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Útdráttur	  

	  

	  

Í	  verkefninu	  er	  leitast	  við	  því	  að	  svara	  rannsóknarspurningunni	  ,,Hvers	  eðlis	  er	  

áhugahvöt	  meðal	  nemenda	  sem	  hafa	  fengið	  kennslu	  samkvæmt	  aðferðinni	  

Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  barna?“	  Framkvæmd	  var	  tilviksrannsókn	  í	  Melaskóla	  hjá	  

nemendum	  í	  5.	  bekk.	  Bekkurinn	  er	  undir	  umsjón	  Kristjönu	  Skúladóttur	  og	  hefur	  hún	  

tileinkað	  sér	  kennsluhætti	  í	  stærðfræði	  sem	  byggð	  er	  á	  skilningi	  barna.	  

Hugsmíðihyggja	  hefur	  verið	  helsta	  uppspretta	  hugmynda	  um	  að	  nemendur	  eigi	  að	  

læra	  stærðfræði	  með	  skilningi.	  Það	  er	  ábyrgð	  kennarans	  að	  leiða	  nemendur	  upp	  á	  

æðri	  stig	  hugsunar	  þar	  sem	  þeir	  eru	  í	  aðalhlutverki	  og	  kennarinn	  skapar	  viðeigandi	  

aðstæður	  til	  náms.	  Gengið	  er	  út	  frá	  sama	  útgangspunkti	  og	  nemendur	  vinna	  að	  

verkefnum	  á	  eigin	  forsendum	  til	  þess	  að	  þroskast	  í	  námi.	  Til	  þess	  að	  svara	  

rannsóknarspurningunni	  var	  sjónum	  fyrst	  og	  fremst	  beint	  að	  innri	  og	  ytri	  áhugahvöt	  

nemenda	  og	  mikilvægi	  tungumálsins	  í	  stærðfræðinámi.	  

	  

Helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  eru	  að	  nemendur	  sem	  iðka	  stærðfræði	  undir	  

slíkri	  leiðsögn	  reynast	  vera	  jákvæðir	  gagnvart	  námsgreininni	  stærðfræði	  og	  námi	  í	  

henni.	  Þeim	  virðist	  bæði	  þykja	  skemmtilegt	  og	  hvetjandi	  að	  glíma	  við	  námsefnið	  á	  

sínum	  eigin	  forsendum	  þar	  sem	  stuðst	  er	  við	  fjölbreyttar	  kennsluaðferðir.	  Innri	  

áhugahvöt	  virðist	  ríkjandi	  meðal	  nemenda	  sem	  hafa	  fengið	  slíka	  kennsluhætti.	  

Niðurstöður	  tilviksrannsóknarinnar	  eru	  einnig	  í	  samræmi	  við	  þær	  rannsóknir	  sem	  

áður	  hafa	  verið	  gerðar.	  
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Reykjavík,	  14.	  maí	  2013	  

	  

_________________________________	   	  

	  

	  

	   	  



10	  
	  

1 Inngangur	  	  

Mennt	  er	  máttur	  eru	  einkunnarorð	  sem	  ég	  hef	  alist	  upp	  við	  á	  heimili	  mínu	  frá	  

barnæsku	  og	  hefur	  það	  ávallt	  þótt	  mikilvægt	  að	  skila	  af	  sér	  vel	  unnum	  verkefnum	  

sama	  hversu	  stór	  eða	  smá	  þau	  eru.	  Hvatning	  til	  náms	  var	  jafnframt	  í	  hávegum	  höfð	  

hvaðan	  sem	  hún	  kom,	  enda	  er	  hún	  lykilþáttur	  í	  kennsluháttum	  nú	  á	  dögum	  til	  að	  

örva	  nemendur	  til	  náms	  eins	  og	  komið	  er	  inn	  á	  í	  þessari	  ritgerð.	  	  

	  

Það	  er	  þekkt	  að	  það	  er	  mismunandi	  hvað	  nemendur	  þurfa	  að	  leggja	  mikið	  á	  sig	  í	  námi	  

til	  að	  ná	  árangri.	  Því	  er	  einnig	  farið	  svo	  	  að	  endurgjöf	  er	  yfirleitt	  háð	  því	  vinnuframlagi	  

sem	  nemendur	  leggja	  á	  sig.	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  endurgjöf	  sé	  til	  þess	  fallin	  að	  hún	  

virki	  hvetjandi	  fyrir	  nemendur	  til	  að	  leggja	  sig	  fram	  í	  námi.	  Því	  þarf	  að	  greina	  og	  

rannsaka	  þá	  þætti	  sem	  vekja	  áhuga	  hjá	  nemendum	  til	  frekara	  náms.	  Þeir	  sem	  eru	  t.d.	  

vanir	  að	  vinna	  með	  börnum	  hafa	  reynslu	  af	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  ýta	  undir	  

áhugahvöt	  hjá	  börnum	  til	  að	  þau	  sjálf	  leggi	  sig	  meira	  fram	  og	  nái	  þar	  með	  betri	  

árangri	  í	  viðfangsefnum	  sínum.	  

	  

Í	  þessari	  ritgerð	  er	  leitast	  við	  að	  varpa	  ljósi	  á	  nám	  og	  kennslu	  í	  stærðfræði	  þar	  sem	  

byggt	  er	  á	  rannsóknum	  á	  skilningi	  barna	  í	  stærðfræði	  (e.	  cognitively	  guided	  

instruction)	  (Carpender	  og	  Moser,	  1984;	  Carpenter,	  Franke	  og	  Levi,	  2003;	  Ruthven	  og	  

Goodchild,	  2002).	  Sjónum	  er	  fyrst	  og	  fremst	  beint	  að	  innri	  og	  ytri	  áhugahvöt	  

nemenda.	  Fjallað	  er	  um	  upphaf	  og	  hugmyndafræði	  sem	  Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  

byggir	  á,	  þ.e.	  hugsmíðikenningu	  og	  mikilvægi	  tungumálsins	  í	  stærðfræðinámi.	  

	  	  

Framkvæmd	  var	  tilviksrannsókn	  hjá	  nemendum	  í	  5.	  bekk	  í	  Melaskóla	  og	  kennara	  

þeirra	  Kristjönu	  Skúladóttur.	  Kristjana	  hefur	  margra	  ára	  reynslu	  af	  stærðfræðikennslu	  

og	  hefur	  sérhæft	  sig	  í	  kennslu	  í	  stærðfræði	  sem	  byggð	  er	  á	  skilningi	  barna.	  

Tilviksrannsóknin	  samanstóð	  af	  tveimur	  athugunum	  á	  vettvangi,	  þar	  sem	  

rannsakandi	  sat	  og	  fylgdist	  með	  í	  tvær	  80	  mínútna	  kennslustundir	  í	  hvort	  skipti,	  einu	  

rýnihópaviðtali	  við	  nemendur	  og	  viðtali	  við	  Kristjönu	  kennara.	  Úrtak	  nemenda	  fyrir	  
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viðtalið	  var	  fundið	  með	  aðstoð	  hennar	  þar	  sem	  sóst	  var	  eftir	  því	  að	  fá	  getudreifðan	  

hóp	  og	  jafna	  kynjaskiptingu.	  	  

	  

Ritgerðin	  skiptist	  í	  tvo	  hluta.	  Fyrri	  hlutinn	  fjallar	  um	  fræðilegan	  bakgrunn	  

rannsóknarinnar	  þar	  sem	  gerð	  er	  grein	  fyrir	  helstu	  hugtökum	  og	  skrifum	  um	  

stærðfræðinám.	  Einnig	  er	  fjallað	  um	  þá	  rannsóknaraðferð	  sem	  stuðst	  er	  við	  í	  

verkefninu.	  Í	  seinni	  hlutanum	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  rannsókninni	  sjálfri	  og	  niðurstöður	  

kynntar.	  Að	  lokum	  er	  umræðukafli	  um	  niðurstöður	  og	  túlkun	  þeirra.	  

	  

Rannsóknarefnið	  hefur	  verið	  mér	  afar	  hugleikið	  í	  gegnum	  mína	  skólagöngu	  og	  í	  seinni	  

tíð	  hef	  ég	  velt	  því	  fyrir	  mér	  hvað	  orsakar	  mína	  eigin	  áhugahvöt	  á	  stærðfræðinámi.	  Því	  

var	  það	  enginn	  vafi	  í	  mínum	  huga	  að	  skoða	  og	  fjalla	  um	  þetta	  efni	  í	  þessu	  

lokaverkefni.	  Það	  er	  jafnframt	  áhugavert	  að	  kanna	  hvernig	  hægt	  er	  að	  haga	  og	  stýra	  

kennslu	  með	  það	  í	  huga	  að	  örva	  og	  vekja	  áhuga	  hjá	  nemendum	  til	  að	  leggja	  sig	  betur	  

fram	  í	  námi.	  
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2.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  fjallað	  um	  fræðilegan	  bakgrunn	  sem	  rannsóknin	  byggist	  á.	  Byrjað	  er	  

að	  skoða	  áhugahvöt	  sem	  hugtak	  og	  birtingarmyndir	  hennar,	  svo	  skilning	  í	  

stærðfræðinámi,	  þá	  um	  þátt	  tungumálsins	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  hugsmíðikenningu	  og	  

hugmyndina	  um	  Stærðfræði	  byggða	  á	  skilningi	  barna	  (e.	  Cognitively	  guided	  

instruction).	  

	  

2.1	  Áhugahvöt	  

Flest	  allt	  sem	  við	  komum	  að	  í	  daglegu	  lífi,	  hvort	  sem	  það	  er	  í	  vinnunni,	  í	  félagslífinu	  

eða	  í	  samræðum	  við	  aðra,	  veitir	  okkur	  hvatningu.	  Við	  stöndum	  frammi	  fyrir	  því	  að	  

velta	  fyrir	  okkur	  hvaðan	  við	  fáum	  hvatningu,	  frá	  öðru	  fólki,	  frá	  sjálfum	  okkur,	  frá	  

verkefnum	  sem	  við	  fáumst	  við,	  frá	  samfélaginu	  eða	  annars	  staðar	  frá	  (Ryan	  og	  Deci,	  

2000,	  bls.	  54).	  

	  

Sumir	  nemendur	  eru	  í	  eðli	  sínu	  áhugasamir	  í	  námi	  á	  meðan	  aðrir	  treysta	  því	  að	  

lærimeistarinn	  gefi	  þeim	  innblástur	  eða	  veiti	  þeim	  áskorun	  sem	  örvar	  þá	  í	  námi.	  En	  

því	  miður	  er	  engin	  ein	  formúla	  til	  um	  það	  hvernig	  best	  er	  að	  hvetja	  nemendur	  áfram	  í	  

námi.	  Heldur	  eru	  það	  margir	  þættir	  sem	  örva	  nemendur	  til	  náms	  og	  hafa	  áhrif	  á	  það	  

hversu	  mikið	  þeir	  leggja	  sig	  fram	  og	  hver	  árangurinn	  af	  þeirri	  vinnu	  verður.	  Auðvitað	  

eru	  nemendur	  ekki	  allir	  hvattir	  af	  sömu	  gildum,	  þörfum	  eða	  vilja	  (Davis,	  1999).	  Því	  er	  

rétt	  að	  skoða	  nánar	  hugtakið	  áhugahvöt	  (e.	  motivation).	  Einföld	  skýring	  á	  því	  hugtaki	  

er	  viljinn	  til	  að	  læra.	  Nemandi	  sem	  hefur	  sterka	  áhugahvöt	  getur	  ekki	  stillt	  sig	  um	  að	  

læra	  og	  kafa	  þannig	  dýpra	  í	  viðfangsefnið,	  en	  aftur	  á	  móti	  nemandi	  með	  veika	  

áhugahvöt	  á	  erfiðara	  með	  að	  koma	  sér	  að	  verki	  og	  læra	  (Stipek,	  2001,	  bls.	  13).	  

	  

Settar	  hafa	  verið	  fram	  ýmsar	  kenningar	  um	  áhugahvöt	  á	  námsgreinum	  og	  eru	  flestir	  

sammála	  því	  að	  skipta	  henni	  upp	  eftir	  því	  hvaðan	  áhuginn	  er	  sprottinn	  þ.e.	  eftir	  því	  

hvaða	  ástæður	  nemendur	  telja	  að	  ráði	  því	  hvort	  þeir	  leggi	  sig	  fram	  um	  að	  læra.	  En	  

þær	  eru	  innri	  (e.	  intrinsic)	  og	  ytri	  (e.	  extrinsic)	  ástæður.	  Innri	  áhugahvöt	  vísar	  til	  þess	  

að	  framkvæma	  eitthvað	  vegna	  þess	  að	  það	  er	  áhugavert	  og	  skemmtilegt	  og	  ytri	  
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ástæður	  vísa	  til	  þess	  að	  framkvæma	  eitthvað	  vegna	  þess	  að	  það	  leiðir	  til	  góðs.	  Einnig	  

er	  hægt	  að	  flokka	  áhugahvöt	  eftir	  því	  hvort	  nemandi	  leggi	  sig	  fram	  eftir	  því	  hvort	  

áhuginn	  beinist	  að	  verkefninu	  sjálfu	  (e.	  mastery	  goals,	  e.	  task	  goals)	  eða	  að	  

frammistöðunni	  (e.	  performance	  goals)	  t.d.	  í	  samanburði	  við	  aðra	  nemendur	  (Stipek,	  

2001).	  Þessi	  flokkun	  er	  nátengd	  hinni	  fyrrnefndu	  skiptingu	  í	  innri	  og	  ytri	  áhugahvöt.	  

