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Aðalnámskrá grunnskóla

Kennsluhættir og námsmat í stærðfræði

• Leitast skal við að finna hvað nemandinn getur og matsverkefni 
þarf  að setja þannig fram að hann geti sýnt þekkingu sína.

• Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat sem byggist á því að 
nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum 
sínum, til að nálgast eigin markmið og ákveða hvert skal stefna.

• Leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóm um frammistöðu 
heldur að hjálpa nemanda að bæta sig með uppbyggjandi 
endurgjöf  og leiðsögn og hjálpa kennara að fylgjast með þroska 
nemanda og námsframvindu (bls 219).



Mikilvæg atriði í 

leiðsagnarmati

1. Skýra og skilja tilgang námsins og hvað er til marks um að 
árangur hafi náðst.

2. Skipuleggja árangursríkar umræður, viðfangsefni og verkefni 
sem geta varpað ljósi á það nám sem fram fer.

3. Að veita endurgjöf  sem er hvetjandi og fleytir nemandanum 
áfram. 

4. Að virkja nemendur þannig að þeir geti aðstoðað hvern 
annan.

5. Að virkja nemendur sem eigendur og ábyrgðarmenn fyrir 
eigin námi ( Dylan Wiliam og Siobhán Leahy, 2015)



Mikilvæg atriði í 

leiðsagnarmati



Um endurgjöf

• Endurgjöf  sem beinist einkum að því hvort 

nemendur eru góðir eða slæmir t.d. með því að gefa 

stig, einkunnir eða röðun er ekki vænleg til árangurs.  

• Þegar endurgjöfin beinist ekki að einstaklingnum 

heldur viðfangsefninu og styrkleikum og veikleikum 

við úrlausn þess og hvað má gera til að bæta 

úrlausnina þá er hún mun vænlegri til árangurs. 



Um endurgjöf

• Það eina sem skiptir máli varðandi endurgjöf  er það 
hvernig viðtakandinn bregst við.

• Endurgjöf  – sama hversu góð hún er – sem 
nemendur bregðast ekki við er tímasóun. 

• Lykilatriði er að byggja upp gott samband við 
nemendur þar sem gagnkvæmt traust ríkir.

• Endurgjöfin þarf  að ganga út frá nemandanum – það 
sem fær einn til að leggja harðar að sér getur leitt til 
þess að annar gefist upp. 



Fjórðungsreglan

Ekki gefa endurgjöf á allt sem nemendur gera.

• Gefum góða endurgjöf á um fjórðung verkefna

• Skimum um fjórðung

• Notum jafningjamat og sjálfsmat fyrir hina tvo

fjórðungana

Tíma kennarans er betur varið í að undirbúa

kennsluna.



Hvernig vitum við að nemendur hafa lært 

og hvað þeir hafa lært?

Hvernig getum við greint að nám hafi átt sér stað?

• Spurningar

• Samræður m.a. mistök

• Hlustun

• Verkefni og lausnir

• Hegðun



Opnar og lokaðar spurningar 

• Kennarar spyrja margra spurninga. 

• Lokaðar spurningar algengar í stærðfræði, þar sem beðið 
er um eitt svar sem byggist á þekktum staðreyndum. 

• Opnar spurningar fela í sér möguleika á að örva hugsun 
og færni í röksemdafærslu

• Góðar spurningar –

• nám felst í að svara þeim  

• oft koma mörg svör til greina eða margar leiðir að 
niðurstöðu. 

• kennari lærir um hvern nemanda frá tilraun hans til að svara. 



Þekking nemenda

• Framsetning spurninga og verkefna hefur áhrif  á hvaða 
upplýsingar kennari fær um þekkingu og hugsun 
nemenda. 

• Nemendur læra fljótt að svara með því að reikna saman 
stærðir og því fylgir ekki endilega skilningur. 

• Jane getur auðveldlega reiknað rétt ummál og flatarmál 
rétthyrninga en þegar hún fær dæmið: 

• Ég ætla að búa til rétthyrningslaga garð. Ég á 30 metra af  
girðingarefni. Hvert gæti verið flatarmál garðsins míns?

• Nú finnst Jane að hana vanti frekari upplýsingar til að 
geta svarað. Hvað segir það okkur um skilning hennar? 



Góðar spurningar – verðug 

verkefni

• Að búa til góðar spurningar –

• 1. afmarka efnissvið

• 2. hugsa um lokaða spurningu og svara henni

• 3. búa til opna spurningu

• Sjá dreifildi úr bók, bls. 1-15 - Skoðið bls. 7-9

• Veljið ykkur hugtak – efnissvið og skapið góða 

spurningu sem myndi henta fyrir nemendahóp ykkar.



