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Formáli 

Ritgerðin er meistaraprófsverkefni til M. Ed. gráðu í náms- og kennslu-

fræði með áherslu á upplýsingatækni og miðlun frá Háskóla Íslands. 

Vægi ritgerðarinnar er 20 ECTS einingar. Er hún lokaþáttur 

framhaldsnáms sem hófst haustið 2001. Áhersla í náminu hefur allan 

tímann verið á nýtingu tölvu- og upplýsingatækni í skólastarfi með 

sérstakri áherslu á stærðfræði og kennslu hennar enda hefur 

stærðfræðikennsla verið vettvangur minn síðastliðin tuttugu ár. Það er því 

eðlilegt framhald að koma að vefverkefninu Stærðfræðileikar sem er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar en það snérist um að flétta stærðfræðina 

saman við tölvu- og upplýsingatækni. 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég notið dyggrar aðstoðar leiðbeinenda 

minna, þeirra Sólveigar Jakobsdóttur og Meyvants Þórólfssonar, og kann 

ég þeim báðum bestu þakkir fyrir. Samstarfskonu minni við tilurð og 

framkvæmd Stærðfræðileikanna, Þorbjörgu Þorsteinsdóttur, kann ég líka 

bestu þakkir fyrir frábært og lærdómsríkt samstarf. Þá þakka ég 

fjölskyldu minni aðstoð og umburðarlyndi á undangengnum misserum.  

 

 



 

4 



 

5 

Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til meistaragráðu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands er netverkefnið Stærðfræðileikar tekið til skoðunar en það fólst í 

þrautakeppni í stærðfræði sem fram fór á Netinu vorið 2009 fyrir 

nemendur í fjórða til tíunda bekk grunnskóla á Íslandi. Markmið þessa 

verkefnis er að leggja mat á Stærðfræðileikana til að sjá helstu kosti og 

annmarka við gerð og framkvæmd þeirra. Í því ljósi eru stærðfræðiþrautir 

leikanna flokkaðar með tilliti til nokkurra þátta og viðhorf þátttakenda í 

leikunum skoðað með spurningakönnun sem lögð var fyrir strax að 

leikunum loknum. Fjöldi þátttakenda í Stærðfræðileikunum var um 700 

en 92 svöruðu könnun (sjá viðauka 1). Einnig er gefinn gaumur að þeim 

takmörkunum sem vefumhverfi, eins og notað var við Stærðfræðileikana, 

gerir við val og framsetningu þrautakeppni á Netinu. Jafnframt er hugað 

að gildi þrautalausna í stærðfræði og rannsókna á fræðasviðinu. Megin 

rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: „Hverjir voru kostir og 

hverjir voru annmarkar Stærðfræðileikanna?“ 

Niðurstöður úr matsþáttum gefa til kynna að þátttakendur í 

Stærðfræðileikunum hafi almennt verið ánægðir og hafi hug á að taka þátt 

aftur verði það í boði. Flokkun á þrautunum gefur til kynna að 

vefumhverfi Stærðfræðileikanna hafi takmarkað val á viðfangsefnum 

ekki síst í ljósi þess að svör við þrautum kölluðu á einungis eitt rétt svar 

við hverri þraut utan einni. Einnig kemur í ljós að þátttakendur unnu 

verkefnin að mestu leyti einir og fengu frekar aðstoð heima en hjá 

félögum eða í skólanum. Fyrirkomulag leikanna bauð því ekki upp á 

miklar umræður um lausnir og lausnarleiðir þrautanna sem telst miður. 

Verkefnið ætti að varpa ljósi á eðli og möguleika þrautakeppni í 

stærðfræði á Netinu. Vonandi getur það orðið hvatning til að halda áfram 

á þeirri braut þar sem tekið verði mið af niðurstöðum verkefnisins. 
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Abstract 

In this Master's thesis for The University of Iceland - School of 

Education, the online project Math Games is examined. Math Games is a 

challenge competition in maths, which took place online in spring 2009 

for grades 4-10 in elementary/lower secondary school in Iceland. The 

purpose of the thesis is to evaluate the Math Games to discover both the 

merits and the faults of its design and operation. With that in mind the 

math challenges are categorised considering various elements and the 

participants' views are inspected through a questionnaire the participants 

completed after participating in the Games. The number of participants in 

the Math Games was around 700 and 92 completed the questionnaire. 

The value of problem solving in math is examined and the effects of the 

online environment on the formation and choice of math challenges were 

considered.. At the same time, the value of problem solving in maths and 

research in the field is looked into. The main research question is: “What 

are the advantages and what are disadvantages of the Math Games?” 

The results of the evaluation indicate that the Math Games' 

participants were generally satisfied and were interested in taking part in 

future Games. The categorising of the challenges suggests that the online 

environment limits the possibilities of type of challenges, especially 

because there was only one correct answer to each problem. The 

participants usually worked alone and rather got help from home than 

from school or from their friends. Therefore the arrangement of the 

games did not motivate discussion about problem solving, which can be 

considered negative. 

It is the writer's hope that this evaluation project illustrates more 

clearly the nature and possibilities of an online challenge competition in 

maths and motivates the recurrence of such competitions. The results of 

this project can be used to improve the design of such competitions. 
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1 Inngangur 

Hvernig flutt var yfir á  

úlfur, lamb og heypokinn?  

Ekkert granda öðru má  

eitt og mann tók báturinn. 

Þessa vísu kenndi amma mín mér þegar ég var ungur að árum. Ekki 

minnist ég þess að við höfum mikið rætt um stærðfræðilegt innihald eða 

það hvernig ætti að koma karli, skepnum og heyi yfir ána. Vísuna þá arna 

hefur síðan alloft rekið á fjörur mínar bæði í skóla og utan hans og er 

hana að finna í fyrsta bindi af bókinni Íslenskar gátur, skemtanir, 

vikivakar og þulur sem þeir Jón Árnason og Ólafur Davíðsson (1887) 

söfnuðu en á sér miklu eldri rætur (Kristín Bjarnadóttir, 2010). Þrautir 

sem reyna á stærðfræðilega hugsun og röksemdir eru því ekki nýjar af 

nálinni.  

Í því verkefni sem hér um ræðir er ætlunin að meta netverkefnið 

Stærðfræðileikar en svo nefndist verðlaunasamkeppni fyrir nemendur í 

grunnskólum landsins sem fram fóru á Netinu vorið 2009 þar sem 

nemendur fengu tækifæri til að glíma við stærðfræðilegar þrautir. Í þeim 

tilgangi að meta verkefnið eru stærðfræðiþrautir leikanna flokkaðar með 

tilliti til nokkurra þátta og viðhorf þátttakenda í leikunum skoðað. Einnig 

er gefinn gaumur að þeim takmörkunum sem umhverfi, eins og notað var 

við Stærðfræðileikana, gerir við val og framsetningu þrautakeppni á 

Netinu. Jafnframt er hugað að gildi þrautalausna í stærðfræði. Út frá þeim 

niðurstöðum eru síðan settar fram hugmyndir um breytingar á eðli þrauta 

og fyrirkomulagi viðlíka þrautakeppni verði slík keppni endurtekin. 

Ástæður fyrir vali á þessu viðfangsefni eru nokkrar. Strax á námsárum 

fyrir 20 árum kynntist ég tölvunotkun í kennslu stærðfræði sem fólst í því 

að nota forritunarmálið Logo við kennslu í rúmfræði. Sumarnámskeið á 

Akranesi 1991 undir leiðsögn Brian Harvey kennara við Berkeley 

háskólann ýtti enn frekar undir áhuga á að gera tilraunir með að nota 

tölvutækni í kennslu. Nokkru síðar eða veturinn 1998–1999 tók ég þátt í 

námskeiðinu Heilabrot og hugkvæmni sem skipulagt var af Önnu 

Kristjánsdóttur kennara við Kennaraháskóla Íslands en það fólst í því að 

lesa fræðilegt efni um þrautalausnir í stærðfræði en jafnframt að prófa 

slíka nálgun í kennslu með heilum námshópum. Seinna þegar gafst kostur 

á þátttöku í norrænu stærðfræðikeppninni Kapp Abel fékk ég mína 
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nemendur til að taka þátt. Auk þess hef ég verið félagi í bandarísku 

stærðfræðikennarasamtökunum National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) frá 1993 og þar með verið áskrifandi að tímaritum 

félagsins sem hafa oft vakið upp hugrenningar um margvíslega 

möguleika sem brydda mætti upp á í stærðfræðikennslu.  

Á þeim tíma höfðu ýmsar hræringar átt sér stað í kennslu í stærðfræði. 

Notast hefur verið við þrenns konar námsefni á þessu tímabili og 

sömuleiðis hafa námskrár breyst, ekki síst með tilliti til áherslu á 

þrautalausnir.  

Í framhaldsnámi mínu til meistaraprófs hefur áherslan verið á sviði 

tölvu- og upplýsingatækni. Stærðfræðin hefur þó aldrei verið langt undan 

og flest verkefni í meistaranáminu tengjast samþættingu upplýsingatækni 

við stærðfræðina. Má því segja að Stærðfræðileikarnir hafi verið rökrétt 

framhald af starfsvettvangi mínum og námi undangenginna ára. 

Lokaverkefni sem tvinnar þetta saman og hverfist um gildi þrautalausna í 

stærðfræði er því bæði rökrétt og spennandi viðfangsefni. 

Á undangengnum áratugum hafa hugmyndir manna um nám í 

stærðfræði breyst töluvert og sér þess stað í námskrám og námsefnisgerð. 

Einn af þeim þáttum sem fengið hafa aukið vægi eru þrautalausnir. Þær 

komust verulega í umræðuna eftir árið 1945 þegar ungverski 

stærðfræðingurinn George Pólya gaf út bók sína How to solve it þótt 

megináherslan á gildi þeirra kæmi fyrst fram í ritinu Agenta for action 

sem NCTM gaf út árið 1980. Sú áhersla byggði á rannsóknum á 

fræðasviðinu árin þar á undan. Þrautalausnir voru mikið rannsakaður 

vettvangur allt fram undir síðustu aldamót en nokkuð hefur dregið úr 

rannsóknum seinustu árin (Lester, 1994; Schoenfeld, 2007; Yee, 2002; 

Voskoglou, 2008).  

Í þrautalausnum glíma nemendur gjarnan við opnar þrautir þar sem 

iðulega er hægt að fara mismunandi leiðir til að finna réttu lausnina. Slík 

vinna er heppilegur farvegur til að láta nemendur spreyta sig á 

fjölbreyttan hátt og er líkleg til að auka áræðni og þor til að takast á við 

margvísleg verkefni í skóla sem og á öðrum vettvangi. 

Þessum hugmyndum má sjá stað í stærðfræðihluta aðalnámskrár en 

þar segir að nemendur eigi að fá tækifæri til að vinna að raunhæfum 

verkefnum og fá tækifæri til að glíma við stærðfræðiþrautir. Jafnframt er 

lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að fást við viðfangsefni þar sem 

lausnir liggja ekki í augum uppi (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 
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2007). Þessar áherslur má líka sjá hjá NCTM og er gjarnan vísað til skrifa 

á þeirra vegum í þessu sambandi, sér í lagi ritsins Principles and 

standards for school mathematics (NCTM, 2000). 

Þótt áhersla á þrautalausnir í stærðfræði hafi vaxið hérlendis að 

minnsta kosti ef litið er til námskrár þá er engu að síður mun meiri 

áhersla á þrautalausnir í skólum í Suðaustur-Asíu, til að mynda í Japan, 

Kóreu og Singapore svo dæmi séu nefnd. En þetta eru lönd sem hafa 

komið vel út í alþjóðlegum samanburðarrannsóknum eins og PISA um 

stöðu nemenda í stærðfræði sem og í þrautalausnum. Þessir þættir voru 

báðir til skoðunar í PISA-rannsókninni 2003 sem Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) stóð að og gerð verða 

skil síðar í þessari ritgerð (OECD, 2004). Í því ljósi er áhugavert að skoða 

á hvaða hátt námskrá í einu af þessum löndum, nánar tiltekið í Singapore, 

tekur mið af þrautalausnum. Þar kemur í ljós að þrautalausnir hafa verið 

kjarni námskrár í stærðfræði síðastliðin 20 ár og verður því lýst nánar hér 

á eftir. (Ministry of Education, Singapore, 2006a; Ministry of Education, 

Singapore, 2006b; Kaur og Yeap, 2002). 

Í þessari meistaraprófsritgerð er viðfangsefnið að meta kosti og 

takmarkanir Stærðfræðileikanna sem áður voru nefndir. Í þessu ljósi er 

eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

 Hverjir voru kostir og hverjir voru annmarkar 

Stærðfræðileikanna? 

Til að leita svara við þessari meginspurningu eru tvær undirspurningar 

hafðar í huga sem ættu að vísa enn frekar leiðina að settu marki:  

 Hverjir eru kostir og hverjar eru takmarkanir gagnvirkrar 

miðlunar þar sem verkefni,  lausnir og viðbrögð við þeim 

fara fram á Netinu? 

 Hvert er gildi þrautalausna í stærðfræði sem nemendur leysa í 

opinni keppni á Netinu? 

Þessar spurningar eru allar mikilvægar þegar reyna á að meta 

vefverkefni eins og Stærðfræðileikana. 

Uppbygging ritgerðinnar er þannig að hún skiptist í fimm þætti. Á 

eftir inngangi í kafla tvö er sagt frá tildrögum og markmiðum 

Stærðfræðileikanna, gerð er grein fyrir undirbúningi og framkvæmd 
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þeirra auk þess er tæknihlið vefumhverfisins lýst. Í kafla þrjú er fjallað 

um hvað þrautalausnir eru, sagt frá rannsóknum á sviði þrautalausna og 

sérstaklega valdar rannsóknir sem tengjast eðli þrauta og stöðu íslenskra 

nemenda á sviði þrautalausna. Auk þess fjallað stuttlega um 

samskiptahætti í netnámi. Í kafla fjögur er gerð grein fyrir þeim 

matstækjum sem beitt er við matið á Stærðfræðileikunum og í kafla fimm 

er unnið úr þeim matsþáttum. Í kafla sex eru niðurstöður metnar og svör 

við helstu niðurstöðum dregin saman.  
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2 Kynning á Stærðfræðileikunum  

Hér verður fyrst greint frá tildrögum Stærðfræðileikanna og því næst sagt 

frá helstu markmiðum þeirra. Þá er sagt frá undirbúningi leikanna auk 

þess sem gerð er grein fyrir tæknilegum atriðum í vefkerfinu sem hélt 

utan um keppnina á Netinu. Að lokum er framkvæmd leikanna gerð skil. 

2.1 Kveikjan að Stærðfræðileikunum 

Hugmyndin að Stærðfræðileikunum kviknaði í spjalli mínu og Þorbjargar 

Þorsteinsdóttur árið 2008 en við höfðum verið að vinna að svipuðum 

hugðarefnum misserin á undan, meðal annars því hvernig nýta mætti 

upplýsingatæknina og Netið við kennslu á ýmsum sviðum. Þorbjörg 

hafði, í gegnum vinnu sína í tungumálaveri Laugalækjarskóla, verið að 

vinna að hugtakalistum með skýringum sem mætti þýða á önnur 

tungumál, þar á meðal hugtökum í stærðfræði. Út frá þessum umræðum 

fór hugmyndin að Stærðfræðileikunum að þróast en hún var komin til 

vegna áhuga okkar á þrautalausnum í stærðfræði. Við ákváðum að í 

framhaldinu væri hægt að búa til efni á Netinu sem gæti hugsanlega verið 

í formi keppni sem brúaði bilið milli þeirra nemenda sem hafa íslensku 

sem móðurmál og hinna sem hafa önnur móðurmál. Þar gætu allir 

nemendur staðið jafnt að vígi án tillits til tungumálakunnáttu og þeirra 

þröskulda sem skilningur á rituðu máli setur nemendum við að leysa 

orðadæmi eða þrautir sem byggja á lesskilningi.  

Upp úr þessum vangaveltum þróaðist sú hugmynd að búa til keppni 

sem færi fram á Netinu þar sem nemendum í öllum grunnskólum á 

landinu gæfist kostur á að taka þátt og gætu keppt innbyrðis í því hverjir 

væru bestir í að leysa stærðfræðiþrautir. Heppilegt þótti að skipta svona 

keppni upp eftir aldri nemenda til dæmis með því að hafa þrjú aldursstig 

og velja þrautir sem hæfðu mismunandi aldri.  

Lykillinn að því að framkvæma þessar hugmyndir og útfæra keppni á 

Netinu var að styrkur fengist til að hrinda þessu í framkvæmd því það var 

ljóst strax í upphafi að þetta yrði kostnaðarsamt verk. Ekki væri nóg að 

búa til þrautirnar heldur þyrfti að búa til vefkerfi sem héldi utan um 

keppnina og ýmis önnur atriði. Við Þorbjörg unnum hugmyndina nánar 

og mótuðum umsókn okkar um styrki fyrir verkefninu um að búa til 

keppni í þrautalausnum í stærðfræði sem tæki mið af því að þátttakendur 

gætu allt eins haft annað tungumál en íslensku sem móðurmál. Sótt var 
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um styrki fyrir verkefninu og barst jákvætt svar frá Þróunarsjóði 

námsgagna sem styrkti verkefnið um 1.500.000 kr. en við höfðum sótt 

um 1.800.000 kr.  