Ef	  áhugi	  nemandans	  beinist	  að	  viðfangsefninu	  einsetur	  hann	  sér	  að	  ljúka	  verkefninu	  

á	  viðeigandi	  hátt.	  Þannig	  getur	  nemandinn	  haldið	  áfram	  að	  bæta	  við	  sig	  þekkingu	  á	  

viðfangsefninu.	  Nemandi	  sem	  hefur	  eingöngu	  áhuga	  á	  eigin	  frammistöðu	  er	  líklegri	  

til	  að	  láta	  staðar	  numið	  þegar	  hann	  hefur	  leyst	  verkefnið	  eða	  þegar	  hann	  er	  búinn	  að	  

gera	  jafnmikið	  og	  sessunautur	  hans.	  Almennt	  er	  talið	  líklegra	  að	  nemendur	  nái	  betri	  

tökum	  á	  stærðfræðinámi	  ef	  þeir	  stjórnast	  af	  viðfangsefninu	  frekar	  en	  að	  einblína	  á	  

frammistöðuna	  (Stipek,	  2001,	  bls.	  19).	  

	  

2.1.1	  Innri	  áhugahvöt	  

Innri	  áhugahvöt	  (e.	  intrinsic	  motivation)	  er	  sjálfshvatning	  sem	  er	  skilgreind	  þannig	  að	  

þegar	  fólk	  gerir	  eitthvað	  sem	  það	  hefur	  áhuga	  á	  þá	  leiðir	  það	  af	  sér	  ánægju	  og	  

vellíðan	  frekar	  en	  af	  því	  það	  krefjist	  verðlauna	  eða	  ytri	  styrkingar.	  Innri	  hvatningin	  

kemur	  fram	  verknaðarins	  vegna,	  eins	  og	  þegar	  nemandi	  glímir	  við	  stærðfræðiþrautir	  

af	  því	  að	  það	  er	  skemmtilegt,	  krefjandi	  og	  gefandi	  (Ryan	  og	  Deci,	  2000,	  bls.	  56).	  Áhugi	  

endurspeglar	  oft	  gildismat	  einstaklings;	  dæmi	  um	  það	  er	  að	  nemandi	  getur	  haft	  

áhuga	  á	  bílum	  sem	  menga	  lítið	  vegna	  þess	  að	  honum	  þykir	  náttúruvernd	  mikilvæg.	  

Þegar	  nemendur	  læra	  námsefni	  sem	  er	  tengt	  áhugamálum	  þeirra	  ná	  þeir	  dýpri	  og	  

betri	  skilning	  á	  efninu	  en	  þegar	  þeir	  lesa	  efni	  sem	  þeir	  hafa	  ekki	  áhuga	  á.	  Talið	  er	  að	  

það	  stafi	  af	  aukinni	  athyglisgáfu	  og	  jákvæðu	  viðhorfi	  (Stipek,	  2002,	  bls.	  138-‐139).	  

Ryan	  og	  Deci	  (2000)	  segja	  að	  innri	  áhugahvöt	  sé	  órjúfanlegur	  þáttur	  í	  því	  að	  vera	  

manneskja,	  þ.e.	  að	  það	  er	  okkur	  náttúrulegt	  að	  vera	  forvitin	  og	  að	  það	  sé	  innbyggður	  

vilji	  til	  þess	  að	  skoða	  og	  læra	  á	  umhverfið.	  Þeir	  telja	  að	  slíkt	  nám	  sé	  í	  sjálfu	  sér	  

umbun.	  

	  

Þótt	  innri	  hvatning	  sé	  mikilvæg	  þá	  er	  það	  ekki	  af	  innri	  áhugahvöt	  sem	  fólk	  tekur	  

almennt	  þátt	  í	  viðfangsefnum	  eða	  annarri	  starfsemi	  að	  staðaldri.	  Þetta	  á	  þó	  
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sérstaklega	  við	  eftir	  barnæsku.	  Frelsið	  til	  þess	  að	  stjórnast	  af	  innri	  áhugahvöt	  skerðist	  

í	  sífellu	  með	  samfélagslegum	  kröfum	  og	  hlutverkum	  sem	  krefjast	  ábyrgðar.	  Í	  skólum,	  

svo	  dæmi	  sé	  tekið,	  virðist	  sem	  innri	  hvatning	  sé	  veikari	  hjá	  nemendum	  á	  hærra	  

námsstigi	  (Ryan	  og	  Deci,	  2000).	  

	  

2.1.2	  Ytri	  áhugahvöt	  

Ytri	  áhugahvöt	  (e.	  extrinsic	  motivation)	  felur	  í	  sér	  að	  utanaðkomandi	  áhrifavaldur	  

hefur	  áhrif	  á	  hvatningu	  nemanda	  í	  námi	  þar	  sem	  ákveðnar	  afleiðingar	  hafa	  verið	  

tengdar	  við	  tiltekna	  hegðun.	  Gott	  dæmi	  um	  ytri	  áhugahvöt	  er	  þegar	  nemandi	  sækist	  

eftir	  umbun.	  Ytri	  áhugahvöt	  getur	  einnig	  birst	  sem	  ótti	  við	  refsingu,	  til	  dæmis	  þegar	  

nemandi	  sinnir	  heimavinnu	  sinni	  vegna	  ótta	  við	  einhvers	  konar	  refsingu	  frá	  

foreldrum	  sínum,	  ljúki	  hann	  ekki	  heimavinnunni.	  Á	  sama	  hátt	  getur	  það	  drifið	  

nemanda	  áfram	  í	  námi	  að	  hann	  trúir	  því	  að	  hann	  verði	  persónulega	  metinn	  meira	  

vegna	  hæfileika	  sem	  tengjast	  atvinnulífinu	  en	  vegna	  áhuga.	  Bæði	  dæmin	  hér	  að	  ofan	  

eru	  af	  völdum	  ytri	  áhugahvatar	  og	  einkenni	  beggja	  eru	  að	  þar	  er	  á	  ferðinni	  sterk	  

meðvitund	  nemandans	  (Deci	  og	  Ryan,	  2002;	  Davis,	  1999).	  

	  

2.1.3	  Togstreita	  milli	  innri	  og	  ytri	  áhugahvatar	  

Viss	  togstreita	  ríkir	  á	  milli	  innri	  áhugahvatar	  og	  ytri	  áhugahvatar	  (Stipek,	  2002,	  bls.	  

129–130).	  Í	  sumum	  tilfellum	  geta	  utanaðkomandi	  áhrif,	  t.d.	  umbun	  eða	  refsing,	  

grafið	  undan	  innri	  áhugahvöt.	  Því	  stærri	  sem	  umbunin	  er	  þeim	  mun	  neikvæðari	  

verða	  áhrifin	  á	  innri	  áhugahvötina.	  En	  þetta	  stangast	  á	  við	  styrkingarkenningu	  

Skinners	  (1953)	  (e.	  reinforcement	  theory)	  sem	  felur	  í	  sér	  að	  umbun	  í	  tengslum	  við	  

hegðun	  auki	  tíðni	  hegðunarinnar	  og	  þegar	  hætt	  sé	  að	  veita	  umbunina	  muni	  hún	  fara	  

aftur	  í	  sama	  horf.	  Þegar	  umbun	  stendur	  til	  boða	  hefur	  innri	  áhugahvöt	  ekkert	  að	  

segja	  því	  umbunin	  stjórnar	  alveg	  hegðuninni	  (Skinner,	  1953).	  Deci	  og	  Ryan	  (2002)	  

telja	  að	  þegar	  einstaklingar	  fái	  umbun	  fyrir	  hegðun	  upplifi	  þeir	  það	  eins	  og	  þeim	  sé	  

stjórnað	  og	  að	  það	  trufli	  sjálfsstjórn	  þeirra.	  
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2.2	  Skilningur	  á	  stærðfræði	  

Carpenter,	  Franke	  og	  Levi	  (2003)	  hafa	  haldið	  því	  fram	  að	  skilningur	  sé	  lykillinn	  að	  

stærðfræðiiðkun.	  Ef	  skilningurinn	  er	  ekki	  fyrir	  hendi	  getur	  reynst	  erfitt	  að	  meðtaka	  

þær	  upplýsingar	  sem	  krafist	  er	  hverju	  sinni.	  Nemendur	  þurfa	  að	  læra	  að	  hafa	  gaman	  

af	  stærðfræði	  og	  koma	  auga	  á	  leiðir	  til	  þess	  er	  að	  gera	  námið	  sem	  fjölbreyttast;	  

jafnframt	  verða	  verkefnin	  að	  vera	  krefjandi.	  Tungumálið	  í	  stærðfræði	  kemur	  með	  því	  

að	  ræða	  saman,	  taka	  þátt	  og	  hjálpast	  að	  við	  að	  komast	  að	  lausn	  (Carpenter,	  Franke	  

og	  Levi	  2003).	  Í	  bók	  sinni	  Whats	  math	  got	  to	  do	  with	  it	  (2008),	  segir	  Jo	  Boaler	  frá	  

skóla	  á	  Írlandi,	  að	  þar	  hafi	  verið	  unnið	  í	  stærðfræði	  á	  mjög	  frjálslegan	  og	  áhrifaríkan	  

hátt.	  Nemendur	  fengu	  ekki	  hefðbundin	  stærðfræðidæmi	  heldur	  verkefni	  sem	  

kröfðust	  þess	  að	  þeir	  beittu	  stærðfræðinni	  á	  annan	  hátt	  og	  með	  meira	  frjálsræði	  en	  

áður.	  Með	  því	  að	  beita	  þessari	  aðferð	  urðu	  nemendur	  áhugasamari	  og	  jákvæðari	  

með	  tímanum.	  Þeir	  unnu	  í	  alls	  kyns	  verkefnum	  sem	  kröfðust	  mikillar	  ígrundunar.	  

Með	  auknu	  frjálsræði	  gafst	  nemendum	  færi	  á	  að	  ráða	  ferðinni	  sjálfir.	  Með	  því	  að	  

hafa	  fjölbreyttari	  nálganir	  á	  náminu	  eiga	  nemendur	  auðveldara	  með	  að	  tengja	  

stærðfræðina	  við	  daglegt	  líf.	  Bæði	  nemendur	  og	  kennarar	  skólans	  voru	  ánægðir	  með	  

fyrirkomulagið	  og	  töldu	  að	  það	  hefði	  reynst	  áhrifaríkara	  fyrir	  menntun	  nemendanna	  í	  

stærðfræði.	  Að	  mati	  Boaler	  þróa	  nemendur	  með	  sér	  skilning	  ef	  þeir	  fá	  að	  nota	  eigin	  

aðferðir	  við	  leit	  að	  lausn.	  Uppbygging	  á	  skilningi	  í	  stærðfræði	  fer	  að	  mörgu	  leyti	  fram	  

í	  samvinnu	  nemenda	  þar	  sem	  þeir	  miðla	  reynslu	  sinni	  til	  hvors	  annars	  (Boaler,	  2008,	  

bls.	  71-‐77).	  

	  

2.3	  Að	  tala	  saman	  um	  stærðfræði	  og	  stærðfræðileg	  úrlausnarefni	  

Samskipta-‐	  og	  umræðuaðferðir	  eru	  sífellt	  að	  verða	  stærri	  og	  mikilvægari	  hluti	  af	  

námi	  nemenda.	  Þetta	  má	  til	  dæmis	  greinilega	  sjá	  á	  þróun	  hinnar	  opinberu	  námskrár	  

fyrir	  skyldunám	  hérlendis	  undanfarna	  áratugi	  (Menntamálaráðuneytið,	  1989;	  1999;	  

Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011–2013).	  Þegar	  nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  

þess	  að	  ígrunda	  viðfangsefni	  og	  koma	  því	  frá	  sér	  með	  eigin	  orðaforða	  eru	  þeir	  taldir	  

ná	  dýpri	  skilningi	  á	  efninu.	  Menn	  hafa	  lengi	  vitað	  að	  tungumálið	  er	  mikilvægt	  tæki	  til	  

náms.	  Rannsakendur	  eru	  farnir	  að	  skoða	  notkun	  samræðna	  í	  stærðfræðikennslu	  á	  

síðustu	  árum	  og	  sjá	  þá	  að	  samskipta-‐	  og	  umræðuaðferðir	  eru	  ekki	  síður	  mikilvægar	  í	  
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stærðfræðikennslu	  en	  öðrum	  greinum	  (Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  2010;	  Meyvant	  

Þórólfsson,	  2003a).	  Í	  skrifum	  Guðmundar	  Finnbogasonar	  (1994)	  frá	  fyrri	  hluta	  20.	  

aldar	  má	  sjá	  hversu	  mikilvægan	  þátt	  hann	  taldi	  tungumálið	  vera	  í	  námi	  barna.	  Hann	  

talar	  um	  að	  með	  því	  að	  nota	  samræður	  í	  námi	  tengjum	  við	  um	  leið	  hugsanir	  okkar	  við	  

hugsanir	  annarra	  (Guðmundur	  Finnbogason,	  1994).	  Þessar	  hugmyndir	  má	  einnig	  sjá	  í	  

kenningum	  Vygotsky	  um	  nám	  sem	  þátttöku	  en	  þar	  er	  tungumálið	  í	  lykilhlutverki	  

(Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2011).	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  hægt	  er	  að	  auka	  hæfni	  til	  

röksemdafærslu	  og	  bæta	  námsárangur	  í	  stærðfræði	  með	  því	  að	  kynna	  fyrir	  

nemendum	  leiðir	  til	  þess	  að	  vinna	  saman	  og	  beita	  gagnrýninni	  hugsun.	  Auk	  þess	  er	  

mikilvægt	  að	  nemendur	  læri	  að	  tileinka	  sér	  stærðfræðilega	  umræðu	  og	  

stærðfræðilega	  hugsun,	  það	  er	  að	  segja	  ekki	  einungis	  að	  geta	  átt	  stærðfræðileg	  

samskipti	  við	  aðra	  heldur	  einnig	  við	  sjálfan	  sig	  (Kieran,	  2001;	  Mercer	  og	  Sams,	  2007;	  

Guðný	  Helga	  Gunnarsdóttir	  og	  Þórunn	  Blöndal,	  2011).	  