Að nota góðar spurningar í 

kennslu

1. búa til spurningu

2. vinna nemenda með góða spurningu

3. bekkjarumræður um góðu spurninguna

4. samantekt kennarans

Góð spurning: 

Tveir fimmtu (2/5) nemenda í skóla nokkrum taka á hverjum 
degi bók að láni á bókasafni skólans. Hve margir nemendur 
gætu verið í skólanum og hve margir þeirra taka bækur á 
bókasafninu á hverjum degi?

• Veltið þessari spurningu fyrir ykkur. Hvaða lausnir finnið 
þið?



Stærðfræðikennsla

• Bókin: Good Questions for Math Teaching eftir 

Peter Sullivan og Pat Lilburn, 1. – 7. bekkur

• Sérstakir kaflar um nokkur efnissvið stærðfræðinnar:

• Tölur

• Mælingar

• Rými

• Líkur og tölfræði



Mælingar

Skoðið dæmi um flatarmál

• 1. – 3. bekkur – Reynsla- lýsa fleti með því að snerta og skoða, þekja fleti 
með alls kyns flötum hlutum, meta og raða flötum eftir stærð út frá 
óbeinum eða beinum samanburði. 

• 4. – 5. bekkur – Reynsla - velja hentuga einingu við samanburð og 
mælingu, beita nákvæmni, nota beinan og óbeinina samanburð við 
samanburð og röðun flata eftir stærð, bæta mat á flatarmáli. 

• 6. – 7. bekkur – Reynsla – skilja mikilvægi staðlaðra eininga, nota 
hentugar mælieiningar, finna og búa til ólíka hluti með t.d. Flatarmál það 
sama en ummál ólíkt, lýsa tengslum milli lengdar, breiddar og flatar, mæla 
og bera saman flatarmál rétthyrninga með ferningum. 

Hvernig fær kennarinn upplýsingar um stöðu nemenda og hvernig getur hann 
leitt þá áfram?



Algeng mistök

• Of margar einfaldar og ómikilvægar spurningar

• Spurning sett fram og kennari svarar

• Einfalda spurningu ef  nemendur svara ekki um hæl

• Spyrja spurninga sem henta sterkari nemendunum eða ákveðnum hópi nemenda

• Spyrja margra spurninga í einu

• Spyrja lokaðra spurning með einu réttu/röngu svari mögulegu

• Biðja nemendur að giska á hvað ég er að hugsa um

• Dæma svör nemenda með orðum eins og, vel gert, næstum því, ekki alveg hvetur nemendur ekki til að setja fram 
nýjar hugmyndir

• Nemendur fá ekki tíma til að hugsa eða ræða áður en þeir eiga að bregðast við

• Hunsa röng svör og halda áfram



Leiðir

Einn, fleiri, allir

Að spyrja spurninga eflir sjaldan umræður. Hvað getur hvatt til 
samræðna og ígrundunar? 

Námsdagbækur

Að hlusta á svör nemenda ekki til að dæma heldur til að túlka, 
(áhugi á að vita hvað nemandi er að hugsa ekki hvort svarið er 
rétt)

Gefa nemendum tækifæri á að vinna sjálfstætt – ekki taka námið 
frá nemendum

Verkefni sem afhjúpa þekkingu, misskilning, hæfni...



Leiðir

• Hvernig gengur bekknum? Kosning, skoðun, mat. Nota má spjöld, Kahoot eða 
annað.

• Beina sjónum að afmörkuðum þáttum, td. Er bekkurinn á réttu róli? Er einhver 
nemandi sem þarf  sérstaka athygli?

• Útgöngumiði – nafnlaus – nota til að taka ákvarðanir um kennslu

• Spjöldin góðu – plöstuð spjöld og túss – verður mjög sýnilegt

• Fjögur horn, saman þeir sem eru sammála

• Sammála, ósammála, vantar fleiri upplýsingar

• Raða sér eða miðum á línu eða í tvívítt form

• Nemendur skrifa satt og ósatt t.d. Fullyrðingar



Að læra af mistökum

• Það er ekki hægt að læra án þess að gera mistök.

• Það að velta fyrir sér mistökum tengist hugarfari vaxtar. 

• Það að ræða um mistök getur hjálpað nemendum við að

átta sig á forhugmyndum (misconceptions) sínum. 

