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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni hennar er að skoða hvernig tvinna megi saman nám í stærðfræði og 

textílmennt. Var gerð greining á námsefnaflokknum Átta-tíu með það að leiðarljósi. 

Stærðfræðin er hugsuð sem grunnvinnan sem skilar sér í textílafurð. Unnið var út frá rúm-

fræðihugtökunum snúningur, speglun, samhverfa, hliðrun og endurtekning sem nýtt var 

til að búa til mynstur sem var útfært í prjóni eða útsaum. Höfundar nýttu sér verkefni úr 

Átta-tíu bókunum og hönnuðu textílverkefni út frá þeim. 

Samþætting hugar og handar var höfð að leiðarljósi við vinnslu ritgerðarinnar. Menn-

tunarfræðingarnir Howard Gardner, John Dewey og Jo Boaler aðhyllast hugmyndafræðina 

um fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að ná til sem flestra nemenda. Út frá úrlausnum 

höfunda var hægt að sjá hversu fjölbreyttar leiðir nemendur geta farið við vinnu sína. 

Eitt af markmiðum ritgerðarinnar var að sjá hvort ekki væri hægt að beita fjölbreyttari 

námsmatsaðferðum í stærðfræði og með aðstoð textílmenntar. Höfundar vona að verk-

efnin dýpki skilning nemenda á stærðfræðinni ásamt því að þeir sjái tilgang og hagnýtingu, 

það er að stærðfræði sé ekki bara tölur og útreikningar. 
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1 Inngangur 

Í núgildandi lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er kveðið á um að: „Nemendur eiga rétt á 

að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum skóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamslegs eða andlegs atgervis“. Til þess að það nái fram að ganga þurfa kennarar að vera 

tilbúnir til þess að nota fjölbreytta kennsluhætti og námsmatsaðferðir í öllum náms-

greinum. Í sumum tilfellum getur verið gott að nota samþættingu námsgreina til þess að 

ná til flestra nemenda. 

Í þessari ritgerð ákváðu höfundar að fjalla um samþættingu stærðfræðináms og textíl-

menntar með það að leiðarljósi að finna fjölbreytt verkefni. Við leit á verkefnum var gerð 

greining á námsefnisflokknum Átta-tíu. Umfjöllunarefnið spannst út frá áhugasviði beggja 

höfunda á stærðfræði og handverki. Þótti höfundum áhugavert að finna verkefni sem gefa 

nemendum kost á að nýta þessar tvær námsgreinar. Fannst þeim báðum hafa vantað 

meira sjónrænt og verklegt í stærðfræðinámi sínu í grunnskóla þótt báðum gengi vel. Eru 

höfundar sammála því að nám þeirra hafi meira byggst upp á páfagaukalærdómi en námi 

til skilnings þrátt fyrir 12 ára aldursmun þeirra. Sýnir það hvað kennsluhættir þróuðust 

lítið á þeim tíma en virðast vera í hraðari þróun nú til dags miðað við áherslur í námi 

höfunda. Skólamenningin er alltaf að þroskast í nútímasamfélaginu og því ættu kennarar 

að vera opnari fyrir fjölbreyttari aðferðum í kennslu sinni en hér áður fyrr. 

Höfundar ákváðu að velja afmarkaða þætti stærðfræðinnar og beina sjónum sínum að 

rúmfræðihugtökunum snúningur, speglun, samhverfa, hliðrun og endurtekning því annars 

yrði efnið of víðfeðmt. Af sömu ástæðu var textílmenntin afmörkuð við prjón og útsaum. 

Þá styrkti það ákvöðunina að eftir heimsókn á Þjóðminjasafn Íslands tóku höfundar eftir 

því að flest öll mynstrin á handverkum safnsins endurspegluðu þessi rúmfræðihugtök og 

flestar afurðirnar voru prjóna- og útsaumsverk.  

Höfundar byrja ritgerðina á því að skilgreina fyrrnefnd rúmfræðihugtök og textílþætti. 

Þar á eftir eru skoðaðar hugmyndir fræðimanna og kenningar sem studdu við hugmynda-

fræði ritgerðarinnar, það er að hluti af náminu þurfi að vera sjónrænn og áþreifanlegur til 

að nemendur tengist efninu. Út frá því greindu höfundar námsefnaflokkinn Átta-tíu og 

bjuggu til textílverkefni út frá stærðfræðinni. Unnu þeir svo verkefnin sjálfir sem þeir 

höfðu valið og báru úrlausnir sínar saman. Eftir það sáu höfundar að hvert verkefni gefur 

fleiri en eina leið að lausn og þannig gætu nemendur fengið að nota sköpunarkraft sinn en 

um leið aflað sér þekkingu og leikni. Á það vel við markmið grunnskólalaga (91/2008) þar 
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sem talað er um að skólastarfið eigi að efla frumkvæði og sjálfstæða hugsun ásamt því að 

nemendur læri í samstarfi við aðra og virði úrlausnir annarra. Því eru verkefnin bæði 

einstaklings- og hópaverkefni til að virkja alla þessa þætti. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hvort og þá hvernig hægt er að búa til 

verkefni sem má leysa með samþættingu stærðfræðináms og textílmenntunar. 
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2 Stærðfræði 

Stærðfræði hefur verið til frá því að maðurinn varð til en skilgreiningar og upplifun á henni 

eru misjafnar eftir hverjum og einum. Ýmsir telja að stærðfræðin sé einungis útreikningar 

og tölur en það er aðeins lítill hluti fræðinnar. Einstaklingar skilgreina stærðfræði eftir því 

hvernig þeir nota hana, hvort sem það er í hinu hversdagslega lífi, vinnunni, við þrauta-

lausnir eða annað. Stærðfræði kemur til dæmis fram í magnbundnum upplýsingum í 

fréttum eins og um fjárhagsáætlanir, hagnað, tap, verðbólgu, veðurspá og fleira. Þessar 

upplýsingar eru oft settar fram á stærðfræðilegan hátt eins og á gröfum, með prósentum 

og töflum (Boaler, 2011, bls. 8–9). Fréttamenn vinna líka með stærðfræði til að koma 

ákveðnum upplýsingum til áhorfenda, hlustenda og lesenda. Jafnframt vinna verkfræð-

ingar að vinna með stærðfræði en á annan hátt en fréttamenn þar sem þeir eru að hanna 

og vinna með þrautalausnir svo að byggingar, brýr og önnur mannvirki séu í lagi.  

Því er hægt að segja að arkitekt búi til þraut 

handa verkfræðingi til að leysa. Allir nota þeir 

stærðfræði til þess að leysa þrautina. Auk þess er 

hægt að sjá stærðfræði í náttúrunni og er gullin-

snið þar þekktast. Það má til dæmis sjá í blóm-

strandi fagurfífli, kuðungum og könglum. Sniðið 

er hlutfallið 1,618:1 var fyrst uppgötvað 1202 af 

stærðfræðingnum Fibonacci sem er einna þekkt-

astur fyrir Fibonaccirununa, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,... Með því að deila tölu með tölunni á undan 

nálgast útkoman 1,618 (Boaler, 2011, bls. 17).  

Stærðfræði skiptist niður í margar undirgreinar eftir því hvað fengist er við og má þar 

nefna stærðfræðigreiningu, algebru, tölfræði eða rúmfræði sem verður viðfangsefnið hér 

á eftir. 

2.1 Rúmfræði 

Rúmfræði tilheyrir undirgreinum stærðfræðinnar og er ein elsta grein hennar. Egypska 

papírushandritið, Rhind papírusinn, er með þeim elstu heimildum sem fundist hafa um 

rúmfræði en það er frá því um 1000 árum fyrir Krist. Rúmfræðin er samt oftar kennd við 

Forngrikkjann Evklíð sem var uppi um 330 f.Kr. – um 275 f.Kr. því hann safnaði allri 

kunnáttu sem var komin um rúmfræði og það sem hann fann út sjálfur í eitt verk, 

Frumþættir (e. Elements) (Alexander og Koeberlein, 2011, bls. 60). Grunnhugtök rúmfræð-

Mynd 1. Gullinsnið. 

 

(John, 2013) 
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Mynd 2: Snúningur á punktum. 

 

innar eru plan (slétta), lína, punktur, rétt horn, flötur og rúmhlutar (Rögnvaldur G. Möller, 

2002). Einnig eru hlutir í tvívíðu og þrívíðu formi í rúmfræði eins og sívalningur eða 

margflötungur. Sívalningur myndast af hringlaga grunnflötum og hornréttum bol en marg-

flötungur er samsettur úr endanlega mörgum marghyrningum (Kristín Bjarnadóttir, 2008). 

Hugtakið flutningur er það sem tengir þessi hugtök saman. Skilgreina má flutning sem 

vörpun sem varðveitir fjarlægðir á milli plana. Það er ef A og B eru punktar á plani sem 

færast við flutning í A´ og B´ þá er fjarlægðin á milli A og B sú sama og á milli A´ og B´. Þar 

sem fjarlægðirnar breytast ekki helst lögun myndar (Friðrik Diego og Kristín Halla 

Jónsdóttir, 2001, bls. 29). Til eru fjórar gerðir flutninga, snúningur, speglun, samhverfa og 

hliðrun, sem verður fjallað um hér á eftir.   

2.1.1 Snúningur 

Snúningur byggist á því að hafa einn fastan punkt sem kallast snúningspunktur eða 

snúningsmiðja. Öðrum punktum, formum eða hlutum er svo snúið í kringum fasta punkt-

inn um tiltekið fast horn (Friðrik Diego og Kristín Halla Jónsdóttir, 2001, bls. 31). Friðrik og 

Kristín Halla tala um að venjan sé að snúningur sé rangsælis. 