	  

2.4	  Hugsmíðihyggja	  

Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  barna	  byggir	  augljósa	  á	  þeirri	  kenningu	  sem	  kennd	  er	  

við	  hugsmíði	  (e.	  constructivist	  theory).	  Samkvæmt	  hugsmíðikenningu,	  eða	  

hugsmíðihyggju	  eins	  og	  hún	  er	  oft	  nefnd,	  fer	  nám	  þannig	  fram	  að	  manneskja	  byggir	  

sér	  net	  af	  hugtökum	  og	  hugmyndum	  um	  veruleikann.	  Því	  betur	  sem	  hugtökin	  

tengjast	  síðan	  innbyrðis	  þeim	  mun	  betri	  og	  dýpri	  skilningi	  er	  talið	  að	  manneskjan	  búi	  

yfir.	  Þó	  getur	  verið	  breytilegt	  hversu	  traustar	  og	  sannar	  hugmyndir	  einstaklingsins	  

reynast	  vera	  miðað	  við	  gildi	  samfélagsins.	  Því	  skýrari	  merking	  hugmyndanna	  og	  betra	  

samhengi	  milli	  hugtaka	  og	  hugmynda	  sem	  einstaklingur	  hefur,	  þeim	  mun	  dýpri	  

skilningur	  næst	  (Meyvant	  Þórólfsson,	  2003a).	  	  

	  

Róttæk	  hugsmíðihyggja	  hefur	  verið	  helsta	  uppspretta	  hugmynda	  um	  að	  nemendur	  

geti	  og	  eigi	  að	  læra	  stærðfræði	  með	  skilningi.	  Ernst	  von	  Glasersfeld	  er	  fræðimaður	  

sem	  hefur	  fært	  sterkustu	  rökin	  fyrir	  grundvallarsjónarmiðum	  hugsmíðihyggjunnar	  í	  

stærðfræðimenntun	  og	  haft	  hvað	  mest	  áhrif	  þó	  hann	  sé	  ekki	  fyrst	  og	  fremst	  

fræðimaður	  á	  sviði	  stærðfræðimenntunar.	  Hugmynd	  hugsmíðihyggju	  er	  eins	  og	  áður	  
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sagði	  að	  nemandinn	  lærir	  með	  því	  að	  byggja	  upp	  eigin	  þekkingu	  og	  skilning.	  Nemandi	  

þarf	  samhliða	  að	  nýta	  þá	  þekkingu	  sem	  fyrir	  er	  þannig	  að	  hann	  er	  ekki	  eingöngu	  að	  

byggja	  ofan	  á	  heldur	  einnig	  að	  víkka	  út	  og	  nýta	  þá	  þekkingu	  sem	  hann	  býr	  yfir.	  Þetta	  

má	  meðal	  annars	  útskýra	  með	  hugmyndinni	  um	  margföldun	  sem	  endurtekna	  

samlagningu;	  þar	  gefst	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  byggja	  ofan	  á	  þekkingu	  sína	  en	  

jafnframt	  að	  skoða	  aðgerðina	  samlagningu	  talna	  frá	  nýju	  sjónarhorni.	  Mikilvægt	  er	  

að	  nemendur	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  rannsaka	  ný	  hugtök	  og	  aðferðir	  hverju	  sinni	  í	  

stað	  þess	  að	  leggja	  á	  minnið	  skilgreiningar	  og	  aðferðir.	  Þeir	  verða	  að	  geta	  fært	  rök	  

fyrir	  skoðunum	  sínum	  með	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  umræðum	  og	  verkefnavinnu	  með	  

öðrum	  nemendum.	  Þannig	  auka	  þeir	  skilning	  sinn	  út	  frá	  skilningi	  samnemenda	  sinna	  

(Skott,	  Jess,	  og	  Hansen,	  2011,	  bls.	  63-‐66).	  

	  

Miklar	  umræður	  hafa	  skapast	  um	  hugsmíðikenningu	  og	  þá	  afstæðissýn	  sem	  í	  henni	  

birtist	  á	  þekkingu	  og	  eðli	  hennar.	  Þar	  sem	  hver	  og	  einn	  byggir	  sé	  upp	  sínar	  eigin	  

sértæku	  hugmyndir	  um	  veruleikann	  er	  eins	  líklegt	  að	  þær	  geti	  verið	  ólíkar	  

hugmyndum	  annarra	  um	  sama	  fyrirbæri.	  Hver	  er	  þá	  fær	  um	  að	  segja	  hvað	  er	  sönn	  

þekking	  og	  hvað	  ekki?	  Ef	  veruleikinn	  er	  allur	  ein	  hugsmíð	  er	  þá	  ekki	  hætta	  á	  að	  fólk	  

sníði	  sér	  alls	  kyns	  ólíkar	  hugmyndir	  af	  sama	  fyrirbærinu	  (Meyvant	  Þórólfsson,	  2003a).	  

Ábyrgð	  kennarans	  er	  að	  leiða	  nemendann	  upp	  á	  æðri	  stig	  hugsunar	  með	  því	  að	  

kynna	  sér	  forhugmyndir	  og	  beina	  þeim	  svo	  í	  þann	  farveg	  samkvæmt	  gildum	  og	  

skoðunum	  hverju	  sinni	  í	  viðkomandi	  samfélagi.	  Þess	  vegna	  er	  hægt	  að	  tala	  um	  

menntun	  sem	  nokkurs	  konar	  innvígslu	  í	  menningu.	  Þegar	  kennari	  styðst	  við	  

hugmyndafræði	  hugsmíðihyggjunnar	  í	  kennslu	  er	  hann	  að	  koma	  til	  móts	  við	  ólíkar	  

þarfir	  nemenda.	  Gengið	  er	  út	  frá	  sama	  útgangspunkti	  og	  nemandi	  hefur	  forsendur	  til	  

að	  þroskast	  örar	  og	  hraðar	  séu	  honum	  búnar	  réttar	  aðstæður	  til	  þess	  og	  hann	  hljóti	  

nægilega	  örvun	  (Meyvant	  Þórólfsson,	  2003b).	  

	  

2.5	  Stærðfræðikennsla	  byggð	  á	  skilningi	  barna	  

Gerðar	  hafa	  verið	  fjölmargar	  rannsóknir	  á	  stærðfræðinámi	  barna	  og	  hvernig	  

skilningur	  þeirra	  á	  viðfangsefnum	  stærðfræðinnar	  þróast.	  Við	  lok	  áttunda	  áratugarins	  
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var	  unnið	  að	  rannsóknum	  við	  háskólann	  í	  Wisconsin	  í	  Bandaríkjunum	  á	  því	  hvernig	  

börn	  skilja	  orðadæmi	  og	  hvaða	  leiðir	  þau	  fara	  til	  þess	  að	  leysa	  þau	  án	  þess	  að	  hafa	  

lært	  ákveðnar	  aðferðir.	  Í	  ljós	  kom	  að	  börnin	  gátu	  vel	  leyst	  þrautirnar	  og	  notuðu	  

ýmsar	  leiðir	  til	  þess	  (Carpender	  og	  Moser,	  1984;	  Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  2004).	  Í	  

framhaldi	  af	  þessum	  niðurstöðum	  fóru	  fræðimenn	  að	  rannsaka	  enn	  frekar	  hvernig	  

börn	  leysa	  þrautir	  og	  þróa	  með	  sér	  skilning	  á	  tölum	  og	  reikniaðgerðum.	  Í	  

rannsóknunum	  kom	  í	  ljós	  að	  nemendur	  sem	  fá	  tækifæri	  til	  að	  leysa	  þrautir	  með	  

sínum	  eigin	  aðferðum	  þróa	  með	  sér	  lausnaleiðir	  sem	  ákvarðast	  af	  fyrri	  reynslu	  og	  

þroskastigi	  þeirra.	  Þeir	  sáu	  einnig	  að	  yngri	  börn	  notast	  mikið	  við	  hlutbundnar	  aðferðir	  

og	  gerðu	  sér	  líkan	  eða	  teikningar	  þegar	  þeir	  unnu	  að	  lausnum	  sínum	  (Jónína	  Vala	  

Kristinsdóttir,	  2004,	  bls.	  7-‐8).	  	  

	  

Markvisst	  hefur	  verið	  unnið	  að	  því	  að	  kynna	  kennurum	  niðurstöður	  rannsókna	  á	  

skilningi	  barnanna	  og	  lausnaleiðum	  þeirra.	  Haldin	  hafa	  verið	  námskeið	  fyrir	  kennara	  

og	  fylgst	  með	  gengi	  þeirra	  í	  nokkur	  ár	  til	  þess	  að	  kanna	  hvernig	  þeim	  hefur	  gengið	  að	  

nýta	  sér	  nýja	  þekkingu	  sem	  þeir	  öðluðust	  á	  námskeiðunum.	  Slíkt	  námskeið	  var	  haldið	  

hérlendis	  sumarið	  1995	  á	  vegum	  Kennaraháskóla	  Íslands	  og	  Flatar,	  samtaka	  

stærðfræðikennara.	  Þar	  var	  kynnt	  rannsóknin	  og	  þróunarverkefið	  Cognitively	  Guided	  

Instruction	  (CGI)	  sem	  var	  þýtt	  á	  íslensku	  sem	  Stærðfræðikennsla	  byggð	  á	  skilningi	  

barna	  (Carpender,	  Fennema,	  Peterson,	  Chiang	  og	  Franke,	  1989;	  Jónína	  Vala	  

Kristinsdóttir,	  2010).	  Rannsóknir	  byggðar	  á	  þessu	  þróunarverkefni	  gefa	  mikilvægar	  

upplýsingar	  um	  hugsun	  barna	  og	  lausnaraðferðum	  þeirra.	  Ef	  kennarar	  tileinka	  sér	  

þessa	  hugmyndafræði	  ætti	  það	  að	  hafa	  áhrif	  á	  kennsluaðferðir	  þeirra	  (Ruthven	  og	  

Goodchild	  2002).	  Í	  ljós	  kom	  að	  við	  skipulagningu	  kennslunnar	  nýttu	  kennarar	  sér	  

niðurstöður	  rannsóknanna	  til	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  hvers	  konar	  verkefni	  væri	  

æskilegast	  að	  leggja	  fyrir	  nemendur.	  Þegar	  nemendur	  fengu	  svigrúm	  til	  að	  nýta	  sér	  

eigin	  styrkleika	  og	  forþekkingu	  við	  að	  leysa	  verkefni	  sýndu	  þeir	  fljótt	  miklar	  framfarir.	  

Kennarar	  voru	  flestir	  sammála	  um	  það	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  geta	  leitað	  til	  annarra	  

fagaðila	  og	  tekið	  þátt	  í	  umræðum	  um	  kennslu	  (Carpender	  og	  fl.,	  1989;	  Jónína	  Vala	  

Kristinsdóttir,	  2004,	  bls.	  9)	  
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En	  það	  er	  ekki	  nóg	  að	  fylgjast	  einungis	  með	  starfi	  kennara	  heldur	  þarf	  einnig	  að	  

skoða	  árangur	  nemenda	  með	  tilkomu	  þessarar	  nýju	  áherslu.	  Við	  rannsóknirnar	  var	  

meðal	  annars	  stuðst	  við	  tilraunasnið	  þar	  sem	  bornir	  voru	  saman	  tilraunahópur	  og	  

viðmiðunarhópur.	  Í	  ljós	  kom	  að	  nemendum	  sem	  fengu	  Stærðfræðikennslu	  byggða	  á	  

skilningi	  gekk	  betur	  að	  leysa	  flókin	  dæmi	  en	  nemendum	  í	  viðmiðunarhópi.	  Nemendur	  

tilraunahópsins	  sýndu	  mestu	  framfarirnar	  og	  voru	  öruggari	  með	  sig	  hvað	  varðaði	  

áræðni	  við	  að	  leysa	  þrautir.	  Enginn	  munur	  var	  þó	  á	  getu	  nemenda	  við	  einföld	  

samlagningar-‐	  og	  frádráttardæmi.	  Tilraunahópurinn	  sýndi	  einnig	  mun	  meiri	  skilning	  á	  

stærðfræðilegum	  viðfangsefnum	  en	  aðrir	  nemendur	  (Carpenter,	  o.	  fl.,	  1989;	  Jónína	  

Vala	  Kristinsdóttir,	  2004;	  2010).	  	  

	  

2.5	  Nýjar	  áherslur	  og	  nýtt	  námsefni	  

Allt	  fram	  á	  sjöunda	  áratug	  síðustu	  aldar	  var	  stærðfræðikennsla	  í	  skóla	  aðskilin	  frá	  

æðri	  stærðfræði.	  Hún	  byggðist	  aðallega	  á	  þjálfun	  í	  reikniaðgerðum	  án	  þess	  að	  fjallað	  

væri	  um	  eðli	  talna	  og	  byggðist	  hlutverk	  kennarans	  á	  að	  útskýra	  reglur	  og	  

stærðfræðiformúlur.	  Með	  tilkomu	  hugsmíðihyggju	  og	  fjölda	  annarra	  rannsókna	  á	  

stærðfræðiiðkun	  barna,	  ekki	  síst	  framangreindum	  rannsóknum	  í	  Wisconsin	  má	  segja	  

að	  boltinn	  hafi	  farið	  að	  rúlla.	  	  