Þessu til viðbótar hef ég í starfi mínu sem stærðfræðikennari á 

unglingastigi síðastliðna tvo áratugi fengið nemendur mína til að taka þátt 

í þrautalausnum í formi keppni. Fyrst í gegnum þátttöku mína í 

námskeiðinu Heilabrot og hugkvæmni veturinn 1998–9 undir stjórn Önnu 

Kristjánsdóttur (Anna Kristjánsdóttir, 1998). Þetta fólst í því að kennari 

fékk reglulega sendar þrautir sem nemendur höfðu glímt við og kennari 

fór síðan yfir. Síðan voru valdar úr nokkrar lausnir og sendar inn með 

tölvupósti til umsjónaraðila námskeiðisins. Viðbrögð við lausnum 

nemenda komu síðan til baka og þá voru valdar athyglisverðar lausnir og 

lausnarleiðir frá nemendum og þær ræddar með öllum hópnum. 

2.2 Markmið með leikunum 

Tilgangur Stærðfræðileikanna var að búa til fjölbreyttar stærðfræðiþrautir 

fyrir nemendur í grunnskóla hvort sem þeir hafa íslensku eða annað 

tungumál sem móðurmál. Var það gert með því að þýða þrautirnar en auk 

þess voru verkefnin hljóðsett. Voru þrautirnar þannig gerðar aðgengilegar 

á íslensku, ensku, dönsku og pólsku (Sjá viðauka 2). Auk þess var á vef 

Stærðfræðileikanna vísun á þýðingarvél sem bauð upp á möguleika á 

þýðingu á yfir 40 tungumál.  

Netverkefni eins og Stærðfræðileikarnir byggja á tveimur þáttum. 

Annars vegar byggir nálgunin að stærðfræðilegum viðfangsefnum á 

nýtingu þrautalausna en hins vegar er upplýsingatæknin nýtt við 

framsetningu og umgjörð leikanna. Gildi verkefnisins felst í mörgum 

atriðum eins og fram kemur í lokaskýrslu um leikana (Sveinn 

Ingimarsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir, 2009). Þar má nefna: 

 Þrautalausnir hafa fjölþætt gildi og lærdómur nemenda getur 

falist í því að beita og læra ákveðna aðferðafræði, skipulag, 

framsetningu og hugtök. 

 Nemendur þjálfast meðal annars í rökhugsun, úrlausn 

verkefna og framsetningu lausna. 

 Verkefni á Neti nær til allra nemenda óháð búsetu. 



 

19 

 Verkefnið tengir skólastarf og daglega notkun nemenda á 

netmiðlum. 

 Verkefnin tengjast daglegu og fjölmenningarlegu lífi 

nemenda. 

 Nemendur nýta kosti upplýsingatækninnar við framsetningu 

og skil lokaverkefnis. 

 Stærðfræðileikarnir hvetja til þátttöku og efla umræðu um 

stærðfræði. 

(Sveinn Ingimarsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir, 2009). 

2.3 Undirbúningur við gerð leikanna 

Vinna við undirbúning Stærðfræðileikanna hófst árið 2008 upp úr 

umræðum okkar Þorbjargar Þorsteinsdóttur kennara. Í fyrstu var þetta 

aðallega óformlegt spjall og hugmyndavinna en síðar þróaðist það yfir í 

nánari útfærslu Stærðfræðileikanna. Þegar að ljóst varð að ekki fengist 

allur sá styrkur sem við sóttum um tókum við ákvörðun um að móta 

keppnina fyrir tvö aldursstig nemenda en sleppa yngsta stiginu. Keppnin 

væri annars vegar fyrir nemendur í 4.–7. bekk og hins vegar fyrir 

nemendur í 8.–10. bekk. Út frá þessum ramma var farið að vinna umgjörð 

og þrautir leikanna.  

Það fyrsta sem hugað var að var að finna efni í stærðfræðiþrautirnar. 

Bæði var leitað í íslensku efni eftir hugmyndum en einnig voru pantaðar 

erlendar bækur með margvíslegum þrautum sem komu að gagni við gerð 

dæmanna. Jafnframt var fljótlega farið að huga að vefkerfi fyrir keppnina 

og í því sambandi var efnt til samstarfs við Árna Björgvinsson hjá 

fyrirtækinu Artor.is en hann hefur komið að ýmsum verkefnum þar sem 

upplýsingatækni er nýtt við kennslu meðal annars á Netinu. Hann gat því 

nýtt sér ákveðnar veflausir sem hann hafði unnið áður en lagaði þær að 

fyrirkomulagi Stærðfræðileikanna. Þetta gerði það að verkum að 

forritunarþáttur um umgjörð leikanna varð mun minni en ella sem þýddi 

heilmikinn fjárhagslegan sparnað fyrir verkefnið. Vinnan við vefkerfið 

hófst á þarfagreiningu þar sem farið var í gegnum hvaða kröfur þyrfti að 

gera til vefumsjónarkerfisins svo það gæti haldið utan um svona keppni. 

Jafnhliða þessu var námskrá í stærðfræði fyrir grunnskóla skoðuð með 

tilliti til þess að skoða hvaða efnisþáttum þrautirnar gætu tengst. Var 

sérstaklega hugað að inntaksþáttum námskrár og reynt að láta val á 
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þrautum tengjast sem flestum inntaksþáttum en jafnframt var haft í huga 

að taka mið af fjölmenningarlegum atriðum. Fyrirkomulag keppni var 

mótað og ákveðið að hafa níu þrautir auk eins lokaverkefnis fyrir hvort 

aldursstig í keppninni. Í nokkrum tilvikum voru sambærilegar þrautir 

lagðar fyrir yngra og eldra stig en þrautirnar þá aðlagaðar svo þær væru 

aðgengilegar fyrir hvort aldursstig. Þannig voru gerðar meiri 

stærðfræðilegar kröfur til eldri hópsins. Frumútgáfur þrauta voru sendar 

til yfirlestrar meðal annars til kennara á miðstigi sem hefur reynslu af því 

að kenna stærðfræði og vinna með þrautir með nemendum. Fundað var 

með forvígismönnum Tungumálavers Laugalækjarskóla um þeirra 

aðkomu að verkefninu sem fólst meðal annars í að sjá um þýðingar og 

hljóðsetningu þrautanna og helstu grunnleiðbeiningar.  

Eftir að verkefninu hafði verið fundið nafnið Stærðfræðileikar var 

hugað að léni fyrir leikana og var á endanum valið lénið leikar.net þar 

sem leikar.is var ekki laust.  

Kynningarefni var sent í alla grunnskóla landsins. Útbúið var 

veggspjald í stærðinni A3 og það ásamt kynningarbréfi fór í póst í byrjun 

febrúar 2009. Auk þess var sendur tölvupóstur til kennsluráðgjafa, 

skólamálafulltrúa og á póstlista nýbúakennara til að kynna verkefnið. 

Þegar sá tími nálgaðist að leikarnir hæfust var auk þess send 

fréttatilkynning til stærstu dagblaða landsins. 

Gengið var frá þýðingum á þrautunum og helstu leibeiningum. Að 

þýðingum og hljóðsetningu kom starfsfólk Tungumálavers 

Laugalækjarskóla auk einstaklinga sem sáu um þýðingar á ensku og 

dönsku. Alls komu 14 manns að verkefninu með einum eða öðrum hætti. 

Þýðingar og hljóðsetningar voru á ensku, dönsku og pólsku auk þess sem 

þrautir voru líka hljóðsettar á íslensku. Notast var við skráarsniðið mp3 

fyrir hljóðskrárnar þar sem flestar tölvur ráða við slíkar skrár. 

Þegar mestallt efnið var tilbúið, þrautirnar og allar leiðbeiningar ásamt 

hljóðskrám og myndum sem sumar hverjar höfðu verið teknar í tengslum 

við verkefnið var hafist handa við að raða efninu upp á síður vefsins. 

Prófanir á vefkerfinu gátu þá líka hafist, bæði á stjórnendahluta kerfisins 

svo og notendaþættinum. Þá komu upp ákveðin vandamál við að 

vefkerfið væri hýst á vefsvæðinu leikar.net og var þá brugðið á það ráð að 

flytja efnið á artor.is/math/ og við það gekk betur að færa gögn á milli og 

fá vefkerfið til að virka. Líklegasta skýringin á þessu vandamáli er sú að 

samskipti gagnagrunnsins sem notaður var við þjónustuaðilann sem hýsti 

vefinn hafði ekki gengið sem skyldi. 



 

21 

2.4 Tæknileg lýsing á netumhverfi leikanna 

Við hönnun vefsins var haft í huga að hann væri einfaldur og 

aðgengilegur fyrir notendur. Notast var við hugbúnaðinn Visual Studio 

2005 við gerð vefsins sem styðst við .net framework 2.0 frá Microsoft. 

Öll gögn vefsins voru geymd í Access gagnagrunni. Kóði vefsins er 

skrifaður í VB.NET og HTML.  

Til að fá gleggri yfirsýn yfir skipulag vefsins eru settar upp tvær 

yfirlitsmyndir. Önnur sýnir skipulag vefsins (Mynd 1). Á hinni sést 

skipulag þess sem fer með stjórn verkefnins (Mynd 2). 

 

 

Mynd 1. Flæðirit yfir uppbyggingu vefsins 

Til að glöggva sig betur á vefkerfinu er teiknað upp flæðirit af stjórnborði 

umsjónaraðila en það sýnir á fljótvirkan hátt að kerfið var fremur einfalt í 

uppbyggingu og aðgengilegt. 
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Mynd 2. Yfirlitsmynd um aðgang stjórnenda leikanna og skipulag vefkerfis 

Á forsíðu leikanna stofnuðu þátttakendur aðgang með því að skrá netfang 

og búa síðan til lykilorð. (Sjá mynd 3). Þá stofnaðist aðgangur tengdur 

netfangi og nafni sem opnaði nemendum leið til að taka þátt í leikunum. 

Á forsíðu eftir innskráningu birtist líka stigagjöfin eftir að keppnin fór af 

stað. Þannig gátu þátttakendur fylgst jafnharðan með stigagjöfinni en 

vefkerfið reiknaði út stigin um leið og tíminn til að svara þrautinni rann 

út. Lausn við hverri þraut birtist um leið og tími til að svara rann út. 
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Mynd 3. Forsíða af vef leikanna en hún sýnir viðmótið sem blasti við 

þátttakendum 

2.5 Framkvæmd leikanna 

Stærðfræðileikarnir hófust 2. mars 2009 en þá var opnað fyrir 

innskráningu og fyrsta þrautin varð sýnileg á vef keppninnar. Fylgst var 

með innskráningum strax um morguninn og brugðist við þegar vandamál 

komu upp við innskráningu þátttakenda. Jafnframt fóru að berast 

tölvuskeyti með ýmsum fyrirspurnum sem reynt var að svara jafnóðum. 

Lokið var við að útbúa lausnir við þrautunum en þær birtust um leið og 

lokað var fyrir að svara viðkomandi þraut. Svör voru birt á vefnum sem 

pdf-skjöl. 

Í fimm vikur birtust tvær nýjar þrautir vikulega á vef keppninnar, á 

mánudögum og fimmtudögum. Þrautirnar voru níu talsins og svo 

lokaverkefni. Hugsunin með lokaverkefni var að gefa þátttakendum færi 

á annarri nálgun og opnu verkefni. Svör við lokaverkefni þurfti að senda 

umsjónaraðilum í tölvupósti eða með hefðbundnum bréfapósti.  

Hver þraut var opin í eina viku áður en lokað var á að þátttakendur 

gætu sent svar. Svör þátttakenda voru borin saman við réttar lausnir í 

gagnagrunni og þannig var hægt að birta stig þátttakenda á vefnum um 

leið og lokað var fyrir svarmöguleika þrautar. Þátttakendur gátu því fylgst 
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með stöðu sinni jafnóðum og séð hvar í röðinni þeir voru. Í nokkrum 

tilvikum þurfti að færa inn stig nemenda handvirkt en það var þá helst ef 

aðstandendur þátttakenda hringdu eða sendu tölvupóst sem tengdist 

erfiðleikum við innskráningu.  

Undir lok keppninnar fóru svör við lokaverkefninu að berast og þegar 

allar lausnir lágu fyrir fórum við Þorbjörg yfir verkefnin, mátum þau og 

gáfum lokastigin í keppninni. Þau stig þurfti síðan að færa inn handvirkt í 

stigakerfi keppninnar. Við mat á verkefnunum var tekið mið af því 

hvernig stærðfræðin var nýtt við framsetningu, hvaða stærðfræði var 

verið að nota og hversu vel tókst að koma verkefninu á framfæri. En 

verkefnin voru með ýmsum hætti. Nokkrir útbjuggu glærusýningar á 

meðan aðrir skiluðu ritvinnsluskrám gjarnan með myndum. Og fáeinir 

sendu teikningar og uppdrætti með hefðbundnum pósti. Skil við 

lokaverkefni var tölvert dræmari en skil á öðrum verkefnum keppninnar. 
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3  Þrautalausnir og samskiptahættir í netnámi 

Í þessum kafla er fjallað á fræðilegan hátt um þrautalausnir og 

samskiptahætti í netnámi. Byrjað er á að skoða hvort hægt sé að 

skilgreina þrautalausnir á einn ótvíræðan máta. Í næsta hluta er rætt um 

gildi þrautalausna í stærðfræði og síðan sagt frá rannsóknum á 

þrautalausnum sem tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar á einn eða 

annan hátt. Loks er fjallað stuttlega um samskiptahætti í netnámi út frá 

líkani Terry Andersons. 

3.1 Hvað eru þrautalausnir? 

Hér er rétt að fjalla aðeins um það hvað þrautalausnir eru. Eru 

þrautalausnir eittthvað annað en verkefni eða dæmi? Anna Kristjánsdóttir 

segir skemmtilega sögu úr skólastofu sem varpar dálitlu ljósi á það 

hvernig börn geta nálgast viðfangsefni á ólíkan hátt. 

Fyrir nokkrum árum var ég stödd í skólastofu. Börnin voru 7 

ára og kennarinn var reyndur byrjendakennari. Ég sat við 

borð hjá fjórum börnum. Kennarinn var að segja barnasögu 

og gerði þar hlé á frásögninni þegar kom að því að skipta 

þurfti 28 hlutum jafnt milli fjögurra persóna í sögunni. Það 

var greinilegt að sagan var börnunum hugleikin og þau lifðu 

sig inn í hana. Þau gerðu viðfangsefnið að sínu og um stund 

var unnið á margvíslegan hátt við lausn þess. Ég sá suma 

standa upp, sækja sér kubba af mismunandi gerðum og nota 

þá til að búa til 2 tugi og 8 einingar. Sumir klufu svo tugina 

2 og skiptu einingunum upp og fundu þannig hve mikið kom 

í hlut hvers. Aðra sá ég fara og ná í litlar spilaplötur, telja 28 

af þeim og raða þeim upp á mismunandi vegu til þess að 

reyna að finna hvernig 28 gæti skipst jafnt milli fjögurra. 

Enn aðra sá ég búa til hugvitssamlegar teikningar sem sýndu 

stundum glöggan skilning á tugakerfinu og þá sérstaklega 

mun á tugum og einingum (Anna Kristjánsdóttir, bls. 7., 

1994) 

Þó þessi saga gefi ekki einhlítt svar við því hvað þrautalausnir eru, eða 

hvort við köllum eitthvert viðfangsefni þrautalausn, verkefni eða dæmi þá 
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er hún lýsandi fyrir eðli þrautalausna. Nemendur geta nálgast 

viðfangsefnið eftir ólíkum leiðum sem engu að síður skilar þeim 

niðurstöðum er byggja á skýrum rökstuðningi. En er til ein nákvæm 

skilgreining á þrautalausnum? Svo virðist raunar ekki vera þótt finna 

megi rauðan þráð í mörgum af þeim hugmyndum sem settar hafa verið 

fram. Ef skoðaðar eru hugmyndir um skilgreiningu á fyrirbærinu 

þrautalausn í stærðfræði koma samt fram ólík sjónarmið. Nefnt er að 

erfitt sé að henda reiður á nákvæmri skilgreiningu á þrautalausnum 

(Mamona-Downs og Downs, 2005) á meðan aðrir tilgreina að sumar eldri 

skilgreiningar séu úreltar vegna breyttrar sýnar á fyrirbærið þrautalausnir 

(Lesh og Zawojewski, 2003; Lesh, Zawojewski og Carmona, 2003; Lesh, 

Hammilton og Kaput, 2006;). Og í ljósi þess að margar mismunandi 

skilgreiningar eru notaðar segja Grugnetti og Jaquuet (2005) að almenn 

skilgreining á þrautalausnum í stærðfræði verði ekki sett fram.  

