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 bls. 3 

Ágrip (útdráttur) 

Kennarar eiga það sameiginlega markmið að vilja sjá til þess að nemendur 

þeirra nái árangri í námi sínu en oft á tíðum liggur þó ekki alveg ljóst fyrir 

hvaða þættir hafa mest áhrif á árangur. Því spyr ég mig að því hvort það sé ef 

til vill viðhorf nemenda til greinarinnar. Rannsókn þessi var framkvæmd með 

það markmið að leiðarljósi að komast að því hvort samræmi væri á milli 

viðhorfa og árangurs nemenda í stærðfræði og ef svo er hvaða þáttum þyrfti 

að hlúa að til þess að nemandinn þrói með sér jákvætt viðhorf. Tekin voru 

hálfopin viðtöl við fimm nemendur á unglingastigi grunnskóla. Í niðurstöðum 

mínum kemur fram að góður árangur hefur mikil áhrif á viðhorf nemenda og 

því ætti ef til vill að leggja ríka áherslu á að skapa námsaðstæður í byrjun 

skólagöngunnar sem auka möguleika nemenda á að ná árangri svo jákvætt 

viðhorf skapist sem fyrst. 
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 bls. 5 

Formáli 

Í gegnum alla mína skólagöngu hef ég haft áhuga á stærðfræði en jafnframt 

fundið fyrir því að sumum samnemendum mínum hefur fundist þessi áhugi 

minn frekar skrítinn. Oft á tíðum heyrði ég frá þeim hversu leiðinlegt væri í 

stærðfræðitímum og þá hélst oftar en ekki í hendur við það yfirlýsing þess 

efnis að dæmin sem reikna átti væru mjög erfið. Þegar ég síðan tók þá 

ákvörðun að verða kennari fann ég að ég hafði mestan áhuga á að stefna að 

kennslu í stærðfræði á unglingastigi ef til vill vegna þeirrar miklu umræðu um 

mikilvægi þess að kennarinn væri fagmenntaður en ekki t.d. 

íþróttakennaramenntaður að kenna stærðfræði. Það má því í raun segja að 

áhugi minn og ef til vill það hversu vel mér gekk í stærðfræði (spurning hvað 

hafði áhrif þ.e. áhuginn að mér gekk vel eða það að mér gekk vel jók áhuga 

minn) hafi að endingu ráðið þessu vali mínu á ritgerðarefni í lokaverkefni 

mínu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 14. janúar 2014 

 

Anna Þórunn Guðmundsdóttir  
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1 Inngangur  

Mannfólkið hefur vissulega ólíkar skoðanir og margbreytilegt viðhorf  til þeirra 

þátta sem það  tekst á við í sínu daglega lífi. Misjafnt er þó hvernig viðhorf 

okkar þróast og hvaða áhrif þau hafa á okkur og gerðir okkar. Eitt af því sem 

tekur hvað stærstan hluta af lífi sérhvers manns er skólasamfélagið og þar eru 

nemendur sem allir hafa myndað sér ákveðnar skoðanir og viðhorf til þeirra 

þátta sem þeir takast á við í námi sínu. Þær skoðanir eru þó í sífellri 

endurskoðun og taka oftar en ekki margvíslegum breytingum í gegnum 

skólagönguna.  Stór þáttur náms allra nemenda er stærðfræði en hún fylgir 

nemendum alveg frá byrjun skólagöngunnar og að minnsta kosti þar til 

grunnskóla lýkur. Flestum má vera ljóst að nemendur hafa mjög mismunandi  

viðhorf til stærðfræðinnar, allt frá því  að finnast stærðfræði vera skemmtilegt 

og nytsamlegt fag yfir í það að þola ekki stærðfræði og finnast hún algjörlega 

tilgangslaus. 

 En hvaða áhrif ætli þessi viðhorf hafi á nemendur og skiptir það máli fyrir nám 

þeirra og árangur? Er það viðhorf nemandans til greinarinnar sem er forspár 

þáttur fyrir þann árangur sem að nemandinn mun ná í greininni eða skapast 

viðhorf hans eftir að árangri hefur verið náð? Gagnlegt er fyrir kennara að 

velta þessum spurningum fyrir sér til þess að átta sig betur á því hvað þeir 

geta gert til þess að hlúa betur að nemendum sínum og vita hvaða þættir hafa 

áhrif á þann árangur sem nemandi mun ná. Vert er því að rannsaka viðhorf 

nemenda til stærðfræði og helstu áhrifaþætti í þróun þeirra. 
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2 Fræðilegur inngangur 

2.1 Viðhorf 

Samkvæmt íslenskri orðabók  má skilgreina hugtakið viðhorf á þann veg að um 

sé að ræða skoðun, álit eða afstöðu á einhverju eða til einhvers (Íslensk 

orðabók, 1983).  Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að nálgast 

hugmyndir um stærðfræðiviðhorf nemenda verður notast við skilgreingu  Op´t 

Eynde, de Corte og Verschaffel(2002) á hugtakinu stærðfræðiviðhorf þar sem 

segir að: 

Viðhorf nemenda til stærðfræði má skoða sem þær beinu og óbeinu 

einstaklingsbundnu hugmyndir sem nemendur telja sannar um 

stærðfræðimenntun, um þá sjálfa sem stærðfræðinga og um 

samhengið í skólastofunni. Þessi viðhorf ákvarða, í nánu samspili hvert 

við annað og við fyrri þekkingu nemenda, stærðfræðinám og glímu 

nemenda við þrautir í skólastofunni. 

    (Guðbjörg Pálsdóttir, 2004, bls. 14). 

Samkvæmt þessum skilgreiningum má túlka viðhorf sem ákveðið álit sem 

einstaklingurinn hefur á einhverju, í þessu tilfelli stærðfræði. Hugtakið 

stærðfræðiviðhorf er skilgreint mun dýpra og tengist ekki einungis þeim 

viðhorfum sem nemandinn hefur til stærðfræðimenntunar almennt heldur 

einnig viðhorfi hans til sín sem stærðfræðings. Því mætti skilja sem svo að ef 

leitast á eftir því að kanna stærðfræði viðhorf nemenda þarf ekki einungis að 

athuga viðhorf þeirra til greinarinnar sjálfrar heldur einnig viðhorf þeirra til 

sjálfs síns sem stærðfræðinemanda.  

Vert að átta sig á því hvort að þau stærðfræðileg viðhorf sem nemandinn 

hefur skipti raunverulega einhverju máli þegar að kemur að árangri hans í 

greininni. Samkvæmt PISA 2012 (bls. 43) hafa viðhorf, skoðanir og tilfinningar 

nemandans áhrif á áhuga hans og það hvernig nemandinn tekst á við 

stærðfræði almennt og notkun hans á stærðfræði í sínu hversdagslega lífi. Þar 
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segir einnig að sjálfstraust nemenda til stærðfræðinnar spái fyrir um hvort að 

einstaklingurinn sé líklegur til þess að notfæra sér stærðfræði í hinum ýmsu 

aðstæðum. Af þessu mætti draga þá ályktun að þeir nemendur sem hafi 

jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar noti stærðfræðiþekkingu sína ekki einungis 

innan veggja skólans heldur færa þá þekkingu út fyrir skólabygginguna og út í 

hið daglega líf. Með því eru þeir að tengja stærðfræðina við hluti úr sínu 

daglega umhverfi og notfæra sér þekkingu sína á mun víðtækari hátt en gert 

er í skólastofunni.  

Mikilvægi þess að einstaklingurinn hafi áhuga og taki með sér þekkingu út fyrir 

veggi skólans má einnig sjá í grein Amelíu Björnsdóttur,Baldurs Kristjánssonar 

og Barkar Hansen (2008) þar sem kemur fram að „aðstæður hjá nemendum 

skýra um 80% af breytileika í námsárangri nemenda. Hér er átt við áhuga 

nemenda á því sem verið er að kenna, heimilsaðstæður, fyrra nám nemenda 

og viðhorf þeirra til náms“.  Í félags-vitmunalegum sjónarhornum á þroska 

barna er einnig talið að viðhorf spili mikilvægt hlutverk í námsárangri (Pettit, 

Davis-Kean og Magnuson, 2009, bls. 221). 

Ef viðhorfið er talið eiga sinn þátt í því hvort nemandinn sé tilbúinn eða 

viljugur til þess að vera virkur þátttakandi í sínu stærðfræðinámi þá eru 

komnar mikilvægar forsendur fyrir því að viðhorf nemandans til greinarinnar 

skipti máli þar sem að samkvæmt þátttökusjónarmiðinu er þátttaka nemenda 

forsenda fyrir því að nám eigi sér stað.  Samkvæmt skilgreiningu á námi sem 

þátttöku lærir einstaklingurinn stærðfræðileg viðfangsefni með því að vera 

hluti af samfélagi þar sem fengist er á við slík viðfangsefni og taka smátt og 

smátt yfir þær leiðir sem samfélagið býr yfir til að takast á við þær(Hansen, 

Jess og Skott, e.d., bls. 93). 

