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Ágrip 
Ritgerð þessi er umfjöllun um þróun stærðfræðikennslu á Íslandi á árunum 1966 til 

1984, útgáfu kennslubóka í stærðfræði og starf tengd henni. Fjallað verður um það sem 

var efst á baugi á þessum tíma, hvaða áherslur og hugmyndir um stærðfræðikennslu 

voru lagðar fram og viðbrögð manna við þeim breytingum á stærðfræðikennslu sem 

þessar hugmyndir höfðu í för með sér. Einnig verður rýnt í breytingarnar og skoðað á 

hvað hátt þær breyttu sýn mann á stærðfræðina í íslenskum skólum. Ekki síður verður 

reynt að komast að því hvernig var að vera kennari á þessum tíma og einnig hvernig 

gekk að koma þessum breytingum á framfæri.  
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Formáli 
Mér hefur alltaf þótt stærðfræði skemmtileg og til marga hluta nytsamleg. Ég er alls 

enginn stærðfræðisnillingur en ákvað samt, komin á fimmtugsaldurinn, að verða 

stærðfræðikennari. Mér hefur þótt námið sérstaklega skemmtilegt og gefandi í alla staði. 

Í námi mínu hafa stundum kviknað spurningar í huga mér, eins og: Hverjir eru 

áhrifavaldarnir í stærðfræðinni í íslenskum grunnskólum? Hvers vegna er stærðfræðin 

kennd eins og hún er kennd? Eða það sem mér finnst forvitnilegast: Hvernig var 

stærðfræði kennd? Hvað gerðist í stærðfræðikennslu á árunum 1966 til 1984 á tímabili 

breytinga í íslenskum grunnskólum? Viðfangsefni þessarar ritgerðar felst einmitt í því 

að leita svara við þessum spurningum og þá einkum þeirri síðastnefndu.  

Frá árinu 1974 til ársins 1984 stundaði ég grunnskólanám og fannst þess vegna þetta 

tímabil forvitnilegt og vert að skoða með tilliti til þeirra breytinga sem þá áttu sér stað. 

Þar nefni ég t.d. að árið 1974 komu ný grunnskólalög, þar sem áherslan var á 

lýðræðishugmyndina. Árið 1976 kom síðan ný Aðalnámskrá grunnskóla, þar sem lagðar 

voru til miklar og merkilega breytingar á skólakerfinu í heild sinni, þar sem tekið væri 

meira tilliti til einstaklingsins. Eitthvað hlýtur þó að hafa gerst fyrir og eitthvað hefur 

gerst eftir þessi ár. Eflaust komu margir að þessum breytingum og urðu þá jafnvel að 

berjast fyrir sínum hugmyndum og sinni hugsjón. Hvernig gekk það?  

Þegar ég nefndi þessa hugmynd við Guðbjörgu Pálsdóttur, þá hvatti hún mig til þess að 

takast á við þetta viðfangsefni, því þetta væri heillandi tími í sögu stærðfræðikennslu á 

Íslandi. Ekki hef ég orðið fyrir vonbrigðum með viðfangsefnið og af nógu er að taka.  

Ég vil þakka Önnu Kristjánsdóttur, fyrrverandi námstjóra, kærlega fyrir aðstoðina en 

hún tók á móti mér á heimili sínu í Kristiansand í miðjum flutningum til Íslands og þar 

átti ég viðtal við hana um þetta tímabil. Gunnlaugi Dan Ólafssyni skólastjóra kann ég 

einnig bestu þakkir fyrir skjót viðbrögð við spurningum mínum. Stefaníu Ólafsdóttur, 

aðstoðarskólastjóra Grunnskóla Grindavíkur og gamla kennara mínum, þakka ég einnig 

kærlega fyrir aðstoð við gagnaöflun.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka kærlega Guðbjörgu Pálsdóttur, leiðsagnakennara mínum, 

fyrir alla aðstoðina sem hún hefur veitt mér en hún hefur verið ómetanleg í alla staði.   
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Inngangur 

Það eru viss tímabil í sögu hverrar þjóðar sem skipta meira máli, þegar til framtíðarinnar 

er litið, en önnur. Á tímabilinu frá árinu 1960 til ársins 1980 var mikið umrót í 

heiminum og ekki fórum við Íslendingarnir varhluta af þessu. Á áttunda áratug síðustu 

aldar áttu Íslendingar í svokölluðum Þorskastríðum við Breta, þegar Íslendingar færðu 

landhelgina einhliða út í 50 mílur árið 1972 og svo aftur út í 200 mílur árið 1976. Bretar 

mótmæltu hástöfum og sendu herskipi á vettvang en allt kom fyrir ekki. Íslendingar 

gáfust ekki upp og höfðu fullnaðarsigur.  

Svonefnt Einvígi aldarinnar var haldið á Íslandi árið 1972 en þá tefldu þeir Boris 

Spassky og Bobby Fischer um heimsmeistaratitilinn í skák. Einvígið hófst 1. júlí þetta 

ár og lauk ekki fyrr en 1. september með sigri Bobby Fischer.  

Augu heimsbyggðannar hvíldu á Íslandi vegna þessara atburða, sem hér eru nefndir,  og 

við Íslendingar nutum þess. 

Á þessu tímabil átti sér stað margt annað merkilegt á Íslandi. Það voru litlir hlutir sem 

ekki rötuð á síður heimspressunnar. Þeir voru þó ekki síður mikilvægir fyrir íslensku 

þjóðina og mörkuðu spor sín til framtíðar. Umfangsmiklar breytingar urðu í 

menntamálum, stofnaður var fjöldi framhaldskóla og mikil vöxtur var á landinu á 

framboði á háskólanámi, þar á meðal var kennaramenntun færð á háskólastig. Allt þetta 

jók hagsæld samfélagsins á Íslands til muna.  

Þetta tuttugu ára tímabil er tekið fyrir í þessari ritgerð og horft til stærðfræðimenntunar í 

grunnskólum. Fjallað er um stærðfræðikennsluna, kennslubækur í stærðfræði, menntun 

kennara, kennslufyrirkomulag og margt fleira sem tengist viðfangsefninu á einn eða 

annan hátt. Leitað er svara við því hvort þetta sé kannski það tímabil sem markaði 

stærðfræðikennslu til framtíðar. Er þetta tímabilið sem við lærðum af og erum enn að 

læra af? 

Frá árinu 1974 til 1984 var ég sjálf nemandi í grunnskóla og hef því sérstakan áhuga á 

þessu tímabili. Það er skemmtilegt að rifja upp þennan tíma. Þetta var tími tilrauna, 

nýjunga og breytinga í skólum landsins, en ekki síður tímabil breytinga í íslensku 

þjóðfélagi.  
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Ritgerðin er byggð upp á viðtölum við Önnu Kristjánsdóttur fyrirverandi námstjóra og 

Gunnlaug Dan Ólafsson skólastjóra. Greinar í Menntamál koma nokkuð við sögu ásamt 

fleirum greinum enda er þar hafsjór af fróðleik um skoðanaskipti manna á þessum tíma. 

Reynsla höfundar kemur einnig nokkuð við sögu enda nemandi í grunnskóla á árunum 

1974 til 1984. 
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1. Stærðfræðikennsla 1880-1966 
Í hefti eftir Önnu Kristjánsdóttur (1996) Meginstefnur og viðfangsefni kemur fram að í 

upphafi 20. aldarinnar sáu venjulega prestar um kennslu í stærðfræði og ekki var mikið 

til af kennsluefni í greininni. Í byrjun 20. aldarinnar kom heim til Íslands ungur maður, 

Ólafur Daníelsson, sem hafði þá lokið doktorsprófi í stærðfræði við 

Kaupmannahafnarháskóla. Hann var ráðinn kennari við Kennaraskóla Íslands en flutti 

sig seinna yfir til Menntaskólans í Reykjavík og kenndi þar allt til ársins 1941. Nokkrar 

kennslubækur liggja eftir Ólaf og sú fyrsta, sem heitir Reikningsbók, kom út árið 1906. Í 

framhaldi af þessari útgáfu kom út á nokkurra ára tímabili fjöldi misgóðra 

stærðfræðibóka eftir ýmsa höfunda. Sú bók sem mest var notuð og lengst var bók Elísar 

Bjarnasonar sem út kom árið 1927 Reiknisbók 1 en hún var notuð í grunnskólum allt til 

ársins 1980. Bókin var ætluð börnum á aldrinum 10-13 ára. Sama ár kom út kennslubók 

í algebru eftir Ólaf Daníelsson en eftir það var nokkur stöðnun í útgáfu kennslubóka í 

stærðfræði.  

Árið 1937 var stofnuð Ríkisútgáfa námsbóka. Ein aðalástæða þess að hún var sett á 

laggirnar, var viðleitni til þess að stuðla að jafnræði á milli nemenda en námsbækur 

höfðu þótt dýrar og það var ekki allra að eignast þær. Ríkisútgáfu námsbóka var ætlað 

að stuðla að meiri og betri útbreiðslu námsbóka. Á fyrstu árum Ríkisútgáfu námsbóka 

var þó ekki gefið út mikið af nýju efni í stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir, 2009). 

Fræðslulögin sem sett voru árið 1907 voru talin mikið framfaraspor fyrir íslensku 

þjóðina, því þar færðist ábyrgð og kostnaður af menntun barna frá einstökum heimilum 

til sveitafélaganna (Kristín Bjarnadóttir, 2009). Við það tækifæri ritaði Guðmundur 

Finnbogason bókina Lýðmenntun, sem kom út árið 1903 en hún var undirbúningur að 

setningu fyrstu fræðslulaganna árið 1907. Þar skrifar hann meðal annars:  

 

„Hvert barn sem er fullra 14 ára, á að hafa lært: 4 fjórar höfuðgreinar 

reiknings með heilum tölum og brotum og geta notað þær til þess að 

leysa úr auðveldum dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífi, m.a. til 

þess að reikna flatamál og rúmmál einföldustu hluta; það skal og vera 

leikið í því, að reikna með lágum tölum í huganum“ (Anna 

Kristjánsdóttir, 1996, bls. 11). 
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Fræðslulögin voru síðan endurskoðuð árið 1926 og þá var litlu breytt um 

stærðfræðinám. Lögunum var aftur breytt árið 1936 en þá var prósentureikningunum 

bætt við. Enn einu sinni voru þau endurskoðuð árið 1946 og litlu breytt í áherslum í 

stærðfræðinámi (Anna Kristjánsdóttir, 1996). 