• Glíma og það að gera mistök er mjög mikilvægt – þar

felast námstækifærin (Boaler,2015). 



Hugmynd

• Að skoða verkefni nemenda t.d. próf og finna

uppáhaldsmistökin – deila þessum mistökum með

nemendum og nota í umræðum

• Hvers vegna þessi mistök?

• Á hverju byggja þau?

• Hvað má læra af þeim?



Verkefni til skoðunar

• What´s right about wrong numbers. Learning from 

math mistakes, grades 4-5

• Nancy C. Anderson - 2017



Verkefnin

• Viðfangsefni nemenda bera með sér ákveðnar hugmyndir 
um það hvað stærðfræði er og hvað felst í því að iðka 
stærðfræði.

• Helstu tækifæri nemenda til að fást við stærðfræði eru 
bundin viðfangsefnum sem þeir glíma við í skólastofunni. 
Því er mjög mikilvægt að huga vel að eðli og gerð þeirra.

• Þau verkefni sem nemendur fá til að glíma við gera
mismiklar vitsmunalegar kröfur til þeirra og gefa
kennurum mismiklar upplýsingar um þekkingu, hæfni og
leikni



Vitsmunalegar kröfur

Litlar kröfur

• Að eiga að muna niðurstöður

• Að eiga að framkvæma aðferðir án þess að tengja þær við 
röksemdafærslu eða við undirliggjandi hugtök

Miklar kröfur

• Að geta tengt saman aðferðir þannig að það hafi 
merkingu og að þær tengist viðeigandi hugtökum

• Að beita stærðfræðilegri hugsun



Fjórir fjarkar

• Getur þú búið til allar tölur mill 1 og 20 með því að

nota eingöngu fjóra fjarka og hvaða aðgerð sem er?

• Er hægt að búa til hverja tölu á fleiri en einn veg?

• Er hægt að fara hærra en 20 

• Getur þú notað 4 fjarka og búið til neikvæða heila

tölu?



• Hvað getur þú búið til marga mismunandi

rétthyrninga með flatarmálið 24 cm2

• En ef flatarmálið er 25 cm2     

• En ef flatarmálið er 23 cm2     



Gerð viðfangsefna

1. Getur þú opnað verkefnið þannig að það stuðli að fjölbreyttum
aðferðum, leiðum og framsetningu.

2. Er hægt að breyta verkefninu þannig að það bjóði upp á
rannsóknarnálgun?

3. Er hægt að leggja fyrir viðfangsefnið áður en aðferð er kennd? 

4. Er hægt að gera verkefnið myndrænt?

5. Er hægt að lækka þröskuldinn – gera verkefnið aðgengilegt öllum en þó
þannig að það gefi möguleika á dýpri stærðfræðilegum pælingum?

6. Geturðu bætt við þeirri kröfu að nemendur þurfi að sannfæra aðra og
færa rök fyrir lausnum sínum (Mahtematical mindset - Boaler, 2015)



Sniðugt trikk eða leið sem

getur stuðlað að skilningi?

• Japönsk margföldun????

Þetta gengur á fésbók þessa dagana

• Margfaldað með því að draga línur

Þetta gekk fyrir nokkrum árum – má finna mörg fleiri

dæmi á youtube

https://www.facebook.com/fantasticworld/videos/857249911123563/?fref=gs&dti=531043490257739&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=0SZw8jpfAk0


• Hér hefur verið gerð tilraun til að

sýna betur í hverju þessi aðferð

felst. 

• Mikilvægt er að ræða um efnið

þannig að nemendur átti sig á að

þar sem eru grænir punktar er

verið að margfalda saman

einingar,þar sem er rautt og grænt

er verið að margfalda saman tug og

einingu og rauðu punktarnir sýna

tug sinnum tug. 

• Það er aldrei vænlegt að kenna

aðferð án skilnings. 



Dylan William

• Heimasíða - http://dylanwiliam.org/

• The classroom experiment – 1. hluti

• The classroom experiment – 2. hluti

• The secret of  effective feeback

http://dylanwiliam.org/
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=J25d9aC1GZA&feature=youtu.be
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=1iD6Zadhg4M
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=e_En4G7Vt_Y&t=3s


Leiðir við leiðsagnarmat

• http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional

_Tools/60FormativeAssessment.pdf

• Mathematics Formative Assessment. 75 practical 

strategies for linking assessment, instruction, and 

learning ( Page Keele og Cheryl Rose Tobey, 2011;  

Corwin og NCTM)

http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional_Tools/60FormativeAssessment.pdf