2.2 Áhrifaþættir á viðhorf 

Nemandinn er líklegri til þess að taka virkan þátt í námsverkefni og standa sig 

vel ef að honum finnst það vera áhugavert, mikilvægt eða nothæft fyrir sitt 

daglega líf (Bong, 2008, bls. 194). Þetta viðhorf til náms er því mikilvægt að 

nemandinn skapi sér svo hann hafi betri tækifæri til þess að ná góðum 

námsárangri.  
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Áður en Dr. Erin Goodykoontz(e.d., bls 2–3) hóf rannsókn sína á viðhorfum 

háskólanema til stærðfræði las hún sér til um þá þætti sem aðrar rannsóknir 

höfðu sýnt fram á að hefðu hvað mest áhrif á það viðhorf sem nemandinn 

skapar sér til stærðfræðinnar. Þar komst hún að því að þar lægju sex 

aðalþættir að baki  

 viðhorf kennarans 

 stíll og hegðun kennarans 

 kennsluaðferðir 

 árangur 

 mat og viðhorf foreldra 

 Margir þættir virðast því hafa áhrif á það hvernig viðhorf nemandinn þróar 

með sér til náms og er fjölskyldan og það félagslega umhverfi sem að 

nemandinn býr við stór þáttur.  

Rannsóknir Bongs, Pettit o.fl. hafa sýnt fram á það að námsáhugi barna mótast 

meira en áður var talið af því félagslega umhverfi sem þau búa við. Þar spila 

foreldrar mikilvægt hlutverk. Þeir leggja grunn að ákveðnum viðhorfum hjá 

börnum sínum sem hafa áhrif á námsárangur þeirra í framtíðinni. Þau 

samskipti sem fram fara á heimilinu hafa mótandi áhrif á viðhorf barna og 

unglinga og væntingar þeirra til náms og hafa þessi viðhorf afgerandi þýðingu 

fyrir skólagöngu þeirra og árangur (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2010, bls.71).  

Þær væntingar, pressa eða stuðningur sem að nemandinn skynjar frá nánasta 

umhverfi, foreldrum, kennurum og vinum sínum, geta haft áhrif á það hvort 

nemandinn sé fullur sjálfstrausts í námi sínu, finnist hann hjálparlaus, einbeiti 

sér frekar að ákveðnum verkefnum en öðrum og finnist sum námsverkefni 

mikilvægari og áhugaverðari eða tilgangalausari og meira óviðkomandi en 

önnur (Bong, 2008, bls. 192). Á því má sjá að nánasta félagslega umhverfi 

nemandans hefur vissulega áhrif á það að hverju hann vill sjálfur stefna í námi 

sínu og hvað sé  í lagi að leggja til hliðar. Ólíkar áherslur og væntingar eru 

innan hverrar fjölskyldu eða nánasta umhverfis nemandans og endurspeglar 

nemandinn þau viðhorf í námi sínu. Ef nemandinn finnur greinilega fyrir því 
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heima fyrir að bóklegt nám muni hvorki auka lífsgæði hans né hjálpa honum til 

frama þá mun sá nemandi líklegast ekki ná miklum árangri á þeirri braut. Hins 

vegar gæti verið lögð áhersla á það verklega í náminu og nemandinn sett 

metnað sinn í það og náð góðum árangri á því sviði.  

Þegar rannsakaðar hafa verið þær heimilisaðstæður sem hafa áhrif á viðhorf 

nemenda þá kemur í ljós að menntunarstig foreldra spáir einna best fyrir því 

hvernig barni þeirra vegni í skóla. En jafnframt hefur komið í ljós að  þau 

samskipti sem fram fara á heimili barnanna eru stórir áhrifavaldar á þau 

viðhorf og væntingar sem þau munu hafa til náms og spilar stóran þátt í því 

hvernig þeim muni vegna í námi sínu. Menntunarstig foreldra er  þáttur sem 

að erfitt getur verið að hafa áhrif á, hins vegar er hægt að hafa áhrif á 

uppeldishætti foreldra. Með bættri ráðgjöf og upplýsingum til foreldra um 

hvernig hægt sé að hafa áhrif á viðhorf barna sinna til náms þá er hægt að 

auka möguleikann  á því að börnin standi sig vel í námi (Amalía Björnsdóttir 

o.fl.,2010, bls. 71-72).  

Þeir nemendur sem að hafa jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar eru í 

betri stöðu til þess að tileinka sér efni hennar betur heldur en þeir sem 

að finna til kvíða gagnvart efninu. Af þessum ástæðum er eitt af 

markmiðum stærðfræðikennslu að stuðla að því að nemendur þrói 

með sér  þau viðhorf, skoðanir og tilfinningar sem að ýta undir notkun 

þeirra á þeirri stærðfræði sem að þeir kunna og árángursríku námi. 

 (OECD,2013,bls 42). 

Af þessum niðurstöðum PISA má sjá að kennarinn spilar vissulega einnig 

ákveðið hlutverk í því að ná fram því viðhorfi hjá nemendum sem að æskilegt 

er til þess að sem mest nám eigi sér stað.  Í mörgum tilfellum er það áhrifarík 

kennsla og sá áhugi sem að kennarinn sýnir greininni sem hefur áhrif á það 

hvort nemandinn hafi jákvætt viðhorf til greinarinnar eða ekki (Vaughn, Bos, 

Schumm, 2014, bls. 453). Þær kennsluaðferðir sem kennarinn beitir geta haft 

jákvæð áhrif á það viðhorf sem nemandinn þróar með sér til greinarinnar. 

Nemendur eru t.d. líklegri til þess að hafa jákvætt viðhorf þegar að notast er 

við einhvers konar tæknibúnað, t.d. tölvur (Vaugh o.fl., 2014, bls. 468).  Einnig 

hafa rannsóknir leitt það í ljós að þeir nemendur sem fengu tækifæri til þess 
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að deila hugmyndum sínum og verkefnum með öðrum nemendum höfðu 

jákvæðara viðhorf en aðrir (Solomon, 2009, bls. 85-106).  

Mismunandi kennslu- og námsaðferðir hafa verið prófaðar til að virkja og auka 

áhuga nemenda á stærðfræði. Meðal þeirra aðferða sem hafa verið prófaðar 

eru samstarfsverkefni og jafningja samskipti, nám í gegnum myndbönd, 

kennsla byggð á efni af internetinu, rafræn rissbók byggð á rúmfræðiforriti og 

grafísk reiknivél (Tan, Harji, Lau, 2011). Þegar kemur að notkun grafískrar 

reiknivélar í stærðfræðikennslu hafa rannsóknir sýnt fram á að notkun 

reiknivélanna hefur jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til stærðfræði. Nemendur 

hafa sýnt fram á aukinn áhuga, ánægju og spennu fyrir því að læra stærðfræði 

þar sem grafísk reiknivél var notuð (Tan o.fl. 2011, bls. 2012).   

Af þessum þáttum má sjá að vel er hægt að hafa jákvæð mótandi áhrif á það 

viðhorf sem nemandinn skapar sér til náms og að mikilvægt er að byrja 

snemma að byggja það upp. Allir í nánasta umhverfi barnsins þurfa að hafa 

sama markmið og vinna saman að því að skapa barninu sem bestu mögulegu 

aðstæður til þess að ná árangri í sínu námi, þ.á.m. jákvætt viðhorf til náms. 

Kennarinn þarf einnig að vera virkur í því að afla sér upplýsinga um 

mismunandi kennsluaðferðir sem vekja upp áhuga nemenda til þess að læra 

stærðfræði og gera hana að auðnálganlegu efni sem auðvelt er að gera að 

sínu.  

 

2.3 Viðhorf nemenda til stærðfræði 

Lengi hafa stærðfræðikennarar í heiminum haft miklar áhyggjur af tveimur 

atriðum, þ.e. ófullnægjandi frammistöðu nemenda í stærðfræði og neikvæðu 

viðhorf þeirra til stærðfræði (Tann o.fl., 2011, bls. 2011). Þó nemendur meti 

stærðfræði sem mikilvæga og hafi jákvætt viðhorf til eigin getu, þá líkar þeim 

ekkert mjög vel við hana. Það eru alltof fáir nemendur sem líta á stærðfræðina 

sem spennandi viðfangsefni og má tengja lélegan árangur nemenda við litlar 

væntinga þeirra um árangur og lélegrar kennslu (Vaughn, Bos og Schimm, 

2014, bls. 443).  
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Ef þetta mynstur heldur áfram, sem að fyrri rannsóknir benda til, gæti það 

haft alvarlegar afleiðingar fyrir áframhaldandi nám barna í 

stærðfræði(Wigfield o.fl., 1990, bls. 24).  