Nokkur stöðnun var í stærðfræðimenntun á landinu frá árinu 1930 til ársins 1966, 

jafnvel þó fræðslulögin frá árinu 1946 hafi verið mjög metnaðarfull. En 

fræðslulögunum frá árinu 1946 fylgdi jafnframt reglugerð um landspróf í miðskóla sem 

tryggja átti jafnan rétt unglinga til aðgangs að menntaskólum, en aðgangur hafði m.a. 

verið takmarkaður árunum 1928-1946 í Menntaskólaunum í Reykjavík og einnig við 

Menntaskólann á Akureyri. Einnig átti það sinn þátt í þessari stöðnun að ákveðið var að 

takmarka skyldi námsefnið við bækur sem höfðu verið gefnar út á árunum 1920-1929. 

Það virðist hafa verði gert til þess að ekki væri verið að breyta alltaf um bækur sem talið 

var að væri til óþæginda fyrir alla aðila (Kristín Bjarnadóttir, 2009). 

Lengi vel miðaðist kennsla í stærðfræði eingöngu við landspróf sem var svo til með 

óbreyttu sniði alveg til ársins 1966, en þá voru gerðar á því nokkrar breytinga. Lesefni 

til landsprófs var miðað við námsefni frá Menntaskólanum í Reykjavík en sami 

umsjónarmaður var með landsprófinu í stærðfræði á árunum 1946-1962. 

Það var síðan í kringum 1960 að fréttir fóru að berast af breytingum í stærðfræðikennslu 

í Ameríku og einnig í Evrópu. Breytingarnar urðu í kjölfar fundar sem haldinn var hjá 

OEEC í Frakklandi í nóvember 1959. Oft hefur það tímabil sem ú fór í hönd verið 

kallað upphaf nýstærðfræðinnar á Íslandi (Kristín Bjarnadóttir, 2009).  

2. Upphaf nýstærðfræðinnar á Íslandi 
Árið 1966 var sett á stofn skólarannsóknadeild innan Menntamálaráðuneytisins og var 

fyrsti forstöðumaður hennar Andri Ingólfsson. UNESCO hafði beitt sér fyrir því að 

slíkar deildir væru stofnaðar. Á árunum 1960 til 1970 var mikil vöxtur í skólamálum á 

Íslandi. Mikil áhersla var lögð á raungreinavænginn og tölvur voru byrjaðar að koma til 

landsins (Anna Kristjánsdóttir, 2010). Hugmyndir um það hvað væri mikilvægast að 

læra í stærðfræði breyttust. 

Frá árinu 1960 áttu sér stað miklar breytingar í stærðfræðinámsefni og 

stærðfræðikennslu víða um heim og var Ísland ekki þar undanskilið. Námsefnið sem 
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notað hafði verið var lagt til hliðar og nýtt námsefni kom inn. Í þessu nýja námsefni var 

meðal annars fjallað um mengjafræði eða nýstærðfræði, en þar var lögð megináhersla á 

það að snemma í skólagöngu nemenda kæmi myndun grunnhugtaka stærðfræðinnar inn 

og þau væri þannig eðlilegur hluti af náminu. Frá byrjun var áhersla lögð á það að 

byggja upp skilning á reiknisreglum og talnakerfi, samhliða því að beita táknmáli 

stærðfræðinnar. Þetta gat þó þýtt það að í staðinn væru vanræktir þættir eins og 

rúmfræði, rökfræði, tölfræði og líkindareikningur. En þessa þætti var síðan farið að taka 

inn í námsefni 10-15 ára barna og eftir því sem árin liðu urðu þessir þættir æ meira 

áberandi í námsefninu. Þegar svo veigamiklar breytingar eiga sér stað, þarf að fara fram 

mikil endurmenntun hjá kennurum. Mikið átak átti sér stað í þeim efnum en 

nauðsynlegt var að kennarar væru vel meðvitaðir um tilgang hins nýja námsefnis og þær 

aðferðir sem líklegastar væru til þess að tryggja það að nemendur næðu tökum á því. 

Ástæðurnar fyrir þessum miklu breytingum eru margar. Þar má nefna að þekking á sviði 

stærðfræðinnar hafði aukist mikið samhliða nýjungum á tæknisviðinu. Framfarir á sviði 

tækni leiddu af sér aukna þjóðarframleiðslu og því væntanlega aukna hagsæld þjóðum 

til handa (Kristján Guðjónsson, 1984). 

Það var þó ekki fyrr en árið 1966 sem kom út bók sem tengdist stærðfræði hjá 

Ríkisútgáfu námsbóka. Þetta var bókin Tölur og mengi eftir Guðmund Arnlaugsson, 

þáverandi rektor Menntaskólans við Hamrahlíð í Reykjavík. Kennslubók þessi var mikil 

nýjung á þessum tíma en mengjafræðin hafi ekki verið kennd fram að þessu. Þarna er í 

raun stigið fyrsta skrefið í þá átt að kynna fyrir íslenskum nemendum og kennurum 

algjörlega nýjar stefnur í stærðfræðikennslu (Kristinn Gíslason, 1966). 

Ekki voru menn samt á einu máli um ágæti kennslubókarinnar Tölur og mengi. Í janúar 

1972 ritaði Magnús Sveinsson grein í Menntamál; Hugleiðingar um stærðfræðinám fyrr 

og síðar, þar sem hann gagnrýnir það hversu hratt þessar nýju reiknisaðferðir og ný 

nálgun á stærðfræði voru teknar upp hér á landi og styður mál sitt með því að miðað við 

önnur Norðurlönd í því sambandi. Hann telur að betri kostur hefði verið að reyna kerfið 

á nokkrum aldurflokkum, líkt og í Danmörk, en ekki að steypa því yfir allt 

skyldunámsstigið, líkt og gert var hér á landi. Hann telur að þeir nemendur sem áttu að 

útskrifast um vorið þetta ár, myndu alls ekki vera vel að sér í daglegum reikningi. Rökin 

sem hann færir fyrir þessari skoðun sinni er sú að eldri bækurnar séu á máli sem allir 

skilji og tengist daglegu lífi. Telur hann þörf á því að semja nýjar kennslubækur, þar 

sem tengingin á milli nýju aðferðarinnar og þeirra gömlu verði sýnilegri.  
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Í grein í Menntamál árið 1966 skrifar dr. Halldór I. Elíasson grein sem heitir Stærðfræði 

og stærðfræðikennsla. Í þeirri grein fer hann yfir stöðu stærðfræðikennslunnar á því ári 

og hvað hann telur að þurfi að gera. Hann kemur þar inn á það að stærðfræðin hafi ekki 

fengið þá athygli sem hún ætti skilið miðaði við hversu mikilvæg hún er í lífinu. Hann 

telur að stærðfræðikennslan hafi staðið nokkuð í stað á Íslandi og telur ástæðurnar 

meðal annars vera lélega stærðfræðimenntun kennara, að kennara sé ofhlaðnir kennslu, 

að enginn tími sé fyrir þá að íhuga námsefnið og þeir hafi því alls ekki tök á því að 

byggja upp eigin menntun. Hann telur einnig nauðsynlegt að breyta kennslubókunum 

svo þær verði skiljanlegri fyrir nemendur og að þær þurfi að vera skrifaðar af kennurum 

sem hafi þekkingu á stærðfræði. Ekki væri heldur verra að þeir hefðu tekið þátt í 

rannsóknum á námsefninu. Því miður voru slíkir kennara ekki til staðar á þessum tíma 

og telur Halldór að það ætti að vera hlutverk Kennaraskólans að sjá um það. Þó telur 

hann kennslubókina Tölur og mengi vera spor í rétta átt.  

Árið 1966 var ákveðið, að frumkvæði fræðslustjórans í Reykjavík Jónasar B. 

Jónassonar, að endurnýja námsefnið í stærðfræði fyrir barnaskólanna, en hingað til 

höfðu nemendur ekki séð stærðfræði setta fram nema eins og í bókum Ólafs 

Daníelssonar, en hann hafði skrifaði fyrir unglingastigið, og Elísar Bjarnasonar sem 

hafði skrifaði fyrir miðstigið. Fyrir yngra stigið varð að notast við bækur eftir 

Sigurbjörn Á Gíslason sem hétu Reiknisbækur og voru í nokkrum bindum. Ákveðið var, 

eftir ábendingar frá Guðmundi Arnlaugssyni, að þýða kennslubækur eftir danska 

höfundinn Agnete Bundgaard. Bækurnar hafði hún samið á vegum norrænnar nefndar 

NKMM, Nordiska kommittén for modernisering of matematikundervisningen, sem var 

skipuð í framhaldi af fundi í Royaumont. Seinna var skólarannsóknadeild 

Menntamálaráðuneytisins falið þróun námsefnis í öllum námsgreinum (Kristín 

Bjarnadóttir, 2009).  

Vandað var til undirbúnings við innleiðingu kennslubóka Agnete Bundgaard. 

Námsefnið var fyrst kennt í fáum bekkjum og nutu kennarar aðstoðar þeirra sem þýddu 

efnið. Engin kennari átti að fá að kenna námsefnið án þess að hafa farið á námskeið, þar 

sem fjallað var um fræðileg atriði í námsefninu, kennslufræðileg atriði sem vörðuðu 

skilning nemandans og góðar vísbendingar um það á hvaða hátt best væri að 

framkvæma þetta. Aðeins færustu leiðbeinendur landsins sáu um að skipuleggja og 

kenna á námskeiðunum. Agnete Bundgaard, höfundur bókanna, kom meira að segja 

sjálf til landsins nokkrum sinnum og fór yfir kennslufræðilega hluta námsefnisins. 
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Kennslubókunum fylgdu kennsluleiðbeiningar sem ekki hafði tíðkast hér á landi áður. 