 

                                    

                                    

2.1.2 Speglun (Línuspeglun) 

Speglun felst í því að punktunum A og B er speglað um línuna l í punktana A´ og B´. Punkt-

arnir eru jafnlangt frá línunni l og er línan á milli þeirra hornrétt á l. Ef punktarnir A eða B 

myndu liggja á línunni l myndu þeir ekki færast úr stað (Friðrik Diego og Kristín Halla 

Jónsdóttir, 2001, bls. 29). 

 

Mynd 3: Snúningur á formi. 
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Mynd 6: Samhverfuás. 

 

                                          

                      

2.1.3 Samhverfa 

Samhverfa er þegar hlutur fellur í sjálfan sig ef honum er speglað um línu og kallast þá 

línan samhverfuás. Einnig getur samhverfa verið þegar snúið er um fastan punkt og hefur 

hún þá hverfimiðju í punktinum og kallast punktsamhverfa (Kristín Bjarnadóttir, 2008, bls. 

16; Friðrik Diego og Kristín Halla Jónsdóttir, 2001, bls. 33). Eins og sést á mynd 6 hefur 

tígull tvo samhverfuása og andlit einn.  

 

                                  

                

Út frá skilgreiningunum um speglun og samhverfu má sjá að samhverfan myndast oft með 

speglun og er algengt að mynstur myndist þannig. Einnig koma mynstur út frá snúningi 

eins og sést á mynd 3. Mynstrið sem er á þeirri mynd er einnig samhverft þar sem það 

speglast í sjálft sig, því eru þetta í raun þrjár gerðir af flutningum bara í þessari einu mynd.  

 

 

         

Mynd 5: Δ EFG speglað um línuna l. 

Mynd 7: Punktsamhverfa. 

Mynd 4: Punktunum A og B speglað um línuna l. 
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2.1.4 Hliðrun 

Hliðrun er þegar allir punktar í plani flytjast jafnlangt og í sömu stefnu (Friðrik Diego og 

Kristín Halla Jónsdóttir, 2001, bls. 32). 

 

 

Mynd 8: Punktunum A, C og E hliðrað. 

2.1.5 Endurtekning – Mynstur  

Samkvæmt íslensku orðabókinni (1993, bls. 177) þýðir sögnin að endurtaka að gera eða 

segja eitthvað aftur og endurtekning er því að endurtaka sama hlutinn. Þannig er sami 

hluturinn búinn til aftur og aftur og myndar mynstur eins og mynd 3. Þar er tígli snúið um 

45° gráður í hvert skipti. 

 

Með því að nota stærðfræðiflutninga, staka eða samsetta, og endurtekningu er hægt að 

búa til fjölbreytt mynstur sem hægt er að útfæra í textíl hvort sem það er í útsaum, prjóni 

eða öðru.  
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Mynd 9: Belgvettlingur. 

 

Mynd 10: Lopapeysa. 

 

(Elsa. E. Guðjónsson, 2011, bls. 9) 

3 Textíll  

Uppruni orðsins textíll kemur frá latínuorðinu textilis sem merkir ofið en orðið kemur frá 

latínuorðinu textus sem er lýsingarháttur þátíðar af orðinu texere eða að vefa (The free 

dictionary, e.d.). Samkvæmt íslensku orðabókinni (1993, bls. 1040) er textíll hlutur sem er 

ofinn úr náttúrulegum trefjum eða gerviefnum, garn eða þráður. Náttúrulegu trefjarnar 

koma frá dýrum, plöntum og steinefnum. Við framleiðslu á garni eru snúnar saman hráar 

trefjar úr ull, hör, bómull eða öðrum efnum. Textílhlutir eru myndaðir með því að prjóna, 

hekla, vefa, þæfa, hnýta og sauma (Wikipedia, 2014). 

3.1 Prjón 

Handprjón hefur verið þekkt í nokkrar aldir. Sagt er að Arabar 

séu upphafsmenn þess 200 e. Kr. (Helga Jóhannesdóttir, 1999, 

bls. 22). Prjónalistin breiddist út frá Miðjarðarhafslöndunum til 

Norður-Evrópu á síðari hluta miðaldar. Hún var meðal annars 

stunduð á Englandi á 15. öld. Til Íslands er talið að prjónið hafi 

borist með enskum eða hollenskum kaupmönnum. Ekki er 

nákvæmlega vitað hvenær það var en líklega hefur það ekki 

verið fyrr en á fyrri hluta 16. aldar en elstu ritheimildir um prjón 

hérlendis má finna í bréfabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 

frá síðasta fjórðungi 16. aldar. (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls. 

10). Árið 1981 fannst elsta varðveitta prjónlesið á Íslandi við 

uppgröft við Stóru-Borg í Austur-Eyjafjallahreppi. Það var belgvettlingur (mynd 9) sem 

talinn er vera frá fyrri hluta 16. aldar. Við uppgröftinn 1979 á Stóru-Borg fundust einnig 

sléttprjónaður smábarnasokkur og háleistur sem eru 

talinn vera frá 1650-1750 (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls. 

9-10).  

Með landnámsmönnunum kom íslenska sauðféð og 

ullin með fénu en hún hefur verið eitt helsta hráefnið í 

prjóni fram til dagsins í dag. Í dag er lopapeysan einna 

þekktasta prjónaafurðin og eru mynstrin alltaf að þróast 

með hverjum prjónara og hönnuði. Helstu einkenni 

mynstranna eru hringlaga axlabekkir og erlendis eru þær 

peysur farnar að ganga undir heitinu Íslandspeysur (Elsa 
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Mynd 13: Lófi prjónaðs vettlings. 

 

E. Guðjónsson, 2011, bls. 20). Áttablaðarós hefur lengi verið þekkt sem mynsturgerð og er 

gott dæmi um mynstur sem kemur út frá stærðfræðihugtökunum sem eru hér til 

umfjöllunar. Munstur rósarinnar hefur þróast í gegnum tíðina og nú er unnið með mörg 

afbrigði eins og vindrós, stigarós og hamrarós. Rósin er notuð í margar prjónaafurðir eins 

og peysur, mynd 10, eða vettlinga eins og sjá má á mynd 11. 

Á mynd 11 og 12 má sjá vettling þar sem mynstrið er gert út frá rúmfræðihugtök-

unum sem fjallað var um hér að framan. Fleiri en ein speglun eru í vettlingnum, til dæmis 

ef settur er spegil á miðjuna í hverri áttablaðarós má sjá speglun sem einnig er samhverfa, 

græna brotalínan (mynd 11). Samhverfa er líka langsum í gegnum allan vettlinginn, gula 

brotalínan (mynd 11). Snúningur myndast þegar tvö blöð í rósinni eru tekin saman og 

snúið um miðjupunktinn, G, um 90° horn (mynd 12) og myndar um leið punktsamhverfu. 

Hliðrunin sést á því hvernig rósin og mynstrið í kring eru flutt upp vettlinginn, miðju-

punkturinn G verður að miðjupunktinum P (mynd 12).  

 

     

 

Endurtekningin sést best í lófa vettling-

sins þar sem svörtum ferningi og svörtum 

krossi er hliðrað um lengd eða breidd 

mynstursins. Þannig færist punktur A yfir í 

punkt A1 og punktur B yfir í punkt B1. Einnig 

má sjá samhverfu á þumlinum á mynd 13, 

græn brotalína. Þessi vettlingur er gott 

dæmi um hvernig fleiri en einn flutningur nýtist til að búa til mynstur.  

3.2 Útsaumur  

Frá landnámi hafa íslenskar konur stundað útsaum, þó eru ekki til nein varðveitt verk eftir 

þær fyrr en á seinni hluta 14. aldar. Ekki er vitað nákvæmlega síðan hvenær elsta varð-

veitta verkið er og því óvíst um tímasetninguna. Elsa. E. Guðjónsson (1924-2010) var frum-

kvöðull af því að safna heimildum um íslenska handavinnu og eru flestar núverandi 

Mynd 11: Handabak prjónaðs vettlings. 

 

Mynd 12: Handabak prjónaðs vettlings. 
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(Elsa E. Guðjónsson, 1985, bls. 29) 

 

Mynd 15: Útsaumsmynstur. 

 

(Gordon, Harding og  Vance, 2013, bls. 239)  

 

heimildir komnar frá henni. Heimildir benda til þess að á miðöldum hafi mikið verið 

saumað af kirkjugripum en eitthvað var þó líka um veraldleg útsaumsverk svo sem hús-

búnað og búningshluta. Sem dæmi um kirkjugripi má nefna kaleiksklúta, altarisdúka, 

hökla, altarisklæði og korpóralshús. Til veraldlegra útsaumsverka má telja rúmábreiður, 

söðuláklæði, rekkjurefla og sessuborð. Búningshlutarnir eru meðal annars handlínur, vett-

lingar, barnahúfur, kragar, treyju- og upphlutsborðar og samfellur. Má segja að útsaumur 

af þessu tagi sé einkennandi fyrir gamla íslenska útsauminn.  

Síðastliðin hundrað ár og fram á okkar daga hefur erlendum útsaumstískum, mest frá 

Danmörku, verið fylgt. Eitthvað hefur verið saumað af gömlu íslensku útsaumsmynstr-

unum en gömlu útsaumsgerðirnar hafa orðið útundan (Elsa E. Guðjónsson, 1985, bls. 8).  

Einkenni íslenskra útsaumsmynstra eru aðallega 

hringreitir og marghyrndir reitir sem skipta fletinum. 

Mynstursbekkir umlykja oft dýra- og plöntumyndir 

og/eða mannamyndir úr biblíunni eða ritum um ævi 

helgra manna. Reitaskiptingu flatarins má rekja til 

býsanskra silkidúka. Þessi sama mynsturgerð var 

mjög vinsæl í Norður-Evrópu en aðlagaðist á sér-

stakan hátt hér á landi og var í notkun hér allt fram á 

19. öld (Elsa E. Guðjónsson, 1985, bls. 9).  

 

Mynd 14: Rúmábreiða.  