Víða er að finna útskýringar á því hvað felist í þrautalausnum í 

stærðfræði án þess að þar sé beint verið að skilgreina fyrirbærið. Ingvar 

Sigurgeirsson (1999) segir að orðið þrautalausn sé eins konar þýðing á 

enska hugtakinu „problem-solving“. Það feli í sér þjálfun nemenda í 

rökhugsun með því að fást við ýmis úrlausnarefni og finna lausnir eftir 

markvissum leiðum. Í riti bandarískra stærðfræðikennara, Principles and 

Standards for School Mathematics segir að þrautalausnir felist í því að 

fást við verkefni þar sem leiðin að lausninni er ekki ljós. Nemendur verði 

að nýta þekkingu sína á nýjan hátt eða sameina einstaka þætti í kunnáttu 

sinni til að geta fundið lausn en það hefur í för með sér að þeir þróa nýjan 

stærðfræðilegan skilning (NCTM, 2000). Schunk (2009) segir að 

þrautalausnir vísi til þess að nemendur þurfi að reyna á sig til að ná 

markmiðum námsins þar sem leiðin að lausninni sé ekki sjálfgefin. Kaur 

og Yeap (2009) vitna í Lester sem segir að þrautalausnir felist í að 

nemandi eða hópur fái verkefni sem þarf að leysa en hafi ekki fyrirfram 

vísa leið að lausninni til að fara eftir. Pólya (1981) lýsir þrautalausnum 

sem veginum út úr vanda sem stráður er hindrunum. Vegferðin til lausnar 

liggur ekki ljós fyrir í upphafi vinnunnar. Í öllum þessum skýringum á því 

hvað felist í þrautalausnum í stærðfræði kemur áherslan á leitina að 

lausninni skýrt fram og hvað hún feli í sér. 
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3.2 Þrautalausnir í stærðfræði 

Í fyrirlestri sem þýski stærðfræðingurinn David Hilbert (1900) hélt á 

alþjóðlegri ráðstefnu stærðfræðinga í París árið 1900 sagði hann meðal 

annars: „We feel within us the perpetual call: There is a problem. Seek its 

solution.“ Í lauslegri þýðingu segir hann að innra með okkur sé sú 

tilfinning stöðug að það sé eitthvert vandamál sem við þurfum að finna 

lausn á. Síðar á tuttugustu öldinni kom fram annar stærðfræðingur sem lét 

sig þrautalausnir mikið varða en það var George Pólya sem er sérstaklega 

þekktur fyrir þrautalausnir og hefur skrifað heilmikið um hvernig hvetja 

megi nemendur til að leysa þrautir og skipuleggja vinnu sína. Allt frá 

þeim tíma að Pólya skrifaði bók sína How to solve it árið 1945 hefur 

verið vitnað til skrifa hans og hugmyndum um þrautalausnir vaxið fiskur 

um hrygg. Þannig voru þrautalausnir í stærðfræði mikið rannsakaðar á 

síðustu áratugum tuttugustu aldar og enn gætir þeirra niðurstaðna í nýjum 

rannsóknum og umfjöllun um sviðið. 

Mikil áhersla kom fram um 1980 á gildi þrautalausna sérstaklega í 

ritinu Agenta for action (NCTM, 1980) en þar segir meðal annars að 

nauðsynlegt sé að þrautalausnir fái aukið vægi við nám í stærðfræði. Á 

það bæði við um hefðbundnar sem og óhefðbundnar þrautir. En eðli 

slíkra þrauta er ólíkt að því leyti að við þær fyrrnefndu er oftast beitt 

þekktum leiðum við lausn á meðan lausnarleiðir eru óljósari þegar fengist 

er við þrautir af síðarnefndu gerðinni (NCTM, 1980). Þessara sjónarmiða 

heldur síðan áfram að gæta í Curriculum and evaluation standards for 

school mathematics (NCTM, 1989) og í Principles and standards for 

school mathematics (NCTM, 2000). Þar er bent á mikilvægi þess að 

byggja upp nýja stærðfræðilega þekkingu í gegnum vinnu með 

þrautalausnir og að þrautir eigi uppsprettu bæði í stærðfræðilegu sem og 

öðru samhengi. Jafnframt er bent á mikilvægi þess að nýta fjölbreytni í 

vali á lausnarleiðum og ýta undir að nemendur séu meðvitaðir um eigin 

leiðir sem þeir eru vakandi yfir og geti endurskoðað eftir því sem 

kunnátta og færni breytist. Þess háttar færni einstaklinga hefur verið 

kölluð hugvitund, einnig nefnd námsvitund (e. metacognition) og hefur 

mikið verið skoðuð meðal annars í tengslum við þrautalausnir. 

Þessara sjónarmiða hefur víða gætt í námskrám og í námsefni meðal 

annars í Singapore (Ministry of Education 2006a, og 2006b) en þar hafa 

þrautalausnir verið meginkjarni í námskrá síðustu tvo áratugi. Á þessum 

tíma hefur námskráin verið endurskoðuð tvisvar en þrautalausnirnar eru 
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alltaf sá kjarni sem byggt er á. Þessum kjarna sem þrautalausnir skipa í 

námskránni í Singapore lýsa Kaur og Yeap (2009) á mynd 4. Hér eru 

tengd saman færni- og skilningshugtök stærðfræðinnar við hugtök 

námssálarfræðinnar sem undirstrika vel það samspil og þá víxlverkun 

sem þarf að eiga sér stað í námi í stærðfræði. Yee (2002) segir að 

þrautalausnir sem eru kjarni rammans sem lýst er á mynd 4 beri með sér 

að í gegnum vinnu með þrautalausnir nýtist stærðfræði á viðfangsefni 

sem eigi sér breiða uppsprettu í daglegu umhverfi nemenda. Einnig að 

verkefni eigi bæði að bjóða upp á skýrar leiðir til lausnar á 

venjubundnum þrautum (e. routine mathematical problems) en nemendur 

eigi líka að glíma við flóknari þrautir þar sem ekki sé leitað að rétta 

svarinu (e. open-ended), heldur komi mörg ólík svör til greina. Þessi 

vinnubrögð kalli á að nemendur noti viðeigandi stærðfræði sem tengist 

leikni og færni á ákveðnum sviðum. Einnig byggja nemendur upp ríkari 

hugtakaskilning. Til að leysa þrautir verða nemendur að kanna, rannsaka, 

skipuleggja, tengja saman, finna ástæður og álykta. Yee bætir því einnig 

við að til að verða góður í þrautalausnum þurfi einstaklingurinn að vera 

meðvitaður um hugsun sína og geta tileinkað sér nýjar leiðir á 

meðvitaðan hátt.  

 

Mynd 4. Rammi námskrár í stærðfræði í Singapore (Kaur og Yeap, 2009, bls. 4) 

Í námskrá í stærðfræði fyrir grunnskóla á Íslandi má einnig sjá aukna 

áherslu á breytt vinnulag. Þar má greina aukna áherslu frá námskránni 
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1989 til þeirrar, sem tók gildi 1999, á lausnarleit og röksemdafærslu 

ásamt tengslum við daglegt líf nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði, 1999). Jafnframt segir í lokamarkmiðum námskrár frá 2007 

að nemendur eigi meðal annars að hafa glímt við verkefni þar sem 

lausnarleiðir eru ekki ljósar strax í byrjun, hafi kynnst skipulegum 

lausnarleiðum og öðlast færni til að takast á við ýmiss konar þrautir. Í 

áfangamarkmiðum sömu námskrár er sagt mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að vinna einir að lausn þrauta en einnig að vinna með öðrum í 

hóp þar sem lausnarferlið er mikilvægt. Það að fá röng svör getur líka 

verið lærdómsríkt. Jafnframt er sagt að nemendur ættu að fá tækifæri til 

að semja eigin þrautir (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007). 

Áherslan er því greinilega fyrir hendi á þátt þrautalausna í námskránni 

og gildi þess að nemendur fáist við þrautir sem kalla á ólíkar 

lausnarleiðir. Pólya setti fram hugmyndir í bók sinni How to solve it 

(1973) um skrefin við lausnarferli þrautalausna. Þær hafa oft verið 

útfærðar síðan, meðal annars af Fan og Zhu (2007) og settar fram eins og 

sést á mynd 5. Sú framsetning er nokkuð svipuð framsetningu Sternbergs 

(2009) á ferlinu við þrautalausnir. 

 

 

Mynd 5. Líkan af ferli við lausnarleit stærðfræðiþrauta (Fan og Zhu, 2007) 
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Eitt sem styður það að þrautalausnir eigi erindi í stærðfræðinámi er 

samspil námskrár í stærðfræði og þeirra áhrifa sem hún hefur og þess 

veruleika sem nemendur búa við utan skólans. Þar eru nemendur að fást 

við aðra og oft flóknari þætti sem útheimta samspil margra atriða á 

hverjum tíma. Þetta benda Lesh og Zawojewski (2007) á og segja „there 

is a growing recognition that a serious mismatch exists (and is growing) 

between the low-level skills emphasized in test-driven curriculum 

materials and the kind of understanding and abilities that are needed for 

success beyond school“ (Lesh og Zawojewski, bls. 764). Í lauslegri 

þýðingu segja þau að það sé ósamræmi, sem fari vaxandi, milli 

prófamiðaðrar nálgunar í kennslu og þeirrar getu og færni sem nemendur 

þurfi að búa yfir til að takast á við lífið utan skólans.  

Allt frá því Pólya setti fram fyrstu hugmyndir sínar um þrautalausnir 

og gildi þeirra í stærðfræðinámi hafa fræðimenn fengist við rannsóknir á 

sviðinu. Um 1970 beindust þær að rannsóknum á námi í stærðfræði og 

námsaðferðum. Var þá oftast beitt aðferðum sem byggðu á að safna 

tölfræðilegum gögnum og bera síðan saman tvo hópa sem höfðu farið 

ólíkar leiðir í námi. Áratug síðar færðist áherslan meira yfir á að skoða 

þann ramma sem þrautalausnir móta um nám í stærðfræði og skoða 

sérstaklega hverjar ástæður væru fyrir því að sumum nemendum vegnaði 

vel við að vinna eftir leiðum þrautalausna á meðan öðrum vegnaði mun 

verr í slíkri vinnu. Lausnarferlið við að leysa þrautirnar var í brennidepli 

og algengustu rannsóknaraðferðir voru tilviksrannsóknir (e. case studies). 

Litlu seinna fara rannsóknir á hugvitund að verða umfangsmiklar og þá 

var spurt hvort hægt væri að byggja upp sterkari hugvitund með aðferðum 

þrautalausna. Einnig hér voru tilviksrannsóknir algengastar. Um og eftir 

1990 fóru að koma fram rannsóknir sem beindust að samspili 

námsaðferða í formi þrautalausna og því félagslega samhengi sem námið 

á sér stað í (Schoenfeld, 1992; Schoenfeld, 2007; Voskoglou, 2008). Upp 

úr aldamótum hefur dregið úr rannsóknum á þrautalausnum og hafa þær 

beinst meira að öðrum þáttum.  

Í þessari ritgerð er valið að segja frá rannsóknum sem tengjast 

greiningarháttum á þrautum Stærðfræðileikanna og síðan frá niðurstöðum 

PISA-könnunar Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) frá 2003. Þar var meðal annars könnuð staða 

íslenskra nemenda í stærðfræði og þrautalausnum (OECD, 2004). 
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Mikið er til af erlendum rannsóknum á þrautalausum en hér verður 

einungis sagt frá tveimur. Fyrir valinu verða rannsóknir sem beinast að 

eðli þrauta í námsbókum í Singapore. Ng (2002) og Zhu (2003) gerðu 

rannsóknir á námsbókum í stærðfræði fyrir grunnskóla í Singapore og 

greindu stærðfræðiþrautir með tilliti til ýmissa þátta. Í ljós kom að flestar 

þrautirnar voru lokaðar þ.e. einungis eitt svar var rétt, lausnarleiðir ljósar 

(e. routine) og fremur lítil tengsl voru við daglegt líf nemenda. Var í 

framhaldinu lagt til að í nýju efni yrði meiri áhersla á opnar þrautir, þ.e. 

mörg möguleg svör rétt, meira byggt upp á þrautum þar sem lausnarferlin 

væru flóknari (e. non-routine), þrautir væru um raunveruleg viðfangsefni 

og þær innihéldu stundum framandi atriði eða ófullnægjandi upplýsingar. 

Fan og Zhu (2007) segja að nýjar námsbækur taki greinilega nokkurt mið 

af þessum athugasemdum. 

Ekki fer mikið fyrir rannsóknum á þrautalausnum á meðal íslenskra 

skólabarna. Þó má lesa ákveðna hluti út úr PISA-rannsókninni sem fram 

fór 2003. Í henni voru þátttakendurnir 15 ára unglingar í 41 landi og var 

fyrst og fremst horft til stærðfræðinnar en einnig til lesskilnings og 

náttúrufræði. Þar til viðbótar voru þrautalausnir í víðum skilningi einnig 

til skoðunar þar sem reynt var að meta getu og hæfni í þrautalausnum 

þvert á námsgreinar. Ástæðan fyrir áherslunni á þrautalausnir var áhugi 

þátttökuþjóðanna á að sjá samhengi á milli lesskilnings, færni í 

stærðfræði og vísindum við hæfnina að leysa þrautir sem síðan tengjast 

daglegu lífi nemenda og ná út fyrir námsumhverfi skóla (OECD, 2004).  

Í niðurstöðum kemur í ljós að Ísland er í átjánda sæti yfir frammistöðu 

í þrautalausnum sem er rétt fyrir ofan miðju þátttökuþjóðanna (OECD, 

2004) á meðan íslenskir nemendur raða sér í ellefta sæti hvað 

frammistöðu í stærðfræði viðkemur (Almar Miðvík Halldórsson, Júlíus 

K. Björnsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004). Fram kemur í skýrslu hjá 

greinarhöfundum OECD (2004) að líkleg skýring á sterkari stöðu í 

stærðfræði á móti lakara gengi í lausn þrauta bendi til að kennsla í 

stærðfræði hafi ekki náð að virkja þá hæfileika sem þrautalausnir byggja 

á.  

Löndin þar sem nemendur ná bestum árangri bæði í stærðfræði og við 

þrautalausnir samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknarinnar eru mörg 

hver í Suðaustur-Asíu, lönd eins og Japan, Hong Kong og Kórea (Almar 

Miðvík Halldórsson, Júlíus K. Björnsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004; 

OECD, 2004). Þetta þarf ekki að koma á óvart því áhersla á þrautalausnir 
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í stærðfræði skipar ríkan sess í þessum löndum eins og sést til dæmis í 

námskrá í stærðfræði í Singapore.  

3.3 Samskiptahættir í netnámi  

Þegar horft er á skipulag netverkefnis eins og Stærðfræðileikanna vakna 

ýmsar spurningar um samskiptahætti. Hvernig voru samskipti kennara við 

nemendur, samskipti nemenda innbyrðis og samspil þeirra við 

viðfangsefnið, í þessu tilviki stærðfræðiþrautirnar?  

 

 

Mynd 6. Líkan Terry Andersons (lausleg þýðing) (Anderson 2008, bls. 61) 

Til að greina það er stuðst við líkan Terry Andersons (2008, bls. 61) eins 

og hann setur það fram í annarri útgáfu bókarinnar Theory and Practice 

of Online Learning (Mynd 6). Þar eru allir þættir sem að náminu koma 

tengdir saman í eitt líkan. Nemandi, kennari og viðfangsefni spila saman 

og eiga samskipti sín á milli á marga vegu. Nemendur fást við verkefni 
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sem kennari býr til. Samskipti nemenda geta verið einhver eða engin eftir 

því hvort um sjálfstætt nám (e. independent study) á einstaklingsgrunni er 

að ræða eða samvinnunám (e. collaborative learning). Allt fer það eftir 

skipulagi námsins hvort nemendur geta átt í samskiptum innbyrðis. 

Námið getur líka boðið upp á að nemendur hafi samskipti við kennara en 

það er þó ekki nauðsynlegt og fer eftir skipulagi og formi námsins. Komi 

fleiri en einn kennari að náminu geta þeir átt í samskiptum sín á milli. Öll 

boðskipti (e. communication) eiga það þó sammerkt að annað hvort eiga 

þau sér stað á rauntíma (e. synchronous) eða ekki (e. asynchronous). 

Hvort til verður vettvangur náms- og fræðasamfélags, stundum þýtt sem 

leitarsamfélag (e. community of inquiry), ræðst af samspili allra þeirra 

sem að viðfangsefninu koma og boðskiptunum sem eiga sér stað á milli 

þeirra. 