Námskeiðum þessum var síðan fylgt á eftir með fundum, þar sem menn báru saman 

bækur sínar. Kristinn Gíslason grunnskólakennari hafði umsjón með þessu starfi á 

Íslandi og einnig þýddi hann námsefnið. Um haustið 1967, þegar byrjað var á 

námskeiðunum, reyndist þátttaka kennaranna vonum framar, en þeir voru 60 frá 

Reykjavík og 25 annars staðar af landinu. Aðsóknin var talin svo mikil vegna þess að 

mjög sjaldan voru haldin námskeið fyrir kennara, hvað þá í stærðfræði. Aðsóknin 

minnkaði ekki með árunum, heldur jókst hún jafnt og þétt. Það var einnig merkilegt við 

þetta námsefni að nemendur tóku það ekki með sér heim, heldur var það eingöngu unnið 

í skólanum. Var það gert vegna þess að þetta var það nýtt og öðruvísi, að talið var að 

leiðsögn foreldra heima við myndi rugla nemendurna (Anna Kristjánsdóttir, 1996). 

Þó skipulagið hafi verið gott og vandað hafi verið til verka á allan hátt við að koma 

þessu nýja námsefni á framfæri, þá komu ýmis vandkvæði í ljós. Ekki voru menn á eitt 

sáttir og Hörður Lárusson, þáverandi námsstjóri í stærðfræði,  ritaði grein í Menntamál 

árið 1972 sem nefnist Hugleiðingar um stærðfræði og stærðfræðikennslu. Þar segir 

hann að námsefnið hafi hvorki verið kynnt nægilega né heldur þau markmið sem stefnt 

var að með því. Útbreiðslan hafi einnig verið alltof ör. Það má segja að undir þessa 

gagnrýni taki Magnús Sveinsson í grein sinn í Menntamál sem fyrr var nefnd. 

Margir kennara áttu í erfileikum með að kenna þetta nýja námsefni. Margir hreinlega 

gáfust upp og nemendur upplifðu hringlandahátt og óöryggi þegar skipt var um 

námsefni. Eins og fram hefur komið, þá var undirbúningurinn að því að leggja þetta 

námsefni fram svo mikill og vandaður að um einsdæmi var að ræða. Reyndir kennara 

voru sendir erlendis til þess að sækja námskeið og kynna sér málin. En þrátt fyrir þetta, 

þá tókst alls ekki nógu vel til (Anna Kristjánsdóttir, 1996). 

Í hefti sínu, Meginstefnur og viðfangsefni, rekur Anna Kristjánsdóttir (1996) þær 

ástæður sem hún telur hafa valdið því að ekki tókst betur til. Þar kemur hún inn á 

kennsluhætti og inntak, að námskeið hefðu verið alltof fá og skortur á umræðu um alla 

þessa þætti. Til þess að koma inntaki námsefnisins á framfæri þyrfti að breyta 

kennsluháttum en það ættu kennarar mjög erfitt með að gera. Einnig væri vandinn sá að 

þessar bækur væru danskar og uppsetning þeirra því af norrænum toga, bæði 

uppsetningarnar á dæmunum og ekki síður á reiknisaðferðunum, en á Íslandi væru menn 

vanir því að nota uppsetningu af engilsaxneskum toga. Þar kæmu fram ýmis vandkvæði, 
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því frádráttardæmi, margföldunardæmi og deilingardæmi væru ekki bara sett öðruvísi 

upp, heldur væri einnig reiknað öðruvísi úr þeim. Þessu voru kennarar, nemendur og 

alls ekki foreldar vanir. Anna telur einnig að það hafi verið mistök að nemendur hefðu 

ekki fengið að fara með námsefnið heim og þannig hefði verið klippt á þann mikilvæga 

hlekk að foreldrar og uppalendur vissu hvað börnin þeirra væru að gera í skólanum. 

Einnig nefnir hún það aðsóknin á námskeiðin hafi farið úr böndunum og að 

skólarannsóknadeildin hafi alls ekki verið í stakk búin til þess að sinna þessu. 

Kennaraskipti á landinu voru mjög ör og því náðu ekki allir kennarar að fara á 

námskeiðin en þátttaka á þeim hafði verið einn aðal grundvöllurinn að því að koma 

námsefninu skilmerkilega á framfæri. Þannig að þrátt fyrir að vel hefði verið farið af 

stað, þá gekk ekki nógu vel að styðja kennara í þessum breytingum (Anna 

Kristjánsdóttir, 1996). 

3. Aðalnámskrá grunnskóla 1976 almenni hluti. 
Árið 1976 kom út Aðalnámskrá grunnskóla og féllu þá úr gildi ákvæði námskrár frá 

árinu 1960. Nýja námskráin þótti boða miklar breytingar í grunnskólum landsins. Í 

þessum kafla verður farið yfir þau atriðið úr almenna hluta námskránna 1976 sem falla 

að viðfangsefni ritgerðirnar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla árið 1976 kemur fram að þjóðfélagið sé sífellt að breytast og 

að stærri hluti þjóðarinnar búi orðið í þéttbýli en áður. Því dygðu nú skammt þær 

uppeldishefðir sem sett hefðu svip sinn á þjóðfélag fyrri tíma. Þær breyttu aðstæður í 

þjóðfélaginu leggðu því á skólann meiri uppeldishlutverk en áður. Skólinn þyrfti í 

samstarfi við heimilin að búa nemandann undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi.   

Í námskránni er farið nokkuð ýtarlega í gegnum þroskastig barna og það að kennara 

verði að taka tillit til þeirra annmarka sem oft eru hjá nemendum á vissum aldri. Einnig 

er farið mjög ýtarlega í þá örvun sem þurfi að eiga sér stað til þess að nemandinn 

þroskist á sem eðlilegastan hátt. Þroski er þar flokkaður í líkamsþroska, 

vitsmunaþroska, siðgæðisþroska, félagsþroska og almennan persónuleikaþroska og er 

fjallað um hvern flokk fyrir sig. Ábyrgð skólans er þar tíunduð og á hvaða hátt sé best 

að vinna með nemendunum á hverju stigi. Þar kemur fram að hópavinna í skólanum sé 

upplagt tækifæri til þess að sinna þörfum nemendanna fyrir félagsskap og þar geti þeir 

deilt hugmyndum sínum með öðrum. Talið er nauðsynlegt að nemendur hafi eitthvert 
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val á milli viðfangsefna og aðferða. Einnig kemur það fram að æskilegt sé að nemendur 

í efstu bekkjum grunnskóla hafi kost á valgreinum.. 

Námssamskipti og hlutverk kennarans: 

 

„Hlutverk grunnskólans er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi, sem tekur örum breytingum. Skólinn leitist 

við að leysa þetta hlutverk með því að koma á fjölbreyttum 

námssamskiptum milli nemenda og kennara, nemenda og 

viðfangsefnis og milli nemenda innibyrðis“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1976 bls. 16). 

Í námskránni er farið yfir það kennslufyrirkomulag sem verið hefur innan skólanna fram 

að þessu og síðan yfir þær breytingar sem æskilegt sé að eigi sér stað. Þar er lögð 

áhersla á það að efla þurfi námssamskipti og að það sé liður í undirbúningi fyrir þátttöku 

í samfélagi menntunar.  

Fram kemur að áður hefði verið litið sem svo á hlutverk kennarans að hann ætti fyrst og 

fremst að miðla þekkingu, hafa eftirlit með heimavinnu, vera stjórnandi. 

Námssamskiptin hafi verið mjög fastmótuð og oft á tíðum hefði skólastofan frekar 

minnt á fyrirlestrasal.  Kennaraborðið hafi verið fremst, hver nemandi hafi haft sitt fasta 

sæti og samskipti á milli nemenda hafi ekki verið talin æskileg. Stundataflan hafi verið 

skýrt afmörkuð á milli námsgreina og nemendum raðað í bekki eftir námsárangri. 

Hópavinna var ekki notuð nema að mjög litlu leyti, úrval verkefna var lítið og 

vinnuaðferðir einhæfar. Sem sagt, lítið var gert til þess að glæða námslöngun nemenda, 

áhugi þeirra á einhverju nýju því ekki vakinn. Það má því segja að nemandinn hafi verið 

hlutlaus viðtakandi þess sem lagt var fyrir hann. Mikill áhersla var lögð á heimanámið, 

verkefni í náminu voru oft einhæf og fræðileg. Í náminu átti fyrst og fremst að læra 

reglur, lögmál og staðreyndir, fremur en að beita þeim í hagnýtu samhengi.  

Þær breytingar sem fram koma í námskránni eru meðal annars þær að ekki eigi að skipta 

bekkjum upp eftir getu og að æskilegt sé að nemendahópur hvers kennara sé 

fjölbreyttur. Talið er að taka eigi tillit til þess að nemendur séu á ólíku þroskastigi og að 

þeir þroskist mishratt. Hlutverk kennarans eigi því að vera að skipuleggja námið á þann 

hátt að það sé hæfilega erfitt og veki áhuga nemandans. Kennarinn eigi að hverfa sem 

mest úr sviðljósinu sem stjórnandi og eigi frekar að skipuleggja, vekja námslöngun, 

viðhalda námsáhuga og hjálpa nemendunum að auka færni sína, leita þekkingar og auka 
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skilning. Samstarf kennara og skólayfirvalda sé forsenda þess að góður heildarárangur 

náist. Kennsluaðferðir skipti miklu máli, jafnvel meira máli en námsefnið sjálft.  

Viðbrögð við kröfum um breytingar 

Breytt viðhorf til náms kallar á breytingar og umbætur. Til þess að umbætur í 

skólastarfinu takist, þá þurfa ýmsir þættir í kennaramenntun, starfsskilyrði og 

samskiptahættir í skólunum að vera í stöðugri endurskoðun. Ákaflega mikilvægt er talið 

að þjálfa nemendur í félagslegum samskiptum og því er upplagt að nota hópavinnu til 

þess. Í hópavinnu þurfa nemendur að skipuleggja og taka ákvarðanir saman. Þeir þurfa 

að miðla til hvers annars upplýsingum, hugmyndum og skoðunum. Fjölbreytni í 

vinnubrögðum ætti að auka áhuga nemendanna. Nemendur þurfa samt tíma til þess að 

venjast nýju aðferðum, sem og kennarinn.  