 

Á mynd 15 og 16 er sama útsaumsmynstrið og má sjá hvernig öll rúmfræðihugtökin 

sem fjallað var um hér að framan koma fram í einu mynstri. 

Bláa ferhyrningnum á 

mynd 15 er er snúið um 90°, 

180° og 270° um punktinn A 

til þess að búa til sjálft 

blómið. Brotalínurnar sýna 

hvernig mynstrið speglast á 

fleiri en einn hátt. Grænu og 

rauðu brotalínurnar sýna hvernig sjálft blómið speglast og mynda einnig samhverfu þar 

sem það fellur í sjálfan sig en gula brotalínan er samhverfuás fyrir allt mynstrið. 
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Mynd 16: Útsaumsmynstur. 

(Gordon, Harding og Vance, 2013, bls. 239) 

Græni ferhyrningurinn á 

mynd 16 sýnir hvernig allt 

blómið færist frá punkti G í 

punkt H. Með því að endur-

taka þessa hliðrun og fá 

blóm númer 3 er mynstrið 

fullgert. 

Á þessu má sjá að hægt er að samtvinna námsgreinarnar stærðfræði og textílmennt 

með því að láta nemendur vinna sín eigin mynstur út frá stærðfræðinni og útfæra þau í 

textílmennt. Einfaldast er að notast við prjón eða útsaum þar sem grunnaðferðir þeirra 

eru einfaldar í kennslu og gott er að láta nemendur teikna mynstrin á rúðustrikuð blöð svo 

einfalt sé að telja þau út. Hver rúða stendur fyrir eina lykkju í prjóni og einfalt að telja út 

mynstrin og yfirfæra á prjónana. Jafi er efni með fyrirfram ákveðnum götum sem mynda 

ferhyrninga og gott að nota til útsaums á mynstrunum því einn ferhyrningur táknar eina 

rúðu í mynsturuppskriftunum. 



21 

 

4 Nám 

Í bókinni Íslensk sjónabók kemur fram að mynstur sé til að fullgera verk og undirstrika 

merkingu þess. Á það vel við þar sem orðið mynstur er íslensk þýðing á orðinu ornament 

sem er dregið af latnesku sögninni ornare sem kemur frá orðinu ordinare sem er dregið af 

orðinu ordo sem þýðir regla, skipulag eða röð (Birna Geirfinnsdóttir og Guðmundur Oddur 

Magnússon, 2009, bls. 9). Þannig mynda rúmfræðihugtökin hér að framan reglu sem 

kemur út sem mynstur í hannyrðum eins og prjóni og útsaum. Því er hægt að samtvinna 

stærðfræðikennslu við textílmennt og leyfa nemendunum að rannsaka og uppgötva 

hvernig hugtök og reglur stærðfræðinnar geta hjálpað til við að búa til mynstur. Þannig 

má láta nemendur fara út fyrir bóklega rammann sem stærðfræðinámið er oft fast í og 

láta nemendur sjá tilgang með verkefnunum. Ýmsar námskenningar byggja á þeirri 

hugmyndafræði að gagnlegt sé að fara út fyrir bóklega rammann og gera námið 

raunverulegt fyrir nemendur. Hér að neðan verður fjallað um slíkar námskenningar frá 

ólíkum sjónarhornum. 

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 38) er mikilvægt að jafnvægi sé á milli 

bóklegs og verklegs náms. Því getur samþætting námsgreina verið mikilvægur þáttur í að 

efla alhliða þroska. Einnig er fjallað um að leggja skuli áherslu á frjótt, skapandi starf, verk-

lega færni og nýsköpun til að efla sjálfstæð vinnubrögð, því gæti verið gott að blanda bók-

legum og verklegum greinum saman eins og stærðfræði og textíl. Með samþættingu 

þessara faga er hægt að mynda tengingu og ná yfir meginhugtök námskrárinnar en þau 

eru þekking, leikni og hæfni.  

Má segja að þekking nái yfir þá bóklegu og fræðilegu kunnáttu sem öðlast má í námi. 

Þekkingar er aflað með því að horfa, lesa, hlusta á og ræða hlutina en hægt er að miðla 

henni á fjölbreyttan hátt eins og verklega en þá er farið að reyna meira á leikni nemenda. 

Leikni er náð með þjálfun í aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun þar sem nemendur 

læra að taka sjálfstæðar ákvarðanir og skipuleggja verkferla. Með samspili þekkingar og 

leikni ná nemendur fram hæfni sem skilar sér í færni sem þeir geta svo nýtt sér á 

fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 38–39).  

Hæfniviðmið eru sett í aðalnámskrá grunnskóla fyrir hvert fag og með því að keppast 

að því að ná þeim viðmiðum öðlast nemendur vissa hæfni. Kennurum ber að nýta sér 

raunprófaðar kennsluaðferðir til að ná þessum hæfniviðmiðum og nota margbreytilegar 
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námsmatsaðferðir til þess að meta eins og munnleg, myndræn, verkleg og skrifleg verk-

efni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 57). Með því að nota textíl sem úrlausn á stærð-

fræðiverkefnum, sérstaklega í rúmfræði, er hægt að ná yfir hæfniviðmið í báðum fögum. 

Með því móti er náð til fleiri nemenda þar sem þarfir hvers og eins eru misjafnar ásamt 

því að hæfni er margbreytileg meðal nemenda. Í lokahæfniviðmiðum í stærðfræði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 211) er gert ráð fyrir að nemendur hafi tök á því að 

nota hugtök stærðfræðinnar og þar með talin grunnhugtök rúmfræðinnar (2013, bls. 216) 

til að útskýra eigin lausnir og greina rúmfræðilega hluti. Bæði hæfniviðmið í rúmfræði og 

textílmennt nást með því að vinna út frá rúmfræðihugtökunum sem nota mætti sem 

grunnmynstur í útsaum eða prjóni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 159). 

Samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla fyrir stærðfræði (2013, bls. 212) 

eiga nemendur í lok 10. bekkjar að geta notað fjölbreyttar úrlausnir á verkefnum hvort 

sem það er hlutbundið, myndrænt eða munnlegt. Að sama skapi þurfa nemendur að læra 

að vinna með þeim hjálpartækjum sem þeim býðst þar með talin textílútfærslur. Á það vel 

við hæfniviðmið textílmenntar þar sem talað er um að nemendur eigi að geta nýtt sér 

mismunandi aðferðir og áhöld við gerð verkefna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

159). Stærðfræði á líka vel við í textílnum þar sem nemendur þurfa að geta tekið mál, 

áætlað stærðir og breytt uppskriftum. Mikilvægt er að nemendur öðlist reynslu í að vinna 

sjálfstætt frá fyrstu hugmynd til lokaafurðar. Á þann hátt læra nemendur að skipuleggja 

sig, sýna sjálfstæð vinnubrögð og efla ímyndunarafl sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 140). Auk þess eiga nemendur að geta persónugert verk sín á skapandi hátt.  

Sérstaklega er fjallað um það í aðalnámskrá grunnskóla, kaflanum um hæfniviðmið 

fyrir rúmfræði (2013, bls. 216), að nemendur eigi að geta teiknað skýringarmyndir af 

sniðum eða mynstrum sem þeir eru að hanna og vinna með. Þetta getur verið forvinna 

nemenda að textílafurð. Í þeim verkefnum er einnig hægt að vinna með stærðir og hlutföll 

þar sem nemendur geta breytt stærðum á sniðunum og mynstrunum. Þetta passar vel við 

aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 209) þar sem talað er um að nemendur eigi að 

kynnast sköpuninni í stærðfræðinni og mynstrunum sem má finna í henni ásamt því að 

beita þeirri tækni í til dæmis útsaum eða prjóni. Þannig eru nemendur að vinna með 

sköpun sem hentar hverjum og einum ásamt því að ná þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er 

að. Með fjölbreyttum lausnaleiðum er líklegra að fleiri grunnþættir menntunar náist inn í 

verkefnin. 

Grunnþættir menntunar eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mann-

réttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16). Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 19) kemur fram að höfuðatriði læsis sé að lesa í umhverfið og 
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heiminn ásamt því að túlka á eigin forsendum og reynslu það sem fyrir þeim verður. Á 

þann veg gætu nemendur túlkað stærðfræðiverkefni sín sem textílafurðir. Í sjálfbærni 

felst að nemendur séu gagnrýnir á umhverfið og sjálfan sig jafnframt því að nýta það til að 

viðhalda samfélaginu og bæta það. Með því að hafa verkefni með notagildi læra 

nemendur að nýta afurðina frekar en að henda henni og fá skilning á sjálfbærni.  

Vel skipulagt skólastarf þarf að einkennast af heilbrigði og velferð þannig að 

nemendur samsamist því og taki það með sér út í samfélagið en þetta tvennt fer oftast 

saman þar sem vellíðan kemur af því að vera heilbrigður og öfugt. Kennsla í lýðræðis-

háttum og mannréttindum felst í því að nemendur læra að virða skoðanir annarra ásamt 

því að læra hvað felst í því að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Það fléttast líka inn í jafn-

réttismenntun nemenda þar sem allir nemendur eru jafnir og hafa jöfn réttindi til náms. Á 

þann hátt er hægt að kenna nemendum að bera virðingu fyrir verkefnum annarra og að 

fleiri en ein lausn sé í boði. Nemendur læra að taka þátt í umræðum um ólíkar áherslur og 

úrlausnir sem er algengt í lýðræðissamfélagi. Í sköpun nota nemendur þá þekkingu og 

leikni sem þeir hafa áunnið sér í náminu til þess að efla sig sem einstaklinga. Með slíkum 

hætti eru nemendur bæði að skapa sig sjálfa og útfæra hugmyndir sínar í hvaða fagi sem 

er (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 18–24). 