Hugtakið leitarsamfélag má útskýra sem hóp einstaklinga sem taka 

virkan þátt í gagnrýnni umræðu og skapa með því persónulega merkingu 

á ákveðnum hugmyndum eða þekkingu. Með því móti skapast 

sameiginlegur skilningur ef boðskiptin eru samstíga. Til að stuðla að 

myndun slíks leitarsamfélags er settur fram fræðirammi þar sem fléttast 

saman þrír þættir og eru þeir forsenda árangursríkrar námsreynslu. Þessir 

þættir eru: félagslegir, vitsmunalegir og kennslufræðilegir (Garrison, 

Anderson og Archer, 2000; Teaching and Learning Centre, 2007). 

Þættirnir eru sýndir á mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Einfalt líkan af þáttum sem mynda leitarsamfélag (Teaching and 

Learning Centre, 2007) 
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Halla Jónsdóttir (2010) veltir fyrir sér í hverju menntun felist og telur 

að samskipti séu mikilvægur þáttur menntunar. Þó ekki samskipti sem 

felist í einræðu kennarans, heldur gegni samræður milli nemenda 

innbyrðis og milli nemenda og kennara lykilatriði. Þessi sjónarmið kallast 

á við hugmyndir um að öflugt leitarsamfélag sé vettvangur fyrir farsælt 

námsumhverfi. 

Umgjörð sú sem leitarsamfélag er sett í (Sbr. Mynd 7) gefur gott 

tækifæri til að skilja betur samskipti sem eiga sér stað í námi á Netinu. 

Það er því gagnlegt verkfæri þegar kemur að því að skoða samskiptahætti 

allra sem að Stærðfræðileikunum komu. 
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4 Aðferð við mat á verkefni 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að Stærðfræðileikunum og reynt að 

leggja mat á hvernig til tókst við gerð þeirra, innihald og framsetningu. 

Skoðað er vandlega hvað gekk vel og hvers vegna en jafnframt horft til 

þess hvaða þættir hefðu mátt koma betur út, bæði hvað varðar umgjörð 

leikanna og í framkvæmd þeirra. Er því um matsverkefni að ræða fremur 

en formlega rannsókn, þótt tekið sé mið af aðferðafræði rannsókna.  

Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar er hverjir voru helstu 

kostir og hverjir voru annmarkar Stærðfræðileikanna. Ásamt þessari 

meginspurningu eru undirspurningarnar tvær sem leitast verður við að 

svara en í þeim er spurt hverjir séu kostir og hverjar takmarkanir 

gagnvirkrar miðlunar þar sem verkefni, lausnir og viðbrögð við þeim fara 

fram á Neti og hvert er gildi þrautalausna í stærðfræði sem nemendur 

leysa í opinni keppni á Neti? 

Til að leita svara við þessum spurningum um mat á 

Stærðfræðileikunum var stuðst við þrjár mismunandi leiðir og verður 

gerð nánari grein fyrir þeim í undirköflum hér á eftir en þær eru 

eftirfarandi. Í fyrsta lagi var unnið úr niðurstöðum netkönnunar sem lögð 

var fyrir þátttakendur leikanna strax að þeim loknum (Sjá viðauka 1). Í 

öðru lagi voru sjálfar þrautirnar, sem nemendur glímdu við, flokkaðar 

(Sjá viðauka 2). Það var gert með hliðsjón af inntaks- og 

aðferðamarkmiðum námskrár í stærðfræði, hvort þrautir hefðu einungis 

eitt rétt svar eða hvort mörg mismunandi svör hefðu verið möguleg. 

Einnig var athugað hvort leiðin að lausn þrauta væri fremur augljós strax 

við fyrstu sýn eða hvort hið gagnstæða ætti við og lausnarleiðin reyndist 

vera óljós. Jafnframt var greint hvort gert hefði verið ráð fyrir að 

þátttakendur í leikunum þyrftu að nálgast efni af Netinu til að leysa 

einstakar þrautir. Í þriðja lagi var stuðst við líkan Terry Andersons (2008) 

og það nýtt til að greina samskiptahætti sem áttu sér stað meðan á 

Stærðfræðileikunum stóð. 
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4.1 Mælitæki 

4.1.1 Netkönnun 

Við gerð netkönnunar var tekið mið af aðferðafræði rannsókna en 

aðferðum við rannsóknir er iðulega skipt upp í megindlegar og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Flestar spurningarnar í netkönnun sem 

má finna í viðauka 1 byggðu á megindlegri framsetningu, þó voru þrjár 

opnar spurningar sem gáfu svarendum kost á að skrifa eigin svör og 

flokkuðust því sem eigindlegar. Spurningalistinn var saminn í samstarfi 

mínu og Þorbjargar Þorsteinsdóttur. Við gerð spurninganna var tekið mið 

af hugmyndum Ary, Jacobs og Sorensen (2010) og Þorláks Karlssonar 

(2003) um gerð spurninga auk skrifa Sigurlínar Davíðsdóttur (2003) um 

rannsóknaraðferðir. Spurningarnar tengdust allar athugunum á 

Stærðfræðileikunum. Fyrst var leitað eftir ákveðnum upplýsingum um 

bakgrunn svarenda, svo sem um kynferði og aldur þeirra. Síðan var leitað 

eftir skoðunum og viðhorfum þeirra sem þátt tóku, eins og í spurningunni 

hvort verkefnin hafi flest verið skemmtileg eða leiðinleg. Einnig var reynt 

að fá svör við staðreyndum eins og þegar spurt var hve mörgum þrautum 

þátttakandi svaraði. 

Við gerð og úrvinnslu könnunarinnar var byggt á hagnýtum 

rannsóknaraðferðum en þær eru oft notaðar til dæmis af kennurum. 

Hagnýtar rannsóknir eru gjarnan flokkaðar niður í þrjá flokka og einn 

flokkurinn er um svokallaðar matsrannsóknir. Þær hafa það markmið að 

skoða hvort ákveðnir þættir eða viðfangsefni virki vel (Neuman, 2006). 

Þetta form er því hagnýtt við mat á Stærðfræðileikunum. 

Til að taka þátt í netkönnun þurftu þátttakendur að smella á tengil á 

forsíðu á vef Stærðfræðileikanna sem vísaði þeim á könnunina. Þar var 

nóg fyrir þá að merkja við svarmöguleikana sem voru í boði en þeir gátu 

einnig skrifað texta í þeim þremur spurningum sem gáfu möguleika á því. 

Gögnin vistuðust síðan inn í gagnagrunni leikanna en gert var ráð fyrir 

við hönnun vefkerfisins að gögnin mætti síðan flytja beint inn í 

töflureikni til frekari úrvinnslu. Excel töflureiknir var notaður við 

úrvinnslu gagnanna þar sem lýsandi tölfræði er notuð og töflur og myndir 

nýtast vel til framsetningar og síðar túlkunar á niðurstöðum (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). Við framsetningu myndrita var fjöldi þátttakenda 

sem svara sýndur en hlutfallstölur reiknaðar og sagt frá þeim í texta til að 

gefa betri samanburð og gleggri greiningu á niðurstöðum. Við 
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framsetningu svara við opnum spurningum var farin sú leið að gefa dæmi 

um svör nemenda og taka þau upp orðrétt. Fæst þannig gott yfirlit yfir 

sjónarmið nemenda sem eru notuð við túlkun og sagt verður frá í kafla 

sex. Við val á svörum var þess gætt að forðast endurtekningar en láta öll 

sjónarmið koma fram.  

Rétt er að hafa í huga að það gæti haft áhrif á réttmæti niðurstaðna 

könnunar að líklegast eru það þeir áhugasömustu sem svöruðu 

könnuninni og verður því að túlka niðurstöður með varúð og ekki draga 

of víðtækar ályktanir. Annað sem líka þarf að koma fram er að annar af 

upphafsmönnum og höfundum Stærðfræðileikanna er að meta verkefnið 

og er því ekki að öllu leyti hlutlaus. 

4.1.2 Flokkun þrauta 

Þrautir leikanna voru greindar eftir inntaksþáttum stærðfræðináms eins og 

þeir birtast í námskrá í stærðfræði fyrir grunnskóla.  

Inntaksþættirnir eru: 

 Tölur 

 Reikningur, reikniaðferðir og mat 

 Hlutföll og prósentur 

 Mynstur og algebra 

 Rúmfræði 

 Tölfræði og líkindafræði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007, bls. 6). 

 

Ástæðan fyrir því að skoða þrautirnar út frá inntaksmarkmiðum var sú 

að kanna hvort þrautir sem byggðu á ákveðnum inntaksmarkmiðum hefðu 

fremur orðið fyrir valinu. Þannig hefði form og fyrirkomulag 

Stærðfræðileikanna kallað á þrautir sem byggðu á að nýta algebru og að 

teikna upp mynstur fremur en þær sem byggðu á tölfræði eða 

líkindafræði. Leikarnir stýrðu vali þrauta með tilliti til intaksmarkmiða 

vegna keppnisformsins á Netinu. 
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Þrautirnar voru einnig skoðaðar með tilliti til aðferðamarkmiða 

aðalnámskrár í stærðfræði fyrir grunnskóla. 

Aðferðamarkmiðin eru: 

 Þáttur tungumálsins  

 Lausnir verkefna og þrauta  

 Röksamhengi og röksemdafærslur 

 Tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og önnur svið  

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007, bls. 6).  

 

Sömu rök hnigu að því að flokka þrautirnar eftir aðferðamarkmiðum 

námskrár og bent var á hér að framan varðandi inntaksmarkmið. 

Greinarbetri flokkun þrauta gat gefið vísbendingar um hvort val á 

viðfangsefnum hafi hugsanlega stjórnast að formi leikanna.  

Enn eitt einkenni þrauta er að þær hafa eitt rétt svar (e. closed 

problem) eða bjóða upp á þann möguleika að mörg mismunandi svör (e. 

open problem) geta verið rétt. Verulegur hluti þrauta felur í sér að 

einungis eitt svar er rétt en Jorgensen, Mousley og Sullivan (2009) og 

Yeo og Yeap (2009) benda á mikilvægi þess að nemendur fáist í ríkari 

mæli við opnar þrautir. Þrautir Stærðfræðileikanna voru skoðaðar í þessu 

ljósi. 

Þessu til viðbótar var ætlunin við mat á Stærðfræðileikunum að skoða 

þann eiginleika þrauta hversu ljós lausnarleiðin virtist vera í hverju 

tilviki. Hér var byggt á hugmyndum Sternbergs (2009) um muninn á 

þrautum þar sem lausnarferlið var fremur ljóst strax í byrjun (e. well-

structured problem) og andstæðunni þegar ferlið var fremur óljóst (e. ill-

structured problem. Enda þótt hann segi muninn stundum vera óljósan var 

samt gagnlegt að flokka á þennan hátt því það skýrir hvernig nemendur 

fara að því að leysa þrautir. 

Að síðustu var horft til þess hvort gert var ráð fyrir að nemendur 

þyrftu að nýta sér gögn eða upplýsingar af Netinu við lausn tiltekinna 

þrauta. Annaðhvort í formi beinna upplýsinga sem voru nauðsynlegar við 

lausn verkefnanna eða að vísað var til stuðningsefnis á Netinu.  
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Vinnan við flokkun þrautanna fór þannig fram að búið var til matsblað 

með öllum fyrrgreindum atriðum. Hver þraut var síðan greind og merkt 

við inn á matsblaðið við þá flokka sem við áttu. (Sbr. Mynd 8). 
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7                

8                
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1                

Mynd 8. Flokkun þrauta yngra/eldra stigs. Merkt er við með x í þá reiti sem við á 

Samræmi í greiningu á flokkun þrautanna út frá matsblaðinu var metið 

með því að endurtaka greiningu á öllum þrautunum með mánaðar 

millibili og bera síðan saman niðurstöður. Ekki var hægt að mæla 
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réttmæti flokkunarinnar á hlutbundinn hátt en trúverðugleiki hennar 

byggði á skilningi á hugtökum og orðum sem komu fyrir. Því var reynt að 

meta hugtökin út frá því hversu almenn eða sértæk þau voru og hvort þau 

vísuðu til margra hluta eða einungis eins atriðis. Líka var haft í huga að 

greinandi var annar af höfundum Stærðfræðileikanna og byggði öll 

flokkunin á hans skilningi og takmarkaði það þær ályktanir sem hægt var 

að draga af niðurstöðunum. 

Til að gefa mynd af þeim leiðum sem flokkun þrauta byggir á voru 

tekin fjögur dæmi. Valdar voru tvær þrautir af yngra stigi og tvær af eldra 

stigi. Fyrst var þraut 1 af yngra stigi skoðuð. Hér fengu nemendur myndir 

af öllum gerðum af hellum í planinu. Auk þess var teikning sem sýndi 

upphaf mynstursins í planinu. Spurningin var hve margar hellur af 

stærðinni 40 cm x 40 cm þyrfti í allt bílaplanið. 

Verkefni nr. 1 yngra stig – Hellulögn. 

Helluleggja á bílastæði við hús í Varsjá í Póllandi. Breiddin á bílastæðinu 

er 2,40 metrar og lengdin er 5,40 metrar. Hellurnar eru af þremur gerðum. 

20 cm x 20 cm 

40 cm x 40 cm 

20 cm x 40 cm 

 

Í þessari þraut þurfa nemendur að finna út mynstur og hvernig það 

endurtekur sig í hellulögninni. Breidd bílastæðisins er gefin en mynstrið 

þarf að falla að lengd stæðisins sem er 5,40 m.  

Við þessari þraut var einungis eitt rétt svar og hún því lokuð. Gera 

mátti ráð fyrir að margir nemendur teiknuðu upp framhald mynstursins í 

hellulögninni og finndu þannig hve margar 40 cm x 40 cm hellur þyrfti í 

planið þótt auðvitað kæmu fleiri leiðir til greina. Af þessari ástæðu 

flokkaðist lausnarleiðin sem augljós. Þau inntaksmarkmið sem tengdust 
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þessari þraut voru mynstur og algebra og rúmfræði. Öll aðferðamarkmið 

námskrár komu hér fyrir. Viðfangsefnið tengdist raunverulegu verkefni 

og hafði því skírskotun til daglegs lífs. Finna þurfti röksamhengi til að 

koma auga á mynstrið og nýta það til að teikna upp framhald 

mynstursins. Auk þess byggði þrautin á skilningi á tungumálinu. 

Næst þraut sem var flokkuð var af yngra stigi. 

 

Verkefni nr. 9 yngra stig – Hjólakeppni. 

Fimm vinir sem búa á Austurlandi fóru í hjólakeppni.  

 

- Sigrún tók vítamín um morguninn. 

- Carlos varð rétt á undan Hendriku í mark. 

- Sá eini sem var í gúmmískóm vann ekki. 

- Birgir dróst aftur úr um nokkra metra í upphafi. 

- Lars sprengdi dekk rétt við markið og Sigrún varð á undan honum. 

- Carlos er á nýju hjóli. 

- Sigrún hjólar hægar en Birgir. 

- Þegar Lars kemur í mark er Hendrika mörgum metrum á eftir honum.  

- Carlos og Hendrika drukku mjólk áður en keppnin hófst. 

- Lars er í gúmmískóm.  

 

Hvaða svar er rétt? 

Birgir kom fyrstur í mark og Sigrún var í öðru sæti. 

Carlos kom fyrstur í mark og Hendrika var í öðru sæti. 

Sigrún kom fyrst í mark og Lars var í öðru sæti. 
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Í þessari þraut þurftu nemendur að finna út hverjir af þátttakendunum í 

hjólakeppninni lentu í fyrstu tveimur sætunum. Til þess þurftu þeir að 

greina allar fullyrðingarnar og finna hvaða upplýsingar skiptu máli og 

síðan að nota einhverjar leiðir til að finna lausnina. Við þrautinni var 

einungis eitt rétt svar og hún því lokuð. Leiðin sem nemendur fóru til að 

leysa þessa þraut var ekki augljós fyrirfram. Þeir gátu ekki notað 

ákveðnar reikniaðgerðir né reiknirit til að finna lausnina. Líklegra var að 

þeir teiknuðu upp myndir af þátttakendum og reyndu þannig að finna 

mynstur út frá fullyrðingunum í hvaða röð keppendur komu í mark. Þau 

inntaksmarkmið sem tengdist þessari þraut voru mynstur og algebra. Öll 

aðferðamarkmið námskrár komu hér fyrir nema tengsl stærðfræðinnar við 

daglegt líf. Þáttur tungumálsins var mikilvægur ásamt því að 

röksemdafærsla var lykillinn að því að leysa þrautina. 

Þriðja þrautin sem var skoðuð hér var af eldra stigi.  

 

Verkefni nr. 5 eldra stig – Mælieiningar. 