Æskilegt er talið að tengja kennsluna við það sem er að gerast í þjóðfélaginu hverju 

sinni til þess að ná fram umræðum um lífið og tilveruna. Samþætting námsgreina er 

talin æskileg og er í námskrám einstakra greina bent á möguleika þeirra greina til 

samþættingar við aðrar greinar, en fyrst og fremst á að reyna á hugmyndunarflug, 

frumkvæði og samvinnu kennara. Að tengja á milli námsgreina ætti að nýtast 

nemendum betur og auka áhuga þeirra.  

Meginhugmyndir námskrárinnar eru hér dregnar saman í 10 atriði 

1. Það á ekki að skipta nemendum í bekkjadeildir eftir námsgetu eða námsárangri. 

2. Reyna ætti, innan ákveðinna marka, að hafa nemendur á mismunandi aldurstigi 

saman í hópum. 

3. Kennarar eiga að vinna saman að skipulagi og einnig að framkvæmd námsstarfs 

misstórra og mismunandi hópa. 

4. Kennarar með sem fjölbreytilegasta hæfileika eiga að vinna sama í starfshópum. 

5. Stærð hópa nemenda og kennara á að vera mismunandi og ráðast af 

viðfangsefnum og aðstæðum hverju sinni. 

6. Það á að skipuleggja skólastarfið þannig að það sé ekki alltaf bútað niður í 

fyrirfram ákveðnar tímaeiningar, heldur geti líka áhugi og vinnugleði nemenda 

og kennara ráðið því hve kennslustundir eru langar. 

7. Það á að koma skólastarfinu þannig fyrir að ákveðnir hópar nemenda og 

kennara starfi ekki of lengi saman og reyna heldur að láta eðlileg skil 

viðfangsefna ráða. 

8. Einstaklingshjálp á að fara fram í eðlilegu skólastarfi nemendahópanna, fremur 

en að safna nemendum með ríkar sérþarfir í sérstaka hjálpabekki. 

9. Námsumhverfið (ytri aðstæður) á að vera sem fjölbreytilegast og sveigjanlegast 

með fjölbreytt námsefni á boðstólum, þannig að nemendur geti sinnt 

mismunandi verkefnum á sama tíma. 
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10. Það á að samþætta hefðbundnar námsgreinar í ákveðnum viðfangsefnum og 

forðast að gera mun á mikilvægi einstakra námsgreina. 

(Aðalnámskrá gunnskóla 1976, bls. 40). 

4. Anna Kristjánsdóttir fyrrverandi námsstjóri 
Anna Kristjánsdóttir er mikill frumkvöðull í stærðfræðikennslu og upplýsingatækni á 

Íslandi. Höfundur átti viðtal við Önnu þann 10. nóvember 2010 að heimili hennar í 

Kristiansand í Noregi, en þá hafði hún nýlokið störfum við Háskólann í Kristiansand og 

stefndi á að flytja heim til Íslands. Hér er greint frá þeim meginatriðum sem fram komu 

í viðtalinu. 

Anna útskrifaðist með stúdentspróf vorið 1961 frá Menntaskólanum í Reykjavíkur úr 

stærðfræðideild. Þá um haustið hóf hún nám við Háskóla Íslands og útskrifaðist síðan 

með BS-próf í stærðfræði sem aðalnámsgrein og sögu sem aukagrein. Að því loknu hóf 

hún ýmis störf sem tengdust kennslu á einn eða annan hátt. Meðal annars kenndi hún í 

Hagaskóla og starfaði hjá Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur.  

Árið 1969 fór Anna til Danmerkur í framhaldsnám í stærðfræði og var nám hennar 

kostað af Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur. Þar var hún meðal annars í leshópi sem henni 

fannst alls ekki gera neitt gagn, því þeir sem í honum voru höfðu enga reynslu af 

kennslu. Einnig var hún í umræðuhópi sem henni þótt afar gagnlegur og þar uppgötvaði 

hún það að hægt væri að tengja saman fræðisvið, en þar var tengt saman stærðfræði og 

sálfræði.  

Í kandídatsritgerð sinn árið 1972 skrifaði Anna um möguleika tölvunotkunar í 

stærðfræðikennslu fyrir 13-18 ára unglinga. Anna var mikil talsmaður notkunar tölvu í 

kennslu á Íslandi. Einnig kynnti hún fyrir íslenskum kennurum notkun vasareikna, en til 

gamans má geta þess að trú kennara á þeirri tækni var svo lítil á þeim tíma að þau 

námskeið voru minnst sótt af þeim námskeiðum sem hún stóð fyrir.  

Anna kom síðan aftur til starfa hjá Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur árið 1971, en 

Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur hafði ætíð verið frumkvöðull í menntamálum á Íslandi 

og hafði því ákveðið að styrkja sig enn frekar í sessi, með því meðal annars að 

sérmennta starfsmenn sína, líkt og í tilviki Önnu. Framundan voru spennandi tímar í 

uppbyggingu á kennslubókum, kennsluháttum og fyrirsjáanleg hugafarsbreyting 

almennt varðandi stærðfræðimenntun.  
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Eins og áður hefur komið fram voru kennslubækur þær sem notaðar voru í kennslu í 

stærðfræði mjög svo af skornum skammti. Það var úr að árið 1969 var settur á stofn 

stærðfræðihópur á vegum skólarannsóknadeildar, sem koma átti með hugmyndir að 

nýju námsefni og breyttum kennsluaðferðum. Svipaður hópur hafði verið starfræktur 

áður, þá í sambandi við sömu áherslur en í eðlisfræði. Sú vinna sem hópurinn skilað af 

sér þótti einstaklega vel heppnuð og skilaði miklum árangri. Því voru miklar vonir 

bundnar við stærðfræðihópinn, en því miður gekk sú vinna ekki sem skildi og því varð 

lítill árangur af þeirri vinnu.  

Þegar hér er komið við sögu hafði Ríkisútgáfan þegar gefið út kennslubók sem Anna 

hafði þýtt, en þá bók hafði hún notað í kennslu sinni, þar sem henni þótti vanta 

nauðsynlegt námsefni í stærðfræði fyrir unglingastigið. Á árunum 1970 og 1971 voru 

nokkrar kennslubækur í stærðfræði þýddar fyrir unglingastigið, en þar að auki samdi 

Hörður Lárusson kennslubækur í stærðfræði fyrir unglingadeild. Árið 1971 hófst útgáfa 

á tilraunaefni fyrir barnaskóla og hét námsefnið Stærðfræði handa grunnskólum. Eins 

og áður segir var Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur í forystu í starfi grunnskóla á Íslandi. 

Meðal annars voru starfandi fræðilegir kennsluleiðbeinendur í öllum greinum í 

kennslufræðideild skrifstofunnar.  

Árið 1974 komu ný grunnskólalög, þar sem áhersla var lögð á lýðræðishugmyndina og 

með þeim var landsprófið einnig aflagt í þeirri mynd sem það hafði verið og tekin upp 

svo kölluð samræmd próf. Árið 1975 tók Anna við starfi námsstjóra hjá 

skólarannsóknadeild Menntamálaráðuneytisins og þá um haustið var það í umræðunni 

að farið yrði í mjög veigamiklar breytingar á aðalnámskrá grunnskóla. Á því herrans 

árið voru mörg og mikilvæg verkefni framundan og því mikil og merkileg vinna sem 

þar fór í hönd, meðal annars undir stjórn Önnu Kristjánsdóttur. 

Tilraunaútgáfa námsbóka var stóraukin og einnig lokaútgáfa þeirra bóka sem höfðu 

verði í tilraunakennslu. Mikil aukning varð í endurmenntun kennara og námskeið því 

mörg. Ástæðu þess má einnig rekja til þess að árið 1971 varð Kennaraskóli Íslands að 

Kennaraháskóla Íslands og kennaranám því komið á háskólastig. Því sóttu kennarar 

mikið í það að auka menntun sína, meðal annars á svið stærðfræðinnar, vegna þess að 

þeir höfðu fengið mjög takmarkaða kennslu ef nokkra í stærðfræði í Kennaraskólanum. 

Þeir vildu standa jafnfætis þeim kennurum sem útskrifuðust úr Kennaraháskóla Íslands, 

en þar var kennsla í stærðfræði aukin til muna árið 1974. Í öllu þessu áttuðu kennara sig 
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á því að líklega hefði ýmislegt verið í ólagi, bæði í kennsluháttum og ekki síður í því að 

takmarkað hafði verið til af kennslubókum.   

Mikil gróska var á þessum árum í útgáfu kennslubóka, bæði þýddra sem frumsamda af 

íslenskum höfundum. Þetta voru spennandi tímar fyrir þá aðila sem lifðu og hrærðust í 

starfi þessu og báru hag nemenda, kennara og ekki síst foreldra fyrir brjósti. Á þessum 

tímum varð mönnum enn ljósari nauðsyn þess að beina sjónum sínum að 

kennsluháttunum og talið að endurskoðun á þeim væri ekki síður nauðsynleg en 

endurskoðun á kennslubókum. Oft á tíðum tengja kennara betri árangur í starfi sínu við 

kennslubækurnar, en í raun eru það kennsluhættirnir sem hafa breyst með aðstoð 

námsbókanna. Ef kennarar breyta ekki kennsluaðferðum sínum, þá skiptir það í raun 

ekki máli hvað hann fær mikið af nýjum kennslubókum.  

Árið 1975 fékk Anna styrk til þess að fara á ráðstefnu á Englandi. Þar opnaðist 

algjörlega nýr heimur fyrir henni og sótti hún þar mikla fræðslu sem hentaði einstaklega 

vel íslenskum skólum. Í Bretlandi voru kennara þátttakendur í mótun námsskrár og 

stefnu fræðsluyfirvalda. Þar var einnig mikið notað af gögnum og heillaði það Önnu 

mjög að strax eftir fyrsta námskeiðið kom hún heim með mikið af gögnum til notkunar í 

stærðfræðikennslu. Seinna fékk hún leyfi til þess að kaupa verulega inn af gögnum 

þaðan og kom því heim með nokkrar fullar töskur eftir námskeiðin. Síðan setti hún upp 

sýningu á því efni sem hún var með og kom þangað mikill fjöldi kennara úr öllum 

skólum í Reykjavík og einnig kennarar frá öðrum landshlutum. Það má segja að 

grunnskólakennurum á þessum tímum virtist þyrsta í endurmenntun, nýjar 

kennslubækur og gögn til þess að nota í kennslunni. Nýjungum var vel tekið og almennt 

voru menn tilbúnir í breytingar. 

