
 
 
 

 

Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð er fjallað um hvort þær kennsluaðferðir sem viðhafðar eru í stærðfræði á 
unglingastigi séu nægilega fjölbreyttar til að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda. 
Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Eru kennsluaðferðir í stærðfræði á 
unglingastigi nægilega fjölbreyttar, þannig að þær taki mið af þörfum hvers og eins nemanda. 
Hún er síðan brotin niður í þrjár undirspurningar. Hvaða kennsluaðferðir viðhafa kennarar í 
stærðfræði á unglingastigi í grunnskólum? Út frá hverju vinnur kennarinn þegar hann hugar 
að hvaða kennsluaðferðir hann ætlar að viðhafa? Hvaða kröfur eru gerðar um kennsluaðferðir 
í aðalnámskrá grunnskóla og hvernig hefur sú þróun verið?  

Komið er inn á hvað felst í hugtakinu stærðfræði og tengingu hennar við daglegt líf. 
Kennsluaðferðir í stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla eru athugaðar. Skoðaðar eru 
fræðilegar kenningar um nám og hvernig best er komið til móts við þarfir og getu hvers 
einstaklings og hvað einstaklingar læra á mismunandi hátt. Hugmyndir um stærðfræðikennslu 
í námskrám verða skoðaðar og gerð grein fyrir þróuninni. Einnig voru tekin viðtöl við sex 
starfandi stærðfræðikennara á unglingastigi í grunnskóla. 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir viðmælendurnir eru meðvitaðir um hvað fjölbreyttar 
kennsluaðferðir eru mikilvægar fyrir nemendur til að koma til móts við þarfir hvers og eins. 
Mismunandi er hvað hentar hverjum og einum því einstaklingurinn lærir á ólíkan hátt. Að 
mati viðmælenda vantar fleiri kennslustundir til að viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir svo 
þær samræmist því efni og þeim markmiðum sem aðalnámskrá kveður á um. Af viðtölunum 
að dæma hafa samræmd próf í stærðfræði í 10. bekk stýrandi áhrif á kennsluhætti og hefta 
jafnvel fjölbreytni. Útlistunarkennsla (töflukennsla), þrautalausnir, og hópvinna eru 
algengastar kennsluaðferða, meðan leitarnám, útikennsla og tenging við daglegt líf og 
umræður og spurnaraðferðir eru lítið notaðar. Framkoma og viðmót kennara skiptir máli í 
kennslu en mestu máli skiptir þó að vinnugleði ríki í námshópnum. Nemendahópurinn og 
viðfangsefnin virðast stjórna því hvaða kennsluaðferðir eru viðhafðar hverju sinni. 
Áhersluþættir í stærðfræðikennslu eru skilningur, þjálfun, skilningur á stærðfræðihugtökum 
og að nemendur læri að nota þau en gerðar eru kröfur um fjölbreyttari kennsluaðferðir í dag 
en var áður.  



 
 
 

 

 
Summary 

 
This essay discusses if teaching methods used in math at teenage levels are sufficiently varied 
to meet the needs of every student. Attempt is made to answer the research question: Are 
teaching methods in math at the teenage levels sufficiently varied to meet the needs of every 
individual. This question is further divided into three subquestions. What teaching methods 
are practiced by teachers in math at teenage levels in primary scool? From what reference 
point does the teacher consider which teaching method he will apply? What is stated in the 
curriculum guide for primary schools and how has it developmed further? 
 Contemplations are around the meaning of the word Math, and it´s relevance to 
everyday life. Teaching methods in math at teenage levels in primary schools are explored. 
Observations around theories of learning,  how best to approach the needs of every individual, 
and how individuals learn in different ways. Curriculums are explored, and how methods 
have evolved. Additionally, six practicing teachers at teenage level in primary schools are 
interviewed, to establish answers to the research question along with it´s subquestions. 
Our findings revealed that all the interlocutors (interviewees) were aware of how varied 
teaching methods are significant for students, to catet to the needs of each and every one. It 
varies what suits each and everyone student because the individuals learn in different ways. 
More lessons are necessary if using varied teaching methods to achieve the substance and the 
coverage, which the curriculum guide calls for. The co-ordinated state exams are direct and 
even hamper the diversity in teaching. 

Exposition (black-board teaching), problem solving, and group work are most 
common. Inquisitive learning, outdoor teaching, connection to every day life, discussion 
methods, and questioning strategies are not frequent. Teachers behaviour and approach 
matters, but more so does enjoyment in the work itself. The group and the nature of 
assignment dictate what teaching methods are used. Emphasis in math has been and continues 
to be understanding, practice and consepts, but varied method are in higher demand  than in 
the past. 

 