Það liggur beinast við að ef nemendur hafa ekki það viðhorf til stærðfræðinnar 

að hún veki hjá þeim áhuga eða ánægju þá eru þeir ólíklegir til þess að sækja 

sér áframhaldandi menntun í stærðfræði. Ljóst þykir að viðhorf nemenda er 

þáttur sem taka þarf á ef ekki á illa að fara fyrir þeim nemendum sem hafa 

neikvætt viðhorf til greinarinnar. Fjölmargar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar til þess að taka á þessu efni og kanna þá erfiðleika sem 

nemendur standa frammi fyrir í stærðfræði (Tann o.fl., 2011 bls. 2011). Þó eru 

ekki allir á sama máli, Bong (2008,bls 191) bendir á að það séu sumir 

nemendur sem standa sig vel í námi en geri það af röngum ástæðum, á meðan 

aðrir sem að standa sig ekki eins vel hafa þrátt fyrir það ánægju af skólanum 

og sýna jákvætt viðhorf til náms. Wigfield o.fl. benda einnig á  að ekki séu bein 

tengsl á milli þess að nemendum finnist námsgrein spennandi og skemmtileg 

og trú þeirra á eigin getu til þess að takast á við námsgreinina (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2010, bls. 72).  

Rannsóknir sýna að nemendur mynda sér skoðanir á því hvaða námsgreinar 

séu áhugaverðar strax í fyrstu árum sínum í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir 

ofl., 2008, bls. 10). Á  þeim árum má einnig strax sjá mun á viðhorfum drengja 

og stúlkna á viðfangsefnum skólans og öðrum verkefnum. Drengir virðast hafa 

jákvæðara viðhorf til eigin getu í stærðfræði, tölvum og íþróttum á meðan 

stelpur hafa jákvæðara viðhorf til eigin getu í félagstengdum greinum og 

tónlist (Wigfield o.fl., 1990, bls. 21).  Rannsóknir sýna þó að þessi viðhorf sem 

nemendur koma með inn í grunnskólann eiga það til að breytast er líður á 

námið, sérstaklega þegar að kemur að viðhorfi nemenda til eigin getu í 

greininni (Wigfield o.fl, 1990). 

Viðhorf barna til eigin getu sinnar samanstendur af trú á eigin getu, 

væntingum fyrir árangri á því sviði, og viðhorfum eða sýn þeirra á 

erfiðleikastigi verkefna í greininni, frekar en að allt þetta sé skilgreint í 

sitt hvoru lagi (Wigfield o.fl., 1990, bls. 20). 
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Rannsókn Wigfield o.fl. (1990,bls. 24) leiddi í ljós að viðhorf nemenda til eigin 

getu eru ekki eins jákvæð í fjórða bekk og þau voru þegar nemendurnir voru í 

fyrsta bekk, þó telja nemendur enn stærðfræði og lestur vera mikilvægar 

greinar fyrir sig. Fáar undantekningar eru á því að viðhorf barna til eigin getu 

og gildi þess að ná árangri í verkefnum greinarinnar minnki eftir því sem 

börnin verða eldri. Niðurstöður úr rannsókn Nicholls, 1979, sýndu fram á það 

að sex og átta ára börn mátu getu sína í lestri miðað við aðra nemendur í 

bekknum sínum sem mjög háa, en mat tíu og tólf ára nemenda var 

fjölbreyttara. Hann komst einnig að því að eftir því sem börn eldist tengist trú 

eða viðhorf þeirra á eigin getu meira mati kennarans á getu þeirra, sem bendir 

til þess að viðhorf nemenda verði nákvæmara eftir því sem að þeir verða eldri 

(Wigfield o.fl.,1990). Viðhorf nemenda eru greinilega enn í mótun þegar út í 

grunnskólann er komið og hefur því kennarinn og það félagslega umhverfi sem 

barnið býr við enn það verk fyrir höndum að sjá til þess að nemandinn glati 

ekki því jákvæða viðhorfi sem hann ef til vill hafði í byrjun skólagöngu sinnar 

heldur haldi áfram að þróa það viðhorf á jákvæðan hátt.  

Niðurstöður Wigfield o.fl. (1990) bentu til þess að viðhorf nemenda til eigin 

getu og gildi í stærðfræði sé neikvæðara í framhaldsskóla (high school) heldur 

en í grunnskóla (junior high og elementary school). Hins vegar eru gildi og 

viðhorf nemenda  til móðurmálsins í framhaldsskóla (high school) jákvæðari 

heldur en hjá yngri nemendum. Þar kemur einnig fram að svo virðist sem það 

sé í 6. og 7. bekk sem að viðhorf nemenda til getu sinnar og á gildum 

stærðfræðinnar fara að verða neikvæðari en þau voru áður. Flestir þeir þættir 

sem teknir eru til skoðunar í grein Amalíu Björnsdóttur o.fl.(2010) sýna fram á 

sterkari tengsl við árangur í stærðfræði en íslensku. Hún bendir á að „svo 

virðist sem sú mynd sem að nemendur hafa af sjálfum sér og viðhorf þeirra til 

skólans tengist frekar árangri í stærðfræði en íslensku“. Þó virðist engin 

sérstök skýring vera gefin fyrir því en hugsanlegt sé að nemendur fái skýrari 

skilaboð um hvernig nám þeirra gengur í stærðfræði en í íslensku.  
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Af þessum niðurstöðum má spyrja sig hvort að þær séu tilkomnar vegna þeirra 

einkunna sem börnin eru búin að vera að fá í þessum greinum, stærðfræði og 

móðurmáli, í gegnum skólagöngu sína. Hefur viðhorf til stærðfræðinnar orðið 

neikvæðara vegna námsárangurs þeirra í greininni ,sem er ef til vill ekki eins 

góður og hann hafði áður verið, og viðhorf til móðurmálsins orðið jákvæðara 

vegna betra gengis á því sviði? Ef svo er þá er ljóst að sjá má tengingu á milli 

viðhorfa sem nemendur hafa til greinarinnar og þess árangurs sem þeir eru að 

ná í henni. Þá má jafnframt gera ráð fyrir því að árangur og viðhorf nemenda 

til stærðfræðinnar séu samverkandi þættir sem hafa áhrif hver á annan. 

Jafnframt að árangur nemenda skapi það jákvæða viðhorf sem hann hefur til 

greinarinnar jafnt sem það jákvæða viðhorf sem hann hefur stuðli að þeim 

góða árangri sem nemandinn nær.  
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3 Rannsókn 

Rannsókn þessi fólst í því að kanna viðhorf nemenda á unglingastigi 

grunnskóla til stærðfræði og stærðfræðináms. Eigindleg rannsókn var 

framkvæmd þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við þátttakendur. Unnið var út 

frá fyrirfram ákveðnum spurningum en ef frekari spurningar vöknuðu út frá 

svörum þátttakenda voru þær jafnframt lagðar fram til þess að fá skýrari 

mynd á svör þeirra. Úrvinnsla þeirra gagna sem fengust úr viðtölum fólst í því 

að fara yfir og bera saman svör þátttakenda og tengja við námsárangur þeirra í 

stærðfræði.  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm og voru valdir af stærðfræðikennara 

þeirra til þess að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi leitaðist eftir 

þátttakendum sem sýndu mismunandi árangur í stærðfræði, ættu auðvelt 

með að tjá sig og væru líklegir til þess að svara spurningum hans með 

umhugsuðum og vel rökstuddum svörum. Uppfylltu allir þátttakendur 

rannsóknarinnar þær kröfur. Rannsakandi sendi,í samráði við 

stærðfræðikennara unglingastigs tiltekins skóla,bréf (sjá viðauka) heim til 

þeirra nemenda sem stærðfræðikennarinn hafði mælt með að tekin yrðu 

viðtöl við sem  foreldrar eða forráðamenn þurftu að undirrita áður en 

rannsókn gat hafist. Allir þeir nemendur sem að sóst  var eftir að yrðu 

þátttakendur í rannsókninni fengu skriflegt leyfi foreldra og gat þá rannsóknin 

hafist.  

Þátttakendur rannsakenda voru tvær stúlkur og þrír drengir af unglingastigi 

grunnskóla. Þátttakandi eitt er drengur í 9.bekk og verður hér eftir kallaður 

Jósef. Ef tekið er meðaltal starfseinkunna og prófseinkunna Jósefs síðastliðin 

tvö skólaár þá mælist starfseinkunn hans 9,75 og prófseinkunn 9,25 og fékk 

hann 9,33 á samræmdu prófi 7.bekkjar, sem bendir til þess að Jósef sé 

virkilega sterkur nemandi í stærðfræði. Þátttakandi tvö er drengur úr 9.bekk 

sem verður hér eftir kallaður Eiður. Eiður hefur meðaltalið 8,25 í starfseinkunn 
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og 7,91 í prófseinkunn. Það sem að dregur Eið niður í meðaltali eru tvær sexur 

sem að hann fékk á lokaönn sinni í 8.bekk, bæði í starfseinkunn og 

prófseinkunn. Einkunn hans í samræmdu prófi 7.bekkjar var 8,67.  Ef horft er 

framhjá einkunnum síðustu annar skólaársins 2012-2013 má álíta að Eiður sé 

sterkur námsmaður í stærðfræði. Þátttakandi þrjú er drengur í 8.bekk sem 

verður hér eftir kallaður Lárus.  Meðaltal einkunna Lárusar í stærðfræði 

síðastliðin tvö ár eru 8,67 í starfseinkunn og 6,8 í prófseinkunn. Þá fékk hann 

7,5 á samræmdu prófi í stærðfræði sem hann tók fyrir ári síðan. Lárus er því 

hinn svokallaði meðalnemandi sem virðist reyna að standa sig vel en af 

einkunnum hans að dæma þá fylgir ekki fullur skilningur verki. 