Eins og áður segir, þá voru árin 1975 og 1976 ár mikla breytinga og mikið starf var 

unnið á þeim tíma. Aðalnámskrá grunnskóla kom út árið 1976, eins og áður var sagt,  og 

unnið var að því að fella niður landspróf og taka upp í staðinn samræmd próf í efsta 

bekk grunnskólans í grunnfögum. Haustið 1976 hófu 4000 nemendur nám í 9. bekk 

gunnskólans og áttu því að þreyta nýtt samræmt próf vorið 1977. Miklar breytingar voru 

einnig gerðar á kennslu haustið 1976, en þá átti jafnframt sér stað nokkur fjárhagslegur 

niðurskurður.  
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Að gefa val innan námsgreinar 

Árið 1975 var ákveðið að nú yrði nemendum í 9. bekk grunnskólanna gefið ákveðið val 

í stærðfræði. Hér var um að ræða val innan námsgreinar en ekki á milli námsgreina eins 

og áður hafði tíðkast. Þegar talað er um val er um það að ræða að 40% af 

kennslustundunum sem til ráðstöfunar voru í stærðfræði mátti nú skipta á milli 

verslunarreiknings eða algebru og þetta val máttu nemendurnir sjálfir taka. Hér var um 

að ræða mikla breytingu og þarna urðu nemendur að meta sitt nám og jafnvel sína 

framtíð með tilliti til þess í hvað framhaldsnám þeir höfðu hugsað sér að fara. Hér er 

komið að mikilvægum þætti í námi hvers nemanda og ekki síður hjá kennurum. Í 

verslunarreikningum var einnig unnið í rúmfræði en rúmfræði hafði mætt nokkrum 

afgangi í námi á Íslandi fram að þessu. Í algebru var einnig unnið með föll og margt 

fleira. Í þessum námsbókum voru notaðir vasareiknar sem svo mjög voru að ryðja sér til 

rúms hér á landi. Mikilvægt var í þessu námsefni að hafa tengingu við daglegt líf, að 

unnið væri í hópum og það að nemendur máttu nokkurn veginn ráða því hvaða blaðsíðu 

þeir unnu með í námsefninu. VALIÐ var þeirra. Rúmfræðin t.d. var ekki eingöngu 

kennd á töflu, heldur var hún meira unnin í samvinnu nemenda og mikið meira var 

unnið með umhverfið. Um var að ræða ýmsar nýjungar í kennsluháttum sem nemendum 

og líka kennurum voru framandi.  

Þetta voru ekki einu nýjungarnar sem Anna stóð fyrir, því á árinu 1976 kynnti hún fyrir 

kennurum vinnuspjöld, en þau áttu að auka á fjölbreytni í kennslunni, að brjóta hana 

upp. Á árunum 1977 og 1978 vann Anna að gerð vinnupakka að fyrirmynd Breta. 

Vinnupakkana gerði hún í samstarfi við kennara í Gagnfræðiskólanum á Akureyri og 

kennara í grunnskólanum í Vestmannaeyjum. Á Akureyri var unnið með útivist og voru 

verkefnin um 20 talsins og meðal annars átti þá að ganga á fjöll, taka tímann og nota 

þannig stærðfræðina í daglega lífinu. Í Vestmannaeyjum var unnið með sjó, fisk, net 

siglingaleiðir og margt fleira sem tengdist sjávarútveginum. Verkefni þessi átti að vinna 

í hópum og hafði hver hópur val um það hvaða verkefni hann ynni í það og það skiptið. 

Kennarar höfðu val um útfærslu á skipulaginu. Tilgangur þess að vinna verkefni á 

þennan hátt er óneitanlega góður, því hér er um að ræða uppbrot á kennslustundum og 

það að nemandinn upplifi hlutinn í staðinn fyrir það að lesa um hann.  

Kennslubækur  

Þær kennslubækur sem Anna samdi og átti þátt í að semja með öðrum eru meðal annars 

þessar: 
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Bækur gefnar út fyrir barnaskóla: 

Stærðfræði handa Grunnskólum og voru merktar 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A 

og 6B. Bækur þessar komu út frá árinu 1974 til ársins 1981. Höfundar þessara bóka 

voru auk Önnu ýmsir, en Ingibjörg Þorkelsdóttir og Ragnhildur Bjarnadóttir komu þó að 

gerð allra þessara bóka líkt og Anna. 

Þrjár bækur voru gefnar út fyrir unglingastigið: 

Talnaspegill gefin út árið 1979 sem tilraunaútgáfa, en auk Önnu skrifuðu hana 

Ásgerður Magnúsdóttir, Björg Birgisdóttir, Ingólfur Ármannsson og Kristín 

Bjarnadóttir.  

Sjónarhorn en hún var gefin út árið 1980 og hana skrifuðu ásamt Önnu, Baldvin Jóh. 

Bjarnason, Ingólfur Ármannsson, Kristín Bjarnadóttir og Rúnar Þorvaldsson. Hér var 

einnig um að ræða tilraunaútgáfu.  

Hringsjá, sem var síðasti hlekkurinn í keðju stærðfræðibóka fyrir grunnskóla, en hún 

kom út árið 1981 og hana skrifuðu, auk Önnu, þau Baldvin Jóh. Bjarnason, Guðmundur 

Arnlaugsson, Hildigunnur Halldórsdóttir, Ingólfur Ármannsson og Kristín Bjarnadóttir.  

Auk þessara bóka hefur Anna einnig þýtt kennslubækur í stærðfræði. Hún skrifaði 

bókina Verkefni í verslunarreikningi handa 9. bekk grunnskóla árið 1976 ásamt 

fleirum, en þá bók samdi hún vegna þess að henni þótti skorta kennslubók sem kæmi 

inn á það efni. Bókina vélritaði hún sjálf og fékk síðan Ríkisútgáfu námsbóka til þess að 

gefa hana út, jafnvel þó ekki hafi staðið til að slík bók væri gefin út.  

Ein aðalperla þeirra kennslubóka sem  Anna samdi er að mati margra bókin Verkefni í 

rúmfræði sem gefin var út árið 1976, en eins og áður hefur komið fram, þá vantað 

mikið upp á kennsluna og kennslugögn í rúmfræði 

Einnig komu út mjög ítarlegar kennsluleiðbeiningar með öllum þessum bókum, sem að 

sjálfsögðu auðvelduðu starf kennarans til muna. 

Allar þessar bækur voru gefnar út sem tilraunabækur til að byrja með og voru síðan 

gefnar út endurskoðaðar eftir það. 

Fleiri bækur hafa komið út eftir Önnu á árunum eftir 1983. 
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Innihald bókanna 

Þegar kennslubækurnar frá áttunda áratugnum eru skoðaðar, þá sérstaklega bækurnar 

Verkefni í rúmfræði og Verkefni úr verslunarreikningi, sjáum við greinilega það sem 

Anna Kristjánsdóttir nefndi í viðtalinu, en það er tengingin við daglega lífið og 

umhverfið.  

Verkefnin í þessum bókum henta sérstaklega vel til þess að vinna í hópum, en á þessum 

tímum var hópavinna að aukast til muna. Því voru þessar bækur mjög kærkomnar til 

þeirrar vinnu. Bókum þessum fylgdu mjög ýtarlegar kennsluleiðbeiningar, þar sem 

komið var inn á það á hvað hátt gott væri að vinna verkefnið og komið var með 

hugmyndir að leiðum til þess.  

Hér er sýnishorn úr kennsluleiðbeiningunum úr bókinni Verkefni í verslunarreikningi: 
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Mynd 1 

Hér kemur síðan dæmi um verkefni úr bókinni Verkefni í rúmfræði og tengist umhverfi 

okkar. Þarna er um ræða nokkuð nýstárlegt verkefni á þessum tíma. Gott þykir að 
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nemendur vinni verkefnið saman, þannig að af því geti sprottið nokkrar umræður og 

þannig æfast nemendurnir í því að ræða stærðfræði.  

Hér er verkefnið: 

 

Mynd 2. 



26 
 

Hér koma kennsluleiðbeiningarnar með verkefninu: 

 

Mynd 3. 

Þetta verkefni finnst mér sérstaklega áhugavert og hlýtur að auka til muna áhuga 

nemenda á umhverfi sínu. Jafnvel hafa þeir farið að horfa á hús öðrum augum eftir þetta 

verkefni.  

Samræmdu prófin 

Í apríl 1977 ritar Anna Kristjánsdóttir námstjóri grein í Morgunblaðið sem ber 

yfirskriftina „Um stærðfræðinám í grunnskóla“. Í grein þessari fer Anna yfir þær 

meginástæður sem hún telur liggja að baki árangri nemenda í 9. bekk þetta ár í 

samræmdu prófi í stærðfræði.  

Í þessu prófi var árangurinn lélegur og hafði tilgáta fréttamanna og einnig ýmissa 

skólamanna verið sú að það hafi verið vegna breytinga á stærðfræðikennslu á yngra stigi 

grunnskóla eða barnastigi. Nemendur 9. bekkja þetta ár höfðu tekið barnapróf árið 1974 

og höfðu þá á um sex ára tímabili verið með mismunandi námsefni. Þau tóku því tvenns 

konar próf. Um 70% tóku próf í eldra námsefninu, sem hafið verið kennt í fjölda ára 

með litlum breytingum, og 30% tóku próf í nýja námsefninu, en þar var um að ræða 

námsefni eftir Agnete Bundgaard sem þýtt hafði verið úr dönsku. Þegar þessir tveir 

hópar voru bornir saman, þá kom í ljós að svokölluð fórnadýr breytinganna líkt og þau 

börn höfðu verið kölluð sem voru með nýja námsefnið voru með nokkuð hærri 

meðaleinkunn en hinn hópurinn.  
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Þetta ár höfðu nemendur 9. bekkjanna allir setið við sama borð og tekið sömu prófin. 