Grunnþættirnir tengjast allir innbyrðis en á ólíkan hátt. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 24) eru gefin dæmi um hvernig læsi og sköpun sameinast í gagnrýnni hugsun 

sem er nauðsynleg til að taka þátt í lýðræðissamfélagi og stuðla að jafnrétti. Einnig sam-

tvinnast grunnþættirnir inn í hæfniviðmið hverrar námsgreinar. Má þar nefna að kennsla í 

list- og verkgreinum nær yfir sköpun þar sem nemendur eru að vinna með eigin þekkingu 

og sjá afrakstur erfiði síns. Sjálfbærni gæti til dæmis birst í verkefnum sem unnin væru úr 

ull. Þar fá nemendur kennslu um mikilvægi ullarinnar og hversu dýrmæt auðlind hún er 

fyrir íslenskt menningarlíf. Nemendur læra að bera virðingu fyrir ullinni og læra að fullnýta 

hana svo ekkert fari til spillis en eitt af hæfniviðmiðum í textíl er að nemendur geti áætlað 

efnisþörf fyrir verk sín (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 159). 

Eins og komið hefur fram er sköpun í stærðfræðinni og hluti af stærðfræðinámi. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 209) er talað um að stærðfræðin sé forsenda læsis 

ásamt því að vera grundvöllur í tækni, fræðum og verkmenningu. Í textílmennt er einnig 

öflug sköpun þar sem hver nemandi vinnur eftir sínu höfði. Þótt nemendur séu að vinna 

sama verkefnið verða útfærslurnar ólíkar þar sem vinnubrögð og samsetning eru mis-

jafnar. Það eflir sjálfstæða hugsun og þurfa þeir að geta rökstutt verk sín. Stærðfræðinám 

og textílmennt hjálpar nemendum að taka ákvarðanir þar sem þeir hafa þurft að rökstyðja 

hönnun sína. Með því að þjálfa nemendur í því að standa með sjálfum sér eru þeir betur í 
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stakk búnir til að taka ákvarðanir varðandi líf sitt og þar með eigið heilbrigði og velferð. Til 

að geta tekið þátt í lýðræðissamfélagi getur verið gott að skilja tölfræðiupplýsingar og 

geta rökstutt eigin skoðanir. Ásamt því að stuðla að jafnrétti þar sem hver einstaklingur 

gerir sér grein fyrir því hver réttur hans er í samfélaginu og stuðlað með þeim hætti að 

mannréttindum. Ekki eru alls staðar jafn augljósar tengingar á milli stærðfræðináms/ 

textílmenntar og grunnþáttanna en allt spilar þetta saman og eflir nemendur sem einstak-

linga. 

4.2 Kenningar Howards Gardners 

Til þess að styðja nemendur í að ná hæfniviðmiðum og byggja á grunnþáttum menntunar í 

kennslunni þarf að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir sem ná til flestra nemenda eins og 

þroskasálfræðingurinn Howard Gardner (1943-) talar um. Hann er upphafsmaður fjöl-

greindakenningarinnar (e. multiple intelligences) sem kom fyrst fram í bókinni hans 

Frames of mind árið 1983 (Armstrong, 2011, bls. 13). Gardner telur skilgreiningu 

vestrænar menningar á greind vera of takmarkaða og greindaprófin ekki draga fram rétta 

mynd af þekkingu einstaklinga. Hann segir hin hefðbundnu greindapróf vera of einhæf og 

það þurfi að hætta að einblína á greindarvísitölu þar sem hún finnst við óeðlilegar náms-

aðstæður. Hann telur að greind sé annars vegar hæfileiki við að leysa þrautir eða vanda-

mál og hins vegar að skapa afurðir sem stuðla að jafnvægi við umhverfið og á þann hátt er 

stuðlað að sjálfbærni sem er einn af grunnþáttum menntunar. 

Gardner vinnur með átta greindir þar sem einstaklingar leysa þrautir og skapa á 

mismunandi vegu. Þetta má sjá í töflu 1 hér að neðan. Taflan er unnin út frá stærri töflu úr 

bókinni Fjölgreindir í skólastofunni. 

 

Tafla 1: Yfirlit um fjölgreindakenninguna. 

Greindir Kjarnaþættir Táknkerfi Taugafræðileg kerfi  

Málgreind Næmi fyrir hljóðum, 
gerð, merkingu og 
hlutverkum orða og 
tungumáls.  

Hljóðfræði 
tungumála (t.d. 
enska, íslenska)  

Vinstra gagnauga- og 
ennisblað 
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Rök og 
stærðfræðigreind 

Næmi fyrir og hæfileiki 
til að átt sig á 
röklegum og 
tölulegum mynstrum; 
hæfileiki til að fást við 
langar rökleiðslur. 

Tölvumál (t.d. 
Pascal) 

Vinstra hvirfilsblað, 
hægra heilahvel 

Rýmisgreind Hæfni til að skynja 
hinn sýnilega 
rýmisheim 
nákvæmlega og til að 
ummynda fyrstu 
skynjun. 

Myndletur (t.d. 
kínverska) 

Aftara svæði hægra 
heilahvels  

Líkams- og 
hreyfigreind 

Hæfni til að hafa 
stjórn á eigin líkama 
og til að handleika 
hluti og beita 
verkfærum. 

Táknmál, 
blindraletur 

Hnykill (litli heili), 
taugahnoða, hreyfi-
heilabörkur 

Tónlistargreind Hæfni til að búa til og 
greina takt, tónhæð, 
tónblæ; að meta 
tónlist af ýmsu tagi.  

Nótur, Morse-
merki 

Hægra gagnaugablað 

Samskiptagreind Hæfni til að átta sig á 
og bregðast rétt við 
hugarástandi, 
skapgerð, áhuga og 
óskum annarra.  

Félagslegar 
vísbendingar 
látbragð, fas, 
svipbrigði 

Ennisblöð, 
gagnaugablað 
(sérstaklega hægra 
heilahvel, randkerfi 

Sjálfsþekkingargreind Aðgangur að eign 
tilfinningalífi og hæfni 
til að greina á milli 
tilfinninga sinna; 
þekking á eigin 
veikleika og styrkleika.  

Tákn um sjálfið, 
draumar, 
listaverk 

Ennisblöð, hvirfilsblöð, 
randkerfi 

Umhverfisgreind Leikni í að greina 
tegundir, þekkja 
skyldar tegundir, 
kortleggja skyldleika, 
formlega eða 
óformlega, milli 
nokkurra tegunda.  

Flokkunarkerfi 
tegunda; kort 
yfir kjörlendi 

Svæði á vinstra 
gagnaugablaði sem er 
mikilvægt til að greina 
að lifandi og dauða 
hluti. 

(Aðlagað frá Armstrong, 2011) 
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Kenningar Gardners hafa hlotið mikla gagnrýni úr ýmsum áttum en til þess að þær 

byggist á fræðilegum grunni setur hann fram grunnpróf til þess að styðja hverja greind. 

Hver greind verður að standast átta þætti til að geta talist sjálfstæð en ekki sérgáfa eða 

hæfileiki eins og fólst í umfangsmestu gagnrýninni (Armstrong, 2011, bls.15). Fyrsta 

þáttinn fann hann út frá starfi sínu með einstaklingum sem höfðu hlotið heilaskaða. Hann 

færði rök fyrir því að til séu átta sjálfstæð heilakerfi þar sem hver greind á sér sinn stað 

eins og sést í töflu 1. Hann sá annan þáttinn út frá frávikshópum þar sem ein greind hafði 

yfirburði fram yfir hinar. Þar er um að ræða einstaklinga sem oft eru kallaðir ofvitar. 

Skoðaði hann þroskaferil afburðaeinstaklinga í hverri greind til þess að finna þriðja 

þáttinn, dæmi má nefna Mozart fyrir tónlistargreind og Pascal fyrir rök- og stærðfræði-

greind en þeir eru báðir taldir hafa yfirburði á sínu sviði (Armstrong, 2011, bls. 15–16 ).  

Fjórða þáttinn fann Gardner með því að skoða þróunar- og mannkynssöguna. Þar má 

sjá augljós dæmi um greindir út frá menningu hvers tíma. Má þar nefna rýmisgreind út frá 

fornum hellaristum, umhverfis-, líkams- og hreyfigreind út frá fornum verkfærum og tón-

listargreind út frá minjum frá steinöld. Út frá sálfræðilegum mælingum fann hann fimmta 

þáttinn þótt hann sé ekki hlynntur stöðluðum prófum telur hann að mörg þeirra megi 

nota til að styðja við fjölgreindakenninguna. Með rannsóknum í tilraunasálfræði álítur 

hann að hægt sé að sjá hvernig greindirnar virka hver fyrir sig. Einhver kjarnastarfsemi 

þarf samt sem áður að eiga sér stað eins og í tónlistargreindinni gæti það verið næmni 

fyrir tónhæð. Síðasti þátturinn er hæfileiki einstaklinga til að nota tákn og einn veigamesti 

þátturinn sem aðgreinir menn frá öðrum tegundum (Armstrong, 2011, bls. 18–20).  

Gardner heldur því fram að öll börn búi yfir hverri greind en venjan er að ein greind-

anna verði meira ráðandi miðað við það umhverfi sem þau alast upp í. Þar af leiðandi er 

það greindin sem þau nota mest á skólagöngu sinni. Hægt er að þróa með sér styrkleika í 

öllum greindum þó svo að styrkleikinn komi fram á mismunandi hátt meðal nemenda með 

sömu greind. Þannig geta til dæmis tveir einstaklingar með sterka rök- og stærðfræði-

greind skilað sitthvorri útfærslunni af sama verkefninu. Með því að kennarar geri kröfur 

um fjölbreyttar úrlausnir og gefi færi á ólíkum útfærslum eflast fleiri en ein greind við 

nám. Þetta geta kennarar gert með samþættingu námsgreina eins og stærðfræði og 

textílmennt. Þar æfa nemendur bæði hið bóklega og hið verklega sem eflir ímyndunarafl 

og forvitni nemenda ásamt samþættingu hugar og handa.  