 Þátttakandi 4 er stúlka í 8.bekk sem verður kölluð Alma Rut. Alma Rut hefur 

meðaltalið í  starfseinkunn upp á 10 og prófseinkunn upp á 8,9. Í samræmdum 

prófum síðastliðinn vetur fékk hún 9,58. Alma er augljóslega sterkur 

stærðfræðinemandi sem hefur samkvæmt einkunnum, vaxið ásmegin frá 

miðstigi. Þátttakandi 5 er stúlka í 9.bekk sem kölluð verður Aníta. 

Meðaleinkunn Anítu í stærðfræðiprófum síðastliðin tvö skólaár er 6,25 og fékk 

hún 7 í samræmdu prófum 7.bekkjar. Hún hefur þó öllu hærri starfseinkunn 

eða 8,67 að meðaltali. Af þessum einkunnum má geta sér til um að þó Aníta 

virðist alltaf tilbúin að leggja sig fram og vinna vel í stærðfræði þá sé skilningur 

hennar ekki nægilega góður. Nánari útlistun á einkunnum nemenda má sjá í 

viðauka.  

3.2 Mælitæki 

Við gerð spurningalistans (sjá viðauka) var miðað við að spurningar væru 

opnar og gæfu nemendum færi á að gefa ítarleg svör. Markmiðið var að fá 

skýra sýn á viðhorf nemenda til stærðfræðinnar, hvort viðhorf þeirra tengdust 

árangri þeirra í stærðfræði að þeirra mati og hvað hafi leitt til þess að þeir hafi 

þróað með sér þetta tiltekna viðhorf til greinarinnar. Einnig var lagður fyrir 

fullyrðingalisti (sjá í viðauka) þar sem þátttakendur áttu að taka afstöðu til 

fullyrðinga um það hvernig þeir litu á sjálfa sig sem stærðfræðinemanda. 

Afstaðan sem að nemendur gátu tekið til þeirra fullyrðinga voru: mjög 

sammála – sammála – hlutlaus – ósammála – mjög ósammála. Spurningarnar 
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voru unnar upp úr ýmsum spurningalistum úr öðrum rannsóknum auk þeirra 

spurninga sem rannsakanda fannst áhugavert að spyrja að.  

3.3 Framkvæmd 

Þátttakendur komu í einstaklingsviðtal til rannsakanda á skólatíma. 

Rannsakandi hafði fengið leyfi frá kennurum þátttakenda fyrir því að þeir 

mættu fara úr tíma til þess að taka þátt í rannsókninni.  Jósef var fyrstur og 

hitti hann rannsakanda fyrir utan sérstakt viðtalsherbergi skólans, þar höfðu 

þeir næði til þess að fara yfir spurningar rannsóknarinnar.  Þegar þátttakendur 

höfðu komið sér fyrir við borð í viðtalsherberginu fengu þeir allir útskýringar 

frá rannsakanda um hvað viðtalið og verkefnið snérist og voru beðnir um leyfi 

fyrir því að rannsakandi tæki viðtalið upp. Viðtalið var tekið upp á Iphone 

rannsakanda og ritað niður eftir að viðtölum lauk. Þau fyrirmæli sem 

þátttakendur fengu voru ekki önnur en sú að gefa sér tíma til þess að íhuga 

spurninguna aðeins áður en þeir svöruðu og reyna eftir bestu getu að gefa vel 

rökstudd svör.  
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum sem fram komu í viðtölum við 

þátttakendur. Farið verður yfir helstu svör þátttakenda við hverri spurningu og 

þau borin saman. Að lokum eru svör þeirra borin saman við þær einkunnir 

sem nemendur hafa fengið í stærðfræði síðastliðin tvö ár og skoðað hvort 

samræmi virðist vera á milli einkunna þátttakenda og viðhorfs þeirra.  

4.1 Er góð stærðfræðikunnátta nytsamleg fyrir þig í þínu lífi? 

Jósef svarar á þá leið að vissulega væri góð stærðfræðikunnátta nytsamleg 

fyrir líf hans. Hann nefnir sér til stuðnings að sú atvinna sem hann stefnir á, 

þ.e. að verða viðskiptafræðingur, krefjist rökhugsunar, rökstuðnings og 

útreikninga. Því muni góð stærðfræðikunnátta nýtast honum í áframhaldandi 

námi. 

Eiður telur góða stærðfræðikunnáttu vera nytsamlega fyrir sig þar sem að hún 

muni gagnast honum vel þegar að hann fer í háskóla til að afla sér frekari 

menntunar. 

Lárus sér mikið notagildi í góðri stærðfræðikunnáttu. „ Ég ætla nefnilega að 

verða kokkur þegar ég verð eldri og þess vegna þarf ég allavega að kunna allar 

mælingar og svoleiðis vel“.  

Að mati Ölmu Rutar er stærðfræði nytsamleg fyrir það daglega líf sem að hún 

lifir. Þar þarf hún ef til vill að beita sinni stærðfræðikunnáttu til þess að reikna 

verð og afslætti af vörum.  

Aníta er á sama máli og aðrir þátttakendur, en segir hins vegar að það sé alls 

ekki allt sem kennt sé í stærðfræði sem nýtist í hinu daglega lífi. „Algebra t.d. 

mér finnst hún eiginlega ekki nytsamleg þar sem verið er að reikna dæmi eins 

og y+y+y eitthvað svoleiðis og svo er ég búin að spyrja eldra fólk og það segir 

að þetta komi aldrei fram í lífi sínu“.  

Af þessum svörum má sjá að öll telja þau góða stærðfræðikunnáttu vera 

nytsamlega fyrir þeirra líf og tengja drengirnir nytsemi stærðfræðinnar  þá 
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helst við það nám sem framundan er og einnig til þeirrar atvinnu sem þeir 

stefna á. Alma Rut hins vegar tengir nytsemina meira við það daglega líf sem 

að hún lifir. Þó að Aníta segi stærðfræðikunnáttu mikilvæga þá tengir hún 

hana ekki við neitt sérstakt og gat ekki gefið rannsakanda dæmi um notagildi 

hennar.  

 

4.2 Hver er líðan þín almennt í stærðfræðitíma og hverjar eru 
ástæður fyrir henni? 

„Ég er aldrei neitt eitthvað spenntur fyrir stærðfræðitíma en líður samt alltaf 

vel þar og skemmti mér vel“ segir Jósef. Hann bendir á að þannig hafi það þó 

ekki alltaf verið heldur hafi honum ekkert liðið svona vel þegar hann var yngri 

en segir ástæðuna fyrir breytingunni ef til vill vera þá að stærðfræðin sem 

hann sé að læra núna sé svo allt öðruvísi heldur en hún var þegar hann var 

yngri. Hann bendir einnig á mikilvægi kennarans fyrir því að sér líði vel í tíma 

og segir hann vera hjálpsaman og skemmtilegan. 

Eiður er ekki alveg eins áhugasamur og Jósef en segist líða ágætlega í tímum. 

Hann sé þó alls ekkert stressaður né kvíðinn heldur er hann öruggur með sig 

þegar að kemur að stærðfræðinni og segist vera með hana alveg á hreinu. 

„Mér leiðist stundum“ segir Lárus  „ en það er alveg ágætt þegar að ég kann 

það sem verið er að fara yfir“. Honum líður ekkert alltof vel þegar að hann 

skilur ekki alveg það efni sem að nemendur eiga að vinna í tímanum, en þegar 

að það er efni sem að hann skilur þá líður honum strax betur.  

Alma segir að oftast líði henni mjög vel í stærðfræðitímum og segir ástæðu 

þess ef til vill vera hjálpsemi kennarans. Stundum sé þó rosalega mikill hávaði í 

nemendum sem að trufli vinnufrið og þá finnst Ölmu erfitt að ná að einbeita 

sér. 

Aníta segir að sér líði „hræðilega“. Henni finnst stærðfræðin vera svo rosalega 

flókin og erfið og því alls ekki skemmtilegt að vera í stærðfræðitíma.  

Athyglisvert er að sjá að tveir þátttakendur tengja líðan sína í stærðfræði við 

hjálpsemi kennarans og virðist sem hann spili stórt hlutverk í því að láta 
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nemendum líða vel í kennslustundinni. Það sem að má lesa í svar Lárusar er 

það að hans líðan tengist því nokkuð hvort hann skilji það efni sem farið er yfir 

í tímanum eða ekki.  Svar Anítu bendir til almennrar vanlíðunar sem stafar af 

því að hún skilur aldrei neitt. 

 

4.3 Er mikilvægt að standa sig vel í stærðfræði?  

Næstu spurningar fengu nemendur til þess að velta því fyrir sér hvort það væri 

mikilvægt að standa sig vel í stærðfræðinámi sínu og hvort það væri ef til vill 

mikilvægara heldur en að standa sig vel í öðru námi. 