Áður höfðu nemendur verið flokkaðir í mismunandi bekkjadeildir eftir námsárangri. Í 

sambandi við stærðfræðina kemur Anna inn á það að til þess að ná tökum á nýjum 

námsþætti í stærðfræðinni verður nemandinn að hafa góðan skilning á því sem á undan 

hefur komið. Þetta ár hafði nemendum einnig verið boðið upp á val í stærðfræðinni í 

fyrsta skiptið, en þá gátu þau valið á milli algebru, rúmfræði og verslunarreiknings og 

var það gert til þess að reyna að auka áhuga nemenda á faginu.  

Það er ekki heldur hægt að líta fram hjá því að á þessum tíma voru kennaraskipti mjög 

tíð og kemur það fram í að í Reykjavíkurskólunum hafi um 40% þeirra kennara sem 

kenndu stærðfræði í 7.-9. bekk hætt því starfi að vori og nýir komið inn að hausti. 

Ástandið hefur jafnvel verið verra út á landi. Þetta átti ekki aðeins við stærðfræðina 

heldur einnig aðrar námsgreinar. En það má samt segja að námsgreinar sé 

misviðkvæmar fyrir breytingum, en stærðfræðin er talin sérstaklega viðkvæm fyrir 

þeim.  

Í lok greinarinn fer Anna yfir það sem gera þurfi og kemur þar inn á að námsefnið sem 

hafið verið í tilraunkennslu í yngri bekkjum grunnskólans, en þar er um ræða bækurnar 

Stærðfræði fyrir grunnskóla, fari að koma út fyrir alla skóla. Einnig kemur Anna inn á 

það hve litlu fé hafi verið veitt til þess að endurskoða námsefni í grunnskólum og sumu 

hafi jafnvel ekki verið hægt að sinna, eins og því að útbúa kynningabækling fyrir 

foreldra.  

Að lokum kemur Anna með þá hugmynd að koma á fót kennslumiðstöð sem væri opin 

fyrir kennara að staðaldri. Þar gætu verið hjálpagögn, verkefni, tímarit um kennslumál 

og upplýsingarrit sem nauðsynlegt er að kennarar hafi aðgang að. Með þessu móti væri 

von til þess að einhverjar umbætur yrðu á námsefni og kennsluháttum.  

5. Gunnlaugur Dan Ólafsson skólastjóri 
Gunnlaugur Dan Ólafsson lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1971. Það 

má því segja að hann hafi reynsluna sem kennari af þeim uppgangstímum sem fóru í 

hönd í skólum landsins á þessum árum. Ekki var aðeins uppgangur í stærðfræðikennslu, 

heldur einnig í öðrum námsgreinum. Gunnlaugur var í þrjá áratugi skólastjóri 

Grunnskóla Grindavíkur, eða frá árinu 1979 til ársins 2009. Hann er nú skólastjóri í 

grunnskólanum á Þingeyri. Höfundi lék forvitni á því að fá hans sýn á þær breytingar 
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sem urðu í stærðfræðikennslu, kennslubókum í stærðfræði og menntun kennara á 

þessum árum. Gunnlaugur var skólastjóri minn í fimm ár af minni grunnskólagöngu og 

kom einnig oft að kennslu í stærðfræði. Svör Gunnlaugs við spurningum mínum koma 

fram hér á eftir.  

Eins og áður segir útskrifaðist Gunnlaugur árið 1971 með kennarapróf frá Kennaraskóla 

Íslands. Aðspurður hvernig kennslu í stærðfræði hefði verið háttað á námsárum hans í 

Kennaraskólanum, þá segir hann að ekki hafi mikið farið fyrir henni þar. Stundum hefði 

stærðfræði aðeins verði kennd hálft skólaárið. Áhersla hefði verið lögð á það að kenna 

þeim stærðfræði, auka þekkingu þeirra og færni í henni sem námsgrein. Ekki rekur hann 

minni til þess að hún hafi verið skoðuð í því ljósi að það væri fjallað um kennslufræði 

stærðfræðinnar eða umræður sem byggðust upp á því að skoða mismunandi 

kennsluaðferðir. Hann tekur það fram að nemendahópurinn hafi verið ungur, þau hafi 

aðeins verið 16 til 20 ára gömul og hafi annað hvort haft landspróf eða gagnfræðipróf 

og því ekki haft mjög trausta undirstöðu í greininni.  

Gunnlaugur greinir frá því hve mikilvægt það hefði verið að sækja námskeið, meðal 

annars hjá Önnu Kristjánsdóttur, til þess að bæta fagmennskuna í stærðfræði. 

Aðalástæða þess var sú, að þegar hann fór að kenna eftir útskrift, þá varð það hans 

hlutskipti að kenna raungreinar, þar á meðal stærðfræði sem hann hafði alls ekki ætlað 

sér. Þar fann hann fljótlega að undirbúningurinn úr Kennaraskólanum var alls ekki 

nægjanlega góður fyrir þá kennslu sem hann var að fara í. Honum fannst sig skorta betri 

faglega þekkingu og að nota fjölbreyttari kennsluaðferðir. Í Kennaraskólanum höfðu 

verið notaðar mjög hefðbundnar kennsluaðferðir. Dæmin voru reiknuð á töflu og 

nemendurnir rituðu þau hjá sér. Engin tilraun var gerð til verklegrar vinnu, samvinnu 

nemenda eða tengingar við umhverfið. Á námskeiðunum var því fólk sem flest allt var 

að fást við það sama og deildi með sér reynslu, skoðunum, kennsluaðferðum og 

gagnlegum umræðum um námsefnið. Því nýttust námskeiðin hjá Önnu Kristjánsdóttur 

honum mjög vel og hjálpuðu honum til þess að átta sig betur á stærðfræðikennslunni.  

Gunnlaugur segir að kennsluhættir, þ.e.a.s. fyrirkomulag og skipulag kennslunnar, hafi 

almennt verið mjög hefðbundnir og einhæfir. Kennslan hefði verið bekkjamiðuð og ekki 

mikið mið tekið af námsgetu einstaklingsins, heldur unnu allir á sama tíma og allir 

fylgdust með. Þetta hefði þó frekar átt við um eldri nemendur en þá yngri, því þar hefði 

oft á tíðum verið sveigjanlegra starf. Þar virtust kennarar vera tilbúnari til þess að leita 
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leiða og bjóða upp á meiri sveigjanleika og fjölbreytni í kennslu heldur en þeir sem 

kenndu eldri stigum. 

Námsefnið 

Gunnlaugur rifjar upp námsefnið sem gefið var út fyrir yngri nemendurna árið 1971 og 

olli miklum deilum. Þar er um að ræða námsefni eftir danska höfundinn Agnete 

Bundgaard, en um það var einmitt fjallað hér framar í ritgerðinni. Þetta námsefni segir 

hann að hafi mætt mikilli andstöðu kennara og ekki síður foreldranna, því hefði það 

verðið lagt fljótlega af. Foreldrarnir hefðu meðal annars átt erfitt með að tengja þetta 

efni við stærðfræði, a.m.k. ekki við þá stærðfræði sem þeir höfðu lært, en um var að 

ræða mengjafræði eða nýstærðfræði, líkt og hún var oft nefnd. Gunnlaugur segir að 

honum finnist það alltaf hafa fylgt stærðfræðikennslunni að foreldrar kvörtuðu yfir því 

að þau gætu ekki hjálpað börnum sínum, vegna þess að nú væri farið að kenna allt aðra 

stærðfræði en þeir höfðu lært.  

Gunnlaugur segir þó að almennt hafi nemendur tekið nýju námsefni í stærðfræði vel. 

Þeir hafi að sjálfsögðu verið misjafnlega áhugasamir. Viðhorf nemenda til greinarinnar 

hafi verið mjög misjöfn og hafi honum verið það fljótlega ljóst að nokkuð margir 

nemendur hefðu hreinlega alls ekki nógu mikla trú á sjálfum sér þegar kom að 

stærðfræði. Eins og áður segir kvörtuðu foreldrar mikið undan stærðfræðinni og þá voru 

það hugtökin sem þeir könnuðust bara ekki við og fannst stærðfræðin vera framandi.  

Gunnlaugur hafði ágætis reynslu af námsefninu fyrir 9. bekk, og nefnir þar bækur eftir 

Hörð Lárusson, en með því hefði hann jafnframt notað ítarefni, sérstaklega með 

algebruþættinum. Síðan hefðu nemendurnir haft val um annað hvort algebru eða 

verslunarreikning og rúmfræði. Þeir skólar sem lögðu mikla áherslu á samræmd próf 

létu nemendur sína læra algebru. Hann sjálfur sagðist frekar hefði vilja leggja áhersluna 

á rúmfræðina, því hún gaf tækifæri til samvinnu nemenda og tengingu við umhverfið.  

Um valið í 9. bekk segir Gunnlaugur að það hafi auðvitað verið tilraun til þess að gefa 

nemendum tækifæri á því að velja það sem þeim þætti áhugavert að læra. Á þeim tíma 

voru nemendur ekki vanir því að standa frammi fyrir slíku vali og er honum nær að 

halda að í mörgum tilvikum hafi skólinn ákveðið með hvaða námsefni skyldi unnið. Oft 

segir hann að vinnan með valið hefði átt að vera eftir að yfirferðinni lauk í þeirri 

stærðfræðibók sem var aðal kennslubókin og ef hægt gekk með þá vinnu, varð valið illa 

út í vinnu með nemendum og í versta falli jafnvel sleppt. 
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Tíðarandinn 

Gunnlaugur segir að útkoma og kynning á grunnskólalögunum og aðalnámskrá hafi 

hleypt miklu lífi í umræðu um skólamál og grundvallarspurningar, eins og hvert er 

hlutverk skólans. Sérstaklega var það honum eftirminnilegt í sambandi við 

grunnskólalögin 1974. En hins vegar hafi aðalnámskráin 1976 haft mun meiri áhrif á 

kennslu kennara en lögin og þá sérstaklega í því sem snéri að undirbúningi og skipulagi 

kennslunnar. Kennsluáætlanir voru gerðar með skilgreindum markmiðum og þar einnig 

fjallað um hvernig kennslan skuli metin. Með námskránni 1976 komst umræða um 

námsmat á dagskrá mjög víða, þar sem skólafólk reyndi að svara spurningum eins og: 

Hvað á að meta, hvernig á að meta, og hvenær á að meta? Þessar vangaveltur urðu að 

hans mati til þess að auka fagmennsku og skilning á skólastarfi. 