Með því að nota fjölbreyttar námsmatsaðferðir eins og Gardner (Armstrong, 2011, 

bls. 100) mælir með og fjallað er um í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 57) sér kennar-

inn hvar styrkur nemenda er og hver er þeirra ríkjandi greind er. Út frá því getur kennar-
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inn hagað kennslu og verkefnum til þessa að virkjar fleiri greindir en þá sem er ráðandi. 

Gardner telur mikilvægast að nemendur fái að vinna verkefni tengd raunveruleikanum og 

að kennarinn fylgist vel með sköpunarferlinu og meti því út frá heildarvinnunni en ekki 

einungis lokaafurðinni. Þetta á einnig vel við til að ná öllum hæfniviðmiðum sem eru í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 48) ásamt því að nemendur fái vandaða kennslu sem 

er mótuð að þörfum hvers og eins hvort sem það er bóklegt eða verklegt. 

4.3 Ígrundun John Dewey 

Heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey (1859-1952) var einn af braut-

ryðjendum bandarísku verkhyggjunnar (e. pragmatism). Aðaláherslur hugmyndafræð-

innar eru að einstaklingurinn er virkur í ferli sínu að uppgötva. Dewey (2000a, bls. 16) taldi 

hið verklega jafn nauðsynlegt og hið bóklega í námi. Oft hefur borið á þeim misskilningi að 

hann hafi viljað hverfa frá hefðbundinni kennslu en það var ekki svo heldur taldi hann að 

skipulegt námsefni ætti að vera vegvísir kennarans. Áhersluna sagði hann að ætti að 

leggja á rannsóknir nemenda sem mynduðu þekkingu þeirra og sú þekking væri byggð á 

reynslunni sem safnast þegar rannsakað væri. Því má segja að nemendur séu þátttak-

endur í umhverfi sínu og noti ígrundaða hugsun til að vinna úr því. 

Dewey (2000a, bls. 148) taldi að ígrunduð hugsun (e. reflective thinking) væri mark-

mið menntunar. Hann sagði hana skiptast í fimm þrep sem leiða að úrvinnslu námsins. 

Fyrsta þrepið er þegar nemandi kemur með hugmyndir að lausn við eitthvað ákveðið 

verkefni. Annað þrep er að vinna úr mörgum hugmyndum og einangra vandamálið til að 

komast á þrep þrjú. Á þrepi þrjú er ein hugmynd valin sem úrlausn af verkefninu og unnið 

út frá henni. Því er fjórða þrepið úrvinnslan á hugmyndinni sjálfri og fimmta þrep er 

prófun á henni. Röðin þarf ekki alltaf að vera sú sama og stundum þarf að fara aftur til 

baka í sama þrepið til að finna betri lausn en það sem komið var með. 

Kennsluaðferðin leitaraðferð (e. inquiry theory) byggist upp á skilgreiningu Deweys á 

ígrundaðri hugsun. Aðferðin skiptist í þrep eins og ígrunduð hugsun. Í fyrsta og öðru þrepi 

eru skapaðar vissar námsaðstæður með athyglisverðum verkefnum fyrir nemendur að 

leysa. Nemendur verða svo að vinna í vandanum í þrepi þrjú á hagnýtan og skipulegan 

hátt og setja fram tillögur að lausn eða lausnum á þrepi fjögur. Á fimmta þrepi er ein 

tillaga valin og unnið út frá henni (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 50). 

Á þessa leið geta verkefni í stærðfræði verið vandamál nemandans sem hann þarf að 

finna hugmyndir að til að leysa. Hann sér nokkrar lausnir, þrengir þær niður og prófar að 

lokum eina þeirra. Þá kemur að því hvernig sú prófun á að fara fram. Nemandinn getur 

verið í smá tíma að ákveða hvaða úrlausn hann vill, til dæmis hvort hann saumar, prjónar 
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eða býr til einfaldar teikningar. Því má segja að hugmyndavinnan og ferlið taki jafnlangan 

tíma og að útfæra lausnina. Líka er hægt að yfirfæra þetta á textílmennt þar sem 

nemendur fá viss verkefni og leitaraðferðin verður leið þeirra til lausnar.  

Dewey taldi að reynsla og menntun væru samstíga og því gætu fjölbreyttar úrlausnir 

nemenda í stærðfræði veitt þeim meiri reynslu sem myndi svo vera þekkingarbrunnur 

þeirra. Þetta á vel við beitingu Deweys (2000b, bls. 17) á orðinu reynsla (e. experience) því 

hann notaði það oft í fleirtölu og á því stundum betur við að tala um upplifanir og athafnir. 

Með því móti á allt námsferlið og athafnirnar á leiðinni að vera menntandi reynsla en 

nýtast svo einstaklingunum fyrir utan skólann. Tilvitnun úr bók Deweys og MacLellan 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 43), „Learn to do by knowing and know by doing“ 1, 

lýsir vel tengingunni sem Dewey vildi hafa á milli þeirrar kunnáttu sem nemendur öfluðu 

sér og athafnanna sem það var gert. Á þá leið geta nemendur aflað sér kunnáttu í 

stærðfræði með úrlausnum í textíl. Þannig hafa nemendur möguleikann á því að skapa 

sína eigin úrlausn sem er unnin út frá þeirra innsæi og forvitni. Þetta leyfir ímyndunarafli 

þeirra að blómstra og venjast því að skapa fyrir utan bókina eins og fjallað er um í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011) fyrir einn grunnþátt menntunar, sköpun. 

Samkvæmt Dewey (2000b, bls. 37) er það á ábyrgð kennara að reynsla og upplifun 

nemenda sé jákvæð og nýtist þeim. Kennarar verða því að búa til verkefni sem vekja 

áhuga nemenda ásamt því að nýta þá þekkingu og leikni sem þeir hafa aflað sér á náms-

ferlinum ásamt því að upplifun þeirra sé jákvæð af kennslufyrirkomulaginu hvort sem það 

er hópa- para- eða einstaklingsvinna. Í þessari vinnu geta skapast umræður er efla sam-

vinnu sem er einn helsti burðarliður lýðræðis samkvæmt Dewey (2000b, bls. 45) og á það 

vel við einn grunnþátt menntunar í aðalnámskrá grunnskóla.  

4.4 Hugmyndafræði Jo Boaler 

Jo Boaler (1964-) er prófessor í stærðfræðikennslu við Stanford Graduate School of 

Education. Boaler byrjaði feril sinn sem stærðfræðikennari í framhaldsskóla áður en hún 

hélt sjálf áfram í námi. Hún er einna þekktust fyrir langtímarannsókn sína á kennslu-

stundum í stærðfræði og vilja til að efla og bæta stærðfræðikennslu með opnari kennslu-

                                                      

 

 

 

1
 „Læra með því að vita og vita með því gera“. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Education
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aðferðum sem byggjast á rannsóknarnámi (e. Inquiry-based Learning). Í rannsóknarnámi 

eiga nemendur að rannsaka og uppgötva sjálfir tengsl á milli aðferða, hluta og reglna. 

Þannig setur kennarinn fram spurningar, verkefni eða aðstæður sem nemendur vinna út 

frá frekar en að þylja yfir þeim staðreyndir og reglur upp á töflu. Með þessu fá nemendur 

að uppgötva hagnýtingu stærðfræðinnar og tilgang stærðfræðináms á fleiri en einn veg. 

Þetta á einnig vel við í textílmennt þar sem lagt er upp að nemendur uppgötvi og hanni 

eigin verk. 

Samkvæmt Boaler (2011, bls. 16) eru allt of margir nemendur með þrönga mynd af 

því hvað stærðfræði er, þeir telja hana vera tölur eða eintómar reglur. Þetta segir hún 

vera vegna þeirra villandi hugmynda sem nemendurnir fá í of einhæfari stærðfræði-

kennslu. Boaler (2011, bls. 19) skrifar í bók sinni The elephant in the classroom að 

stærðfræði sé til þess að varpa ljósi á sambönd sem eru fundin í formum/mynstrum og 

náttúrunni. Ásamt því að vera góð leið til að lýsa samböndum og hugmyndum á tölulegan, 

táknrænan, munnlegan eða myndrænan hátt. Nemendur kvarta helst undan því að stærð-

fræðikennslan sé alltaf eins og að tímarnir verðir leiðigjarnir (Boaler, 2011, bls. 159).  

Stærðfræðitímar verða líflegri í rannsóknarnámi en þeim hefðbundnu og hvetur 

Boaler (2011, bls. 43) til umræðna á milli nemenda ásamt umræðna á milli kennara og 

nemenda en það þarf að kenna nemendum að spyrja gagnlegra spurninga í staðinn fyrir 

að vinna í þögn. Umræður í tímunum efla félags-, stærðfræði- og röksemdarhæfni 

nemenda. Jafnframt læra nemendur að það sé leyfilegt að gera mistök, að prófa sig áfram 

og að það er ekki eitt rétt svar. Nemendur eru hvattir til að nýta fjölbreyttar úrlausnir með 

einstaklings- para- eða hópavinnu á verkefnum meðal annars með textílmennt og 

hönnun. Leggur Boaler mikla áherslu á að kennarar hafi stærðfræðinám sjónrænt og 

áþreifanlegt eins og með kubbum, perlum og skýringamyndum.  