Það er mikilvægt að standa sig vel í stærðfræði jafnt sem öllu örðu námi segir 

Jósef. „Mikilvægi greina fer kannski eftir því hvað nemandinn ætlar að stefna á 

í framtíðinni“. 

Eiður er sammála því að góður árangur í stærðfræði sé mikilvægur og þá helst 

út af framtíðinni. Hans álit er einnig að stærðfræðin sé mikilvægari en önnur 

fög skólans þar sem að hún leynist svo víða, í áframhaldandi námi jafnt sem í 

hinu daglega lífi. „ Ef það er til dæmis verið að reyna að svindla á þér þá getur 

þú sjálfur reiknað út hvort það sé verið að gefa þér rétt verð eða ekki“.  Einnig 

bendir hann á að ef nemandi nær góðum einkunnum í stærðfræði í lok 

10.bekkjar þá eigi hann auðveldara með það að komast inn í þann 

framhaldsskóla sem hann velur. 

Lárus er hins vegar á annarri skoðun og segir að það sé ekki mikilvægt fyrir alla 

nemendur að standa sig vel í stærðfræði þó vissulega sé það mikilvægt fyrir 

suma. Hann telur þó að fyrir sjálfan sig sé stærðfræðin mikilvægasta fag 

skólans en gefur enga sérstaka ástæðu fyrir því aðra en að það sé viðhorf 

föður hans og því hans sjálfs líka. 

Alma Rut tengir mikilvægi þess að standa sig vel í stærðfræði við mikilvægi 

þess að fá góðar einkunnir upp á áframhaldandi nám eftir grunnskóla. Hennar 

skoðun er alls ekki sú að stærðfræðin sé eitthvað mikilvægari en önnur fög 

heldur sé mikilvægt að standa sig vel í öllum fögum. Hún bendir t.d. á það að 
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eins og maður gæti þurft að nota stærðfræði dagsdaglega þá notuð við 

íslenskukunnáttu okkar jafn mikið ef ekki meira. 

Það er mikilvægt að standa sig vel í stærðfræði að mati Anítu þó að hún telji 

stærðfræði ekki eins mikilvæga og góða kunnáttu í íslensku og ensku. Hún 

leggur áherslu á mikilvægi þess að viðhalda góðri íslenskukunnáttu í landinu 

þar sem alltof margir séu farnir að tala mjög ranga íslensku. Einnig er enskan 

tungumál sem vert er að kunna góð skil á þar sem að svo margir tali enskuna 

og hún sé mikilvægt verkfæri til þess að nota ef farið er út fyrir landssteinana. 

„ Ég legg þó alltaf mikla áherslu á að fá gott í stærðfræðiprófum því ég veit að 

þegar ég verð eldri þarf ég að kunna hana“.  

Eiður er sá eini sem telur stærðfræði vera mikilvægustu grein skólans. Aðrir 

þátttakendur virðast vera sammála um að aðrar greinar, eins og t.d. enska og 

íslenska séu jafn mikilvægar eða mikilvægari  þegar hugsað er um notagildi 

fyrir framtíðina.  

4.4 Hvert er viðhorf þitt til stærðfræðinnar? 

Næstu spurningar tengdust viðhorfi þátttakenda til stærðfræðinnar, þar sem 

að þátttakendur voru spurðir að því hvert þeir teldu viðhorf sitt til 

stærðfræðinnar vera, hvað hefði áhrif á viðhorf þeirra, hvort þeir teldu að 

viðhorf þeirra væri annað ef þeir væru að ná betri eða lélegri árangri en þeir 

voru  að ná núna og hvort að viðhorf þeirra hefði eitthvað breyst í gegnum 

skólagönguna. 

Sjá má á svörum Jósefs að hann hefur jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. 

Hann lítur  á stærðfræðina sem skemmtilegt og auðvelt námsefni. 

Skemmtanagildi hennar hefur þó ekki alltaf verið eins mikið þar sem að fyrir 

8.bekk hafði hann ekki eins mikla ánægju af henni. Þá hafi stærðfræðin 

aðallega snúist um það að reikna uppsett dæmi en nú eru dæmin orðin 

flóknari og krefjast dýpri hugsunar. Stór ástæða fyrir viðhorfsbreytingum 

Jósefs er einnig sú að þegar komið var á unglingastig fór hann betur að gera 

sér grein fyrir mikilvægi stærðfræðinnar. Jósef er alveg viss um það að ef 

honum væri ekki að ganga eins vel í stærðfræði og raunin sé þá myndi viðhorf 
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hans snarbreytast yfir í það að finnast stærðfræði alveg ömurleg og 

hundleiðinleg. Það sem hann telur að hafi mest áhrif á það viðhorf sem að 

hann hefur í dag eru bækurnar sem að kenndar eru og kennslan sem hann 

fær.  

Eiður er ekki mikill aðdáandi stærðfræðinnar en telur viðhorf sitt þó vera allt í 

lagi gangvart henni og finnst bara ágætt að mæta í tíma. Hans viðhorf hefur 

sífellt verið að breytast í gegnum skólagöngu hans. Fyrst þegar að hann byrjaði 

í grunnskóla og alveg upp að 5.bekk þótti honum stærðfræðin mjög 

skemmtileg. Aðalástæðan fyrir því var sú að hún var svo létt, hann var alltaf 

lang fyrstur í bekknum að klára dæmin og mátti þá alltaf fara í frjálst verkefni 

eða leiki. Þegar að hann kom hins vegar í 5.bekk breyttist viðhorf hans til hins 

verra. Þá var stærðfræðin allt í einu búin að breytast og orðin þyngri en hún 

var og Eiður var ekki jafn fljótur að klára þau verkefni sem fyrir hann voru lögð.   

Viðhorfið breyttist síðan aftur þegar Eiður kom upp á unglingastig og fór 

stærðfræðin þá aftur að vera skemmtileg. Þá var hann búinn að ná þeirri 

stærðfræði sem honum hafði þótt erfið og var  aftur farinn að vera mun 

sneggri með verkefnin og fljótari en aðrir að klára það sem fyrir var lagt. Hann 

segir að ef árangur hans væri ekki eins góður og hann er þá myndi viðhorf 

hans verða neikvæðara og kvíðatilfinning myndi fylgja því að mæta í 

stærðfræðitíma þar sem að erfitt yrði að vinna þau verkefni sem lögð væru 

fyri.  Áhrifin á það viðhorf sem að Eiður hefur til greinarinnar kemur frá föður 

hans og þeim einkunnum sem að hann fær. „ Pabbi er góður í stærðfræði og 

hjálpar mér alltaf þegar ég lendi í vandræðum og segir að það sé mikilvægt að 

vera góður í stærðfræði“. 

Viðhorf Lárusar til stærðfræðinnar er erfitt að greina af svörum hans og 

viðbrögðum við spurningunum. Hann segist hafa nokkuð jákvætt viðhorf til 

stærðfræðinnar þó að honum finnist hún ekkert alltaf skemmtileg. Hann segir 

að ef hann væri aðeins betri í stærðfræði þá væri viðhorf hans örugglega betra 

og honum myndi finnast skemmtilegra að takast á við hana þar sem að hún 

yrði þá aðeins auðveldari viðfangs. Viðhorf hans til stærðfræðinnar þegar að 

hann hóf skólagöngu sína var þannig að Þá þótti honum stærðfræðin 
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skemmtileg þar sem að hann átti ekki í miklum vandræðum með að takast á 

við efni hennar. 

 Í 4.bekk hins vegar snarbreyttist viðhorfið þegar deiling var kynnt fyrir 

bekknum. „ Ég átti alveg rosalega erfitt með deilingu og fannst því stærðfræði 

rosalega leiðinleg á þeim tíma og viðhorf mitt var ekki gott“. Nú sé hann hins 

vegar loksins búinn að ná fram þeirri færni sem til þarf til þess að takast á við 

deilingu og því hafi viðhorf hans batnað til muna. Þegar áhrifavaldar á viðhorf 

Lárusar eru skoðaðir er ljóst að erfiðleikastig þess efnis sem verið er að fara 

yfir spilar þar stórt hlutverk. Hann segir einnig að áhugi móður hans á því að 

honum gangi vel í námi og sú kennsla sem að hann fái í kennslustundum spili 

sinn þátt í því að skapa hans viðhorf til greinarinnar.  

Út frá svörum Ölmu Rutar má sjá að viðhorf hennar til stærðfræðinnar er mjög 

jákvætt. Hún segir sjálf að henni finnist mjög gaman í stærðfræði og þá 

sérstaklega að fá að vinna með öðrum nemendum sem að gefur henni 

tækifæri á því að ræða verkefnin, aðferðir og svör. Hún er þó ekki alveg nógu 

ánægð með það efni sem fyrir hana er lagt þar sem að hún er alltaf mjög fljót 

að ná nýju efni og hefur áhuga á því að fá erfiðari verkefni sem krefjast frekari 

hugsunar af hennar hálfu. Hafa þessi viðhorf hennar til stærðfræðinnar ekkert 

breyst í gegnum skólagönguna. „ Ef ég væri kannski ekki eins góð og ég er í 

stærðfræði þá myndi viðhorfið mitt örugglega breytast og ég væri alltaf frekar 

pirruð í tímum og myndi ekki nenna að læra“. Alma getur ekki bent á neinar 

sérstakar ástæður fyrir því að hún hefur þróað með sér það viðhorf sem að 

hún hefur aðrar en þær að henni gengur vel og hefur alltaf gert. 

