Gerð þú þetta 

núna“. Ef nemandinn fer rangt með þá leiðréttir kennarinn (Clements og Sarama, 2014). 

Símat á árangri er síðan nauðsynlegt og einnig að upplýsa foreldra reglulega um hvernig 

gengur (Clements og Sarama, 2014). Imke útbýr hæfniviðmið fyrir hvern og einn nemanda 

sem hún sinnir í sérkennslunni og framkvæmir reglulega námsmat til að meta framfarir. Í 

stað þess að leggja fyrir stærri próf þar sem mörg hæfniviðmið eru metin í einu þá metur hún 

eingöngu eitt til tvö hæfniviðmið í hvert sinn. Ef viðkomandi nær ekki tilsettu hæfniviðmiði er 

sá þáttur þjálfaður sérstaklega þar til viðkomandi nær hæfniviðmiðinu. Imke skipuleggur 

heimanám nemendanna og leggur áherslu á gott samstarf við foreldra. Sérkennslan gengur 

einnig út á að auka sjálfstraust nemenda og markmiðið er að koma þeim síðan út úr 

sérkennslunni. Þegar nemendur hafa náð ákveðnu hæfniviðmiði fara þeir smám saman aftur 

í kennslu í sínum bekk, en það er gert í skrefum. Þeir eru til að byrja með til skiptis hjá 

sérkennara og umsjónarkennara þar til nemandinn getur alfarið verið í sínum bekk (Imke, 

munnleg heimild, 9. nóvember 2020).  

4.4 Samantekt 

Það sem helst einkennir nemendur sem eru að glíma við stærðfræðiörðugleika er slök leikni í 

meðferð talna, slakt heyrnrænt skammtímaminni og lélegt vinnsluminni. Mikilvægt er að 

finna þessi börn sem fyrst þ.e. í upphafi skólagöngu þannig að hægt sé að beita sérstækri 

íhlutun. Í viðtali við Imke tekur hún undir þau sjónarmið að sérkennsla í stærðfræði ætti að 

hefjast fyrr þ.e. strax í 1. bekk í grunnskóla. Í mörgum löndum er ástralska matstækið 

Mathematics Recovery Programme (MRP) nýtt en það er hentugt við mat á talna- og 

aðgerðaskilningi barna sem eru að hefja grunnskólagöngu. Það þarf að greina vanda 

nemenda og velja síðan námsefni við hæfi. Kennari þarf að þekkja vel til hvaða námsgögn, 

hjálpargögn og kennsluaðferðir henta sérstaklega í kennslu nemenda með 

stærðfræðiörðugleika.  
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5 Lokaorð 

Það er að mörgu að hyggja við stærðfræðikennslu yngri nemenda. Fyrir það fyrsta þarf 

kennari að meta þekkingu barnsins í upphafi skólagöngu þannig að kennslan sé markviss og 

byggt sé ofan á þá þekkingu og reynslu sem fyrir er. Farsæl kennsla í stærðfræði strax í 1. 

bekk hefur mikið að segja um námsárangur nemenda alla grunnskólagönguna. Að nýta 

reynslu barnanna úr leikskóla t.d. leik og útveru í kennslu getur aukið sjálfstraust þeirra og 

vellíðan. 

Nemendamiðað nám, þar sem nemendur sjálfir stýra að einhverju leyti námi sínu eykur 

áhuga nemandans á viðfangsefninu. Nemendur læra stærðfræði á ólíkan hátt og á 

mismunandi hraða. Mikilvægt er að grípa sem fyrst inn í og bjóða upp á sérstuðning fyrir þá 

nemendur sem ná ekki viðunandi færni eða dragast aftur úr samnemendum. Rétturinn til 

náms fyrir alla, þykir okkur sjálfsagður hlutur í dag en það er ákveðin áskorun að koma til 

móts við alla í margbreytilegum nemendahópi. Bera þarf virðingu fyrir nemendunum og fá 

álit og skoðanir frá þeim sjálfum um hvernig þeir vilja hafa sérkennsluna.  Sérkennari þarf að 

styðja nemendur, hvetja og leiðbeina. Hann þarf að sýna umhyggju og láta börnunum líða 

vel, skapa frjálslegt og jákvætt andrúmsloft. Námsumhverfi þarf að vera hlýlegt og 

námshvetjandi og koma þarf á góðri samvinnu við alla aðila; samkennara og foreldra. Í 

sérkennslu í stærðfræði þarf að vera til staðar fjölbreytt námsefni og nauðsynleg hjálpargögn 

þannig að hægt sé að koma til móts við sérþarfir hvers og eins nemanda.  

Í þessu verkefni hef ég áttað mig betur á hversu mikilvægt er að börn í yngri bekkjum 

grunnskóla nái ákveðinni grundvallarfærni í hinum ýmsum þáttum stærðfræðinnar en það er 

forsenda fyrir að ganga vel í stærðfræðináminu síðar á skólagöngunni. Ef nemendur fylgja 

samnemendum ekki eftir í kunnáttu og færni í stærðfræði þarf að bregðast við sem fyrst með 

markvissri og sérhæfðri kennslu. Ég hef öðlast betri sýn á hvað einkennir nemendur sem eiga 

við stærðfræðiörðugleika að etja og hvernig hægt er að komast við móts við þá í kennslu. 

Meta þarf nemandann og greina hvaða þætti í stærðfræðinni hann á í vandræðum með og 

beina kennslunni að þeim þáttum. Fjölbreytt námsgögn eru til og hægt að beita ýmsum 

kennsluaðferðum í sérkennslu í stærðfræði. Ég vil leggja áherslu á að nemendur fái verkefni 

við hæfi sem tengjast áhugasviði þeirra. Huga þarf vel að því að nemandinn fái nægilegt 

svigrúm til að finna sínar leiðir að lausnum. Ég tel einnig mikilvægt að byggja upp góð tengsl 

við nemandann, sýna hlýju og skilning. Fyrir mér er markmiðið að öll börn fái kennslu við 

hæfi, séu ánægð og líði vel sem er grunnurinn að árangursríku námi.    
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