Að fara út fyrir kennslubókina er skemmtilegra og nemendur eru frekar stoltari af 

verkum sínum en þegar þeir eru að leysa verkefni úr bókinni (Boaler, 2011, bls. 29). Ekki 

er þar með sagt að það eigi ekki að fylgja áætlun bæði til að uppfylla hæfniviðmið og efla 

skilning nemenda. Ef kennarinn er ekki góður, þá skiptir ekki máli hvort það er farið alveg 

eftir bókinni eða unnið á fjölbreyttan hátt. Kennarinn verður að hafa áhuga fyrir því sem 

hann er að gera ásamt metnaði til að fara út fyrir þægindaramma sinn og prófa nýjar 

aðferðir. Samt eiga nýjungar ekki að vera einungis nýjunganna vegna heldur verða þær að 

virka og því er gott að nota raunprófaðar kennsluaðferðir. Nýir kennsluhættir hræða oft 

foreldra því þeir kannast ekki við þá frá sinni skólagöngu og því geta þeir ekki aðstoðað 

eða halda að þetta geti ekki verið góð leið til að læra. Samt voru það „gamaldags“ 

kennsluhættir sem gerðu flesta foreldra neikvæða gagnvart stærðfræðinni og leggur 
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Boaler því mikla áherslu á að fá foreldra/forráðamenn í samstarf með því að upplýsa þá af 

hverju þessar aðferðir eru valdar og hver heildarmyndin er. 

Nauðsynlegt að fara út fyrir hefðbundna kennslu og tengja við raunveruleikann, gera 

verkefni sem nemendur trúa á. Einn nemandi sem Boaler (2013) tók viðtal við talaði um 

að hann hefði átt erfitt með að gera verkefnin því honum fannst þau svo asnaleg, „Hver 

kaupir 300 epli og...“ Hægt er að aðlaga verkefni og gera þau áhugaverð svo nemendur 

vilji leysa þau og öðlist skilning um leið. Nám án skilnings heftir nemendur þar sem þeir 

geta oft ekki yfirfært kunnáttu sína í nýjum verkefnum eða aðstæðum. Oft halda 

nemendur að þeir hafi náð reglum og formúlum sem þeir eiga að læra með hefðbundnum 

„páfagaukalærdóm“ en þegar kemur að prófum geta þeir ekki notað þá kunnáttu sem er 

til staðar því það eru öðruvísi verkefni á prófinu en þeir hafa verið að leysa fyrir (Boaler, 

2011).  

Boaler (2011, bls. 85–94) mælir með að nota leiðsagnarmiðað námsmat/leiðsagnar-

mat (e. assessment for learning/formative assessment) og á það vel við inntak aðalnám-

skrár grunnskóla (2011, bls. 57). Í slíku mati er fylgst með öllu ferlinu bæði hjá kennurum 

og nemendum og leiðbeiningar gefnar á meðan því stendur sem leiða til bættrar kennslu 

og náms. Þannig fá kennarar sjónarmið nemenda og geta bætt kennslu sína og nemendur 

endurgjöf á því hvernig þeir geta bætt sig í námi sínu.  

Undirstöðuatriði leiðsagnarmats er að kennarar skýri tilgang námsins fyrir nemendum 

og hvaða markmið eiga að nást með því. Markmiðunum er náð með innihaldsríkum 

umræðum ásamt því að verkefnin og viðfangsefnin geri vitsmunalegar kröfur til nemenda. 

Frekar á að gefa nemendum umsagnir sem eru hvetjandi frekar en tölulegar einkunnir 

sem valda nemendum kvíða. Í rannsókn sem Boaler (2011, bls. 89) fjallar um í bókinni The 

elephant in the classroom kemur fram að þeir nemendur sem fengu jákvæða endurgjöf í 

orðum lærðu tvisvar sinnum hraðar en þeir nemendur sem fengu aðeins tölulega 

einkunnir. Einnig minnkaði getubilið á milli drengja og stúlkna ásamt því að viðhorf þeirra 

til stærðfræði batnaði.  

Í annarri rannsókn sem Boaler (2011, bls. 90) fjallar um í bók sinni eru gefnar þrjár 

gerðir af endurgjöf, ein með einungis stuttri umsögn, önnur var töluleg einkunn og þriðja 

blanda af bæði umsögn og tölulegri. Þeir nemendur sem fengu jákvæða gagnrýni í 

umsögnum sýndu töluverða framför en þeir sem fengu einungis einkunnir gerðu það ekki. 

Þeir nemendur sem fengu bæði tölulega einkunn og umsögn einblíndu bara á einkunnina 

og gekk því jafn illa og þeir sem fengu bara einkunn. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á það 

sama, að jákvæð endurgjöf og rökstuðningur virkar hvetjandi á nemendur. Sérfræðingur 

(Boaler, 2011, bls. 90) á þessu sviði orðaði þetta á hnitmiðaðan hátt: „Feedback to 
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learners should focus on what they need to do to improve, rather than on how well they 

have done, and should avoid comparison with others“2. Námið verður meira upp-

byggjandi ef nemendur fá umsögn um verkefnið sitt og vita þá hvað þeir eiga að bæta en 

einnig hvað er gott við það. Hentar þetta vel sem umsögn á verkefnum sem eru unnin í 

samþættingu stærðfræðináms og textílmenntar.  

Hugmyndafræði Boaler á vel við kenningar Gardners og ígrundunar Deweys. Má segja 

að þau öll séu að fjalla um það sama nema á mismunandi hátt og með misjöfnum 

áherslum. Til dæmis er leitaraðferð (e. inquiry theory) Deweys álíka og rannsóknarnám (e. 

inquiry-based learning) sem Boaler vinnur eftir og sést það best á keimlíku ensku heiti 

aðferðanna. Öll eru þau sammála um að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir 

sem á einnig vel við inntak aðalnámskrá grunnskóla (2011). Jafnframt vilja þau öll að 

kennslan sé byggð upp á raunveruleikanum svo að nemendur geti tengst við verkefnin og 

sjái tilgang með þeim. Með því móti verða verklegar æfingar að tengjast við aðra þætti 

námsins og markmiðin að vera skýr. Með umræðum á milli kennara og nemenda öðlast 

kennarar skilning á því hvar nemendur eru staddir og geta leiðbeint þeim ef þess þarf með 

leiðsagnarmati. Leitaraðferð Deweys gæti nýst sem leiðsagnarmat þar sem nemendum er 

leiðbeint í hverju þrepi í rétta átt. Með því að nota hugmyndafræði og kenningar þessara 

fræðimanna er hægt að uppfylla kröfur um grunnþætti menntunar úr aðalnámskrá grunn-

skóla (2011).  

4.5 Stuðningur við kennslu 

Leiðsagnarmat er orðið algengara í kennslu núorðið og hægt er að finna stuðning og 

aðstoð fyrir kennara á mörgum stöðum eins og á vefsíðunni Mathematics Assessment 

Resource Service (e.d.) (MARS). Á MARS-vefsíðunni er hægt að finna kennsluverkefni sem 

er tilbúið til notkunar og búið að setja inn lausnir svo kennarar geti gert sér grein fyrir því 

hvernig nemendur gætu leyst þetta og undirbúið sig fyrir það. Jafnframt eru til dæmis 

myndbandsupptökur af kennslustundum sem sýna leiðsagnarmat í framkvæmd, próf og 

fréttir tengdar efninu.  

                                                      

 

 

 

2
 „Umsögn til nemenda ætti að beina athygli að því hvað þeir þurfa að bæta, frekar en hversu vel þeim hefur 

gengið, og ætti að forðast samanburð við aðra“. 
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Auk þess má finna góð ráð í bókinni 5 Practices (Smith og Stein, 2011) um hvernig 

megi skipuleggja stærðfræðikennslustundir til að ná fram árangursríkum umræðum eins 

og Boaler leggur mikla áherslu á. Heiti bókarinnar 5 Practices, 5 æfingar, á vel við efni 

hennar þar sem hún er byggð upp á fimm atriðum eða iðkun sem kennarar eiga að gera til 

að skipuleggja árangursríka kennslustund. Þótt bókin sé skrifuð með stærðfræðinám í 

huga er hægt að yfirfæra efni hennar á flest allar aðrar greinar þar á meðal textílmennt. 

Fyrsta atriðið sem kennarar eiga að þjálfa sig í að nota er að vera vel undirbúin undir 

hverja kennslustund. Það gera þeir með því að sjá fyrir sér (e. anticipating) hugsanlegar 

úrlausnir sem nemendur kæmu með á verkefninu sem leggja á fyrir í kennslustundinni. 

Með því móti geta kennarar verið tilbúnir með svör og leiðbeiningar fyrir nemendur sem 

eru stopp.  

Annað atriðið er að fylgjast (e. monitoring) vel með vinnu nemenda í sjálfri kennslu-

stundinni. Út frá því getur kennarinn valið (e. selecting) nálganir og lausnir sem nemendur 

hafa verið að vinna með og látið þá deila með hinum nemendunum. Aðgæslan tengist líka 

fjórða skrefinu þar sem kennarinn ákveður í hvaða röð (e. sequencing) nemendur byrja að 

kynna sína lausn. Stundum er til dæmis gott að nemendur sem hafa gert eitthvað vitlaus í 

sinni úrlausn byrji svo hægt sé að leiðrétta misskilning þeirra og koma þeim á rétta braut 

eða að taka svipaðar úrlausnir svo nemendur sjái öðruvísi útgáfur af sinni vinnu. Fimmta 

og síðasta atriðið er að tengja (e. connecting) úrvinnslu og nálgun nemenda við undir-

liggjandi stærðfræði (Smith og Stein, 2011). Þetta geta kennarar til dæmis gert með því að 

spyrja bekkinn út í lausnir hjá öðrum og skapað þannig umræður sem hjálpar nemendum 

við að tengja stærðfræðina við verkefnið.  

Með því að beita þeirri aðferð sem er notuð í 5 Practices eru kennarar komnir með 

gott efni fyrir leiðsagnamat þar sem þeir eru að fylgjast með vinnu nemenda og leiða þá 

áfram í rétta átt svo þeir nái þeim námsmarkmiðum sem stefnt er að. Til dæmis þegar 

verkefni eru lögð fyrir í stærðfræði eða textílmennt og þá sérstaklega þegar það á að 

samþætta þessi fög. Á þann hátt er hægt að fylgjast með hvort nemendur séu að vinna á 

réttan hátt og leiða þá áfram þannig að vitsmunalegar kröfur séu til staðar. Ef nemendur 

eru til dæmis að búa til mynstur út frá stærðfræðihugtökunum sem fjallað var um hér að 

framan er hægt að fylgjast með samræðum þeirra og leiðbeina þeim áfram með hvetjandi 

spurningum ásamt jákvæðri umsögn. Lokamatið myndi svo byggja á öllu ferlinu frá 

hugmynd til afurðar. 
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(Aðlagað frá Alseth og Røsseland, 2006). 