„Ég er hrædd við hana, hún er óvinur minn“ segir Aníta aðspurð um viðhorf 

sitt til stærðfræðinnar. Hún segir að í fyrstu bekkjunum hafi henni þó líkað vel 

og stærðfræði hafi verið uppáhalds fagið hennar þar sem einungis var um 

samlagningar og frádráttar útreikninga að ræða en um leið og efnið þyngdist í 

kringum 5.bekk þá fór viðhorfið að breytast. „ Þegar algebra fór að koma inn í 

fór bara allt að ruglast og þá missti ég bara allar einkunnirnar niður“. Þegar að 

erfiðleikastig stærðfræðinnar hækkaði fór áhugi Anítu þverrandi og lágar 

einkunnir fylgdu í kjölfarið. Það liggur því alveg ljóst fyrir henni að ef hún væri 
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sterkari stærðfræðinemandi þá væri áhugi hennar meiri og hún myndi 

örugglega alltaf vilja vera í stærðfræði. Hjá henni spila einkunnir stóran þátt í 

því neikvæða viðhorfi sem að hún hefur til stærðfræðinnar og segir að með 

hverri lélegri einkunninni á fætur annarri fari áhuginn alltaf dvínandi. Þó hún 

vilji ekki meina að viðhorf foreldra sinna skipti hana einhverju máli þá segir 

hún að góð stærðfræðikunnátta foreldra sé mikilvæg upp á að geta hjálpað 

börnum sínum að ná betri árangri og sinnt heimavinnunni sem skyldi.  

Þegar borin eru saman svör þátttakenda við viðhorfs-spurningunum má sjá 

augljósar tengingar á milli svara þeirra. Öll virðast þau tengja það viðhorf sem 

að þau hafa til þess árangurs sem náðst hefur í gegnum skólagöngu sína. Þegar 

að vel gengur þá er viðhorf þeirra jákvætt en þegar að efnið þyngist og reynist 

ekki eins auðvelt yfirferðar þá fer viðhorf þeirra að breytast og verða 

neikvæðara. Einnig má sjá að foreldrar þeirra, kennari, einkunnir og 

námbækur spila sinn þátt í því viðhorfi sem að þau hafa og eru öll viss um það 

að ef að nemanda gangi vel í stærðfræði þá sé viðhorfið gott en ef árangurinn 

er slakur þá sé viðhorfið í takt við það.  

Einkunnir þátttakenda virðast vera í algjöru samræmi við það viðhorf sem þeir 

hafi þróað með sér til greinarinnar. Jósef, Eiður og Alma Rut eru öll frekar 

sterkir nemendur sem náð hafa góðum árangri í stærðfræði síðastliðin ár og 

fylgir þeim jákvætt viðhorf. Aníta er sú eina sem hefur þróað með sér frekar 

neikvætt viðhorf til stærðfræðinnar þó að hún vilji eins og hinir þátttakendur 

ná góðum árangri. En hún er einmitt sá þátttakandi sem náð hefur hvað 

slökustum árangri í stærðfræði síðastliðin ár. Lárus sker sig aðeins út úr 

hópnum þar sem erfitt var að greina viðhorf hans. Hann virðist leggja ríka 

áherslu á árangur og gildi stærðfræðinnar en fylgja þó einkunnir hans ekki 

alveg verki. Hans einkunnir passa þó ef til vill ágætlega við það óskýra viðhorf 

sem hann hefur þar sem að þær flakka á milli þess að vera í meðallagi og í 

slakara lagi. Allir þátttakendur leggja sterka áherslu á  mikilvægi þess að 

stunda stærðfræðinámið að kappi og gera sér vel grein fyrir mikilvægi 

greinarinnar. Það viðhorf þeirra má tengja við þær starfseinkunir sem 
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nemendur hafa fengið í stærðfræði síðastliðin tvö ár sem eru flestar frekar 

háar.  

4.5 Ég sem stærðfræðinemandi 

Að lokum svöruðu nemendur fullyrðingalista (sjá viðauka) sem átti að sýna 

fram á hvernig viðhorf þeirra væri um sjálfan sig sem stærðfræðinemanda. 

Þessar spurningar áttu að gefa rannsakanda mynd af því hvernig sjálfsálit og 

sjálfsöryggi nemendur hefðu gagnvart greininni. Forvitnilegt var að bera þær 

niðurstöður saman og við einkunnir nemenda í stærðfræði.  

Segja má að fjórir þátttakendur líti á nokkuð svipaðan hátt á sjálfan sig sem 

stærðfræðinemanda. Jósef, Eiður, Lárus og Alma Rut svara flestum 

spurningunum á þann veg að þau séu annað hvort mjög sammála eða 

sammála þeim. Þó eru drengirnir allir hlutlausir þegar að kemur að því að hafa 

ánægju af því að kynnast nýjum hliðum stærðfræðinnar en Alma Rut er hins 

vegar mjög sammála því. Athyglisvert er að sjá að Alma Rut segist vera 

ósammála því að hún stundi stærðfræðinámið að kappi, en þó gefa 

starfseinkunnir hennar til kynna að hún stundi námið virkilega vel. Ætla mætti 

að hún hafi annað hvort ekki alveg skilið spurninguna eða telji að hún þurfi alls 

ekki að sinna náminu af kappi þar sem að hún segir sjálf „ ég er alltaf mjög fljót 

að ná efninu og væri alveg til í að fá meira krefjandi verkefni stundum“. Þar að 

auki er hún ósammála því að hún eigi auðvelt með að einbeita sér í 

stærðfræðitíma en rekja má til þess að hún segir að oft séu of mikil læti í tíma 

sem gerir henni erfitt fyrir að einbeita sér.  

Aníta hefur hins vegar allt annað viðhorf til sjálfs síns sem 

stærðfræðinemanda. Hún er virkilega ósammála því að hún skilji vel 

stærðfræði, henni finnst alls ekki skemmtilegt að kynnast nýjum hliðum 

stærðfræðinnar og á mjög erfitt með að einbeita sér í stærðfræðitímum. Auk 

þess hefur hún ekki litið á sjálfan sig sem sterkan nemanda í stærðfræði. Hún 

er hlutlaus þegar kemur að því að trúa því að hún muni ná árangri og aðspurð 

að því hvort hún stundi stærðfræðinámið að kappi. Hún  er aftur á móti 

sammála því að henni finnist mikilvægt að skilja stærðfræði og sjái tilgang með 

stærðfræðináminu.  

Þegar þessi viðhorf þátttakenda eru borin saman við einkunnir þeirra má sjá 

að sú sterka sjálfsímynd og sjálfsöryggi sem Jósef, Eiður og Alma Rut hafa til 

sjálfs sín endurspeglast í þeim góða árangri sem þau hafa verið að ná í 

stærðfræðinámi sínu. Sú lága sjálfsímynd og það litla sjálfsöryggi sem Aníta 
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virðist hafa til sjálfs sín sem stærðfræðinemenda birtist einnig skýrt í þeim 

árangri sem hún hefur náð síðastliðin tvö ár. Lárus virðist aftur á móti hafa 

meira sjálfsöryggi og sterkari sjálfsímynd en einkunnir hans gefa til kynna.  
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5 Umræða   

Með því að skoða niðurstöðurnar má sjá greinilegar tengingar í svörum 

þátttakenda við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi nemenda. 

Eiður og Lárus nefna báðir að viðhorf foreldra hafi mikil áhrif á þeirra eigin 

viðhorf. Foreldrar þeirra hafa áhuga á þeirra námi og leggja sitt af mörkum til 

þess að hjálpa þeim þegar að þeir þurfa á því að halda og veita námi þeirra 

ákveðið aðhald. Einnig nefna þeir báðir að fyrra bragði að feður þeirra hafi 

útskýrt fyrir þeim að góð stærðfræðikunnátta sé mikilvæg og því virðast þeir 

leggja áherslu á að ná góðum árangri í greininni. Tengja má þessi svör þeirra 

við grein Amalíu o.fl.(2010) þar sem kynntar voru niðurstöður úr rannsóknum 

Bongs, Pettit o.fl., þar sem segir að foreldrar spili stóran þátt í því að skapa 

grunn fyrir jákvæðum viðhorfum barna sinna til náms.  