	  

Áherslur	  í	  stærðfræðikennslu	  og	  stærðfræðiiðkun	  grunnskólanema	  hafa	  tekið	  

gagngerum	  breytingum	  síðustu	  ár	  í	  þá	  átt	  sem	  hér	  hefur	  verið	  lýst.	  Námskrár	  sem	  

skólayfirvöld	  leggja	  fyrir	  og	  námsefni	  hafa	  gefið	  skýrar	  vísbendingar	  um	  þessa	  þróun	  í	  

kennsluháttum	  (Menntamálaráðuneytið,	  1999;	  Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið	  2011–2013).	  Námsbækur	  og	  námskrár	  endurspegla	  þær	  

áherslur	  sem	  eru	  í	  gildi	  hverju	  sinni.	  Í	  námsskránni	  er	  sérstaklega	  lögð	  áhersla	  á	  

mikilvægi	  þess	  að	  nemendur	  fái	  þjálfun	  í	  að	  lesa	  og	  skrifa	  stærðfræðitexta.	  

Meginmarkmið	  kennslunnar	  er	  meðal	  annars	  að	  nemendur	  geti	  tjáð	  sig	  um	  aðferðir	  

sínar	  og	  lausnir	  á	  stærðfræðiverkefnum,	  bæði	  í	  töluðu	  og	  rituðu	  máli	  og	  að	  þeir	  

þjálfist	  í	  að	  útskýra	  aðferðir	  sínar	  og	  niðurstöður	  fyrir	  öðrum	  á	  skiljanlegu	  máli	  

(Menntamálaráðuneytið,	  1999;	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið	  2011–2013;	  

Birna	  Hugrún	  Bjarnadóttir	  og	  Guðrún	  Angantýsdóttir	  2003,	  bls.	  119).	  
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Áhugavert	  er	  að	  skoða	  hvernig	  áherslur	  hafa	  breyst	  í	  námskránni	  en	  þær	  

endurspeglast	  skýrt	  í	  því	  námsefni	  sem	  nú	  er	  víðast	  hvar	  notað.	  Þar	  ber	  einkum	  að	  

geta	  um	  námsefnið	  Geisla	  fyrir	  börn	  á	  miðstigi	  og	  námsefnið	  Átta-‐10	  fyrir	  

unglingastig.	  Í	  þessu	  nýja	  námsefni	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  stærðfræðinám	  byggist	  á	  

þroska	  og	  reynslu	  nemenda	  þar	  sem	  hver	  og	  einn	  byggir	  nýja	  þekkingu	  sína	  á	  fyrri	  

reynslu.	  Þekking	  er	  ferli	  sem	  felur	  í	  sér	  endurmat	  á	  fyrri	  upplifun	  og	  reynslu.	  Þess	  

vegna	  verður	  hún	  alltaf	  einstaklingsbundin	  og	  hver	  og	  einn	  byggir	  upp	  sína	  þekkingu.	  

Almennt	  er	  talið	  erfitt	  að	  öðlast	  þekkingu	  án	  samskipta	  við	  annað	  fólk.	  Þekkingu	  er	  

samt	  ekki	  hægt	  að	  flytja	  frá	  einum	  einstaklingi	  til	  annars,	  eins	  og	  tölvudiskling	  milli	  

tölva,	  heldur	  þarf	  hver	  og	  einn	  að	  öðlast	  hana	  gegnum	  samskipti,	  hlustun,	  rökræður,	  

rannsóknir	  og	  virkni	  (Birna	  Hugrún	  Bjarnadóttir	  og	  Guðrún	  Angantýsdóttir,	  2003;	  

Guðbjörg	  Pálsdóttir	  og	  Guðný	  Helga	  Gunnarsdóttir,	  2006b).	  Höfundar	  

kennslubókanna	  túlka	  það	  sem	  birtist	  í	  námsskrá	  og	  síðan	  er	  það	  ákvörðun	  

kennarans	  hverju	  sinni	  hvaða	  möguleika	  og	  tækifæri	  hann	  býður	  nemendunum	  að	  

upplifa	  og	  kynnast.	  
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3.	  Rannsóknin	  
Markmiðið	  með	  þessari	  rannsókn	  er	  að	  kanna	  hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  áhugahvöt	  

nemenda	  í	  stærðfræðinámi.	  Rannsóknin	  var	  gerð	  á	  vettvangi	  þar	  sem	  nemendur	  

vinna	  í	  umhverfi	  þar	  sem	  ríkir	  Stærðfræðikennsla	  byggð	  á	  skilningi	  barna.	  Gerðar	  

voru	  vettvangsathuganir,	  rýnihópaviðtöl	  og	  viðtal	  við	  kennara.	  

	  

Rannsóknarspurningin	  er:	  	  

Hvers	  eðlis	  áhugahvöt	  meðal	  nemenda	  sem	  hafa	  fengið	  kennslu	  samkvæmt	  

aðferðinni	  Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  barna?	  

	  

3.1.	  Aðferð	  

Í	  þessari	  rannsókn	  var	  notast	  við	  eigindlegar	  rannsóknaraðferðir.	  Eigindleg	  

rannsóknarsnið	  má	  lýsa	  sem	  samheiti	  yfir	  fjölbreyttar	  rannsóknaraðferðir	  s.s.	  viðtöl	  

og	  vettvangsrannsóknir.	  Þegar	  notast	  er	  við	  eigindlegar	  rannsóknaraðferðir	  gengur	  

rannsakandinn	  út	  frá	  því	  að	  fólkið	  sem	  rætt	  er	  við	  skapi	  og	  endurspegli	  veruleikann	  

meðal	  annars	  í	  samskiptum	  og	  félagslegu	  umhverfi.	  Rannsakandinn	  reynir	  fyrst	  og	  

fremst	  að	  kynnast	  og	  skilja	  huglæg	  sjónarmið	  gerenda	  við	  tilteknar	  skilgreindar	  

aðstæður	  (Björn	  Bergsson	  2002,	  bls.	  41).	  Til	  þess	  að	  skilja	  og	  ná	  sem	  bestu	  

niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  var	  beitt	  tilviksrannsókn,	  en	  hún	  fellur	  undir	  

eigindlegar	  rannsóknaraðferðir.	  

	  

3.2	  Tilviksrannsókn	  

McMillan	  (2008)	  lýsir	  tilviksrannsókn	  (e.	  case	  study)	  sem	  nákvæmri	  og	  djúpri	  

greiningu	  á	  einum	  eða	  fleirum	  viðfangsefnum	  við	  tilgreindar	  aðstæður	  eða	  á	  

tilgreindum	  stað.	  Leitast	  er	  við	  að	  viðhalda	  heildarmynd,	  einingu	  og	  innra	  samhengi	  

tilviksins	  með	  nálgun	  rannsóknarspurningar.	  Það	  sem	  rannsakandi	  þarf	  að	  gera	  þegar	  

hann	  hefur	  ákveðið	  að	  styðjast	  við	  tilviksrannsókn	  er	  að	  sjá	  hvaða	  aðferðir	  hann	  vill	  

beita	  og	  að	  finna	  góða	  rannsóknarspurningu	  sem	  afmarkar	  efnið	  vel.	  En	  helsta	  

matstæki	  tilviksrannsókna	  er	  sjálfur	  rannsóknarmaðurinn	  og	  þarf	  hann	  að	  vera	  
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samkvæmur	  sjálfum	  sér	  og	  hafa	  siðferði	  ofarlega	  í	  huga	  þar	  sem	  fáar	  algildar	  reglur	  

eru	  til	  um	  hvað	  sé	  viðeigandi	  hverju	  sinni.	  Rannsakandinn	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga,	  frá	  

upphafi	  til	  enda,	  framsetningu,	  greiningu	  og	  túlkun	  gagnanna	  sem	  hann	  fæst	  við	  

(McMillan,	  2008).	  

	  

3.3	  Þátttakendur	  

Það	  var	  lán	  að	  leiðbeinandi	  minn	  þekkir	  Kristjönu	  Skúladóttur	  og	  hefur	  verið	  í	  

samstarfi	  með	  henni.	  Hún	  er	  umsjónakennari	  nemenda	  í	  5.	  bekk	  og	  hefur	  hún	  

sérhæft	  sig	  í	  stærðfræðikennslu	  byggðri	  á	  skilningi	  barna.	  Við	  vettvangsathugunina	  

fylgdist	  rannsakandinn	  með	  tveimur	  aðskildum	  80	  mínútna	  kennslustundum	  undir	  

hennar	  leiðsögn.	  Úrtak	  nemendanna	  fyrir	  viðtalið	  valdi	  hún	  síðan	  en	  rannsakandinn	  

setti	  henni	  þau	  skilyrði	  að	  fá	  fram	  jafnt	  kynjahlutfall	  og	  getublandaðan	  hóp.	  	  

	  

3.4	  Siðferðileg	  atriði	  

Þegar	  rannsóknir	  af	  þessu	  tagi	  eru	  gerðar	  þarf	  að	  huga	  að	  siðferðilegum	  atriðum.	  

Rannsakandinn	  verður	  að	  tryggja	  viðmælendum	  trúnað	  svo	  þeir	  hljóti	  ekki	  tjón	  af	  við	  

þátttöku	  rannsóknarinnar.	  Bréf	  voru	  send	  til	  foreldra	  barnanna	  fyrir	  viðtalið.	  Þar	  var	  

óskað	  eftir	  því	  að	  forráðamenn	  hefðu	  samband	  við	  umsjónakennara	  nemendanna	  ef	  

þau	  kysu	  ekki	  að	  börnin	  myndu	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Viðbrögð	  foreldra	  við	  

rannsókninni	  voru	  mjög	  jákvæð.	  Nöfnum	  allra	  nemenda	  er	  breytt	  en	  kennarinn	  leyfði	  

að	  rétt	  nafn	  yrði	  viðhaft	  um	  hann.	  
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4.	  Niðurstöður	  

Hér	  á	  eftir	  eru	  dregnar	  fram	  helstu	  niðurstöður	  úr	  tveimur	  vettvangsathugunum	  og	  

viðtölum	  við	  nemendur	  og	  kennara.	  Fyrst	  eru	  niðurstöður	  vettvangsathugananna	  

kynntar	  í	  tímaröð;	  þar	  á	  eftir	  koma	  niðurstöður	  úr	  rýnihópaviðtali	  við	  nemendur	  og	  

að	  lokum	  niðurstöður	  úr	  viðtali	  við	  kennara.	  

	  

4.1	  Vettvangsathugun	  

Vettvangsathuganir	  fóru	  fram	  dagana	  12.	  og	  20.	  febrúar	  2013.	  Kennslustundirnar	  

tóku	  sitthvorar	  áttatíu	  mínúturnar.	  Rannsakandi	  sat	  fremst	  í	  kennslustofunni	  og	  

fylgdist	  með	  hefðbundinni	  kennslu	  hjá	  Kristjönu	  kennara.	  Í	  báðum	  

kennslustundunum	  var	  allt	  það	  helsta	  skráð	  niður,	  eins	  og	  tjáning	  og	  samtöl	  

nemenda	  um	  viðfangsefni	  sem	  voru	  lögð	  fyrir	  og	  greining	  á	  hlutverki	  kennarans.	  	  

	  

Fyrri	  vettvangsathugun	  12.	  febrúar	  2013	  

Kennslustundin	  byrjaði	  stundvíslega	  klukkan	  8.30	  og	  þar	  með	  fyrsta	  kennslustund	  

nemendanna	  þann	  daginn.	  Kristjana	  kennari	  las	  upp	  nöfn	  nemenda	  og	  kynnti	  svo	  

rannsakanda	  sem	  stóð	  upp	  og	  sagði	  frá	  starfi	  sínu	  og	  markmiði	  með	  heimsókn	  sinni,	  

tók	  jafnframt	  fram	  að	  hann	  myndi	  vonandi	  ekki	  trufla	  kennsluna	  heldur	  einungis	  

fylgjast	  með	  í	  kennslustundinni.	  	  

	  

Námsumhverfi	  -‐	  aðstæður	  

Kristjana	  bað	  umsjónarmann	  hópsins	  um	  að	  ná	  í	  stærðfræðibækurnar	  sem	  hann	  

gerði	  og	  dreifði	  til	  hinna	  nemendanna.	  Þegar	  nemendurnir	  fengu	  bækurnar	  í	  hendur	  

voru	  þeir	  strax	  tilbúnir	  að	  takast	  á	  við	  vinnu.	  Kristjana	  spurði	  hvernig	  hefði	  gengið	  

með	  heimanámið	  og	  svöruðu	  þau	  því	  ágætlega	  og	  vel	  til	  skiptis.	  Þegar	  nemendur	  

höfðu	  lokið	  við	  að	  segja	  frá	  úrlausnum	  sínum	  gaf	  hún	  alltaf	  öðrum	  nemendum	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  spyrja	  þá	  út	  í	  lausnir	  þeirra	  eða	  koma	  með	  athugasemdir.	  

Greinilegt	  var	  að	  þau	  voru	  vön	  og	  ófeimin	  við	  að	  tjá	  sig,	  enda	  var	  andrúmsloftið	  afar	  

afslappað	  og	  þægilegt.	  Þegar	  yfirferð	  á	  heimadæmunum	  lauk	  spurði	  kennarinn	  
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nemendurna	  hvort	  þeim	  hefði	  fundist	  þessi	  blaðsíða	  skemmtileg.	  Þau	  reyndust	  

ekkert	  feimin	  að	  svara	  því	  játandi	  eða	  neitandi;	  einn	  svaraði	  hreinskilnislega	  að	  þetta	  

væri	  leiðinlegasta	  dæmið	  á	  blaðsíðunni	  og	  tóku	  nokkrir	  undir	  með	  honum.	  