 

 

 

 

 

Hópur úr 8. bekk í Hæðarskóla gisti tvær nætur í seli skólans í 

Búrfellsdal. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni sem tengdust t.d. 

stærðfræði, handmennt og tungumálum. Anna handmenntakennari, sem 

ættuð er frá Póllandi, stjórnaði skemmtilegum spurningaleik á kvöld-

vökunni fyrra kvöldið. Hún sýndi nemendum meðal annars langan trefil 

sem prjónaður hafði verið í selinu árið áður og las upp eftirfarandi texta: 

Það voru nemendur í 8. og 9. bekk sem prjónuðu þennan trefil síðasta 

vetur. Trefillinn er 5 metrar og 40 sentimetrar að lengd og 25 sentimetrar 

að breidd. Gott er að vita eftirfarandi. Prjónafestan í treflinum er sú að 20 

lykkjur og 35 umferðir gefa 10 x 10 sentimetra bút. Einnig má áætla að í 

10 x 10 sentimetra bút fari 1.050 sentimetrar af garni. Hvað má áætla að 

prjónaðar hafi verið margar lykkjur í treflinum og hvað ætli margir metrar 

af bandi hafi farið í trefilinn? 

  

Svörin sýna hvað stóð á miðum frá hópunum sem þátt tóku.  

Hvaða hópur komst næst réttu svari?  
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Hópur A: Um 1.350 lykkjur og 14.175 sentimetrar af bandi. 

Hópur B: Um 94.500 lykkjur og 141.750 metrar af bandi. 

Hópur C: Um 94.500 lykkjur og 1,4 kílómetrar af bandi. 

Hópur D: Um 101.250 lykkjur og 1.050.000 metrar af bandi. 

 

Hér urðu nemendur að finna það svar sem var næst því rétta en 

einungis eitt svar var rétt og þrautin flokkaðist því sem lokuð. Við 

greiningu þrautanna voru þær flokkaðar tvisvar og borið saman hvort 

sama niðurstaða hefði fengist í bæði skiptin. Í ljós kom að við matið á 

þessari þraut hafi hún flokkast á tvo vegu. Að lausnarleiðin væri augljós 

og líka að hún væri ekki augljós. En eins og Sternberg (2009) bendir á um 

umfjöllun um lausnarleiðir er munurinn oft óljós og því þess að vænta að 

mismunur af þessu tagi komi upp þrátt fyrir að það sé sami einstaklingur 

sem framkvæmir greininguna á þrautunum. Þau inntaksmarkmið sem 

tengdust þessari þraut voru mynstur og algebra og tölur. Nemendur fundu 

út mynstrið og reiknuðu síðan lykkjufjöldann og lengdina af bandinu sem 

þurfti í trefilinn. Öll aðferðamarkmið námskrár komu hér fyrir nema 

röksemdafærsla. Mikið reyndi á þátt tungumálsins og skilning á því hvað 

prjónafesta er. Tengsl við daglegt líf voru greinileg enda gátu nemendur 

verið að prjóna trefil á sama tíma og þeir glímdu við þrautina. 

Síðasta viðfangsefnið sem tekið var sem dæmi um flokkun þrauta var 

líka af eldra stigi. 

 

Verkefni nr. 6 - Tröppuþraut 
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Við þessari þraut var einungis eitt rétt svar og hún því flokkaðist sem 

lokuð. Lausnarferlið var frekar ljóst þar sem viðfangsefnið kallar á að 

skrá niður á skipulegan hátt alla hugsanlega möguleika sem Jakob getur 

farið upp tröppurnar. Ekki var ólíklegt að nemendur prófuðu fyrst að skrá 

alla möguleika fyrir færri tröppur sem leiddi þá að lausninni fyrir sex 

tröppur. Inntaksmarkmið námskrár sem tengjast þessari þraut voru 

mynstur og algebra og einnig tölur. Öll aðferðamarkmið námskrár komu 

við sögu við lausn þessarar þrautar. Beita þurfti röksemdum við 

skráninguna, þáttur tungumálsins kom við sögu og færa mátti rök fyrir 

tengslum við daglegt líf nemenda. Fæstir þeirra gerðu sér væntanlega 

grein fyrir tengslunum við talnarunu Fibonacci sem finna má stað á 

ýmsum stöðum meðal annars við talningu á fjölda mögulegra leiða við að 

fara upp tröppur eins og Jakob í þrautinni. Það gæfi kennurum hins vegar 

gott tækifæri til umræðna með nemendum sínum. 

4.1.3 Líkan Terry Andersons 

Líkan Terry Andersons (2008) gefur yfirlit yfir hvaða samskiptahættir 

voru nýttir í netumhverfi Stærðfræðileikanna. (Sjá mynd 6). Þar var 

gagnlegt að skoða uppbyggingu vefkerfisins sem hélt utan um leikana og 

velta fyrir sér spurningum eins og hvort gert hafi verið ráð fyrir að 

þátttakendur ættu í innbyrðis samskiptum, hverskonar spurningar hafi 

komið til umsjónaraðila leikanna frá þátttakendum, foreldrum eða 

kennurum í skólum. Þessar spurningar voru gagnlegar þegar lagt var mat 

á hvað tókst vel og hvað síður við gerð og framkvæmd 

Stærðfræðileikanna. Eins gáfu svör við spurningum 11 og 12 í netkönnun 

vísbendingar um samskiptin sem áttu sér stað á meðan leikarnir stóðu. 

(Sjá viðauka 1). Það átti til að mynda við svör við spurningunum hvar 

Jakobi finnst stundum gaman að hlaupa 

upp tröppurnar heima hjá sér og þá tekur 

hann tvær tröppur í hverju skrefi. En suma 

daga er hann rólegri og tekur þá ýmist eina 

eða tvær tröppur í hverju skrefi. 

Tröppurnar hjá Jakobi eru sex talsins. Á 

hve marga mismunandi vegu getur Jakob 

farið upp tröppurnar ef hann tekur eina 

tröppu í hverju skrefi eða tvær tröppur í 

skrefi eða tekur ýmist eina eða tvær 

tröppur í skrefi?  
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þátttakendur unnu verkefnin, hvort þeir gerðu það einir eða með öðrum 

og hvar þeir fengu aðstoð ef þeir þurftu á henni að halda. 

4.2 Þátttakendur 

Grunnskólanemendur á Íslandi í 4. til 10. bekk voru rétt rúmlega 30.000 

árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þátttakendur í Stærðfræðileikunum 

miðað við innskráningar í vefkerfi voru um 700 úr 90 skólum víðsvegar 

um landið en fjöldi þeirra sem svaraði netkönnun að leikunum loknum 

voru 92 eða rúm 13% (Sveinn Ingimarsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir, 

2009). Ekki er vitað í hvaða skólum nemendur voru sem svöruðu 

netkönnun þar sem ekki þurfti að gefa upp nafn né önnur persónueinkenni 

þegar könnun var svarað.  

Aðrir sem tengjast greiningu á Stærðfræðileikunum eru höfundur 

þessarar ritgerðar og Þorbjörg Þorsteinsdóttir en við erum höfundar og 

framkvæmdaaðilar leikanna eins og áður hefur komið fram og erum því 

óbeinir þátttakendur í matsverkefninu. 

4.3 Framkvæmd  

Netkönnunin fór fram dagana 21. til 24. apríl 2009 á vef Stærðfræði-

leikanna og skráðust svör þátttakenda beint inn í gagnagrunn. Sá grunnur 

var þannig úr garði gerður að upplýsingarnar úr honum var hægt að flytja 

beint inn í töflureikni, í þessu tilviki excel og vinna úr gögnunum þar. 

Greiningar á öðrum þáttum í þessu matsverkefni fóru fram á fyrstu 

mánuðum ársins 2011. 

4.4 Siðferðileg atriði 

Við gerð spurningalista í netkönnun var þess gætt að hafa spurningarnar 

almenns eðlis og er því ekki um siðferðileg álitamál að ræða. Þar sem hér 

var um nafnlausa spurningakönnun að ræða og ekki hægt að rekja svör til 

tiltekinna einstaklinga þurfti ekki að tilkynna um könnun til 

Persónuverndar. 
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5 Niðurstöður  

Sagt er frá niðurstöðum allra matsþátta Stæðfræðileikanna í þessum kafla. 

Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir úrvinnslu netkönnunar. Síðan sagt frá 

flokkun þrauta, tekin dæmi um greiningu á einstökum verkefnum og loks 

eru niðurstöður dregnar saman. Auk þess er sagt frá áreiðanleika við 

flokkun þrautanna. Í lokin er rætt um mat á leikunum út frá líkani Terry 

Andersons. 

 

5.1 Úrvinnsla úr netkönnun 

Þátttakendur í könnun völdu það sjálfir að svara netkönnuninni sem kynnt 

var á vef Stærðfræðileikanna strax og þeim lauk. Svarendur voru alls 92 

úr fjórða til tíunda bekk þar af 57 stúlkur eða 62% svarenda en drengir 

voru 35 eða 38%. Svarhlutfall við megindlegum spurningum könnunar 

var nánast alltaf 100%.  

 

Mynd 9. Aldur þátttakenda í könnun 

 

Út frá þessum niðurstöðum sést að stúlkur eru duglegri að svara 

netkönnun heldur en drengir. Einnig að yngri nemendur taka fremur þátt í 

könnun en eldri nemendur (Mynd 9). 

Spurt var um hve mörgum þrautum þátttakendur í 

Stærðfræðileikunum svöruðu. Á mynd 10 sést hve margir sendu inn 

lausnir við þrautunum. Af þeim sem svöruðu netkönnun sögðust 43% 
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hafa svarað öllum níu þrautunum en þá er lokaverkefnið ekki meðtalið. 

Aftur á móti segjast um 30% hafa svarað færri en sex þrautum.  

 

 

Mynd 10. Spurning 3 – Mat á fjölda þrauta sem var svarað 

Þátttakendur voru beðnir að svara opnu spurningunni hvers vegna þeir 

svöruðu ekki öllum þrautum eða lokaverkefni. Svarhlutfall við þessari 

spurningu var 40% og koma ýmsar skýringar fram. Svörin eru tekin 

orðrétt upp úr könnun og þau helstu voru eftirfarandi: 

 því ég fattaði ekkert í lokaverkefnið 

 Ég gleymdi að senda eitt verkefni og náði ekki í tæka tíð að skila 

hinu 

 Þetta var svo mikið ofan á allt annað 

 Ég gleymdi að gera lokaverkefnið 

 Kennarinn lét mig ekki gera það 

 Því að maður gleymir að kíkja alltaf á síðuna, og ef maður missir 

af einu nennir ekki halda áfram með önnur 

 ég fekk eitt rangt og nenndi ekki að gera lokaverkefnið 

 Tölvan virkaði ekki 

Algengasta svarið var að þátttakendur hafi gleymt að vinna þrautina 

eða ekki munað eftir því fyrr en búið var að loka fyrir svarmöguleikann í 

vefkerfinu. Ástæðan var ef til vill sú að enginn var til að minna þau á að 

gera þrautina og svara fyrir tilsettan tíma. Í einhverjum tilvikum hafa 
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nemendur unnið að þrautunum í stærðfræðitímum undir handleiðslu 

kennara eins og kemur fram í einu svari að kennari hafi ekki látið 

nemanda vinna verkefnin. Svör við því fást betur síðar í þessari könnun.  

Fleiri ástæður voru samt nefndar eins og tímaskortur og að aðgengi 

eða bilun í tölvu hafi komið í veg fyrir skil. Einnig kom fram í svörunum 

að fyrst þátttakendur misstu úr að svara þá nenntu þeir ekki lengur að 

vera með.  

Þegar spurt var um hvort þátttakendur hefðu skilað lokaverkefninu 

kom í ljós að helmingur svarenda sagðist hafa skilað því eða 50% (Sjá 

Mynd 11).  

 

 

Mynd 11. Spurning 4 – Mat á fjölda sem skilaði lokaverkefni 

Einnig var spurt um hve löngum tíma þátttakendur hefðu varið í 

lokaverkefnið en þar gafst möguleiki á opnu svari. Nefndu þátttakendur 

tíma frá einni klukkustund og upp í fimm daga. Algengustu svörin bentu 

til tveggja klukkustunda vinnu en önnur verkefni sem bárust bentu til 

mikillar vinnu sem ekki hefur verið leyst af hendi á tveimur 

klukkustundum.  

Spurt var um verkefnin sem lögð voru fyrir á leikunum, hvort 

þrautirnar hefðu verið hæfilega erfiðar að fást við, hvort þær hefðu verið 

skemmtilegar og hvort þátttakendum fannst verkefnin hæfilega mörg í 

keppninni.  
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Mynd 12. Spurning 9 – Mat á þyngd þrautanna  

Á mynd 12 kemur í ljós að meirihluti svarenda eða 80% taldi verkefnin 

vera misjafnlega erfið en það var líka hugmynd okkar Þorbjargar að velja 

þrautirnar með þeim hætti enda kannski eðlilegt þar sem 

Stærðfræðileikarnir fólust í keppni með stigagjöf fyrir hvert verkefni. 

Þannig var til að mynda fyrsta þrautin í keppninni fremur auðveld 

úrlausnar til þess að sem flestir þátttakendur kæmust vel af stað í 

keppninni.  

Spurt var líka hvort þátttakendum hafi þótt verkefnin skemmtileg. 

 

Mynd 13. Spurning 8 – Mat á hversu skemmtilegar þrautirnar þóttu 
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Á mynd 13 kemur í ljós að meirihluti svarenda eða 74% segja þrautirnar 

hafi verið skemmtilegar og af þeim sem sögðu að þrautirnar hafi hvorki 

verið skemmtilegar eða leiðinlegar er bætt við er hlutfallið komið upp í 

97%. Einungis 3% svarenda segja að verkefnin hafi flest verið leiðinleg. 

Spurt var um hvort fjöldi þrauta í keppninni hefði verið hæfilegur. 

Niðurstöður sjást á mynd 14. 

 

 

Mynd 14. Spurning 7 – Mat á fjölda þrauta í keppninni  

Meirihluta svarenda eða 75% fannst fjöldi verkefna hæfilegur á meðan 

12% fannst þau of mörg og 13% of fá. Svörin kunna að taka mið af 

tímalengdinni sem keppnin stóð en það voru fimm vikur. Var því líka 

spurt um hvort það hefði verið hæfilegt að birta tvær nýjar þrautir 

vikulega á vefnum. 
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Mynd 15. Spurning 10 – Mat á fjölda þrauta á viku  

Eins og sést á mynd 15 fannst verulegum meirihluta tvær þrautir á viku 

vera hæfilegur fjöldi eða 83% á meðan 14% töldu að það væri of mikið. 

Einungis 3% sögðu að það hefði verið of lítið.  

Athyglisvert þótti að kanna hvar þátttakendur unnu að lausnum 

þrautanna og má sjá niðurstöðurnar á mynd 16. 

  

 

Mynd 16. Spurning 11 – Mat á hvar nemendur unnu þrautirnar  

Í ljós kom að 66% þátttakenda sögðust hafa unnið þrautirnar heima á 

meðan 22% gerðu það í skólanum. Einungis 12% sögðust hafa unnið 

verkefnin bæði heima og í skólanum.  
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Í spurningunni hvar nemendur unnu verkefnin og ef þeir fengu aðstoð 

þá frá hverjum gátu þeir merkt við fleiri en einn svarmöguleika. 

Niðurstöður þeirrar spurningar sjást á mynd 17.  

 

 

Mynd 17. Spurning 12 – Mat á hvernig nemendur unnu þrautirnar og hvar þeir 

fengu aðstoð  

Í ljós kom að 43% þátttakenda sögðust eingöngu hafa unnið einir við 

lausn þrautanna á meðan 8% sögðust hafa gert það með skólafélögum. 

Ennfremur kom fram að 11% sögðust hafa unnið einir að verkefnunum en 

fengið síðan aðstoð annað hvort heima eða þá í skólanum. Auk þess kom 

fram að 27% sögðust hafa fengið aðstoð heima fyrir en einungis 6% 

sögðust hafa fengið aðstoð í skólanum. Þessu til viðbótar voru 5% sem 

merktu við alla svarmöguleikana fimm. 

Í tengslum við tæknilega örðugleika við að taka þátt í 

Stærðfræðileikunum var spurt um tvennt. Spurt var hvort þátttakandi 

hefði lent í erfiðleikum við innskráningu á vefinn af forsíðu leikanna og 

má sjá niðurstöðuna á mynd 18. 
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Mynd 18. Spurning 13 – Mat á erfiðleikum við innskráningu á vef keppninnar 

Þar kom í ljós að 33% svarenda höfðu lent í vandræðum við innskráningu 

á meðan 67% höfðu aldrei átt í neinum vandræðum með það.  