 

Tíðarandinn, segir Gunnlaugur, hafi verið þannig að almennt voru kennarar fyrst og 

fremst að hugsa um sína kennslu og samvinna gekk helst út á mjög hagnýta hluti. 

Margir voru búnir að koma sér upp námgögnum sem þeir notuðu ár eftir ár í sinni 

kennslu og íhaldssemi töluvert ráðandi. Eftir að vinna kennara breyttist, þannig að þeir 

fóru að vinna meira saman, komu kostir þess í ljós með fjölbreyttari kennsluaðferðum 

og leiðum í kennslunni, eins og að nota spil og fjölbreytt námsgögn. Með hvatningu og 

stuðningi voru kennarar tilbúnir til þess að reyna nýja hluti. Oftast voru það þeir sem 

voru yngri og áræðnari. Það kostaði yfirleitt meiri vinnu fyrir þá, en jafnframt virtust 

þeir hafa yfir meiri starfsgleði að búa. 

6. Nemandinn ég 
Höfundur var nemandi í Grunnskóla Grindavíkur frá árinu 1974 og lauk þaðan námi 16 

ára árið 1984. Minning mín um stærðfræðikennsluna og kennslubækur í stærðfræði í 

yngri bekkjum er mjög takmörkuð og miðast aðallega við það að verið væri að fylla inn 

í bækur. Fjölbreytnin var ekki mikil ef nokkur og engin tenging var við umhverfið, hvað 

þá hópavinna, enda tíðkaðist það ekki á þessum tímum. Mig rekur ekki minni til þess að 

við höfum notast við kennslubækurnar Stærðfræði handa Grunnskólum 2A og B-6A og 

B sem komu út á árunum 1974 til 1981. Kennslan var mjög hefðbundin. Kennari við 

töflu og við hermdum eftir. Það var síðan ekki fyrr en á unglingastiginu sem hlutirnir 

fóru að breytast.  
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Á unglingastigi var farið að leggja mikla áherslu á algebruna og unnið mjög markvist 

með hana. Þegar komið var í 9. bekk, þá var komið að valinu mikla um algebru eða 

rúmfræði og verslunarreikning. Valið var í raun alls ekki okkar, heldur hafði skólinn sett 

sér þá ákveðnu stefnu í því sambandi að allir, eða alla vega flestir, ættu að læra 

algebruna. Í mínu árgangi í skólanum voru tvær bekkjadeildir með um 20 nemendur í 

hvorri. Aðeins voru þrír nemendur settir í rúmfræðina, en allir hinir áttu að vera í 

algebrunni. Mér líkaði mjög illa að verið væri að stýra mér í einhverja ákveðna átt á 

þessum árum og sagðist því vilja fara í rúmfræðina. Ekki voru kennararnir sáttir við 

það, en að lokum létu þeir undan, enda var valið mitt. Því varð úr að ég fór í rúmfræðina 

og vorum við því fjórir nemendur þar, en um 36 í algebrunni. Jafnvel þó svo mikil 

munur væri á fjölda nemanda, þá var aðeins einn kennari með algebruhópinn og einn 

með rúmfræðihópinn. Í ljós kom líka að hugsað hafði verið um að nota rúmfræðitímana 

sem sérkennslutíma í stærðfræði.  

Ég var nokkuð öfunduð af þeim sem höfðu látið tilleiðast og farið í algebruna, því sumir 

hverjir voru ekki sáttir þar. En ástæða þess að þeir fór í hana var að sjálfsögðu þau 

skilaboð sem við fengum að ef við ætluðum að ná samræmda prófinu í stærðfræði 

yrðum við að fara í algebruna. Það var því mjög ákveðin stýring hjá skólanum varðandi 

það hvað væri æskilegt að nemendur lærðu, jafnvel þó tekið væri fram að valið væri 

nemandans.  

Kennslufyrirkomulagið í rúmfræði og verslunarreikningi er mér ekkert sérstaklega 

minnisstætt. Við vorum það fá, og eins og áður segir höfðu þessi tímar verið hugsaðir 

sem sérkennslutímar, að ég vann mikið bara sjálf. Sú kennsla sem fram fór var við 

töfluna, alls ekki á þann hátt sem fram kemur t.d. í bókinni Verkefni í rúmfræði eftir 

Önnu Kristjánsdóttur, en þar er einmitt tekið fram í formálanum að ekki þurfi að vinna 

bókina eftir röð og æskilegt væri að a.m.k. hluti hennar væri unnin í hópavinnu. Ég man 

að mér fannst viðfangsefnið skemmtilegt og sérstaklega fróðlegt. Ég hugsa að þetta hafi 

verið eina fagið sem ég virkilega tók alvarlega á þessu skólaári. Það má síðan taka það 

fram að ég náði samræmda prófinu í stærðfræði um vorið.  

7. Umræður 
Þegar litið er yfir þetta tímabil stærðfræðinnar í íslenskum grunnskólum verður að segja 

að hér hafi verið um að ræða tímabil uppbyggingar og breytinga. Breytingarnar voru 
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ekki bara til þess að breyta einhverju, heldur vegna þess að þjóðfélagið kallaði á þær. Á 

þessum árum urðu miklar tækninýjungar, s.s. tölvan en hún hefur sett mark sitt á 

heiminn í heild sinni fram á þennan dag. Þetta var líka tímabil lýðræðishugmyndanna og 

hippakynslóðarinnar. Þetta tvennt fór að sjálfsögðu vel saman og breytti mörgum 

hugmyndum um einstaklinginn sem slíkan. Það sem gerðist úti í heimi hafði einnig áhrif 

á Ísland og það fólk sem þar bjó. Sífelld krafa var gerð um það að litið væri á 

nemandann í staðinn fyrir nemendurna. Það væri einstaklingurinn sem skipti máli og til 

hans ætti að taka tillit.  

Skólarannsóknadeildin var stofnuð árið 1966 hjá Menntamálaráðuneytinu og var fyrsti 

forstöðumaður hennar Andri Ingólfsson. Eitt af því fyrsta sem hann gerði var að ráða til 

hennar sérfræðing á svið stærðfræði, en þá voru raddir orðnar nokkuð háværa um það að 

úrbóta væri þörf í stærðfræðikennslu í grunnskólum landsins. Reynt var að bregðast við 

þeim röddum með því meðal annars að þýða námsefni úr dönsku og einnig kom út 

kennslubókin hans Guðmunda Arnlaugsson, Tölur og mengi. Þetta námsefni varð hvoru 

tveggja fyrir nokkurri gagnrýni og einna helst vegna þeirra breyttu kennsluaðferða sem 

krafist var. Mönnum þótt heldur hratt farið og töldu að nauðsynlegt hefði verið að hægja 

á þróuninni. Mjög var vandað til undirbúnings, kynninga og námskeiða á þessu nýja 

námsefni sem oft er kallað nýstærðfræði eða mengjafræði.  

Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur hafði verið starfrækt í þó nokkuð mörg ár, þegar hér er 

komið við sögu, við mjög góðan orðstír. Eins og kemur fram í viðtalinu við Önnu 

Kristjánsdóttur, þá réðist hún þar til starfa og fór til Danmerkur á vegum skrifstofunnar í 

framhaldsnám í stærðfræði árið 1969 og lauk því árið 1972. Svona voru menn framsýnir 

á þessum tíma, því þeir gerðu sé orðið fulla grein fyrir því að þörf væri á breytingum í 

skólakerfinu. Við Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur var síðan stofnuð kennslufræðideild, 

þar sem störfuðu kennsluleiðbeinendur í öllum greinum og þar kom Anna einnig til 

starfa. Í hönd fór mikil vinna fræðimanna sem unnu að breytingum í grunnskólunum og 

þurftu oft á tíðum að svara gagnrýnisröddum frá ýmsum aðilum, jafnvel frá 

stærðfræðingum, s.s. grein Önnu úr Morgunblaðinu 1977 um samræmd próf í 

stærðfræði.  

Árið 1974 komu ný grunnskólalög, þar sem áhersla var lögð á lýðræðishugmyndina, að 

einstaklingur skipti máli og til hans ætti að taka tillit. Árið 1976 kom síðan ný 

Aðalnámskrá grunnskóla og í henni voru lagðar til miklar breytingar á 
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kennslufyrirkomulagi í skólum landsins. Þessi nýja aðalnámskrá markaði upphafið að 

miklum breytingum og þurftu skólar, skólayfirvöld og kennara virkilega að skoða sinn 

skóla og sína vinnu.  

Árið 1975 er Anna Kristjánsdóttir ráðin námstjóri hjá skólarannsóknadeild og starfar þar 

til ársins 1981 og að hluta til árið 1983. Anna er hugsjónamanneskja þegar kemur að 

skólamálum og þó sérstaklega varðandi stærðfræðimenntun, eins og skrif hennar og 

rannsóknir hafa sýnt. Þegar hún tekur við starfinu, hafði hún þá þegar skrifað nokkrar 

kennslubækur með öðrum sem þá voru í tilraunakennslu. Eins og fram hefur komið, þá 

liggur eftir hana fjöldinn allur af námsbókum og þeim fylgja ýtarlegar 

kennsluleiðbeiningar. Hún hefur alla tíð verið mikill talsmaður breyttra kennsluhátta. 

Hún sagði í viðtalinu sem var tekið við hana í tengslum við þessa ritgerð að það skipti 

ekki máli hve margar nýjar kennslubækur kennari fengi, ef kennsluhættir breyttust ekki, 

þá skipti það engu máli.  

Það fer ekki á milli mála að Anna kom með aðrar og ferskar hugmyndir inn í 

menntakerfið varðandi námsefni, menntun kennara og kennsluhætti. Árið 1976 var 

byrjað á því gefa nemendum 9. bekkja val innan stærðfræðinnar, en það hafi ekki þekkst 

til þess tíma, eingöngu val á milli námsgreina. Þar með var ábyrgð nemandans aukin til 

muna og það er eitthvað sem við könnumst vel við í dag í skólastarfinu. Samþætting 

greina var einnig meiri á þessum tíma og það þótti nauðsynlegt að leyfa nemendum að 

vinna í hópum til þess að styrkja félagslegan þroska þeirra.  