	  

Kristjana	  setti	  nemendum	  fyrir	  dæmi	  til	  að	  vinna	  í	  tímanum	  (Viðauki	  1,	  dæmi	  38	  og	  

39).	  Þegar	  nemendurnir	  unnu	  gekk	  kennarinn	  á	  milli.	  Hún	  tók	  eftir	  að	  þau	  áttu	  mörg	  

hver	  í	  erfiðleikum	  með	  dæmið	  sem	  þau	  voru	  að	  vinna	  að.	  Hún	  bað	  þau	  um	  að	  staldra	  

við	  og	  fylgjast	  með.	  Síðan	  bað	  hún	  Runólf	  um	  að	  segja	  samnemendum	  sínum	  hvernig	  

hann	  hefði	  farið	  að	  því	  að	  byrja	  að	  reikna	  dæmið.	  Hann	  tók	  sér	  tíma	  til	  þess	  að	  svara	  

og	  hikaði	  mjög.	  Hún	  skimaði	  yfir	  hópinn	  í	  leit	  að	  svari.	  Bára	  og	  Hrefna	  svöruðu	  því	  að	  

þær	  myndu	  byrja	  á	  því	  að	  teikna	  könnu	  og	  skipta	  henni	  í	  fjóra	  parta	  og	  helmingnum	  

af	  því	  myndu	  þær	  skipta	  í	  aðra	  fjórðu	  parta.	  Kristjana	  svaraði	  þá	  að	  þetta	  væri	  fín	  leið	  

til	  að	  byrja	  á	  því	  að	  reikna	  dæmið	  og	  nú	  ættu	  þau	  að	  halda	  áfram	  og	  leggja	  sig	  fram	  

við	  verkefnið.	  

	  

Áhugavert	  var	  að	  sjá	  að	  þegar	  kennarinn	  setti	  nemendunum	  vinnutíma	  notaðist	  hún	  

við	  sérstaka	  gerð	  af	  klukku	  með	  vísi	  sem	  sýndi	  gult	  svæði	  sem	  fór	  minnkandi	  eftir	  því	  

sem	  tímanum	  leið.	  Með	  því	  var	  hún	  að	  hlutbinda	  tímann	  svo	  nemendurnir	  fengju	  

betri	  tilfinningu	  fyrir	  því	  hvað	  tímanum	  liði	  og	  hve	  mikið	  væri	  eftir	  af	  vinnutíma	  

þeirra.	  

	  

Að	  tala	  saman	  um	  lausnaleiðir	  

Kristjana	  bað	  nemendur	  um	  að	  útskýra	  lausnir	  sínar	  á	  heimadæmum	  hvort	  fyrir	  öðru.	  

Dæmin	  gengu	  út	  á	  það	  að	  nemendur	  áttu	  að	  svara	  rétt	  eða	  rangt	  og	  koma	  með	  rök	  

fyrir	  því	  af	  hverju	  þau	  töldu	  svarið	  vera	  rétt	  eða	  rangt.	  Byrjað	  var	  á	  fyrsta	  dæminu	  og	  

nokkrir	  nemendur	  réttu	  upp	  hönd	  til	  þess	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  svara	  dæminu.	  Hörður	  

fékk	  orðið	  og	  reyndi	  að	  svara	  en	  átti	  erfitt	  með	  að	  rökstyðja	  svarið.	  Kristjana	  minnti	  

þau	  þá	  á	  hvað	  rökstuðningur	  fæli	  í	  sér	  og	  brýndi	  fyrir	  þeim	  mikilvægi	  þess	  að	  geta	  

sagt	  af	  hverju	  þau	  völdu	  tiltekið	  svar.	  Þau	  fóru	  saman	  yfir	  heimadæmin	  og	  nemendur	  

skiptust	  á	  að	  segja	  frá	  rökstuðningi	  sínum	  og	  gekk	  það	  vel.	  Þegar	  þau	  voru	  að	  fara	  yfir	  
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dæmin	  saman	  kom	  einn	  nemandi	  með	  mótsögn	  sem	  fullyrðingu	  og	  kennarinn	  tók	  

það	  sérstaklega	  fram	  við	  nemendur	  að	  þetta	  væri	  hægt	  að	  gera	  þegar	  fullyrðing	  er	  

annars	  vegar.	  Hrefna	  fékk	  orðið	  og	  færði	  rök	  fyrir	  sínu	  svari	  og	  Stefán	  útskýrði	  sitt	  

svar.	  Kennarinn	  staldraði	  við	  og	  spurði	  allan	  nemendahópinn	  hvort	  þau	  hefðu	  hugsað	  

eins	  og	  nokkrir	  réttu	  upp	  hönd.	  Símon	  virtist	  utan	  við	  sig.	  Til	  þess	  að	  virkja	  hann	  bað	  

Kristjana	  hann	  þess	  vegna	  um	  að	  útskýra	  hvað	  hefði	  verið	  öðruvísi	  í	  svari	  Hrefnu	  og	  

Stefáns.	  Hann	  átti	  erfiðara	  með	  að	  segja	  frá	  því	  en	  Bára	  hjálpaði	  honum	  að	  koma	  sér	  

að	  efninu.	  Kristjana	  gekk	  ekki	  frá	  samtalinu	  fyrr	  en	  hann	  og	  allir	  nemendurnir	  í	  

bekknum	  höfðu	  áttað	  sig	  á	  hvað	  Stefán	  og	  Hrefna	  gerðu	  öðruvísi	  í	  sínum	  

lausnaleiðum.	  Kennarinn	  kláraði	  að	  fara	  yfir	  heimavinnuna	  með	  þeim	  og	  þau	  

spjölluðu	  saman	  og	  veltu	  hlutunum	  fyrir	  sér	  til	  hins	  ýtrasta.	  	  

	  

Þegar	  þau	  höfðu	  farið	  yfir	  heimavinnuna	  áttu	  nemendur	  að	  vinna	  saman	  tveir	  og	  

tveir	  að	  dæmi	  í	  vinnubókinni.	  Kennarinn	  las	  það	  upp	  og	  sagði	  síðan	  að	  hún	  vildi	  fá	  

útskýringu	  og	  rökfærslu	  með	  svörum	  þeirra	  og	  þar	  með	  útskýringar	  á	  niðurstöðum.	  

Nemendurnir	  fengu	  fimmtán	  mínútur	  til	  þess	  að	  leysa	  dæmið	  og	  Kristjana	  setti	  

klukku	  á	  kennaraborðið	  sem	  sýndi	  vísi	  telja	  fimmtán	  mínútur	  niður.	  Nemendurnir	  

voru	  duglegir	  að	  skiptast	  á	  skoðunum	  og	  skrifa	  niður.	  Greinilegt	  var	  að	  sumir	  

nemendur	  voru	  leiðandi	  í	  samtalinu.	  Þegar	  fimmtán	  mínútur	  voru	  liðnar	  og	  allir	  

nemendurnir	  búnir	  að	  reikna	  dæmið	  sagði	  hún	  við	  nemendahópinn	  að	  hún	  vildi	  

heyra	  mismunandi	  útskýringar	  á	  lausnaleiðum.	  Einn	  hópur	  rétti	  upp	  hönd,	  strákur	  og	  

stelpa,	  þau	  gengu	  upp	  að	  töflunni	  og	  skrifuðu	  á	  töfluna	  og	  útskýrðu	  jafnframt.	  Að	  

lokinni	  útskýringu	  var	  opið	  fyrir	  spurningar	  og	  allnokkrir	  réttu	  upp	  hönd	  og	  spurðu.	  

Hópurinn	  var	  greinilega	  svolítið	  pirraður	  yfir	  því	  að	  samnemendur	  þeirra	  skildu	  ekki	  

útskýringarnar.	  Þegar	  dágóður	  tími	  var	  liðinn	  og	  enn	  nokkrir	  nemendur	  í	  

kennslustofunni	  sem	  ekki	  skildu	  lausnaleiðir	  hópsins	  þá	  tók	  Kristjana	  yfirhöndina	  og	  

útskýrði	  svo	  allir	  nemendur	  skildu.	  	  

	  

Nú	  var	  tíminn	  að	  verða	  knappur	  og	  kennarinn	  sagði	  að	  hún	  vildi	  fá	  einn	  hóp	  upp	  að	  

töflu	  til	  þess	  að	  útskýra	  en	  sá	  hópur	  yrði	  að	  vera	  með	  öðruvísi	  lausnaleiðir	  en	  sá	  fyrri.	  

Einn	  hópur	  kom	  upp	  að	  töflu	  og	  útskýrði	  það	  á	  myndrænni	  hátt	  en	  sá	  fyrri.	  Sami	  
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háttur	  var	  hafður	  á	  og	  í	  fyrra	  tilvikinu.	  Kennarinn	  útskýrði	  og	  síðan	  voru	  opnar	  

spurningar	  í	  lokin	  fyrir	  nemendur.	  Þegar	  allir	  skildu	  útreikningana	  spurði	  Kristjana	  

nemendur	  hvað	  hefði	  verið	  öðruvísi	  með	  þessum	  útreikningum	  en	  hópsins	  á	  undan.	  

Flestir	  nemendurnir	  fengu	  að	  tjá	  sig	  og	  það	  var	  greinilegt	  að	  þau	  voru	  vön	  því	  að	  hafa	  

umræður.	  Nú	  hringdi	  út	  og	  nemendur	  tóku	  upp	  nestið	  sitt.	  

	   	  

Síðari	  vettvangsathugunin	  20.	  febrúar	  2013	  	  

Kennslufyrirkomulag	  

Að	  þessu	  sinni	  hófst	  tíminn	  klukkan	  11.00	  og	  stóð	  yfir	  í	  80	  mínútur	  eins	  og	  áður.	  

Umsjónarmaður	  bekkjarins	  náði	  í	  stærðfræðibækurnar	  og	  dreifði	  til	  samnemenda	  

sinna.	  	  

	  

Kristjana	  gekk	  á	  milli	  og	  hjálpaði	  þeim	  sem	  þurftu	  á	  því	  að	  halda.	  Það	  var	  greinilega	  

mikið	  skvaldur	  í	  kennslustofunni	  og	  til	  þess	  að	  fá	  vinnufrið	  á	  ný	  klappaði	  hún	  hátt	  yfir	  

bekkinn	  og	  fékk	  eitt	  klapp	  á	  móti	  frá	  þeim.	  Kristjana	  stillti	  klukkuna	  á	  fimmtán	  

mínútur	  eins	  og	  í	  fyrri	  tímanum	  og	  sagði	  hátt	  yfir	  hópinn	  að	  þau	  yrðu	  að	  ákveða	  sjálf	  

hvernig	  þau	  ætluðu	  að	  leysa	  dæmið	  og	  hvernig	  þau	  skildu	  það.	  Loks	  sagði	  hún	  að	  ef	  

þau	  rugluðust	  þá	  ættu	  þau	  alls	  ekki	  að	  stroka	  út	  heldur	  setja	  sviga	  utan	  um	  það	  svar	  

sem	  þau	  vildu	  ekki	  styðjast	  við.	  

	  

Þegar	  nemendur	  áttu	  erfitt	  með	  að	  vinna	  saman	  fékk	  Kristjana	  athygli	  bekkjarins	  og	  

spurði	  þau:	  Hvað	  er	  að	  vinna	  saman?	  Bára	  svaraði	  að	  það	  fæli	  í	  sér	  að	  hjálpast	  að.	  

Kjartan	  sagði:	  Einn	  hugsar	  en	  hinn	  framkvæmir.	  Kristjana	  spurði	  hvort	  það	  væri	  rétt	  

sem	  Kjartan	  hefði	  sagt.	  Hrefna	  svaraði	  þá	  og	  sagði	  að	  báðir	  þyrftu	  að	  hugsa	  og	  báðir	  

að	  vinna.	  Kennarinn	  jánkaði	  og	  áréttaði	  að	  þau	  ættu	  að	  spjalla	  saman.	  

	  

Að	  tala	  saman	  um	  lausnaleiðir	  

Kennslustundin	  hófst	  á	  því	  að	  Kristjana	  teiknaði	  ferning	  á	  töfluna	  og	  bað	  þau	  um	  

útskýringu.	  Nokkrir	  nemendur	  réttu	  upp	  hönd	  og	  hún	  spurði	  Jakob;	  hann	  reyndist	  
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eiga	  erfitt	  með	  að	  útskýra	  það	  sem	  hann	  hafði	  í	  huga	  svo	  Kristjana	  benti	  á	  Báru	  sem	  

sagði	  að	  allar	  hliðar	  væru	  jafn	  langar.	  Óðinn	  greip	  fram	  í	  og	  sagði	  að	  öll	  horn	  væru	  90	  

gráður	  og	  Hrefna	  sagði	  þá	  skýrt	  að	  öll	  hornin	  væru	  rétt.	  Kennarinn	  játaði	  og	  sagði	  að	  

90	  gráðu	  horn	  kölluðust	  rétt	  horn.	  

	  

Nú	  áttu	  allir	  nemendur	  að	  fara	  að	  vinna	  í	  þraut	  í	  stærðfræðibókinni,	  tvö	  og	  tvö	  og	  

skrá	  lausnir	  sínar	  á	  stórt	  blað	  saman.	  Dæmið	  var	  að	  finna	  á	  bls.	  63	  í	  Geisla	  1A	  (Sjá	  

Viðauka	  2).	  Það	  fól	  í	  sér	  ferningamynstur	  þannig	  að	  hliðar	  fernings,	  sem	  myndaður	  

var	  úr	  eldspýtum,	  fóru	  stækkandi	  þannig	  að	  ein	  eldspýta	  bættist	  við	  í	  hverju	  skrefi	  (1,	  

2,	  3	  ...).	  Því	  næst	  áttu	  nemendur	  að	  fylla	  í	  töflu	  sem	  sýndi	  heildarfjölda	  eldspýtna	  í	  

hverjum	  ferningi	  og	  aukninguna	  í	  hverju	  skrefi.	  Loks	  áttu	  nemendur	  að	  finna	  regluna.	  	  