Þátttakendur voru beðnir í opinni spurningu að tilgreina hvaða 

tæknilegu erfiðleikum þeir hefðu lent í. Svarhlutfall var 63%. Meirihluti 

svaraði að hann hefði ekki lent í neinum vandræðum en dæmi um svör 

eru tekin orðrétt upp og voru eftirfarandi: 

 Vefurinn ekki alltaf virkur 

 já eitt verkefnið sem ég tel mig hafa skilað skilaði sér ekki 

 gat ekki opnað verkefnin 

 kom ekki rétt stigastaða hjá mér 

 Já, þegar ég skipti um e-mail það tókst ekki og ég þurfti stofna 

aðgang upp á nýtt 

 bara gleymdi lykilorðinu 

 að ég skráði mig og þá var ég dottin út það gerðist 

mörgusinnum 

Vandræði við innskráningu komu greinilega fram hjá að minnsta kosti 

nokkrum einstaklingum. Það tengist hugsanlega upphaflega léninu sem 

var leikar.com og þá tengt gagnaflutningi milli landa. Síðar var skipt í 

innlent lén, artor.is/math/ og eftir það gekk innskráning þátttakenda mun 

betur. Einn nemandi sagðist ekki hafa getað opnað verkefnin sem gæti 

bent til að viðkomandi hafi ekki áttað sig á uppbyggingu vefsins. 
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Sýnishorn af réttum lausnum birtust á vef keppninnar um leið og 

lokað var fyrir svarmöguleika hverrar þrautar, þannig gátu þátttakendur 

strax séð hvort þeirra lausn væri að gefa rétt svar. Því var spurt hvort 

nemendur hefðu skoðað lausnirnar á vefnum. Niðurstöður sjást á mynd 

19. 

 

  

Mynd 19. Spurning 15 – Mat á hvort nemendur skoðuðu lausnir á þrautum  

Meirihluti eða 58% segist alltaf hafa hafa skoðað lausnirnar en 14% 

aldrei. Þannig eru það 86% sem segjast alltaf eða stundum hafa skoðað 

lausnirnar. 

Áhugavert þótti að spyrja hvort þátttakendum líkaði betur að taka þátt 

í svona keppni á Netinu fremur en inni í skólastofu með sínum bekk.  
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Mynd 20. Spurning 16 – Mat á hvort nemendum þótti skemmtilegra að taka þátt í 

keppni á Netinu en inni í bekk  

Eins og sést á mynd 20 kemur fram að 76% fannst skemmtilegra að taka 

þátt í Stærðfræðileikunum vegna þess að þeir voru haldnir á Netinu en 

24% svöruðu spurningunni neitandi.  

Í lokin gafst þátttakendum í netkönnun kostur á að koma á framfæri 

sérstökum athugasemdum sem svörum við opnu spurningunni hvort það 

væri eitthvað annað sem þeir vildu taka fram. Svarhlutfall var 68%. 

Fjölbreytileg svör komu og eru þau tiltekin hér á eftir. Eins og áður voru 

svörin tekin orðrétt upp úr könnun:  

 Flott framtak, sjáumst að ári 

 Snilldar leikar 

 Mér fanst skrýtið að ég átti að skila dæmi 9 á eftir 

lokaverkefninu 

 Þetta var mjög gaman 

 mer fanst starfræði leikarnir skemtileigir 

 Takk fyrir mig 

 Mér fannst þetta frábært 

 Þetta var mjög skemmtilegt 

 Dæmin voru í svo stuttan tíma í einu (stundum náði ég ekki að 

gera verkefnin) 

 frábærlega gaman 

 Þetta var rosalega sniðugt...vona að þið gerið þetta aftur og þá 

reyni ég sko að svara öllum spurningunum 
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 Rosa gaman og fleiri dæmi 

 ÞETTA ER LÉLEGUR VEFUR INNSKRÁNINGIN 

VIRKAR EKKI (Hástafir notaðir við svar) 

 Hefði þurft að vera hægt að skrá sig fyrir þrautum og fá 

minnismiða senda í t.pósti 

 það var mjög gaman að taka þát i þessu 

Langflestir sem svöruðu eru mjög ánægðir með leikana. Þeir vonast 

greinilega eftir að þeir verði endurteknir og höfðu uppi góð orð um að 

næst verði öllum þrautunum svarað. Fram kom að gott hefði verið að fá 

senda áminningu í tölvupósti um að senda svörin í tæka tíð.  

Neikvæðu athugasemdirnar sem komu fram voru nokkrar. Ein tengdist 

hnökrum við innskráningu sem voru nokkrir í byrjun en tókst að laga. 

Þeir vankantar hafa eflaust gert einhverja fráhverfa þátttöku og ólíklegt 

að þeir hafi svarað netkönnun í lok leikanna. Annað sem kom fram sem 

gagnrýni var að tíminn til að svara þrautunum hafi verið of naumur og 

ekki hafi náðst að senda inn lausn fyrir tilsettan tíma. Þetta atriði var rætt 

af okkur Þorbjörgu fyrir leikana og okkur kom saman um að tvær þrautir 

á viku í fimm vikur væri hæfilegur fjöldi. 

5.2 Flokkun þrauta 

Eins og kom fram í dæmum sem tekin voru um flokkun þrauta í kafla 

4.1.2 voru þær greindar með tilliti til fimmtán mismunandi atriða. Merkt 

var á matsblaði í þá reiti sem við átti. Tvö x í töflu táknuðu að 

viðkomandi þraut flokkaðist í þann flokk í bæði skiptin en ef einungis var 

eitt x þá merkti það að þraut flokkaðist með þeim hætti í annað skiptið. 

Flokkun þrauta var framkvæmd tvisvar í þeim tilgangi að sjá samræmi í 

greiningum. Niðurstöður úr flokkun eldra stigs eru settar upp í töflu 

(Tafla 1). 
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Tafla 1 Flokkun þrauta eldra stigs 
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Þrautir yngra stigs voru greindar á sama hátt og fyrir eldra aldursstigið 

(Tafla 2).  

Tafla 2 Flokkun þrauta yngra stigs  
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Í samantekt á niðurstöðum flokkunarinnar var talið saman hversu oft var 

merkt við þrautir í hverjum flokki. Síðan var reiknað út í hve mörgum 

prósentum
1
 tilfella hver flokkur kemur fyrir. Í ljós kom að 10% af 

þrautunum voru opnar en 90% voru lokaðar þannig að aðeins eitt svar 

kom til greina. Það var einungis lokaverkefnið sem flokkaðist sem opin 

svarlausn enda gerði það ráð fyrir að nemendur hefðu frjálsar hendur með 

skil sín á því. Þegar lausnarleiðirnar voru metnar kom í ljós að 

lausnarleiðir 77,5% þrautanna flokkuðust sem fremur ljósar á meðan 

22,5% flokkuðust sem hið gagnstæða, að leiðin að lausninni væri ekki 

ljós strax í byrjun.  

Flokkun eftir inntaksmarkmiðum sýndi að öll koma þau fyrir í 

þrautunum en í mismiklum mæli. Á mynd 23 sést skipting og er 

niðurstaðan sýnd í prósentum.  

 

 

Mynd 21. Flokkun þrauta eftir inntaksmarkmiðum 

Inntaksmarkmiðið tölur kom fyrir í 52,5% tilvika, hlutföll í 25% skipta en 

langsjaldnast reyndust þrautir falla undir inntaksmarkmið tölfræði og 

líkindafræði eða einungis í 5% tilvika. Var þar um að ræða eina þraut sem 

lögð var fyrir á eldra aldurstiginu. 

                                                      
1
 Tölur um hlutfallstíðni flokka er gefin upp í prósentum þar sem greining 

þrauta fór fram tvisvar og því ekki hægt að tilgreina fjölda þrauta í hverjum 

flokki. 
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Aðferðamarkmið námskrár eru sett fram í fjórum flokkum og eru 

niðurstöður greiningar þrauta Stærðfræðileikanna sýndar á mynd 24.  

 

Mynd 22. Flokkun þrauta eftir aðferðamarkmiðum 

Allar þrautir leikanna voru taldar byggja á þætti tungumálsins og hafi 

snúist um að leysa verkefni og þrautir. En einungis 47,5% um 

röksamhengi og röksemdafærslur. Hærra hlutfall fæst ef tengsl þrauta við 

daglegt líf er skoðað eða 80%. 

5.2.1 Samræmi í greiningu 

Allar þrautirnar voru greindar tvisvar með eins mánaðar millibili. 

Niðurstöður voru síðan bornar saman með tilliti til allra flokka sem greint 

var eftir og reiknað hversu vel greiningunum bar saman (Tafla 3). Það var 

gert með því að telja fjölda frávika í greiningum fyrir hvern flokk og deila 

með heildarfjölda. 
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Tafla 3 Samræmi í flokkun þrauta 

 

Flokkunarþættir þrauta  

Opið svar við þraut 100% 

Lokað svar við þraut 100% 

Lausnarleið augljós 92,5% 

Lausnarleið ekki augljós 92,5% 

Vísun á að nota gögn á Netinu 100% 

Tölur 97,5% 

Reikningur, aðferðir og mat 97,5% 

Hlutföll og prósentur 100% 

Mynstur og algebra 97,5% 

Rúmfræði 100% 

Tölfræði og líkindafræði 100% 

Þáttur tungumálsins 100% 

Lausnir verkefna og þrauta 100% 

Röksamhengi og röksemdafærslur 97,5% 

Tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf o.fl. 

svið 

100% 

5.3 Mat á leikunum samkvæmt líkani Terry Andersons 

Til að meta Stærðfræðileikana út frá líkani Andersons (2008) var horft til 

nokkurra þátta. Vefkerfi Stærðfræðileikanna var skoðað og einnig þau 

boðskipti sem áttu sér stað á meðan keppninni stóð. Vitneskja um 

innihald tölvupóstsamskipta gagnast líka auk þess sem svör úr netkönnun 

vörpuðu ljósi á hvar og hvernig nemendur unnu að þrautunum og hvar 

þeir fengu aðstoð ef þeir þurftu á að halda. 
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Út frá vefkerfinu má sjá að ekki var gert ráð fyrir samskiptum á milli 

nemenda. Stærðfræðileikarnir voru einstaklingskeppni en ekki liðakeppni 

eða keppni milli bekkja eða skóla. Hér var því fyrst og fremst um 

sjálfstætt nám að ræða fremur en samvinnunám. Þetta má líka lesa út úr 

svörum í netkönnun. Ef svör við spurningunni hvar nemendur unnu 

verkefnin eru skoðuð kemur í ljós að 66% unnu svörin heima á meðan 

22% unnu þau í skólanum. Áþekka sögu má lesa út úr svörum við 

spurningunni hvort nemendur hafi unnið einir eða með öðrum að lausn 

þrautanna. Þá segjast 43% hafa unnið einir á meðan 8% segjast hafa gert 

það með skólafélögum sínum. Aðstoð við að leysa þrautirnar fengu flestir 

heima við eða 27% en einungis 6% í skólanum. Verulegur meirihluti var 

því eingöngu að gera þrautirnar heima og fékk mun frekar aðstoð heima 

fyrir heldur en í skólanum.  

Nemendur áttu ekki heldur í beinum samskiptum við umsjónaraðila 

Stærðfræðileikanna. Þau samskipti fóru að mestu leyti fram í gegnum 

tölvupóstsamskipti þar sem erindin snérust um vandræði við innskráningu 

eða aðra tæknilega örðugleika. Einnig komu tölvupóstar þar sem spurt var 

hvort hægt væri að bæta inn svari eftir að tímafrestur rann út. Oftast þá 

vegna þess að gleymst hafði að senda inn lausn í tæka tíð áður en 

vefkerfið lokaði á möguleikann á að svara þraut.  

Stærðfræðileikarnir flokkuðust sem sjálfstætt nám og aðallega 

myndaðist samspil milli þátttakenda og viðfangsefnanna, það er sjálfra 

þrautanna. Faglegur stuðningur kom fyrst og fremst frá foreldrum og 

fyrirspurnir frá þátttakendum til umsjónaraðila snérust ekki um fagleg 

atriði við lausn stærðfræðiþrautanna heldur um tæknileg málefni. 

Fyrirspurnir frá kennurum í skólum voru fáar og beindust þá að 

tæknilegum úrlausnarefnum en ekki faglegum þáttum varðandi lausnir 

þrautanna. Verður meira rætt um niðurstöður og ályktanir sem draga má 

af þeim í umræðukafla hér á eftir.  
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6 Samantekt og umræða 

Hér verður farið yfir niðurstöður þessara þriggja þátta sem skoðaðir voru 

við mat á Stærðfræðileikunum. Niðurstöður netkönnunar verða raktar og 

ályktanir dregnar af þeim, jafnframt verður gerð grein fyrir flokkun 

þrautanna og sagt frá niðurstöðum á mati leikanna út frá líkani Terry 

Andersons. 

Við túlkun á niðurstöðum eru þær gjarnan tengdar fyrri rannsóknum á 

fræðasviðinu. En þrátt fyrir að leitað hafi verið ýtarlega að rannsóknum 

sem tengjast því að flétta saman þrautakeppni í stærðfræði við 

námsumhverfi á Neti, bar sú leit ekki árangur. Er því, að best er vitað, um 

dálítið brautryðjendastarf að ræða og því hér minna vitnað til fyrri 

rannsókna en venja er. 

Við úrvinnslu svara kom í ljós að 63% svarenda voru nemendur í 4.–6. 

bekk sem voru fúsari til að svara könnun en þeir eldri. Stúlkur voru líka 

duglegri en drengir en þær voru 62% svarenda þrátt fyrir nánast jafnt 

hlutfall kynjanna sem skráðu sig inn sem þátttakendur í 

Stærðfræðileikana. Það gæti skýrst af því að yngri nemendum finnist 

meiri nýbreytni að svara svona netkönnun heldur en þeim sem eldri eru.  

Tæpur helmingur þátttakenda í könnun svaraði öllum verkefnunum í 

keppninni eða 43%. Þeir sem svöruðu ekki öllum þrautunum nefndu 

gleymsku sem ástæðu og að þeir hefðu verið of seinir að senda svar inn á 

vef keppninnar. Þar kemur fyrirkomulag keppninnar til og sýnileiki 

stigagjafar í vef keppninnar þar sem stig hvers einstaklings birtust 

jafnóðum og tímamörk voru liðin. Hugsanleg skýring er sú að ef 

einstaklingur sá sig ekki lengur eða fannst hann/hún hafa færst niður 

stigatöfluna minnkaði áhuginn og hvatinn til áframhaldandi þátttöku. 

Ekki eru þó til gögn sem staðfesta þessa ályktun. Þessir einstaklingar 

gætu hafa velt því fyrir sér til hvers þeir væru að halda áfram ef þeir næðu 

ekki góðum árangri eða jafnvel að vinna keppnina.  

Samkvæmt könnun voru skil á lokaverkefni einungis 50% og 

svarendur sögðust oftast ekki hafa eytt nema örfáum klukkustundum í 

það verkefni utan einn sem tilgreinir fimm daga. Engu að síður bárust 

nokkur verkefni sem sýnilega tóku lengri tíma en örfáar klukkustundir að 

vinna. Þar sem verkefnið var mjög opið gafst þátttakendum kostur á að 

fara mjög fjölbreytilegar leiðir. Dæmi um það sem nemendur gerðu var 

meðal annars að mæla upp stór fjárhús og gera nákvæma teikningu í 
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réttum hlutföllum, taka ljósmyndir af húsum og finna samhverfu eða 

reikna út hve mikið gler þurfti í alla glugga á heilu parhúsi. Slík skil á 

lokaverkefni sýna að nemendur geta leyst opin viðfangsefni afar vel, 

meira að segja í opinni keppni sem ekki er stýrð af kennurum nemenda. 

Slök skil á lokaverkefni gætu hins vegar helgast af því sem kom fram á 

undan að keppnisþátturinn hafi dregið úr áhuga á að senda inn svar ef 

stigagjöfin var ekki hagstæð en jafnframt gæti það haft áhrif að páskafrí 

var á næsta leiti og það dregið úr þátttökunni. Slök skil gætu líka komið 

til af því hversu opið verkefnið var og að það krafðist hugkvæmni, 

hvernig nýta mætti sem flesta þætti stærðfræðinnar ásamt margvíslegum 

leiðum til framsetningar á verkefninu meðal annars nýtingu 

upplýsingatækninnar. 

Þegar rýnt er í svör þátttakenda um þrautirnar kemur fram að 

meirihluti eða 80% taldi þrautirnar vera misjafnlega þungar en að því 

hafði verið stefnt strax í upphafi við samningu þrautanna. Jafnframt 

fannst 73% svarenda verkefnin vera skemmtileg, 75% fannst þau vera 

hæfilega mörg og 83% fannst tvö verkefni á viku mátulegt. Af því má 

álykta að þessir þættir í keppninni hafi gengið vel og verið rétt 

skipulagðir. Það fyrirkomulag að birta dæmi um réttar lausnir við 

þrautunum strax og skilafrestur rann út sýnist hafa gefist vel en 58% 

svarenda sögðust alltaf hafa skoðað þær. Svo virðist sem það hafi ekki 

verið nóg fyrir krakkana að sjá hvort þau fengu stig fyrir lausnina, heldur 

vildu þau líka sjá tillögu að réttri lausn. 

Tæknilegir annmarkar í upphafi skýra trúlega þá niðurstöðu að 

þriðjungur svarenda sagðist hafa átt í erfiðleikum við innskráningu í 

vefkerfið eða rekist á önnur tæknileg vandamál. Ekki er ólíklegt að 

tæknileg vandamál hafi í einhverjum mæli fælt frá þátttöku í 

Stærðfræðileikunum.  