Það sem sameiginlegt er með öllum þátttakendum rannsóknarinnar er að þeir 

líta allir á stærðfræðina sem grein sem að mikilvægt er að ná árangri í og er 

nytsamleg fyrir þeirra daglega líf. Bong (2008) hafði einmitt komist að þeirri 

niðurstöðu að þeir nemendur sem að hafa þessi viðhorf séu líklegri til þess að 

taka virkan þátt í námi sínu og sýnir starfseinkunn þátttakenda það að þeir 

virðast allir vera að leggja sig fram í stærðfræðinámi sínu þó árangur fylgi ekki 

í öllum tilvikum. 

Þátttakendur tengja líðan sína í tímum og viðhorf sitt að miklu  leyti til þeirrar 

kennslu sem að þeir fá, kennarans og námsefnisins.  Eins og fram kom í áður 

nefndum niðurstöðum rannsókna (Vaugh o.fl., 2014, bls 453) þá er það 

einmitt kennarinn sem hefur sín áhrif á það viðhorf sem að nemandinn skapar 

sér til greinarinnar. Einnig kom þar fram mikilvægi kennsluaðferða og að þeir 

nemendur sem að fengu tækifæri til þess að deila hugmyndum sínum og 

verkefnum með öðrum nemendum höfðu jákvæðara viðhorf, en það er 

einmitt punktur sem að Alma Rut bendir á þegar rætt er við hana um viðhorf 

hennar.  Samkvæmt rannsóknum Wigfield o.fl. ( Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2010, bls. 72) eru ekki bein tengsl á milli þess að finnast námsgrein spennandi 
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og skemmtileg og trú nemenda á eigin getu til þess að takast á við 

námsgreinina.  Þegar Lárus svaraði fullyrðingaspurningum (sjá viðauka) 

rannsakenda  kom einmitt í ljós að hann hafði fulla trúa á því að hann myndi 

ná árangri í greininni þó svör hans hafi bent til þess að honum þótti 

stærðfræðin ekkert svakalega spennandi eða skemmtileg oft á tíðum.  

Jósef, Eiður, Lárus og Aníta nefndu öll að viðhorf þeirra til stærðfræðinnar hafi 

tekið breytingum á skólagöngu sinni og stemmir það við þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á breytingum á viðhorfum nemenda (Wigfield o.fl., 1990, 

bls. 24). Það sem hins vegar gerðist hjá drengjunum var að viðhorf þeirra fór 

síðan aftur batnandi þegar lengra leið á skólagönguna  og virðist stærðfræðin 

hafa  jákvæðara gildi og viðhorf þeirra er jákvæðara nú heldur en við upphaf 

skólagöngunnar.  

Einnig kemur fram að þátttakendur telja frekar að árangur sinni í stærðfræði 

hafi leitt það að verkum að þeir hafi þróað með sér jákvætt viðhorf til 

greinarinnar fremur en að jákvætt viðhorf þeirra hafi stuðlað að góðum 

árangri. Öll nefna þau að viðhorf þeirra stjórnist af þeim einkunnum sem að 

þau hafa náð í greininni og um leið og þær breytast þá geri viðhorfið það líka. 

Af svörum þeirra má túlka að þegar að námsefnið fór að þyngjast og árangur 

að verða slakari þá fór viðhorf þeirra að verða neikvæðara en ekki öfugt. Að 

sömu niðurstöðum leiddi rannsókn Dr. Erin Goodykoontz(e.d.,bls. 8) en þar 

kom fram að nemendum fannst viðhorf þeirra taka jákvæðum breytingum 

þegar að árangur þeirra í stærðfræði varð betri. Þar tengdu nemendur viðhorf 

sín til stærðfræði beint við skilning sinn á efninu og sögðu að ef skilningur 

þeirra yrði meiri þá myndi viðhorf þeirra verða jákvæðara. Eins leiðir lélegur 

skilningur til þess að nemendur hafi neikvætt viðhorf til stærðfræði.  

Líta mætti því þannig á að námsmat hafi áhrif og þau skilaboð sem að 

nemendur fá í gegnum það. Þar fá nemendur bein og skýr skilaboð um getu 

sína í greininni og um leið ákvarðast þá viðhorf þeirra til greinarinnar. 

Kennarar gætu þar af leiðandi hjálpað nemandanum frekar í þróun sinni að 

jákvæðu viðhorfi til stærðfræðinnar með því að gera námsmatið uppbyggilegt 

í stað þess að það rífi nemandann niður. Góð leið til þess væri til dæmis 
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leiðsagnarmat þar sem úbent væri á  hvar nemandinn er að standa sig vel og 

uppbyggilegt mat á því hvað hægt væri að gera til þess að stuðla að betri 

árangri á þeim sviðum sem nemandinn virðist ekki vera að ná tökum á.  

 Eiður, Jósef og Alma Rut eru öll viss um það að ef þau væru ekki eins sterk í 

stærðfræði og raunin er þá væri þeirra viðhorf neikvæðara, þeim þætti 

leiðinlegt að mæta í tíma, væru pirruð í tímum og út í stærðfræðina og finndu 

fyrir kvíða. Í sama streng taka Aníta og Lárus þó á hinn veginn sé, að ef þau 

væri sterkari í stærðfræði þá væri hún auðveldari og þá myndi viðhorf þeirra 

vera jákvæðara. Athyglisvert er að sjá þessar niðurstöður bornar saman við  

niðurstöður Dr. Goodykoontz, þar sem að flestar fyrri rannsóknir sem að 

ræddar hafa verið leggja áherslu á að það sé viðhorfið sem að skapi 

námsárangur nemenda en ekki öfugt. Leggja mætti þá fullyrðingu fram að 

mikilvægt væri að skapa nemendum sínum tækifæri til þess að ná fyrst árangri 

í greininni svo að viðhorf þeirra myndi verða jákvætt. Það jákvæða viðhorf 

gæti síðan hjálpað þeim þegar lengra er komið að ná enn betri árangri.  
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6 Lokaorð  

Útlit er fyrir að áhugi eða jákvætt viðhorf skipti máli þegar árangur nemenda 

er metinn í stærðfræði og því virðist mikilvægt að viðhorf þeirra sé hið 

jákvæðasta. Samkvæmt PISA rannsókn frá árinu 2000, þar sem áhersla var 

lögð á lestur, kom í ljós að viðhorf nemenda til stærðfræði var ekki eins 

jákvætt og viðhorf þeirra til lesturs. Innan OECD ríkjanna sýndu rannsóknir að 

einungis aðeins helmingur nemenda hafa áhuga á því efni sem þeir læra í 

stærðfræði og aðeins 38% voru sammála eða mjög sammála því að þeir stundi 

stærðfræði vegna þess að þeir njóti þess (PISA, 2004, bls. 116).  Það virðist því 

vera þörf á því að ýta undir jákvætt viðhorf nemenda til stærðfræði og þurfa 

kennarar að finna leiðir til þess að viðhorf nemenda verði betra.  

Í skýrslu PISA 2012 er lýst yfir áhyggum á þeim kynjamun sem birtist á viðhorfi 

nemenda til stærðfræði. Þar kemur fram að stúlkur hafi minni þrautsegju, 

minni hvatningu til þess að læra stærðfræði, minni trú á hæfni sinni til 

stærðfræði og hærra kvíðastig til stærðfræðinnar heldur en drengir. Þetta á 

jafnvel við þær stúlkur sem ná jafn miklum árangri og drengir í stærðfræði. 

Meðal árangur stúlkna er minni en meðal árangur drengja í stærðfræði og er 

bilið þar á milli enn meira á meðal árangursríkustu stúlkanna og 

árangursríkustu drengjanna. Talið er mikilvægt að styðja við jákvætt viðhorf 

stúlkna til stærðfræði til þess að minnka þetta bil(bls. 4).  

Til þess að nemandi flokkist sem einhver sem hafi jákvætt stærðfræðilegt 

viðhorf þarf viðhorf hans gagnvart greinni sjálfri ekki einungis að vera jákvætt 

heldur einnig hugmynd hans um sjálfan sig sem stærðfræðing. Ekki má því 

einungis einblína á það viðhorf sem nemendur hafa til greinarinnar sjálfrar 

heldur þarf einnig að líta til þess viðhorfs sem nemendur hafa til sjálfs síns 

sem stærðfræðinemanda. Kennarinn þarf þar af leiðandi að fylgjast með 

mörgum þáttum í fari nemenda sinna og sjá til þess að þeir þrói með sér 

jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar sjálfrar jafnframt sem til sjálfs sín sem 

nemanda í greininni.  
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Erfitt er að meta hversu mikil áhrif viðhorf hefur í raun á árangur nemenda í 

stærðfræði. Augljóst er þó að árangursríkari nemendur eiga það til að hafa 

jákvæðara viðhorf til greinarinnar en þeir sem minni árangri ná. Þó er ekki 

ljóst hvort komi þar á undan, að góður árangur stuðli að jákvæðu viðhorfi eða 

jákvætt viðhorf hafi áhrif á árangur. Gera má ráð fyrir að um samvirkandi 

þætti sé að ræða og því ef til vill mikilvægt að hlúa að þeim báðum. Þó er 

athyglisvert að sjá að í rannsókn PISA 2003 virtist þessu ekki vera þannig 

háttað. Þar voru viðhorf nemenda borin saman við árangur þeirra í stærðfræði 

og sýndu niðurstöður ekki endilega fram á að þeir nemendur sem höfðu 

jákvætt viðhorf til stærðfræði myndu, að meðaltali, ná betri árangri í greininni. 