	  

Óðinn	  og	  Jakob	  unnu	  saman	  og	  teiknuðu	  saman	  dæmið.	  Það	  virtust	  samt	  ekki	  eiga	  

sér	  stað	  mikil	  samskipti	  á	  milli	  þeirra.	  Óðinn	  var	  greinilega	  búinn	  að	  taka	  teikninguna	  

í	  sínar	  hendur	  og	  Jakob	  spurði	  af	  hverju	  hann	  gerði	  þetta	  svona.	  Greinilegt	  var	  að	  

Óðinn	  hafði	  stjórnina.	  Kennarinn	  kom	  til	  þeirra	  og	  sagði	  að	  báðir	  yrðu	  að	  vinna	  og	  

taka	  þátt	  í	  lausnaleiðum.	  Rannsakandi	  fylgdist	  með	  þeim.	  Óðinn	  og	  Jakob	  voru	  farnir	  

að	  bæta	  samvinnuna	  en	  Óðinn	  var	  enn	  við	  stjórnvölinn	  og	  spurði	  Jakob	  hvað	  hann	  

ætti	  að	  skrifa.	  	  

	  

Nú	  voru	  15	  mínútur	  liðnar	  og	  allir	  nemendurnir	  áttu	  að	  vera	  búnir	  að	  útfæra	  lausnir	  

og	  kennarinn	  bað	  um	  orðið	  svo	  þau	  gætu	  farið	  yfir	  dæmið	  í	  sameiningu.	  Hún	  bað	  

Runólf	  um	  að	  horfa	  á	  mynd	  númer	  tvö	  og	  spurði	  hann	  hve	  margar	  eldspýtur	  ættu	  að	  

vera	  samkvæmt	  reglunni,	  hann	  svaraði	  átta	  og	  að	  þeim	  fjölgaði	  um	  fjórar.	  Flott,	  segir	  

Kennarinn	  og	  þau	  héldu	  áfram	  að	  þylja	  upp.	  Nú	  vildi	  hún	  fá	  að	  heyra	  frá	  

nemendunum	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  orða	  regluna	  sem	  birtist	  í	  svörum	  þeirra	  í	  

töflunni.	  Kristjana	  skrifaði	  upp	  eftirfarandi	  reglur	  sem	  nemendur	  höfðu	  stungið	  uppá.	  

Hörður:	  Reglan	  er	  að	  alltaf	  bætast	  við	  4	  því	  ein	  eldspýta	  bætist	  við	  hverja	  hlið.	  

Hildur:	  Bætast	  alltaf	  við	  4	  því	  að	  ferningur	  bætist	  við	  og	  hann	  hefur	  fjórar	  hliðar.	  
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Bára:	  Reglan	  er	  fjórum	  sinnum	  taflan.	  

Ásta:	  Alltaf	  plús	  4	  eldspýtur	  við	  fjöldann.	  

Nú	  fór	  Kristjana	  kennari	  yfir	  niðurstöðurnar	  með	  nemendahópnum	  og	  spurði	  hvaða	  

regla	  passaði	  best	  við	  dæmið.	  Krakkahópurinn	  ígrundaði	  þó	  nokkuð	  og	  rökræddi.	  

Kristjana	  stjórnaði	  umræðum	  en	  tók	  ekki	  sjálf	  þátt	  að	  öðru	  leyti.	  Nú	  voru	  

nemendurnir	  aðeins	  að	  komast	  á	  sporið	  og	  Kristjana	  bað	  þá	  um	  að	  hvísla	  í	  eyra	  

hennar	  hvernig	  þau	  gætu	  betrumbætt	  bestu	  regluna.	  Nemendur	  réttu	  upp	  hendur	  

og	  Kristjana	  gekk	  á	  milli	  og	  þau	  hvísluðu	  að	  henni	  hugmyndum	  um	  reglu.	  Að	  því	  

loknu	  fékk	  hún	  hljóð	  í	  bekkinn	  og	  bað	  Hörð	  um	  að	  segja	  hópnum	  hvernig	  hann	  

hugsaði	  þetta.	  Hann	  útskýrði	  og	  sagði	  að	  aukningin	  væri	  alltaf	  fjórir	  og	  t.d.	  ef	  maður	  

horfði	  á	  mynd	  3	  gerði	  maður	  4	  x	  3	  sem	  gerðu	  12	  eldspýtur.	  Ásta	  tók	  undir	  með	  

honum	  og	  sagði	  að	  maður	  yrði	  alltaf	  að	  taka	  inn	  í	  myndina	  hvað	  væru	  margar	  

eldspýtur	  á	  mynd	  1	  svo	  að	  á	  mynd	  2	  þá	  væru	  8	  eldspýtur	  og	  því	  gerðum	  við	  4	  x	  2	  =	  8.	  

Arnar	  skildi	  ekki	  alveg	  og	  spurði	  og	  fékk	  svör	  svo	  frekari	  umræður	  sköpuðust	  í	  

kennslustofunni.	  Kristjana	  sagði	  þá	  að	  allir	  yrðu	  að	  skilja	  áður	  en	  tíminn	  kláraðist.	  

Hún	  spurði	  bekkinn	  hvað	  væru	  margar	  eldspýtur	  á	  mynd	  4.	  Þau	  svara	  öll	  í	  kór	  4	  x	  4	  =	  

16.	  Hún	  sagði	  að	  síðan	  þyrfti	  að	  búa	  til	  reglu	  og	  setja	  hana	  saman	  í	  tákn.	  Þá	  heyrðist	  

úr	  stofunni:	  Haaaa?	  Ég	  skil	  ekki	  alveg.	  

Kristjana:	  Jú.	  Hvað	  sjái	  þið	  þegar	  þið	  horfið	  á	  þetta?	  

Hrefna:	  Munstur.	  

Kristjana:	  Já	  alveg	  rétt.	  

Bára:	  Aukningin	  er	  alltaf	  sú	  sama.	  

Kristjana:	  Ef	  við	  erum	  með	  mynd	  númer	  999,	  hvað	  gerum	  við	  þá?	  

Bára:	  Myndin	  999	  sinnum	  4.	  

Kristjana:	  Hvernig	  er	  reglan	  núna	  ef	  við	  ætlum	  að	  orða	  hana?	  	  

Hrefna	  og	  Hörður	  svöruðu:	  Númer	  myndar	  sinnum	  aukningin	  sem	  er	  4	  er	  jafnt	  og	  

fjöldi	  eldspýtna.	  
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Kristjana	  dregur	  utanum	  regluna	  sem	  þau	  komu	  með	  og	  segir:	  Já	  flott	  en	  hvernig	  

setjum	  við	  þetta	  saman	  í	  stærðfræðitákn?	  Ef	  við	  köllum	  myndanúmerið	  x	  hvað	  heitir	  

þá	  mynd	  tvö?	  	  

Hrefna	  segir:	  X	  sinnum	  4	  eru	  jafnt	  og	  fjöldinn.	  

Kristjana:	  Já,	  svona	  verða	  til	  stærðfræðiformúlur	  krakkar.	  Glæsilegt	  hjá	  ykkur,	  nú	  

megið	  þið	  merkja	  blöðin	  og	  skila	  mér.	  	  

	  

4.2	  Viðtöl	  við	  nemendur	  

Rannsakandinn	  tók	  viðtal	  við	  sex	  nemendur	  úr	  5.	  bekk	  í	  Melaskóla.	  Viðtalið	  fór	  fram	  

28.	  febrúar	  og	  voru	  þau	  greinilega	  bæði	  spennt	  og	  pínulítið	  stressuð	  að	  fá	  að	  taka	  

þátt.	  Rannsakandinn	  kynnti	  sig	  og	  bað	  þau	  um	  að	  vera	  eins	  hreinskilin	  og	  hægt	  var.	  

Hann	  setti	  upptökutækið	  á	  miðju	  borðsins	  og	  lagði	  fram	  spurningarnar	  hverja	  á	  fætur	  

annarri	  eftir	  að	  svör	  fengust	  frá	  nemendunum.	  Niðurstöður	  viðtalsins	  eru	  hér	  á	  eftir	  

dregnar	  saman.	  

	  

Tilfinningar	  og	  áhugi	  

Þegar	  rætt	  var	  hvað	  kæmi	  upp	  í	  huga	  þeirra	  þegar	  þau	  hugsuðu	  um	  orðið	  eitt	  og	  sér	  

stærðfræði	  upplifði	  ég	  strax	  jákvæð	  viðhorf	  þeirra	  á	  faginu.	  Þau	  höfðu	  skemmtilegar	  

hugmyndir	  sem	  voru	  á	  borð	  við:	  

Bára:	  Mjög	  skemmtileg	  og	  áhugaverð.	  Það	  er	  alltaf	  gaman	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt.	  

Stærðfræði	  er	  reikningur	  	  sem	  maður	  þarf	  á	  að	  halda	  á	  mörgum	  stöðum	  í	  lífinu	  eins	  

og	  ef	  maður	  er	  úti	  í	  búð	  þá	  er	  gott	  að	  reikna	  hvað	  maður	  er	  að	  kaupa.	  

Hrefna:	  Stærðfræði	  er	  til	  dæmis	  margföldun	  og	  deiling.	  Ég	  hugsa	  reikniaðgerðir	  

þegar	  ég	  heyri	  stærðfræðir.	  

Stefán:	  Stærðfræði	  er	  mjög	  skemmtileg	  og	  mér	  þykir	  gaman	  að	  læra.	  Mér	  þykir	  til	  

dæmis	  gaman	  að	  búta	  niður	  og	  deilingu,	  sem	  er	  mjög	  svipað.	  

Hörður:	  Stærðfræði	  er	  hjálpartæki	  í	  lífinu.	  

Runólfur:	  Eins	  og	  ísak	  sagði	  að	  stærðfræði	  kemur	  alls	  staðar	  við	  í	  lífinu	  
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Stefán:	  Sama	  hvað	  maður	  fer	  að	  vinna	  við	  þarf	  maður	  alltaf	  að	  vinna	  með	  

stærðfræði.	  

Þegar	  ég	  kannaði	  hvaða	  tilfinningar	  þau	  höfðu	  fyrir	  námsgreininni	  stærðfræði	  þá	  fékk	  

ég	  þau	  svör	  að	  það	  færi	  eftir	  því	  hvernig	  þeim	  liði	  hverju	  sinni.	  Stefán	  lýsti	  yfir	  kvíða	  

þegar	  hann	  færi	  stundum	  í	  próf	  og	  Bára	  og	  Hörður	  jánkuðu	  því.	  Hörður	  lýsti	  yfir	  

pirringi	  ef	  hann	  glímdi	  við	  dæmi	  sem	  honum	  þættu	  erfið.	  Sara	  sagði	  þá	  að	  það	  gæti	  

vafist	  fyrir	  henni	  ef	  hún	  glímdi	  við	  of	  létt	  dæmi.	  	  

	  

Áhugi	  	  

Áhugasvið	  nemendanna	  innan	  stærðfræðinnar	  var	  vítt	  og	  tjáðu	  þau	  mér	  alls	  kyns	  

efnisflokka	  eins	  og	  þrautir,	  margföldun,	  almenn	  brot,	  námundun,	  frádráttur	  og	  

flatarmál.	  Áhuga	  þeirra	  töldu	  þau	  koma	  frá	  fjölskyldu,	  kennara	  og	  innri	  hvatningu.	  

Það	  var	  gaman	  að	  sjá	  svör	  þeirra	  sem	  stafaði	  af	  innri	  hvatningu.	  	  

Stefán:	  Stærðfræði	  er	  fjöskylduáhugamál.	  Það	  kemur	  úr	  móðurættinni,	  þegar	  við	  

hittumst	  þá	  er	  stærðfræði	  mikið	  í	  umræðunni	  og	  við	  grínumst	  einnig	  um	  hana.	  

Hörður:	  Mér	  finnst	  bara	  gaman	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt	  og	  það	  er	  einnig	  gaman	  að	  

vinna	  saman.	  

Runólfur:	  Það	  er	  mjög	  hvetjandi	  þegar	  maður	  þarf	  að	  beita	  mikilli	  hugsun.	  En	  ef	  

maður	  er	  neikvæður	  þá	  gengur	  ekkert	  upp.	  	  

Hrefna:	  Það	  er	  hvetjandi	  þegar	  ég	  glími	  við	  eitthvað	  nýtt	  sem	  ögrar	  mér.	  

Bára:	  Ég	  er	  sammála	  öllum	  hér	  að	  ofan	  og	  það	  sem	  hvetur	  mig	  einnig	  áfram	  er	  

kennarinn	  hún	  er	  dugleg	  að	  vekja	  áhugann.	  

Hörður	  og	  Stefán	  taka	  undir	  með	  Báru	  

	  

Að	  tala	  saman	  stærðfræði	  

Nemendurnir	  voru	  einróma	  sammála	  um	  að	  auðvelt	  væri	  að	  ræða	  lausnaleiðir	  sínar.	  

Það	  sem	  þau	  töldu	  helst	  hindra	  sig	  í	  því	  var	  meðal	  annars	  stress	  yfir	  því	  að	  þau	  

gleymdu	  hvernig	  þau	  fóru	  að	  því	  að	  reikna	  dæmið	  eða	  ef	  enginn	  skildi	  hvað	  þau	  væru	  
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að	  reyna	  að	  útskýra.	  Þau	  voru	  einnig	  öll	  sammála	  því	  að	  þau	  vildu	  frekar	  vera	  í	  

fjölbreyttu	  námi	  þar	  sem	  þátttaka	  væri	  stór	  partur	  af	  kennslunni	  í	  stað	  þess	  að	  sitja	  

og	  reikna	  í	  reiknisbókunum	  sínum	  hvert	  í	  sínu	  horni.	  Þau	  sögðu	  kennarann	  setja	  

miklar	  kröfur	  á	  þau	  en	  það	  væri	  bara	  jákvætt.	  