Verulegur meirihluti eða 76% þeirra sem svöruðu könnun fannst 

skemmtilegra að taka þátt í keppninni vegna þess að hún var á Netinu en 

ekki inni í bekk. Líka kom fram þegar þátttakendum gafst kostur á að 

segja sína skoðun á Stærðfræðileikunum að svör þeirra hafi yfirleitt verið 

mjög jákvæð. Tilsvör eins og „flott framtak“, „snildar leikar“ og „það var 

mjög gaman að taka þátt í þessu“ gefa vísbendingar að svona 

fyrirkomulag kveiki áhuga og virki spennandi á þátttakendur. 

Greinilegt er af svörum að meirihluti þátttakenda eða 66% unnu að 

lausn þrautanna eingöngu heima á meðan 22% leystu verkefnin í 
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skólanum. Jafnframt sögðust 43% hafa leyst þrautirnar einir á meðan 

einungis 8% sögðust hafa gert það með skólafélögum. Og flestir sem 

leituðu eftir aðstoð eða 27% svarenda sögðust hafa fengið aðstoð heima 

fyrir en aðeins 6% í skólanum.  

Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar með tilliti til líkans Andersons 

(2008), (Mynd 6) má sjá að námshættir eru í formi sjálfstæðs náms án 

samvinnu milli nemenda. Faglegur stuðningur er fremur frá foreldrum en 

frá jafningjum eða kennurum. Samskiptin við umsjónaraðilja leikanna í 

formi samskipta með tölvupósti áttu sér fremur orsakir af tæknilegum 

ástæðum en að þær snéru að faglegum atriðum stærðfræðinnar. Form 

Stærðfræðileikanna virðist því hafa ýtt undir að nemendur væru hver fyrir 

sig að vinna að lausn þrautanna fremur en í samvinnu við jafningja með 

takmarkaðri aðkomu stærðfræðikennara þeirra. Ekki byggist því upp 

raunverulegt leitarsamfélag (e. community of inquiry) skipuleggjenda, 

þátttakenda í leikunum, kennara barnanna og foreldra þeirra.  

Ljóst var að verulegur meirihluti nemenda vann þrautirnar heima án 

samstarfs og samvinnu við aðra nemendur. Umræður milli nemenda um 

stærðfræðilegt innihald þrautanna voru því mjög takmarkaðar sem verður 

að teljast ókostur. Kennarar voru því ekki að nýta sér keppnina með 

sínum nemendum til að vinna með þrautalausnir í stærðfræði nema að 

takmörkuðu leyti. Um ástæður þess er erfitt að segja og raunar ófært út 

frá þeim niðurstöðum sem hér liggja fyrir. Á móti kemur að hugsanlega 

hefur þátttaka í opinni keppni á Netinu kveikt áhuga hjá foreldrum um að 

börn þeirra væru virkir þátttakendur í leikunum og þess vegna verið 

tilbúin að aðstoða börnin við að leysa verkefnin í keppninni.  

Flokkun á þrautunum gaf vísbendingar um að við val á þrautunum 

hafi náðst að tengja öll inntaks- og aðferðamarkmið námskrár 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007). Þó var áberandi að 

inntaksmarkmið sem snúa að tölfræði og líkindareikningi komu sjaldnast 

fyrir og raunar aðeins í einu verkefni. Skýringin kann að vera sú að þegar 

hafist var handa við að semja eða aðlaga þrautir í svona keppni sé 

nærtækt að velja þrautir sem byggðu á því að rekja mynstur og nýta 

algebru ásamt tölulegum útreikningum. Ef litið var til aðferðamarkmiða 

kom fram að öll verkefnin byggðu á þætti tungumálsins og snerust um 

lausnir verkefna og þrauta. Flestar tengdust þrautirnar við daglegt líf 

nemenda sem var kostur. En í tæplega helmingi tilvika reyndi á 
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röksamhengi og röksemdafærslur sem gæti bent til þess að tölulegir 

útreikningar hafi verið lykilatriði í fullmörgum verkefnanna.  

Annað sem kom greinilega í ljós var að öll svörin við þrautunum voru 

lokuð fyrir utan lokaverkefnið og var það flokkað sem opið svar. En þar 

höfðu nemendur alveg frjálsar hendur um val á efni og form skila á 

verkefninu. Jorgensen, og fl. (2009), Yee (2002) og Yeo og Yeap (2009) 

benda á að þrautir með mörgum svarmöguleikum séu æskilegri heldur en 

lokaðar þrautir en rannsóknir Ng (2002) og Zhu (2003) sýndu að þrautir í 

stærðfræðinámsbókum í Singapore voru flestar lokaðar og höfðu lítil 

tengsl við daglegt líf nemenda. Þar hefur þó orðið breyting á síðastliðin ár 

(Fan og Zhu, 2007). Betur hefur tekist til við gerð þrauta 

Stærðfræðileikanna en 80% verkefnanna töldust hafa tengsl við daglegt 

líf nemenda. Hér vaknar sú spurning hvort það er framkvæmanlegt í 

keppni sem þessari að hafa svör við þrautunum opin. Er tæknilega 

framkvæmanlegt að láta tölvuna bera ólík svör nemenda saman við 

upplýsingar í einhverjum gagnagrunni? Það gæti verið vandasamt, jafnvel 

ómögulegt ef fjölbreytni í svörum er mikil. Það setur því verkefni eins og 

Stærðfræðileikunum ákveðnar skorður sem örðugt er að komast framhjá 

öðruvísi en með mikilli vinnu við yfirferð lausna.  

Í flestum þrautum leikanna eða í 77,5% tilvika flokkaðist lausnarleiðin 

augljós. Skýringar á þeirri flokkun liggja ekki fyrir. Ekki var tekin 

ákvörðun í upphafi um að hafa lausnarleiðina fremur ljósa við val og gerð 

þrauta í keppninni. Af framangreindum niðurstöðum er ætlunin að koma 

með tillögur að endurbótum á fyrirkomulagi Stærðfræðileikanna. Er það 

gert í lokaorðum hér á eftir. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara þeirri meginspurningu sem lagt 

var upp með en það var hverjir voru kostir og hverjir voru annmarkar 

Stærðfræðileikanna auk undirspurninga. Í heild sinni voru þátttakendur í 

leikunum ánægðir ef niðurstöður netkönnunar eru hafðar til hliðsjónar 

þótt bent hafi verið á ákveðna annmarka. Ókostur er þó að litlar umræður 

áttu sér stað um þrautirnar, hvorki á milli nemenda innbyrðis né milli 

nemenda og kennara. Þennan skort á umræðum verður að skrifast á form 

leikanna, það að Stærðfræðileikarnir voru einstaklingskeppni. Sú 

staðreynd að umræður virðast helst hafa átt sér stað á milli nemenda og 

foreldra komu á óvart. Fremur var búist við að áhugasamir kennarar 

stýrðu því að nemendur væru virkir þátttakendur og ynnu með þrautirnar í 

tímum. En svo virðist ekki hafa verið. Áhuginn teygir sig út fyrir veggi 

skólans sem er ánægjulegt, það eru foreldrarnir sem grípa boltann og 

stuðla að þátttöku barna sinna í þessari opnu keppni á Netinu. En 

auðvitað hefði virk þátttaka kennara ýtt undir að fleiri hefðu tekið þátt í 

keppninni. 

Hvaða breytingar er skynsamlegt að gera á umgjörð og formi 

Stærðfræðileikanna ef þeir verða endurteknir? Við því er ekki til eitt rétt 

svar en með líkan Terry Andersons í huga væri æskilegt ef tækist að 

mynda einskonar leitarsamfélag milli skipuleggenda, þátttakenda, 

stærðfræðikennara og foreldra um svona keppni. Þá mætti hugsa sér að 

stærðfræðikennarar mynduðu einskonar samstarfsnet sem hefði það 

markmið að virkja nemendur í að búa til þrautir sem síðan yrðu lagðar inn 

í gagnabanka þar sem þrautir væru flokkaðar niður með tillliti til aldurs 

og ef til vill fleiri þátta. Þegar nægur fjöldi þrauta hefði safnast væri hægt 

að blása til keppni. Í stað einstaklingskeppni yrði keppt í þriggja til 

fjögurra manna liðum. Hvert lið gæti allt eins verið skipað þátttakendum 

úr mismunandi skólum en þá reyndi á að nýta tölvu og upplýsingatækni 

til margvíslegra samskipta. Samræður ættu sér stað um efni og 

lausnarleiðir þrauta, ekki eingöngu milli jafningja heldur líka milli 

nemenda, kennara og foreldra. Með því móti tækist að virkja fleiri í 

lærdómsríku og spennandi námsumhverfi fyrir nemendur. 

Hvort þessari hugmynd verður hrint í framkvæmd verður tíminn að 

leiða í ljós. En vonandi geta þessar hugleiðingar verið hvati til að ný og 
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áhrifaríkari verkefni sem byggja á nýtingu tölvu- og upplýsingatækninnar 

verði að veruleika, nemendum til gagns og gamans. 
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Viðauki 1 

2. Spurningalisti netkönnunar 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur Stærðfræðileikanna að 

þeim loknum. 

 

1. Ertu strákur eða stelpa? 

 □ Strákur □ Stelpa 

2. Í hvaða bekk ert þú? 

 □ 4. bekk □ 5. bekk □ 6. bekk □ 7. bekk  

 □ 8. bekk □ 9. bekk □ 10. bekk 

3. Hvað skilaðir þú svörum við mörgum dæmum? 

 □ Öllum □ 9 dæmum □ 8 dæmum □ 7 dæmum 

 □ 6 dæmum eða færri 

4. Skilaðir þú lokaverkefninu? 

 □ Já  □ Nei 

5. Hvað fóru um það bil margir tímar í að vinna 

lokaverkefnið? 

 ____________ 

6. Ef þú skilaðir ekki öllum dæmunum eða lokaverkefninu, 

hvers vegna gerðir þú það ekki?  

 ____________ 

7. Mér fundust verkefnin: 

 □ Of mörg  □ Mátulega mörg □ Of fá 

8. Mér fundust verkefnin: 

 □ Flest leiðinleg □ Flest hvorki skemmtileg né 

leiðinleg □ Flest skemmtileg 

9. Mér fundust verkefnin: 

 □ Flest erfið  □ Flest auðveld □ Mátulega 

erfið 
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10. Í hverri viku birtust 2 ný verkefni á vefnum. Mér fannst 

það: 

 □ Of mikið  □ Mátulegt  □ Of lítið 

 

11. Merktu við það sem við á: 

 □ Ég vann verkefnin heima. 

 □ Ég vann verkefnin í skólanum. 

 □ Ég vann verkefnin annars staðar. 

 

12. Merktu við það sem við á: 

 □ Ég vann verkefnin ein/einn. 

 □ Ég vann verkefnin með skólafélögum. 

 □ Ég fékk aðstoð heima við að leysa verkefnin. 

 □ Ég fékk aðstoð í skólanum við að leysa verkefnin. 

 □ Ég fékk aðstoð annars staðar við að leysa verkefnin. 

13. Lentir þú einhver tímann í vandræðum með að innskrá þig á 

vefinn? 

 □ Já  □ Nei 

14. Lentir þú í einhverjum öðrum tæknivandamálum og þá 

hverjum? 

 ____________ 

15. Skoðaðir þú réttar lausnir eftir að þær birtust: 

 □ Aldrei □ Stundum □ Alltaf 

16. Fannst þér skemmtilegra að taka þátt í keppni á Netinu en ef 

hún hefði verið inni í bekknum? 

 □ Já  □ Nei 

17. Myndir þú taka þátt aftur ef Stærðfræðileikarnir yrðu 

haldnir aftur á næsta skólaári? 

 □ Já  □ Nei  □ Kannski 

18. Annað sem þú vilt taka fram: 

 ____________ 

 



 

78 

Viðauki 2 

Verkefni nr. 1 – Hellulögn 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 1.3.2009 kl.18:39 til 9.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 9.3.2009 kl. 13:00. 

  

Helluleggja á bílastæði við hús í Varsjá í Póllandi. Breiddin á bílastæðinu 

er 2,40 metrar og lengdin er 5,40 metrar. Hellurnar eru af þremur gerðum. 

   

20 cm x 20 cm  20 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm 

 

Hér sérðu hvernig mynstrið á að vera.  

 

Hve margar hellur af stærðinni 40 cm x 

40 cm þarf í bílastæðið? 
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Verkefni nr. 2 - Tröppur Akureyrarkirkju 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 5.3.2009 kl.00:00 til 12.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 12.3.2009 kl. 13:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snigill fer upp tröppurnar á 

Akureyrarkirkju en þær eru 106 talsins. 

Hann skríður upp 10 tröppur á daginn 

en rennur svo niður 2 tröppur á 

nóttunni. Hve marga daga tekur það 

snigilinn að komast alla leið upp að kirkjunni? 



 

80 

Verkefni nr. 3 - Gott gengi 

Merktu við rétt svar. 

María fékk rúmlega 500 krónum meira en Aron. 

Aron fékk rúmlega 500 krónum meira en María. 

Tvíburarnir fengu álíka háa upphæð í íslenskum krónum. 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 9.3.2009 kl.00:00 til 16.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 16.3.2009 kl. 13:00. 

  

Á afmæli sínu 3. mars 2008 fengu tvíburarnir María og Aron hvor fyrir 

sig 120 dollara í afmælisgjöf frá Bjarkeyju frænku sinni sem búið hefur á 

Flórída síðustu 15 ár. 

.  

 

 

 

 

 

María skipti strax helmingi upphæðarinnar í íslenskar krónur daginn eftir 

afmælið. Þann 10. ágúst skipti hún helmingi af því sem eftir var í 

íslenskar krónur og 1. desember skipti hún afganginum. Aron skipti allri 

upphæðinni í íslenskar krónur þann 10. september. 

Taflan sýnir hvað hægt var að fá margar íslenskar krónur fyrir einn 

dollara eftirfarandi dag. Hvert af eftirfarandi svörum er rétt?  
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Verkefni nr. 4 - Bílastæðið 

 

Merktu við rétt svar. 

3 

5 

8 

11 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 12.3.2009 kl.00:00 til 19.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 19.3.2009 kl. 13:00. 

  

Myndin sýnir hvernig bílum var lagt í 

bílastæði við Austurbæjarskóla 

mánudaginn 19. janúar síðastliðinn. 

 

 

 

Bílunum var lagt svo þétt að aðeins var 

hægt að hreyfa þá fram og aftur (en ekki á 

ská – sbr: myndbandið).  

 

Hver er minnsti fjöldi bíla sem þarf að færa áður en skólastjórinn, sem á 

bíl nr. 1, kemst út af stæðinu?  
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Verkefni nr. 5 - Mælieiningar 

 

Isobel fæddist þyngri en Árni Valur. 

Enginn nemandi fæddist þyngri en 20 merkur. 

Bergþór og Amily voru jafnþung við fæðingu. 

Ekki munaði nema 500 g á léttasta og þyngsta barninu. 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 16.3.2009 kl.00:00 til 23.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 23.3.2009 kl. 13:00. 

 

Fæðingarþyngd nokkurra nemenda í Fellaskóla var eftirfarandi:  

 

Amily fædd í Bretlandi: 7 pund 

Bergþór fæddur í Reykjavík: 15 merkur 

Isobel fædd í Ameríku: 120 únsur 

Árni Valur fæddur á Akureyri: 3.560 g 

Ashira fædd á Indlandi: 4,5 kíló 

 

Mælieiningar: 

1 mörk = 250 grömm 

1 breskt pund = 454 grömm 

1 únsa = 28 grömm 

 

Hvaða staðhæfing er rétt?  
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Verkefni nr. 6 - Tröppuþraut 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

 
 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 19.3.2009 kl.00:00 til 26.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 26.3.2009 kl. 13:00. 

 

Jakobi finnst stundum gaman að hlaupa upp tröppurnar heima hjá sér og 

þá tekur hann tvær tröppur í hverju skrefi. En suma daga er hann rólegri 

og tekur þá ýmist eina eða tvær tröppur í hverju skrefi.  

 

Tröppurnar hjá Jakobi eru 4 talsins. Á hve marga mismunandi vegu getur 

Jakob farið upp tröppurnar ef hann tekur eina tröppu í hverju skrefi eða 

tvær tröppur í skrefi eða tekur ýmist eina eða tvær tröppur í skrefi?  
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Verkefni nr. 7 - Bílnúmer 

 

Talnaglöggir hafa ef til vill tekið eftir því að komin er ný útgáfa af 

bílnúmerum á íslenska bíla. 

  

Nýju númerin eru nú með þremur bókstöfum og tveimur tölum (t.d. AB-

C12).  

Aftur á móti voru gömlu númerin sem komu á götuna árið 1987 með 

tveimur bókstöfum og þremur tölustöfum (t.d. AB-123).  

 

Ástæðan fyrir breytingunni er sú að gömlu númerin kláruðust því gamla 

númerakerfið bauð ekki upp á nema um hálfa milljón númera. Nýja 

kerfið býður upp á rúmlega tvær milljónir númera.  