5 Námsefnaflokkurinn Átta-tíu 

Átta-tíu námsefnaflokkurinn eru sex stærðfræðinámsbækur ásamt ítarefni fyrir kennara 

eins og kennsluleiðbeiningum, lausnir og námsmatsverkefnum. Höfundar bókanna eru 

þær Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir en teikningarnar eru eftir Halldór 

Baldursson. Einnig eru til þemahefti sem hafa aðra höfunda en þau er hægt að nota með 

bókunum eða öðru námsefni. Bækurnar eru gefnar út á tímabilinu 2005-2008 og eru 

hugsaðar fyrir 8.-10. bekk í grunnskóla. Bækurnar koma sem sjálfstætt framhald af bók-

unum Geisla og Einingu sem eru kenndar á mið- og yngsta stigi í grunnskóla.  

Á vef Námsgagnastofnunar (e.d.), nams.is, má finna allt efni tengt bókunum. Efni 

þetta er að hluta til í opnum aðgangi, en einnig að hluta á læstu svæði sem aðgengilegt er 

starfandi kennurum. Jafnframt er á nams.is krækja á veftorgið Stærðfræði fyrir unglinga-

stig (2006) með kennsluleiðbeiningum og lausnum. Auk þess eru krækjur á forrit sem 

nýtast sem stoðefni með bókunum ásamt öðru ítar- og fylgiefni.  

Í inngangi kennsluleiðbeininga Átta-tíu-1 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006b, bls. 11), er greint frá því að hugmyndafræðin á bakvið bókaflokkinn 

sé að nemendur haldi áfram að vinna við stærðfræðinám með því að rannsaka, ræða, 

túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa þrautir. Bækurnar eru byggðar upp sem rannsóknar-

landslag en það hugtak var fyrst notað af stærðfræðimenntunarfræðingnum Ole Skovs-

mose (Alseth og Røsseland, 2006, bls. 99). Í hugtakinu fellst að kennarinn og nemendur 

eru spyrjandi og rannsakandi. Kennarinn spyr spurninga eins og „Hvað ef...?“ eða „Hvers 

vegna það?“ til að vekja forvitni nemenda en einnig til að bæta við verkefnin fyrir þá sem 

eru fljótari að klára þau. Nemendur sem vinna hraðar fá dýpkun á efninu í staðinn fyrir að 

halda áfram í bókinni með svipað efni.  

Þannig á rannsóknarlandslag í stærð-

fræði að aðstoða nemendur í því að komast 

upp hálfgerðar tröppur og ferðast á milli 

þrepa (Alseth og Røsseland, 2006, bls. 111–

112). Nemendur byrja á þrepi sem má kalla 

hlutbundið þrep en þar eru nemendur að 

vinna með áþreifanlega hluti eins og kubba, steina eða talnagrind. Sú vinna aðstoðar 

nemendur til að komast upp á næsta þrep. Það þrep er hálfhlutbundið þar sem unnið er 

út frá myndum af hlutnum sem krefja nemendur um flóknari hugsun því þeir hafa ekkert 

Mynd 17: Rannsóknartröppur. 
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áþreifanlegt í höndunum. Frá þessu þrepi fara þeir á hálfóhlutsætt þrep þar sem 

nemendur notast við eigin tákn, talningastrik, punkta eða ferninga, sem standa fyrir 

magnið sem er verið að vinna með. Síðasta þrepið er óhlutstætt þrep þar sem nemendur 

vinna með stærðfræðileg tákn eins og tölustafi. Á þessu stigi eiga nemendur að geta 

skrifað fjöldann, eins og 15 kubbar í staðinn fyrir að hafa 15 alvöru kubba eða gera 

talningastrik. Þrepin á undan þjálfa nemendur í að skila úrlausnum sínum á fjölbreyttan 

hátt og gerir þeim kleift að finna eigin styrkleika.  

Átta-tíu námsefnaflokkurinn er byggður upp eins og rannsóknarlandslag í stærðfræði 

þar sem fjölbreytt verkefni leyfa nemendum að fara upp og niður áðurnefnd þrep. Með 

því að byggja upp rannsóknarlandslag eins og Skovsmose fjallar um er hægt að vinna með 

rannsóknarnám eins og Boaler fjallar um. Þar sem þetta tvennt byggir á sama grunni um 

kennsluhætti eins og það að nemendur læri að nýta sér umræður sem aðferð til náms. 

Ásamt því að hafa námið sjónrænt og áþreifanlegt hvort sem það eru bóklegar eða 

verklegar greinar.  

Hver bók er kaflaskipt þar sem hver kafli 

hefst á lýsingu á honum eða markmiðum hans. 

Í stað þess að bækurnar séu einungis hvítar 

síður með stærðfræðidæmum eru þær lífgaðar 

upp með lituðum myndum sem tengjast 

efninu. Sem dæmi má nefna að fjallað er um 

sögu stærðfræðinnar sem er verið að vinna 

með hverju sinni (mynd 18). Auk þess eru 

ábendingar um fjölbreyttar leiðir til að leysa 

dæmin og teikningar sem minna á miða eða 

opnu í bók og nýtast sem innlögn fyrir 

áframhaldandi efni. Þá má finna í bókunum 

lýsandi myndir fyrir sum dæmin eins og 

jafnvægisvogir, hnitakerfi og talnalínur sem 

nemendur geta nýtt sér sem stuðning í verk-

efnum. 

Við vinnslu rannsóknarinnar greindu höfundar þessarar ritgerðar hverja bók fyrir sig 

ásamt því að skoða þemahefti bókaflokksins. Höfundar fundu ýmis stærðfræðiverkefni 

sem hægt var að leysa á þann veg að lokaafurðin væri textílverk. Slík verkefni eru dæmi 

um aðferðir til þess að samþætta þessar tvær námsgreinar, á þann hátt er hægt að nota 

stærðfræðinám sem grunn fyrir textílmennt. Jafnframt á það vel við rannsóknarlandslag í 

Mynd 18: Blaðsíða 15, Átta-tíu-1. 
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stærðfræði að leyfa nemendum að þróa sín eigin verk og þannig gera að þeirra eigin en 

ekki kennslubókarinnar eða kennarans (Alseth og Røsseland, 2006, bls. 105). Verkefna-

hönnunin var samvinna höfunda en þeir leystu svo verkefnin hvor í sínu lagi og báru 

verkin sín saman. Upplýsingar og úrlausn verkanna koma í köflunum hér á eftir. Verkefnin 

sem voru valin til að vinna út frá voru skrifuð upp eins og þau koma fyrir í hverri bók. 

5.1 Átta-tíu-1 

Átta-tíu-1 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a) er fyrsta bókin í 

bókaflokknum Átta-tíu og er oftast kennd á haustönn í 8.bekk. Bókin skiptist í níu kafla en 

hér að neðan verður fjallað um þrjá kafla.  

5.1.1 Hringir og hyrningar 

Í kaflanum Hringir og hyrningar læra nemendur að nota hringfara til að teikna hringi og 

búa til mynstureiningar. Jafnframt læra þeir að gera hornréttar línur og þríhyrninga með 

aðstoð hringfarans. Þetta geta nemendur nýtt sér sem mynsturgerð í textílmennt ásamt 

því að koma með fjölbreyttar úrlausnir á vissum verkefnum í kaflanum. Ítreka þarf fyrir 

nemendum í öllum verkefnum að vinna af nákvæmni.  

 

1a Teiknaðu hring með 4 sentímetra 

geisla á mitt A4 blað. Merktu punkt á 

hringnum. Notaðu geisla hringsins til að 

marka fimm punkta til viðbótar með 

jöfnu millibili á hringinn. 

Teiknaðu sex hringi sem hafa miðju á 

punktunum sem markaðir hafa verið á 

hringnum. Geisli þeirra á að vera 4 

sentímetrar (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls. 

5). 

 

Út frá þessu formum geta nemendur valið sér mynstur til að sauma út, hvort sem það 

væri úrlausn í stærðfræði eða textílmennt. Hér er hægt að skapa umræður með 

nemendum um form mynstra þeirra. Til dæmis er hægt að athuga hvort nemendur greini 

snúning, speglun, samhverfu eða hliðrun. 

Mynd 19: Verkefni 1a, Átta-tíu-1. 
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Mynd 20: Hugmynd að úrlausnum fyrir hringi. 

Eins og sést á öllum útfærslunum á mynd 20 eru alltaf einhverjir flutningar til staðar. 

Til dæmis er snúningur í öllum útfærslunum sem myndar punktsamhverfu í þremur fyrstu. 

Í öllum lausnunum er speglun sem myndar samhverfu þar sem mynstrin falla ofan í sjálfan 

sig. Í annarri úrlausninni geta nemendur tekið einungis blómið í miðjunni eins og sýnt er 

hér að neðan eða bara rammann utan um og sett eitthvað annað inn í.  

       

Mynd 21: Útfærðar lausnir fyrir hringi. 

Munur er á efnunum sem notuð voru í útfærslunum. Fyrri útfærslan var gerð sem 

frjáls, ekki þráðabundinn, útsaumur en það er þegar efnið sem saumað er í er ekki með 

fyrirfram gefnum götum eins og jafinn í seinni útfærslunni og kallast því þráðbundinn 

útsaumur. Með þessum háttum læra nemendur fleiri aðferðir og hugtök í textíl.  