	  

4.3	  Viðtal	  við	  kennara	  

Tekið	  var	  viðtal	  við	  Kristjönu	  Skúladóttur	  kennara	  í	  Melaskóla	  þann	  7.	  mars	  2013.	  Af	  

viðtalinu	  má	  ráða	  að	  Kristjana	  nýtur	  sín	  í	  starfi	  og	  þykir	  hvað	  skemmtilegast	  að	  sjá	  

hversu	  nemendurnir	  fara	  fjölbreyttar	  leiðir	  í	  nálgun	  sinni	  að	  lausn	  viðfangsefna.	  Þetta	  

er	  ekki	  einungis	  vinnan	  hennar	  heldur	  einnig	  áhugamál	  hennar	  og	  hefur	  hún	  nú	  

þegar	  komið	  sér	  upp	  myndarlegu	  safni	  sem	  samanstendur	  af	  lausnaleiðum	  frá	  

nemendum.	  Hún	  er	  einbeitt	  í	  skoðun	  sinni	  á	  því	  að	  áhugi	  hennar	  sjálfrar	  á	  

stærðfræðikennslu	  smiti	  áhuga	  nemenda	  á	  náminu	  sem	  sýnir	  að	  langflestir	  

nemendur	  eru	  jákvæðir	  gagnvart	  verkefnum	  sem	  hún	  leggur	  fyrir	  þá	  í	  

kennslustundum.	  

	  

Bakgrunnur	  

Kristjana	  Skúladóttir	  hefur	  starfað	  sem	  kennari	  í	  Melaskóla	  í	  tuttugu	  og	  fimm	  ár.	  Hún	  

hefur	  alltaf	  starfað	  sem	  umsjónakennari	  með	  áherslu	  á	  raunvísindi,	  þ.e.	  stærðfræði	  

og	  náttúrufræði.	  Kristjana	  hóf	  að	  kenna	  Stærðfræði	  byggða	  á	  skilningi	  (CGI)	  árið	  

1995,	  þegar	  hún	  sótti	  námskeið	  á	  vegum	  Kennaraháskóla	  Íslands	  og	  Flatar.	  Hún	  segir	  

að	  hún	  hafi	  verið	  heppin	  að	  hafa	  fengið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  sækja	  námskeiðið	  því	  

færri	  stærðfræðikennarar	  hefðu	  komist	  að	  en	  vildu.	  Kennsluaðferðirnar,	  sem	  

prófessorinn	  á	  námskeiðinu	  sýndi	  þeim,	  hrifu	  hana	  strax	  frá	  byrjun.	  Hann	  sýndi	  

myndbönd	  af	  börnum	  á	  fimm	  og	  sex	  ára	  aldri	  leysa	  þrautir.	  Þá	  var	  dóttir	  Kristjönu	  

einmitt	  á	  sama	  aldri,	  hún	  prófaði	  sömu	  aðferðir	  á	  dóttur	  sinni	  til	  þess	  að	  sjá	  hvaða	  

áhrif	  það	  hefði	  á	  hugsun	  og	  vinnu	  dóttur	  sinnar.	  Að	  sögn	  Kristjönu	  kom	  í	  ljós	  að	  dóttir	  

hennar	  vann	  verkefnin	  með	  svipuðum	  hætti	  og	  prófessorinn	  hafði	  sýnt	  á	  

ráðstefnunni.	  Hún	  fann	  hjá	  sér	  mikinn	  eldmóð	  til	  þess	  að	  prófa	  aðferðirnar	  í	  

kennslustund	  hjá	  sér.	  Hún	  og	  samstarfskennari	  hennar,	  sem	  einnig	  sótti	  einnig	  
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námskeiðið,	  sóttu	  um	  að	  fá	  að	  kenna	  1.	  bekk	  og	  beita	  aðferðum	  CGI	  við	  kennsluna.	  

Síðan	  sagðist	  Kristjana	  hafa	  fylgt	  sama	  nemendahópnum	  upp	  í	  7.	  bekk	  til	  þess	  að	  

öðlast	  tækifæri	  til	  að	  fylgjast	  með	  hvernig	  hún	  og	  samkennari	  hennar	  þroskuðust	  í	  

starfi	  og	  hvernig	  stærðfræðikennslan	  þróaðist	  með	  þeim	  þessi	  ár	  í	  starfi.	  Hún	  sagði	  

þær	  oft	  hafa	  rekið	  sig	  á	  veggi	  og	  jafnvel	  velt	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  aðferðin	  myndi	  

raunverulega	  ganga	  upp,	  til	  dæmis	  þegar	  börnin	  unnu	  að	  frádrætti	  og	  voru	  

bókstaflega	  klyfjuð	  af	  kubbum	  og	  talnagrindum.	  Oft	  þótti	  þeim	  erfitt	  að	  sitja	  á	  sér	  

með	  að	  segja	  nemendunum	  hvernig	  þau	  ættu	  að	  framkvæma	  hlutina	  og	  hvernig	  þau	  

ættu	  að	  reikna.	  En	  þær	  gáfust	  ekki	  upp	  og	  telur	  Kristjana	  teymiskennsluna	  hafa	  

hjálpað	  þeim	  og	  hvatt	  hvor	  aðra	  til	  að	  halda	  áfram	  með	  starfið.	  Kristjana	  segir	  

teymiskennslu	  mikilvæga	  þegar	  kennarar	  eru	  að	  byrja	  að	  kenna	  stærðfræði	  með	  

skilningi.	  Þeir	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  þróa	  sig	  í	  starfi	  og	  vera	  meira	  skapandi	  og	  læra	  

hver	  af	  öðrum	  ásamt	  því	  að	  geta	  borið	  sig	  saman	  og	  rætt	  hlutina.	  

	  

Árangur	  

Sú	  hugmyndafræði	  sem	  felst	  í	  Stærðfræði	  byggðri	  á	  skilningi	  barna	  (CGI)	  byggir	  

fremur	  á	  innri	  áhugahvöt	  og	  sjálfstæðri	  hugsun	  nemenda	  en	  beinni	  þjálfun	  og	  ytri	  

áhugahvöt.	  Þess	  vegna	  reynist	  ef	  til	  vill	  erfiðara	  að	  mæla	  árangurinn	  á	  hefðbundinn	  

hátt.	  Til	  dæmis	  er	  ekki	  marktækt	  að	  meta	  árangurinn	  með	  beinu	  skriflegu	  prófi	  sem	  

mælir	  fyrst	  og	  fremst	  hversu	  vel	  nemandinn	  hefur	  lagt	  á	  minnið	  aðferðir,	  t.d.	  

skúffudeilingu.	  Samt	  segist	  Kristjana	  hafa	  reynt	  að	  fylgjast	  með	  hvernig	  nemendum	  

hennar	  gengi	  í	  áframhaldandi	  námi.	  Fyrsti	  árgangurinn	  sem	  hún	  byrjaði	  að	  kenna	  

samkvæmt	  aðferðinni	  Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  barna,	  stóð	  sig	  mjög	  vel	  í	  

samanburði	  við	  aðra	  árganga	  landsins	  á	  samræmdu	  könnunarprófi	  á	  landsvísu.	  

Árgangurinn	  þar	  á	  eftir	  stóð	  sig	  enn	  betur	  og	  reyndar	  betur	  en	  allir	  aðrir	  árgangar,	  en	  

hún	  tók	  við	  honum	  í	  5.	  bekk	  og	  fylgdi	  honum	  áfram	  í	  7.	  bekk.	  Hún	  segir	  það	  einnig	  

hafa	  komið	  fram	  í	  viðtölum	  við	  kennara	  á	  næsta	  skólastigi	  og	  þar	  næsta,	  að	  

nemendum	  hennar	  hefur	  vegnað	  vel	  í	  stærðfræði.	  Það	  hafi	  hins	  vegar	  ekki	  verið	  

rannsakað	  formlega.	  	  
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Áhugi	  nemenda	  

Lykilinn	  að	  áhuga	  nemenda	  telur	  Kristjana	  vera	  virkni,	  það	  að	  leyfa	  þeim	  að	  glíma	  við	  

verkefni	  á	  sínum	  eigin	  forsendum	  og	  virkja	  þau.	  Önnur	  mikilvæg	  forsenda	  námsins	  er	  

að	  hennar	  mati,	  að	  allar	  lausnir	  séu	  viðurkenndar	  og	  að	  nemendur	  sjái	  árangur	  og	  

framfarir	  í	  náminu.	  Hún	  telur	  hrós	  einnig	  mikilvægan	  þátt	  í	  því	  að	  viðhalda	  áhuga	  

barna	  og	  að	  leyfa	  þeim	  að	  fá	  að	  vinna	  saman	  og	  hafa	  námið	  fjölbreytt.	  Reynsla	  

hennar	  hefur	  einnig	  sýnt	  að	  ef	  dvalið	  er	  of	  lengi	  í	  ákveðnum	  efnisþætti	  verða	  þau	  

fljótt	  þreytt;	  Kristjana	  tilgreinir	  almenn	  brot	  sem	  lýsandi	  dæmi	  um	  þetta.	  Því	  á	  ekki	  

að	  dvelja	  of	  lengi	  við	  það	  heldur	  frekar	  hvíla	  sig	  og	  gera	  eitthvað	  allt	  annars	  eðlis,	  t.d.	  

mynstur	  eða	  rúmfræði	  og	  fara	  síðan	  aftur	  í	  almenn	  brot	  síðar.	  Það	  getur	  einnig	  

dregið	  úr	  áhuga	  nemenda	  ef	  námsefnið	  er	  of	  erfitt	  og	  þau	  hafa	  ekki	  trú	  á	  eigin	  getu.	  

Þegar	  viðhorf	  þeirra	  er	  neikvætt	  þá	  reyna	  þau	  ekki	  eins	  á	  sig	  því	  þau	  eru	  þegar	  búin	  

að	  gera	  upp	  hug	  sinn.	  Kristjana	  segir	  nemendur	  á	  miðstigi	  þó	  alltaf	  geta	  lagt	  sig	  fram	  í	  

einhverju	  því	  þeir	  séu	  enn	  svo	  hlutbundnir	  í	  hugsun	  og	  móttækilegir	  og	  því	  sé	  

mikilvægt	  að	  hlutbinda	  námið,	  þ.e.	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  nota	  hluti,	  t.d.	  

kubba,	  myndir	  og	  jafnvel	  leikföng	  til	  styðjast	  við	  í	  námi	  sínu.	  

	  

Tjáning	  lausnaleiða	  

Langflestir	  nemendur	  hennar	  eru	  duglegir	  og	  eiga	  auðvelt	  með	  að	  tjá	  sig	  um	  

viðfangsefnin	  og	  segja	  frá	  því	  sem	  þeir	  voru	  að	  kljást	  við.	  En	  ástæðuna	  telur	  hún	  

einfaldlega	  vera	  þá	  að	  það	  sé	  einmitt	  það	  sem	  hún	  ætlist	  til	  af	  þeim,	  að	  nemendur	  

hafi	  góð	  tök	  á	  því	  sem	  þeir	  eru	  að	  fást	  við	  hverju	  sinni.	  Þeir	  vita	  að	  þetta	  er	  eitthvað	  

sem	  kennarinn	  leggur	  upp	  með	  og	  fyrir	  nemendur	  sem	  eru	  feimnari	  en	  aðrir	  þá	  er	  

góður	  stuðningur	  fyrir	  þá	  að	  koma	  upp	  að	  töflunni	  í	  hóp	  og	  segja	  frá	  sinni	  nálgun.	  

Þess	  vegna	  er	  einmitt	  líka	  mikilvægt	  að	  hafa	  fjölbreytni	  í	  kennslunni.	  Kristjana	  segir	  

feimnina	  þó	  alls	  ekki	  stafa	  af	  því	  að	  þau	  eigi	  erfitt	  með	  að	  tjá	  sig.	  Hún	  segir	  að	  í	  

gegnum	  kennsluferil	  hennar	  hafi	  enginn	  nemandi	  átt	  erfitt	  með	  að	  tjá	  sig.	  Þau	  læra	  

að	  tjá	  sig	  jafn	  og	  þétt	  í	  gegnum	  námið	  og	  leggur	  hún	  áherslu	  á	  að	  þau	  venji	  sig	  við	  og	  

öðlist	  öryggi	  í	  tjáningu	  þegar	  þau	  fara	  í	  unglingaskóla.	  	  
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Ef	  nemendur	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  tjá	  lausnaleiðir	  sínar	  er	  það	  helst	  

skilningurinn	  sem	  er	  hindrunin	  en	  það	  getur	  einnig	  stafað	  af	  því	  að	  verkefni	  eru	  of	  

auðveld.	  Þegar	  verkefnin	  eru	  of	  létt	  þá	  er	  reynsla	  hennar	  sú	  að	  þau	  eiga	  erfitt	  með	  að	  

útskýra	  í	  löngu	  máli	  eins	  og	  þekktar	  staðreyndir	  á	  borð	  við	  flatarmál.	  En	  Kristjana	  

heldur	  þó	  fram,	  að	  það	  sé	  ekkert	  ákveðið	  sem	  hindri	  nemendur	  í	  tjáningu	  lausnaleiða	  

því	  hún	  sé	  búin	  að	  ala	  þau	  upp	  í	  slíkri	  hugsun.	  Hún	  hefur	  skapað	  með	  nemendum	  

þannig	  starfsanda	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  spyrja	  ef	  þau	  skilja	  ekki	  eitthvað	  og	  það	  þurfi	  

enginn	  að	  vera	  á	  neinn	  hátt	  feiminn	  við	  að	  bera	  upp	  spurningar	  því	  það	  séu	  allar	  líkur	  

á	  því	  að	  einhver	  annar	  nemandi	  hafi	  ætlað	  að	  spyrja	  að	  því	  sama	  og	  sé	  því	  feginn	  að	  

annar	  hafi	  verið	  á	  undan	  að	  spyrja.	  Eftirfarandi	  er	  góð	  og	  gild	  regla	  sem	  Kristjana	  

hefur	  brýnt	  fyrir	  nemendum	  sínum:	  „Það	  er	  allt	  í	  lagi	  þótt	  maður	  ruglist	  eða	  viti	  ekki	  

eitthvað	  þá	  bara	  spyr	  maður	  til	  þess	  að	  komast	  að	  því“.	  Í	  kennslu	  hefur	  Kristjana	  

tileinkað	  sér	  að	  ljúka	  aldrei	  við	  verkefni	  nema	  að	  allir	  nemendur	  hafi	  náð	  skilningi	  og	  

getur	  því	  oft	  reynt	  á	  þolinmæði	  kennarans	  sem	  og	  nemendanna	  en	  það	  er	  bara	  

partur	  af	  því	  að	  vera	  kennari,	  sem	  leggur	  áherslu	  á	  Stærðfræði	  byggða	  á	  skilningi	  

barna.	  