Þessi tími, í kringum árið 1976, var tími mikil breytinga og nýjunga í skólum landsins 

og ekki síður hjá kennurum. Fá námsskeið höfðu verið haldin fyrir kennara, en nú varð 

breyting á. Þegar haldin voru námskeið í stærðfræði varð metþátttaka í þeim. Menn 

þyrsti í nýjungar í starfi sínu og voru meira en lítið tilbúnir til þess að breyta. Líkt og 

Gunnlaugur segir, þá tóku nemendur nýjungum oftast vel, en það voru oft foreldarnir 

sem ekki voru sáttir.  

En hvaðan sótti Anna sér þessar hugmyndir sem hún kom með inn í íslenskt 

menntakerfi? Eins og áður segir fór Anna til Danmerkur í framhaldnám, þar sem hún 

kynntist því að vel væri hægt að samþætta greinar líkt og þar var gert, en þar var 

samþætt stærðfræði og sálfræði. Einnig var hún dugleg að sækja sér fræðslu erlendis, 

líkt og ferðir hennar til Bretlands sanna, þar sem hún sótti sér efni og kynnti fyrir 

kennurum hér á landi. Hún var óhrædd við að koma sínum skoðunum á framfæri og 
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ákaflega viljug að deila þeim með öðrum, því eins og áður segir vildu menn kynna sér 

eitthvað nýtt. Hún var einnig mikill talsmaður þess að nauðsynlegt væri fyrir nemendur 

að geta nýtt sér daglega lífið í námi sínu.  

Það er merkileg staðreynd að ekki hafi verið stofnaður félagsskapur stærðfræðikennara 

fyrr en árið 1993 sem heitir Flötur og má taka það fram að fyrsti formaður félagsins var 

Anna Kristjánsdóttir. Tilraun var gerð til útgáfu blaðsins Talnalína árið 1982 af 

leiðbeinendum og námsstjórum í stærðfræði og þar kom Anna við sögu  Aðeins þetta 

eina blað var gefið út í það skipti. Níu ár liðu þar til næst var reynt og sú tilraun tókst 

betur og það blað er enn starfandi.  

Hugmyndir í gömlu og nýju námsefni. 

Margt er líkt með námsbókunum Talnaspegill, Sjónahorn og Hringsjá, en þær komu út 

1979,1980 og 1981 og voru gefnar út fyrir unglingastigið, og námsbókunum Átta-tíu 

sem einnig eru gefnar út fyrir unglingastigið árið 2005. Höfundar Átta-tíu bókanna hafa 

líklega verið undir nokkrum áhrifum frá þríeykinu eða hafi unnið út frá sömu 

hugmyndafræði sem áður er talað um. Í þessum bókum er lögð áhersla á það að 

nemandinn læri stærðfræðina sem tungumál. Að inntakið skipti höfuðmáli, ekki 

aðferðirnar, Nemandanum er gefið ákveðið frelsi til þess að skilja stærðfræðina á sinn 

hátt og fara sýna eigin leiðir. Það sama finnst mér vera í bókunum sem gefnar voru út 

1979-1981. Þar er verðið að kynna það fyrir nemendum að stærðfræði er tungumál sem 

þeir þurfa að læra að tjá sig með. Í hvorugum þessara bókaflokka er mikið um 

endurtekningar og æfingadæmi, en aftur á móti er í þeim mikil tenging við daglega lífið.  

Mat mitt 

Það var mjög fróðlegt að rýna í þessar upplýsingar sem fram komu hér að ofan og þær 

gefa manni innsýni í það mikla frumkvöðlastarf sem unnið var á þessum tímum. Starf 

sem unnið var oft í óþökk annarra. Mönnum þótt sumum hverjum óþarfi að vera að 

breyta einhverju í kennslu á stærðfræði og vísuðu þar oft á tíðum til stöðu kynjanna. 

Eins og fram kemur í viðtalinu við Önnu þá var oft talið að stúlka sem ætlaði að vinna í 

verslun þyrfti nú ekki að læra nema helstu atriði stærðfræðinnar, það er að segja 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Það myndi vel nægja henni til þess að 

komast áfram í lífinu. En ekki voru menn á einu máli um það og koma þar inn 

einstaklingar líkt og Anna Kristjánsdóttir fv. námsstjóri, en hún var, eins og áður hefur 

komið fram, mikill baráttumaður fyrir fjölbreyttum kennsluháttum, nýjungum s.s. að 

tengja stærðfræðina við daglega lífið og umhverfið. Á þann hátt taldi hún að auka mætti 
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til muna áhuga nemenda á stærðfræðinni og ekki síður á námi almennt. Henni tókst það 

að einhverju leyti, en það tók þó nokkuð mörg ár og var mikil vinna og þurfti mikinn 

sannfæringakraft oft á tíðum.  

Það fer ekki á milli mála að á þessum árum var farið að líta á nemendur meira sem 

einstaklinga en hóp. Það var viðurkennt að sama námsefnið hentaði ekki endilega öllum 

og þá ekki sömu kennsluaðferðirnar. Hópavinna var aukin til muna og talið æskilegt að 

nemendur fengju að ræða saman um stærðfræði. Það var alveg nýtt, því fram að þessum 

tíma hafði verið litið á stærðfræðina sem tölur á blaði og að  nota skyldi ákveðnar 

aðferðir til þess að reikna þær. Að tala um stærðfræði eða tengja hana við umhverfið 

hafði ekki tíðkast. Tilfinning mín eftir þessa vinnu er sú að nemandinn hafi átt að vera 

þiggjandinn og kennarinn sá sem ákvæði hvað væri æskilegt fyrir nemandann.  

Nýtt námsefni kom og breytti miklu um stærðfræðina og um það hvernig vinna ætti 

hana. Grunnhugmyndin var að það væru til fleiri en ein leið að sama markmiðinu. Þetta 

var tímabil mikla breytinga, líkt og áður hefur komið fram, bæði erlendis og ekki síður 

hér á landi.  

Það má segja að með nýjum grunnskólalögum, nýjum fræðslulögum og ekki síður með 

því að kennaranám varð nám á háskólastigi, hafi komið inn ákveðinn kraftur og ákveðið 

þor til þess að láta reyna á breytingar. Að breytingar væru oft af því góða og það að 

menn hefðu líka stuðning af því að fara á námskeið og ekki síður af samvinnu. 

Þetta var góður tími fyrir stærðfræðina í íslenskum grunnskólum sem við í dag njótum 

svo sannarlega góðs af.  

Að lokum 
Ég mun alltaf minnast þessa tímabils, frá árinu 1966 til ársins 1984, með mikilli hlýju, 

gleði og sorg. Á þessum tíma var ég í grunnskóla, á þessum tíma urðu líka miklar 

breytingar í íslensku þjóðfélagi sem ég var mjög heilluð af sem unglingur og er enn 

þann dag í dag. Á þessum tíma lærði ég svo margt um lífið og tilveruna.  

Ég hef alla tíð verið mjög rótæk, haft ákveðnar skoðanir og starfaði mikið í pólitík. 

Þannig var ég alin upp og þannig lærði ég líka margt. Pólitíkin í menntamálum er efni í 

margar ritgerðir og þá sérstaklega þetta tímabil sem hér var tekið fyrir. Róttækni sveif 

yfir vötnunum og félagshyggja.  
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Það sem kom mér mest á óvart við þessa vinnu er það hvað í raun er lítið til skrifað um 

þetta viðfangsefni sem ég valdi að vinna með. Fremur lítið hefur verið skrifað um þessi 

ár en þó meira til ársins 1972. Því var það ákaflega mikilvægt að eiga viðtal við Önnu 

Kristjánsdóttur og fá þannig upplýsingar frá aðila sem var beinn þátttakandi í því mikla 

starfi sem þá fór fram. Það er synd að ekki sé meira til eftir þá aðila sem þar störfuðu.  

Umfjöllun um þetta tímabil í stærðfræðikennslu hér á landi hefur ákaflega mikið 

sögulegt gildi. Það gefur okkur enn betri innsýn í það sem er að gerast í dag að skoða 

þau áhrif sem þessi vinna hefur haft á starf stærðfræðikennara í dag. Er ég þar að koma 

inn á þau áhrif sem höfundar Átta-tíu kennslubókanna hafa verið, en þær bækur komu út 

eins og áður segir 2005 og eru kenndar í elstu bekkjum grunnskóla. Að nemandinn sé 

hvattur til þess að skoða stærðfræðina á sinn hátt og finna sína leiðir. Að stærðfræðin er 

tungumál og að hana sé hægt að vinna í hópum. Að hægt sé að tengja stærðfræðina 

beint við þeirra daglega líf.  

Það er mjög mikilvægt í þessu verkefni að hafa fengið sýn Gunnlaugs á þessi ár en á 

þessum tímum var hann ungur kennari. Hann kemur inn á það hversu mikilvæg 

endurmenntunin er við kennara, hvað hún er mikil stuðningur við þeirra vinnu. Að hún 

styrki þá í starfi sínu sem kennara og þar að leiðandi auki gæði kennslunnar. Einnig 

kemur hann inn það hversu mikilvægur stuðningur kennara höfðu af hvor öðrum eftir 

endurmenntunarnámskeiðin. 

Að bera saman hugmyndir Önnu um t.d. valið í 9. bekk á hvað hátt það átti að vera og 

síðan það sem Gunnlaugur segir um það er mjög merkilegt. Fyrirmælin voru nokkuð 

skýr á hvað hátt setja átti valið fram og það að valið átti að vera nemendanna. En í ljós 

kemur að oft á tíðum virðist vera sem skólarnir hafi stjórnað því hvað nemendur lærðu. 

Enn merkilegra er það að í sumum skólum hafi því einfaldlega verið sleppt vegna þess 

að nota þyrfti tímana í hitt námsefnið.  

Að rýna í söguna og fá tilfinningu fyrir því hversu mikið var í rauninni gert á þessu 

tímabili, gefur manni aukna trú á því að til séu einstaklingar sem starfa af hugsjón fyrir 

grunnskólana og nemendur þeirra. Það er mín tilfinning eftir þessa vinnu.  
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