 

Tölustafir sem notaðir eru á íslensk bílnúmer eru 10 talsins:  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

 

Bókstafir sem eru notaðir á íslensk bílnúmer eru ekki nema 23 því 

sumum stöfunum er sleppt (nema þegar um einkanúmer er að ræða). 

Þessir stafir eru almennt notaðir:  

ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ  

 

- Ef bílnúmer væri aðeins einn tölustafur væri hámarksfjöldi númera: 10  

- Ef bílnúmer væri aðeins einn bókstafur væri hámarksfjöldi númera: 23  

- Ef bílnúmer væri samsett af einum tölustaf og einum bókstaf (t.d. 1A) 

væri hámarksfjöldi númera:10*23 = 230  

 

Hver yrði hámarksfjöldi númera ef bílnúmer væri samsett af einum 

bókstaf og einum tölustaf (t.d. A1) ?  
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Merktu við rétt svar. 

 

32 

230 

2300 

5040 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 23.3.2009 kl.00:00 til 30.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 30.3.2009 kl. 13:00. 
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Verkefni nr. 8 - Hitaveitan 

 

 

Hitaveitugeymar Orkuveitu 

Reykjavíkur í Grafarholti eru 6 

talsins og allir jafn stórir, taka 

4800 m
3
 hver. Alltaf renna 180 

m
3
/klukkustund í hvern tank. 

  

 

Einn kaldan vetrardag klukkan 6:00 að morgni eru tankar nr. 1 og 2 hálfir 

af vatni, sá nr. 3 er fullur að 3/4 og nr. 4, 5 og 6 fullir að 1/4.  

Á milli kl. 6:00 og 9:00 renna 1100 m
3
 úr tanki nr. 1 og jafnmikið úr 

tanki nr. 3. 

  

Í hvaða tanki er mest vatn kl. 9:00? 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 26.3.2009 kl.00:00 til 2.4.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 2.4.2009 kl. 13:00.  
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Verkefni nr. 9 - Hjólakeppni 

 

 

Merktu við rétt svar. 

Birgir kom fyrstur í mark og Sigrún var í öðru sæti. 

Carlos kom fyrstur í mark og Hendrika var í öðru sæti. 

Sigrún kom fyrst í mark og Lars var í öðru sæti. 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 30.3.2009 kl.00:00 til 6.4.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 6.4.2009 kl. 13:00. 

 

Fimm vinir sem búa á Austurlandi fóru í hjólakeppni.  

 

Sigrún tók vítamín um morguninn. 

Carlos varð rétt á undan Hendriku í mark. 

Sá eini sem var í gúmmískóm vann ekki. 

Birgir dróst aftur úr um nokkra metra í upphafi. 

Lars sprengdi dekk rétt við markið og Sigrún varð á undan honum. 

Carlos er á nýju hjóli. 

Sigrún hjólar hægar en Birgir. 

Þegar Lars kemur í mark er Hendrika mörgum metrum á eftir honum.  

Carlos og Hendrika drukku mjólk áður en keppnin hófst. 

Lars er í gúmmískóm.  

 

Hvaða svar er rétt?  
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Merktu við rétt svar. 

 

Já, ég er búin/nn að senda verkefnið í 

tölvupósti. 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 1.3.2009 kl.18:44 til 6.4.2009 kl.16:00. 

Lausn og stig birtist 17.4.2009 kl. 12:00. 

 

 

Veldu þér byggingu og reyndu að finna sem flest til að lýsa henni á 

stærðfræðilegan hátt. Þú getur líka fundið til eitt sérstakt atriði og gert því 

ítarlegri skil. Hér áttu að láta hugmyndaflugið njóta sín. 

  

 

Verkefninu má skila á margvíslegu formi. Til dæmis sem greinargerð á 

A4 blöðum, myndasýningu, myndbandi, líkani eða tölvugerðu efni af 

einhverjum toga. 

 

Verkefninu á að skila fyrir kl. 16 fimmtudaginn 2. apríl 2009. 

  

 

Sendist í tölvupósti til leikar@leikar.net  

mailto:leikar@leikar.net
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Verkefni nr. 1 - Hellulögn 

Verkefni nr. 1 - Hellulögn 

 Helluleggja á bílastæði við hús í Kraká í Póllandi.  

Breiddin á stæðinu er 4,80 metrar og lengdin er 7,20 metrar.  

Hellurnar eru af þremur gerðum.. 

 

 

 

20 cm x 20 cm  20 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm 

 

 

 

Hér sérðu hvernig mynstrið á að vera.  

 
Breiddin er 4,80 metrar (teikningin sýnir 5,20 metra). 

Hve margar hellur af stærðinni 40 cm x 40 cm þarf í bílastæðið? 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan: 

 

Skrá svar Hætta við
 

Stig fyrir rétt svar eru 10 

Verkefnið er birt frá 1.3.2009 kl.18:51 til 9.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 9.3.2009 kl. 13:00. 

 

 

 

 

 

Helluleggja á bílastæði við hús í Kraká í Póllandi.  

Breiddin á stæðinu er 4,80 metrar og lengdin er 7,20 metrar.  

Hellurnar eru af þremur gerðum. 

 

 

 

20 cm x 20 cm  20 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm 

 

Hér sérðu hvernig mynstrið á að vera.  

 

Breiddin er 4,80 metrar (teikningin sýnir 5,20 metra). 

Hve margar hellur af stærðinni 40 cm x 40 cm þarf í bílastæðið? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 1.3.2009 kl.18:51 til 9.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 9.3.2009 kl. 13:00. 
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Verkefni nr. 2 - Tröppur Effelturnsins 

 

Flestir sem koma til Parísar skoða Effelturninn. Hann er 

300,51 m á hæð. Hæðin er raunar breytileg eftir hitastiginu 

og getur breyst um allt að 15 cm. Heildarþyngd hans er 9441 

tonn en þar af eru lyfturnar 1043 tonn. Það þarf 40 tonn af 

málningu á hann. Það eru 1710 tröppur upp á efsta pall 

turnsins.  

 

Jói járnsmiður ákveður að fara upp í 

Effelturninn en hann þorir ekki að taka 

lyftu svo hann skríður upp stigana upp á 

efsta pall en tröppurnar eru 1710 talsins. 

Hann kemst upp 37 tröppur á hverri nóttu 

en rennur svo niður 5 tröppur á daginn á 

meðan hann sefur. Hve marga daga tekur 

það Jóa að komast alla leið upp? 
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Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 5.3.2009 kl.00:00 til 12.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 12.3.2009 kl. 13:00. 
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Verkefni nr. 3 - Gott gengi 

Sumarið 2008 fór hópur frá íþróttafélaginu Stönginni í æfinga- og 

keppnisferðalag til Evrópu. Gisti-, matar- og ferðakostnaður var að mestu 

greiddur fyrir ferðina og einungis var gert ráð fyrir að þátttakendur hefðu 

með sér eyðslufé fyrir ýmis smáleg útgjöld. Lagt var af stað snemma 

morguns þann 5. júlí. Skömmu áður en flugvélin átti að fara í loftið frá 

Keflavík uppgötvaði Dagrún að hún hafði gleymt peningaveskinu sínu 

heima. Magnús þjálfari (sem er orðinn öllu vanur eftir áratuga starf í 

íþróttahreyfingunni) samdi um að hann lánaði Dagrúnu eyðslufé í 

ferðinni.  
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Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 9.3.2009 kl.00:00 til 16.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 16.3.2009 kl. 13:00. 

 

  

Dagrún fékk verðlaun fyrir spjótkast og setti líka persónulegt met í 200 

metra hlaupi. Myndin sýnir hluta úr dagbók Dagrúnar. Hún borgaði 

Magnúsi þjálfara skuldina strax að ferð lokinni. 

  

 

Hvaða upphæð er líklegast að hún hafi borgað? 

 

 

Athugið að við útreikninga er hentugast að nota viðmiðunargengi síðasta 

árs á vef Seðlabankans (http://www.sedlabanki.is/?PageID=7 og 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=654  

 

13.300 kr. 

9.700 kr. 

15.800 kr. 

17.900 kr. 

 

 

Merktu við rétt svar. 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=7
http://www.sedlabanki.is/?PageID=654
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Verkefni nr. 4 - Bílastæðið 

Merktu við rétt svar. 

7 

11 

16 

34 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 12.3.2009 kl.00:00 til 19.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 19.3.2009 kl. 13:00. 

 

  

Myndin sýnir hvernig ástandið var á bílastæðinu fyrir aftan Mennta-

skólann í Reykjavík mánudaginn 12. janúar síðastliðinn.  

 

Bílunum var lagt svo þétt að þeir 

minntu helst á sardínur í dós og 

aðeins var hægt að hreyfa þá fram 

og aftur en ekki á ská.  

 

Í miðjum kennslutíma þurfti 

formaður nemendafélagsins að 

komist á áríðandi fund úti í bæ.  

 

Hver er minnsti fjöldi bíla sem 

þarf að færa áður en bíllinn hans, 

sem er nr. 1, kemst út af stæðinu 

(bíll nr. 1 er talinn með)?  
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Verkefni nr. 5 - Mælieiningar 

 

Hópur úr 8. bekk í Hæðarskóla gisti tvær nætur í seli skólans í Búr-

fellsdal. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni sem tengdust t.d. stærðfræði, 

handmennt og tungumálum. Anna handmenntakennari, sem ættuð er frá 

Póllandi, stjórnaði skemmtilegum spurningaleik á kvöldvökunni fyrra 

kvöldið. Hún sýndi nemendum meðal annars langan trefil sem prjónaður 

hafði verið í selinu árið áður og las upp eftirfarandi texta:  

 

Það voru nemendur í 8. og 9. bekk sem prjónuðu þennan trefil síðasta 

vetur. Trefillinn er 5 metrar og 40 sentimetrar að lengd og 25 sentimetrar 

að breidd. 

  

Gott er að vita eftirfarandi:  

Prjónafestan í treflinum er sú að 20 lykkjur og 35 umferðir gefa 10 x 10 

sentimetra bút.  

Einnig má áætla að í 10 x 10 sentimetra bút fari 1.050 sentimetrar af 

garni.  

 

Hvað má áætla að prjónaðar hafi verið margar lykkjur í treflinum og hvað 

ætli margir metrar af bandi hafi farið í trefilinn?“  

 

Svörin sýna hvað stóð á miðum frá hópunum sem þátt tóku.  

Hvaða hópur komst næst réttu svari?  
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Merktu við rétt svar. 

Hópur A: Um 1.350 lykkjur og 14.175 sentimetrar af bandi. 

Hópur B: Um 94.500 lykkjur og 141.750 metrar af bandi. 

Hópur C: Um 94.500 lykkjur og 1,4 kílómetrar af bandi. 

Hópur D: Um 101.250 lykkjur og 1.050.000 metrar af bandi. 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 16.3.2009 kl.00:00 til 23.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 23.3.2009 kl. 13:00. 
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Verkefni nr. 6 - Tröppuþraut 

 

 

 

Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 19.3.2009 kl.00:00 til 26.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 26.3.2009 kl. 13:00. 

  

Jakobi finnst stundum gaman að 

hlaupa upp tröppurnar heima hjá sér og 

þá tekur hann tvær tröppur í hverju 

skrefi. En suma daga er hann rólegri 

og tekur þá ýmist eina eða tvær 

tröppur í hverju skrefi.  

 

Tröppurnar hjá Jakobi eru 6 talsins.  

 

Á hve marga mismunandi vegu getur 

Jakob farið upp tröppurnar ef hann 

tekur eina tröppu í hverju skrefi eða 

tvær tröppur í skrefi eða tekur ýmist eina eða tvær tröppur í skrefi?  
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Verkefni nr. 7 - Íþróttaiðkun 

 

Merktu við rétt svar 

420 

630 

2520 

5040 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 23.3.2009 kl.00:00 til 30.3.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 30.3.2009 kl. 13:00. 

  

Sjö vinir byrjuðu sama daginn að æfa í tækjasal í íþróttahúsi bæjarins. 

Þeir eru misuppteknir og sá fyrsti kemur á hverjum degi, annar kemur 

annan hvern dag, sá þriðji kemur þriðja hvern dag o.s.frv …og sá sjöundi 

kemur sjöunda hvern dag. 

  

„Næst þegar þið mætið allir sjö á sama degi í ræktinni, án þess að 

æfingaáætlunin ykkar breytist, þá býð ég ykkur öllum fría máltíð á 

heilsubarnum‟ sagði eigandi íþróttasalarins. Þetta sagði hann því honum 

sýndist ljóst að hann þyrfti ekki að standa við yfirlýsinguna sína. En 

honum skjátlaðist og því er spurning eftir hve marga daga mættu allir 

vinirnir sjö aftur á sama degi í ræktinni?  
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Verkefni nr. 8 - Hitaveitan 

 Hitaveitugeymar 

Orkuveitu Reykjavíkur í 

Grafarholti eru 6 talsins og 

allir jafn stórir, taka 4800 

m
3
 hver.  

 

Alltaf renna 18 m
3
/mínútu í 

tankana sem skiptist jafnt á 

milli þeirra. 

  

Einn kaldan vetrardag 

klukkan 6:00 að morgni eru tankar nr. 1, 2 og 3 hálfir af vatni, nr. 4 er 

fullur að 5/6 og nr. 5 og 6 fullir að 2/3.  

 

Milli kl. 6:00 og 7:00 renna 400 m
3
 úr tanki nr. 1 og jafnmikið úr tanki nr. 

3 og 300 m
3
 úr tank nr. 4. 

 

Milli kl. 7:00 og 8:00 renna 200 m
3
 úr tanki nr. 5 og tvöfalt meira úr tank 

nr. 6. Á sama tíma renna 250 m
3
 úr tanki nr. 4. 

  

Milli kl. 8:00 og 9:00 renna 100 m
3
 úr tanki nr. 2 , 150 m

3
 úr tanki nr. 5 

og 150 m
3
 úr tanki nr. 4. 

 

 

Númer hvað er tankurinn sem mest er í kl. 9? 
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Skrifaðu rétt svar í reitinn hér fyrir neðan. 

 

 

 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 26.3.2009 kl.00:00 til 2.4.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 2.4.2009 kl. 13:00. 
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Verkefni nr. 9 - Rökþraut 

 
Skrá svar Hætta við

 

 

 

 

Nemendur í elstu bekkjum Hæðarskóla ákváðu að halda flóamarkað til 

styrktar Mæðrastyrksnefnd. Fimm nemendur í 10. GI gáfu allir hlut á 

markaðinn sem þeir höfðu ekki lengur not fyrir og allir keyptu þeir 

leikföng handa yngri systkinum sínum. 

  

Notaðu vísbendingarnar til að komast að því hver keypti hvaða hlut og 

hvað hann kostaði. 

  

1. Eiríkur keypti fyrir hæstu upphæðina og Anna keypti fyrir meira en 

Kristín sem keypti ekki ódýrasta hlutinn. 

2. Emma og Eiríkur keyptu bæði leikföng sem hægt er að setja saman.  

3. Kristín keypti ekki postulínsbrúðuna. 

4. Rebekka var ánægð með það sem hún keypti því litla systir hennar 

elskar brúður. 

Emma keypti púsluspil á 25 krónur. 

Eiríkur keypti púsluspil á 200 krónur. 

Kristín keypti bók á 100 krónur. 

5. Anna keypti útileikfangið. 

6. Púsluspilið var ódýrast. 

7. Rebekka keypti fyrir slétta tölu og Kristín keypti fyrir nákvæmlega 

helming af því sem Rebekka hafði keypt fyrir.  

 

 Hvaða staðhæfing er rétt? Merktu við rétt svar. 
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Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 30.3.2009 kl.00:00 til 6.4.2009 kl.13:00. 

Lausn og stig birtist 6.4.2009 kl. 13:00. 
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Lokaverkefni - Bygging í stærðfræðilegu ljósi 

 

 

Merktu við rétt svar 

Já, ég er búin/nn að senda verkefnið í 

tölvupósti. 

 
Skrá svar Hætta við

 

Stig fyrir rétt svar eru 10. 

Verkefnið er birt frá 1.3.2009 kl.18:44 til 6.4.2009 kl.16:00. 

Lausn og stig birtist 17.4.2009 kl. 12:00. 

Veldu þér byggingu og reyndu að finna sem flest til að lýsa henni á 

stærðfræðilegan hátt. Þú getur líka fundið til eitt sérstakt atriði og gert því 

ítarlegri skil. Hér áttu að láta hugmyndaflugið njóta sín. 

  

 

Verkefninu má skila á margvíslegu formi. Til dæmis sem greinargerð á 

A4 blöðum, myndasýningu, myndbandi, líkani eða tölvugerðu efni af 

einhverjum toga. 

 

Verkefninu á að skila fyrir kl. 16 fimmtudaginn 2. apríl 2009.  

 

Sendist í tölvupósti til leikar@leikar.net  

mailto:leikar@leikar.net
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