	  

Þáttur	  forráðamanna	  

Viðhorf	  foreldra	  til	  þessara	  kennsluhátta	  hefur	  breyst	  í	  gegnum	  árin	  að	  mati	  Kristjönu.	  

Foreldrar	  eru	  almennt	  rólegri	  yfir	  þessum	  kennsluháttum	  og	  treysta	  kennaranum,	  en	  

alltaf	  eru	  einhverjir	  sem	  maður	  lendir	  í	  miklum	  rökræðum	  við	  á	  foreldrafundum.	  Til	  

þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þá	  segist	  hún	  reyna	  að	  senda	  ekki	  heimaverkefni	  eins	  og	  

t.d.	  reikningsdæmi,	  heldur	  verkefni	  sem	  nemendur	  eiga	  að	  skoða	  og	  velta	  fyrir	  sér	  t.d.	  

mynstri	  í	  tölum.	  
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5.	  Umræða	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  reynt	  að	  varpa	  skýrara	  ljósi	  rannsóknarspurninguna	  með	  því	  að	  

túlka	  niðurstöðurnar	  í	  ljósi	  þeirra	  fræða	  sem	  rannsóknin	  byggist	  á.	  Það	  var	  afar	  

áhugavert	  og	  lærdómsríkt	  að	  fá	  að	  upplifa	  og	  sjá	  Kristjönu	  að	  störfum	  og	  fylgjast	  með	  

hennar	  kennsluaðferðum.	  

	  

Námsumhverfi	  

Þægilegt	  andrúmsloft	  og	  námsumhverfi	  ríkti	  í	  kennslustofunni	  og	  nemendurnir	  voru	  

afslappaðir	  og	  kurteisir.	  Greinilegt	  er	  að	  Kristjana	  hefur	  góða	  stjórn	  á	  bekknum.	  Í	  

vettvangsathuguninni	  kom	  þetta	  glöggt	  fram.	  Ef	  það	  myndaðist	  til	  dæmis	  skvaldur	  

var	  hún	  með	  tækni	  til	  þess	  að	  bregðast	  við	  því,	  þ.e.	  klapp	  og	  hún	  fékk	  klapp	  á	  móti	  

frá	  þeim	  nemendum	  sem	  náðu	  athyglinni	  og	  gátu	  þeir	  því	  strax	  aftur	  hafist	  handa	  við	  

vinnu.	  Í	  byrjun	  kennslunnar	  í	  báðum	  vettvangsathugunum	  var	  umsjónarmaður	  sem	  

tók	  að	  sér	  að	  dreifa	  bókunum	  til	  nemenda,	  það	  eitt	  og	  sér	  sýnir	  mikinn	  aga	  sem	  ríkir	  í	  

bekknum.	  Mér	  fannst	  athyglisvert	  með	  klukkuna	  sem	  notast	  var	  við	  í	  

kennslustundinni	  sem	  telur	  niður	  vinnutímann	  hjá	  nemendunum.	  Hún	  segir	  að	  

mikilvægt	  sé	  að	  hlutbinda	  námið	  og	  greinilegt	  er	  að	  þetta	  er	  partur	  af	  því,	  leyfa	  

nemendum	  að	  skynja	  sjónrænt	  og	  fá	  tilfinningu	  fyrir	  vinnutímanum	  sem	  líður.	  Stór	  

partur	  af	  því	  sem	  mótar	  kennsluumhverfið	  er	  að	  Kristjana	  er	  búin	  að	  gera	  nemendum	  

ljóst	  að	  orðið	  er	  alltaf	  laust	  og	  hún	  hvetur	  nemendur	  til	  þess	  að	  spyrja	  og	  tjá	  sig	  um	  

þau	  viðfangsefni	  sem	  þau	  glíma	  við	  hverju	  sinni.	  Kristjana	  segist	  gera	  miklar	  kröfur	  til	  

þeirra	  varðandi	  tjáningu	  lausnaleiða	  og	  eru	  þeir	  alveg	  meðvitaðir	  um	  það	  og	  hafa	  

jafnframt	  jákvætt	  viðhorf	  gagnvart	  því	  samanber	  niðurstöður	  úr	  viðtölunum.	  Í	  

viðtalinu	  við	  Kristjönu	  kom	  fram	  að	  hún	  færi	  aldrei	  úr	  verkefnum	  nema	  allir	  hefðu	  

náð	  sæmilegum	  skilningi	  og	  það	  sást	  greinilega	  í	  verki	  þegar	  vettvangsathuganirnar	  

fóru	  fram.	  Það	  sem	  var	  einnig	  eftirtektarvert	  var	  að	  hún	  vildi	  alltaf	  vita	  hvernig	  

nemendunum	  liði	  og	  hvernig	  þeim	  líkaði	  við	  efnið.	  Þannig	  leyfir	  hún	  þeim	  að	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  því	  að	  móta	  námsumhverfið.	  	  
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Áhugi	  og	  hvatning	  

Það	  er	  einnig	  áhugavert	  að	  sjá	  hversu	  mikið	  samræmi	  er	  í	  svörum	  nemenda	  og	  

kennara	  þegar	  skoðaður	  var	  áhugi	  þeirra	  í	  náminu.	  Kristjana	  talar	  um	  að	  hrós	  sé	  stór	  

þáttur	  sem	  hvetji	  nemendur	  áfram	  í	  námi	  og	  í	  viðtalinu	  sagði	  einn	  nemandi	  að	  hrós	  

skipti	  miklu	  máli.	  Sú	  hugmyndafræði	  sem	  felst	  í	  Stærðfræði	  byggðri	  á	  skilningi	  barna	  

gerir	  ráð	  fyrir	  innri	  hvatningu	  og	  það	  kom	  einnig	  fram	  í	  viðtölunum	  við	  nemendurna.	  

Þeim	  þykir	  hvað	  skemmtilegast	  að	  fá	  að	  glíma	  við	  verkefni	  sem	  krefst	  mikillar	  

hugsunar	  og	  að	  fá	  að	  gera	  hlutina	  á	  sem	  fjölbreyttastan	  hátt.	  Það	  er	  ótrúlegt	  

samræmi	  í	  svörum	  Kristjönu	  og	  nemendanna	  og	  tel	  ég	  það	  stafa	  af	  reynslu	  hennar	  í	  

aðferðafræðinni	  og	  hversu	  vel	  nemendunum	  fellur	  aðferð	  hennar	  	  í	  

stærðfræðikennslu.	  	  

	  

Fræðin	  

Í	  bók	  Jo	  Boaler	  (2008)	  er	  sagt	  frá	  rannsókn	  þar	  sem	  nemendur	  urðu	  almennt	  

jákvæðari	  og	  áhugasamari	  í	  námi	  sínu	  með	  því	  að	  vinna	  á	  sem	  fjölbreyttasta	  hátt.	  

Carpenter,	  Franke	  og	  Levi	  (2003)	  segja	  einnig	  í	  bók	  sinni	  að	  til	  þess	  að	  viðhalda	  áhuga	  

nemenda	  er	  að	  leggja	  fyrir	  þau	  krefjandi	  verkefni.	  Í	  rýnihópaviðtalinu	  sem	  ég	  tók	  við	  

nemendurna	  staðfesta	  þeir	  það	  og	  segja	  að	  þeir	  vilji	  glíma	  við	  bæði	  krefjandi	  verkefni	  

og	  á	  sem	  fjölbreyttastan	  hátt.	  Kristjana	  segir	  einmitt	  að	  hún	  reyni	  að	  gera	  námið	  eins	  

fjölbreytt	  og	  hún	  getur.	  	  

	  

Kristjana	  segir	  samstarf	  kennaranna	  á	  meðan	  þeir	  voru	  að	  fóta	  sig	  þeim	  nýstárlegu	  

vinnubrögðum	  sem	  	  Stærðfræðikennsla	  byggð	  á	  skilningi	  hafi	  hjálpað	  þeim	  að	  trúa	  á	  

kennsluhættina	  og	  eru	  þetta	  sömu	  niðurstöður	  og	  Carpender	  og	  félagar	  komust	  að	  

árið	  1989.	  

	  

Það	  sem	  er	  athyglisvert	  er	  að	  Kristjana	  tók	  við	  þessum	  nemendahópi	  síðast	  liðið	  

haust	  og	  má	  því	  segja	  að	  hún	  hafi	  náð	  gríðarlegum	  árangri	  með	  þeim	  í	  tjáningu,	  aga	  

og	  umræðuaðferðum.	  Það	  sýnir	  að	  með	  viðeigandi	  beitingu	  á	  aðferðum	  og	  miklum	  

aga	  er	  auðvelt	  að	  skapa	  það	  andrúmsloft	  sem	  er	  ákjósanlegt	  og	  að	  kenna	  nemendum	  
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að	  tjá	  lausnaleiðir	  sínar.	  Það	  getur	  einnig	  stafað	  af	  því	  að	  þau	  eru	  enn	  á	  þeim	  aldri	  að	  

þau	  hugsa	  hlutbundið	  og	  eru	  jafnframt	  mjög	  móttækileg.	  En	  Kristjana	  hafði	  orð	  á	  því	  

að	  þegar	  að	  nemendur	  færu	  í	  unglingaskólann	  þá	  vissi	  hún	  ekkert	  hvað	  tæki	  við	  og	  

þess	  vegna	  mætti	  búast	  við	  að	  allt	  aðrir	  kennsluhættir	  tækju	  við.	  Því	  gæti	  verið	  

áhugavert	  að	  rannsaka	  gengi	  nemendanna	  nánar	  að	  loknum	  grunnskóla	  í	  

samanburði	  við	  þá	  nemendur	  sem	  hafa	  ekki	  fengið	  þessa	  kennsluaðferð.	  

	  

Jafnframt	  væri	  áhugavert	  að	  skoða	  samskipti	  og	  tjáningu	  nemenda	  með	  rökfræði	  og	  

heimspekilega	  orðræðu	  að	  leiðarljósi.	  Oft	  hefur	  verið	  rætt	  um	  heimspekikennslu	  fyrir	  

börn	  og	  gagnsemi	  þess	  meðal	  annars	  vegna	  þess	  hversu	  börn	  eru	  einlæg	  og	  

móttækileg	  gagnvart	  hvert	  öðru	  og	  umhverfinu.	  Hver	  veit	  nema	  í	  náinni	  framtíð	  verði	  

lögð	  aukin	  áhersla	  á	  heimspekikennslu	  fyrir	  börn,	  sem	  aðferð	  með	  það	  að	  markmiði	  

að	  auka	  áhuga	  og	  árangur	  þeirra	  í	  námi.	  	  

	  

Af	  ofansögðu	  má	  ætla	  að	  kennsluaðferðin	  Stærðfræði	  byggð	  á	  skilningi	  barna	  stuðli	  

að	  	  innri	  áhugahvöt	  nemenda	  til	  að	  leggja	  sig	  fram	  í	  námi.	  Áhugahvöt	  nemenda	  felst	  

einkum	  í	  hvatningu	  og	  þátttöku	  nemenda	  við	  úrlausn	  verkefna	  ásamt	  frjálsræði	  

þeirra	  til	  ákvarðanatöku	  um	  lausnaleiðir	  með	  rökstuðningi.	  En	  að	  auki	  eru	  fleiri	  atriði	  

sem	  felast	  í	  aðferðinni	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  áhuga	  nemenda	  til	  náms	  eins	  og	  frjáls	  

tjáning,	  fjölbreytni,	  hlustun	  og	  samskipti	  með	  rökstuðningi	  þeirra	  á	  milli.	  	  
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Lokaorð	  

Að	  fá	  að	  upplifa	  og	  fylgjast	  með	  kennsluháttum	  Kristjönu	  var	  athyglisvert	  og	  

lærdómsríkt.	  Það	  var	  ótrúlegt	  að	  sjá	  hve	  margt	  athyglisvert	  bar	  fyrir	  augu	  á	  þeim	  

stutta	  tíma	  sem	  vettvangsathuganirnar	  fóru	  fram.	  Nemendurnir	  höfðu	  ákveðnar	  og	  

miklar	  skoðanir	  á	  stærðfræði	  og	  það	  var	  sérstaklega	  umhugsunarvert	  hvað	  þau	  

höfðu	  þroskuð	  viðhorf	  gagnvart	  stærðfræði	  og	  aðferðum	  við	  að	  leysa	  stærðfræðileg	  

vandamál.	  Það	  var	  samhljóma	  niðurstaða	  úr	  öllum	  þáttum	  rannsóknarinnar.	  

Greinilegt	  er	  að	  kennsluhættir	  Kristjönu	  eru	  í	  takt	  við	  þá	  hugmyndafræði	  sem	  hún	  

hefur	  tileinkað	  sér.	  	  

Að	  lokinni	  þessari	  rannsókn	  hef	  ég	  sterkari	  grun	  um	  það	  hvernig	  ég	  persónulega	  

myndi	  vilja	  haga	  kennsluaðferðum	  í	  framtíðinni.	  	  
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