Reyndar voru það nemendur frá Japan sem að sýndu hvað minnstan áhuga og 

ánægju af stærðfræði sem að voru jafnframt þeir nemendur sem náðu hvað 

bestum árangri sem skýtur skökku við aðrar niðurstöður sem benda  til þess 

að þeir nemendur sem að sýna meiri áhuga og ánægju af stærðfræði eiga það 

til að ná betri árangri en þeir nemendur sem sýna minni áhuga(bls. 119). 

 Í rannsókn PISA frá árinu 2003 er fjallað um bakgrunnsþætti sem hafa áhrif á 

árangur nemenda í stærðfræði. Þar svöruðu nemendur spurningalistum um 

ýmsar bakgrunnsbreytur, námsvenjur og fleira og voru svör þeirra síðan tengd 

við árangur þeirra í stærðfræði. Rannsóknin sýndi fram á að það væri helst 

gott sjálfálit og sjálfsöryggi í stærðfræði sem hefði fylgni við frammistöðu. Á 

sama hátt mátti sjá að slæm frammistaða virtist tengjast auknum kvíða (Júlíus 

K. Björnsson, Almar Miðvík Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004, bls 31). 

Þó má  gera ráð fyrir því að þeir nemendur sem að standa sig vel í stærðfræði 

og ná góðum árangri hafi einnig trú á sér í stærðfræði. Ekki er því hægt að 

gera ráð fyrir því að vegna þess að nemandinn hafi trú á sér þess vegna hafi 

hann náð góðum árangri. Erfitt er að greina hvort það sé sjálfstraustið eða 

árangurinn sem hafi meira vægi en líklegt er þó að orsakasambandið gangi í 

báðar áttir (Júlíus K. Björnsson o.fl., 2004, bls 33).   

 Þegar allt kemur til alls gæti það kannski verið árangurinn sem nemandinn 

hefur náð í stærðfræði áður sem að skýrir þann árangur sem hann nær nú. 

Ljóst er að það er ýmislegt sem gæti legið að baki árangurs sem vert er og 
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spennandi að kynna sér nánar. Fróðlegt væri að kynna sér betur þær 

rannsóknir sem PISA hefur staðið fyrir undanfarin ár til þess að komast að því 

hvaða ástæður skýra hvað mest þann árangur sem nemandi nær í stærðfræði. 

Þær niðurstöður gætu kennarar nýtt sér til þess að reyna að skapa það 

starfsumhverfi eða starfshætti sem ýta hvað mest undir góðan árangur 

nemenda þeirra í greininni.  
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8 Viðauki 

Skólaárið 2011/2012 – Prófseinkunn  

 

 Skólaárið 2011/2012 – Starfseinkunn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.önn 2.önn 3.önn Samræmd próf 

Jósef 8,5 9 9,5 9,33 

Eiður 8 8,5 8,5 8,67 

Lárus 8  7  

Alma Rut 8,5  8,5  

Aníta 5,5 5,5 5,5 7,08 

 1.önn 2.önn 3.önn 

Jósef 9,5 9,5 10 

Eiður 9,5 9 8,5 

Lárus Ekki gefin Ekki gefin Ekki gefin 

Alma Rut Ekki gefin Ekki gefin Ekki gefin 

Aníta 8 9 9 
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Skólaárið 2012/2013 – Prófseinkunn  

 

 1.önn 2.önn 3.önn Samræmd 

próf 

Jósef 9,5 10 9  

Eiður 9 7,5 6  

Lárus 7,5 5 6,5 7,5 

Alma Rut 8,5 10 9 9,58 

Aníta 8,5 7,5 5  

 

 

Skólaárið  2012/2013 – Starfseinkunn 

 

 1.önn 2.önn 3.önn 

Jósef 9,5 10 10 

Eiður 8,5 8 6 

Lárus 8 9 9 

Alma Rut 10 10 10 

Aníta 8,5 9 8,5 
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Spurningalisti  

 Er góð kunnátta í stærðfræði nytsamleg fyrir mig í mínu lífi? 

 Hvernig líður þér í stærðfræðitíma ? Afhverju heldur þú að svo sé ? 

 Er  mikilvægt að standa sig vel í stærðfræði? 

 Er stærðfræði mikilvægari en önnur fög í skólanum? Af hverju/afhverju 

ekki? 

 Hvernig er viðhorf þitt gagnvart stærðfræðinni? Finnst þér hún 

skemmtileg/auðveld/ertu hrædd/ur við hana 

 Hvað þarf til ef að nemandi vill vera góður í stærðfræði?  

 Geta allir nemendur verið góðir í stærðfræði? 

 Hefur viðhorf þitt til stærðfræðinnar breyst á skólagöngu þinni? 

Hvenær og afhverju? 

 Ef að þú værir betri í stærðfræði hefðir þú þá annað viðhorf til hennar/ 

ef þú værir lélegri í stærðfræði hefðir þú þá annað viðhorf til hennar?  

 Hvað/hverjir  telur þú að hafi haft áhrif á það viðhorf sem að þú hefur 

til stærðfræðinnar? 

 

 

Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga. 

Ég sem stærðfræðinemandi: 

- Skil vel stærðfræði 

- Finnst gaman að kynnast nýjum hliðum stærðfræði 

- Á auðvelt með að einbeita mér að stærðfræði 

- Trúi því að ég muni ná árangri í stærðfræði 

- Finnst mikilvægt að skilja stærðfræði 

- Stunda stærðfræðinámið af kappi 

- Sé tilgang með stærðfræðinámi 

- Hef alltaf verið sterkur í stærðfræði 
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Svör þátttakenda við fullyrðingalista 

Jósef Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

Skil vel stærðfræði X     

Finnst gaman að kynnast 

nýjum hliðum stærðfræði 

  X   

Á auðvelt með að einbeita 

mér í stærðfræði 

X     

Trúi því að ég muni ná árangri X     

Finnst mikilvægt að skilja 

stærðfræði 

X     

Stunda stærðfræðinámið af 

kappi 

 X    

Sé tilgang með 

stærðfræðinámi 

X     

Hef alltaf verið sterk/ur í 

stærðfræði 

X     
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Eiður Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

Skil vel stærðfræði X     

Finnst gaman að kynnast 

nýjum hliðum stærðfræði 

  X   

Á auðvelt með að einbeita 

mér í stærðfræði 

 X    

Trúi því að ég muni ná árangri  X    

Finnst mikilvægt að skilja 

stærðfræði 

X     

Stunda stærðfræðinámið af 

kappi 

X     

Sé tilgang með 

stærðfræðinámi 

X     

Hef alltaf verið sterk/ur í 

stærðfræði 

 X    
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Lárus Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

Skil vel stærðfræði  X    

Finnst gaman að kynnast 

nýjum hliðum stærðfræði 

  X   

Á auðvelt með að einbeita 

mér í stærðfræði 

  X   

Trúi því að ég muni ná árangri X     

Finnst mikilvægt að skilja 

stærðfræði 

X     

Stunda stærðfræðinámið af 

kappi 

 X    

Sé tilgang með 

stærðfræðinámi 

 X    

Hef alltaf verið sterk/ur í 

stærðfræði 

  X   
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Alma Rut Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

Skil vel stærðfræði X     

Finnst gaman að kynnast 

nýjum hliðum stærðfræði 

X     

Á auðvelt með að einbeita 

mér í stærðfræði 

   X  

Trúi því að ég muni ná árangri X     

Finnst mikilvægt að skilja 

stærðfræði 

 X    

Stunda stærðfræðinámið af 

kappi 

   X  

Sé tilgang með 

stærðfræðinámi 

X     

Hef alltaf verið sterk/ur í 

stærðfræði 

X     
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Aníta Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

Skil vel stærðfræði     X 

Finnst gaman að kynnast 

nýjum hliðum stærðfræði 

    X 

Á auðvelt með að einbeita 

mér í stærðfræði 

    X 

Trúi því að ég muni ná árangri   X   

Finnst mikilvægt að skilja 

stærðfræði 

 X    

Stunda stærðfræðinámið af 

kappi 

  X   

Sé tilgang með 

stærðfræðinámi 

 X    

Hef alltaf verið sterk/ur í 

stærðfræði 

   X  
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Leyfisbréf  

Heil og sæl kæru foreldrar, mig langar að biðja ykkur um leyfi fyrir því að 

barnið ykkar fái að taka þátt í rannsókn sem hún Anna Þórunn 

Guðmundsdóttir kennaranemi er að gera um viðhorf nemenda til stærðfræði 

og er fyrir lokaverkefnið hennar. Anna Þórunn þarf að fá leyfi til þess að skoða 

einkunnir síðust tveggja ára í stærðfræði hjá þínu barni . 

 

 

__________________________  ______ _____________________ 

Nafn nemanda    Nafn foreldris/forráðamanns 

 

 

Með kveðju Karen 