Á fyrri lausninni á mynd 21 hefur efnið sem saumað var í verið notað sem 

samhverfuás og þannig búið til endurtekningu ásamt hliðrun. Í vinnuferlinu notuðu 

höfundar báðir bökunarpappír til að setja mynstrið á efnið. Guðmunda lagði pappírinn 

ofan á efnið og strikaði mynstrið út en Björk lagði pappírinn á efnið og saumaði beint í 

gegnum hann. 

 

11 Teiknaðu hring og merktu miðpunkt hans. 

 Skiptu hringferlinum í sex jafna hluta.  
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 Teiknaðu þrjá hringferla utan á hringinn með miðju í öðrum hvorum 

punkti og sama geisla og upphaflegi hringurinn. 

 Teiknaðu stóran hring með sömu miðju. Hafðu lengd geislans tvöfaldan 

miðað við upphaflega hringinn. Búðu til tvöfalda boga með því að 

lengja geislana örlítið. 

 Strokaðu upphaflega hringinn út (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006a, bls. 9). 

 

Mynd 22: Verkefni 11, Átta-tíu-1. 

Þetta mynstur geta nemendur til dæmis notað sem útsaumaðan ramma og sett sína 

eigin hönnun inn í hann sem skraut og þar með gert verkefnið að sínu eigin. Hér er líka 

hægt að virkja umræður með nemendum um hvað má sjá í mynstrunum þeirra eins og 

rúmfræðiflutninga.  

    

Mynd 23: Útfærslur af verkefni 11, Átta-tíu-1.3 
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 Sjá viðauka 1: Stærri myndir. 
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Sömu aðferðir voru notaðar í verkefni 11 eins og í verkefni 1a við vinnslu. Rauða og 

bláa verkið var gert með því teikna ofan á efnið eftir sniði en mynstrið á púðanum var 

saumað í gegnum bökunarpappírinn á efnið. Út frá hæfniviðmiðum textílmenntar eru 

nemendur að æfa sig í að nýta fjölbreyttar aðferðir og áhöld ásamt því að sníða, saum út 

og gera nytjahlut úr verkinu eins og púðann. 

5.1.2 Hlutföll 

Í kaflanum Hlutföll læra nemendur hlutfallslegar skiptingar og efla hlutfallaskilning sinn. 

Hægt er að búa til aukaverkefni í kaflanum þar sem nemendur eru látnir skoða aftur 

mynstrin sem þeir gerðu í kaflanum Hringir og hyrningar. Þá geta nemendur tengt við fyrri 

reynslu hvernig hlutföll virka þegar þeir minnka eða stækka mynstrin og nýta sér um leið 

kunnáttu á mælikvörðum.  

Jafnframt væri hægt að tala um hlutföll þegar unnið væri í kaflanum um Hringi til að 

tengja strax við mynstrin sem nemendur eru að vinna með. Með þessum hætti geta 

nemendur gert einfaldar breytingar á mynstrunum eins og að helminga eða tvöfalda 

stærðina. Einnig er hægt að láta nemendur nota misgrófan jafa til til að gera sér grein fyrir 

hlutfallslegum breytingum (Borghildur Jósúadóttir, 2009, bls. 15). Auk þess er gott að láta 

nemendur gera sér grein fyrir því að við réttar hlutfallslegar breytingar haldast rúmfræði-

flutningarnir og séu nákvæm vinnubrögð nauðsynleg. Á það vel við dæmi 11 í kaflanum 

Hringir og hyrningar þar sem nemendur þurfa að tvöfalda geisla hringsins til að fá nógu 

stóran hring utan um alla myndina. 

 

Mynd 24: Hlutfallsbreyting á verkefni 1a, Átta-tíu-1. 

Hér er unnið að svipuðum markmiðum í textílmenntinni eins og í kaflanum Hringir og 

hyrningar þar sem verkin sem unnið var með í þeim kafla eru hlutfallslega breytt. Hér efla 

nemendur skilning sinn á sníðagerð með því að stækka eða minnka fyrra form. 
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5.1.3 Þrívídd 

Í kaflanum Þrívídd öðlast nemendur færni að greina á milli tvívíddar og þrívíddar 

ásamt því að vinna með mælieiningar sem tengjast því. Einnig eiga nemendur að hanna og 

búa til þrívíða hluti sem nýtist vel í verkefnum tengt textílmennt.  

 

7 Áhugavert getur verið að skoða hvernig umbúðir eru búnar til.  

Finnið drykkjafernu eða kassa. 

Klippið toppinn af fernunni eða takið lokið af kassanum. 

Klippið síðan eftir brúnunum og fletjið kassann út (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný 

Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls. 68). 

 

Verkefni 7 er hópverkefni en nemendur geta byrjað á því að skoða fernur eða pappa-

kassa til að gera sér grein fyrir því hvernig þrívíddin myndast. Eftir það eiga þeir að finna 

sjálfir út hvernig þeir geta gert prjónaða kassa sem hefur botn og lok. Gott getur verið að 

hafa þessa verklegu vinnu sem hópverkefni svo umræða skapist um lausnir og nemendur 

sjái að margskonar lausnaleiðir eru í boði. Nemendur verða að gera sér grein fyrir endur-

tekningunni með sömu formunum til að réttur hlutur myndist. Með þessu móti sést 

hvernig hliðar í kassanum eru spegilmynd hver annarrar og mynda samhverfu.  

       

Mynd 25: Tillaga I að úrlausn fyrir verkefni 7, Átta-tíu-1. 

     

Mynd 26: Tillaga II að úrlausn fyrir verkefni 7, Átta-tíu-1. 
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Mynd 27: Tillaga III að úrlausn fyrir verkefni 7, Átta-tíu-1. 

    

Mynd 28: Tillaga IV að úrlausn fyrir verkefni 7, Átta-tíu-1. 

Í þessu verkefni læra nemendur að búa til prjónauppskrift sem þeir geta notað til að 

búa til þrívídd af ákveðnum formum. Líka að breyta uppskriftinni eins og sést á myndum 

27 og 28 og fá þannig breytta lögun á kassanum út frá sama grunnforminu. Ásamt því að 

fá æfingu á grunntökum prjóns eins og að fitja upp, fella af og sauma saman.  

5.2 Átta-tíu-2 

Átta-tíu-2 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006c) er önnur bókin í 

bókaflokknum Átta-tíu og er oftast kennd á vorönn í 8. bekk. Bókin skiptist í níu kafla en 

hér að neðan verður fjallað um tvo kafla.  

5.2.1 Hnitakerfi og flutningar 

Í kaflanum Hnitakerfi og flutningar eiga nemendur að læra einfalda flutninga eins og 

hliðranir, snúninga og speglanir. Ásamt því að skoða mynstur og sjá út hvernig þau 

myndast með þessum flutningum eiga nemendur að búa til eigin mynstur. Þegar búið er 

að fara yfir inntak kaflans og hugtök er hægt að leyfa nemendum að vinna sitt eigið 

mynstur út frá upphafsstöfunum í nöfnunum þeirra eða einhverju öðru sem þeir hafa 

hugmyndir að. Hér er einnig gott að vinna með hlutföll eins og í Átta-tíu-1 og láta 

nemendur sjá muninn á stafnum sínum eftir grófleika jafans. Oft þarf að gefa nemendum 

hugmyndir hvernig á að byrja því eru upphafsstafir þeirra hentugt form (Borghildur 
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Mynd 31: Útfærsla III út frá flutningum. 

Jósúadóttir, 2009, bls. 15). Með því eru nemendur að leggja eignarhald sitt á verkefnið 

staðinn fyrir að það sé beint úr bókinni.  

Með því að láta nemendur vinna á rúðustrikuð blöð eiga þeir létt með að yfirfæra 

mynstrin sín yfir á jafa útsaumsefni. Hægt er að nota bökunarpappír sem hjálpargagn ef 

snú á stöfunum.   

    

Mynd 29: Útfærsla I út frá flutningum. 

Útfærsla I er unnin út frá hliðrun og speglun sem myndar lárétta samhverfu. Púðinn er 

saumaður í saumavél með gluggaaðferðinni, það er að rammi er settur utan um mynstrið. 

   

Mynd 30: Útfærsla II út frá flutningum. 

Útfærsla II er unnin út frá speglun sem myndar bæði lóðrétta og lárétta samhverfu. 

Mynstrið er endurtekið með hliðrun og myndar þannig heild. Hægt að stækka það meira 

eins og afurðin var útfærð. 

Útfærsla III byrjar í miðjunni, þar er stafnum speglað og 

spegluninni snúið um 90° í hvert skipti þannig að nýtt 

mynstur komi fram. Við þennan snúning kemur mynstrið við 

hliðina öfugt miðað við miðjuna. Til dæmis væri hægt að 

snúa stöfunum aftur á endamynstrinu og þá væri upphaf-

lega mynstrið í miðjunni komið. Mynstrið í heild myndar 

lóðrétta og lárétta samhverfu eftir miðju mynstursins. 
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Mynd 32: Útfærsla IV, út frá flutningum.  

Útfærsla IV er unnin út frá speglun og hliðrun sem mynda endurtekningu. Heildar-

mynstrið er svo með lóðrétta og lárétta samhverfu eftir miðju mynstursins. 

 

 

Mynd 33: Stafurinn G saumaður í misgrófan jafa. 

Á mynd 33 sést hlutfallslega breytingin sem kemur af því að nota misgrófan jafa. 

Útfærslur I-IV hefðu líka orðið stærri ef grófari jafi hefði verið notaður.  

Markmiðin sem nást í textílmenntinni með þessu verkefni eru til dæmis æfing á fín-

hreyfingum. Enn fremur æfast nemendur í að telja út mynstur og sauma. Til dæmis væri 

hægt að búa til púða eins og útfærslur II-IV eða pennaveski. Með því að gera púða læra 

nemendur frágang og að búa til vönduð verk í textíl og finna ánægjuna sem fylgir því að 

eiga verkið sem skraut eða nýta það sem gjöf. 
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Mynd 35: Útfærsla II af Fibonaccirununni.  

 

5.2.2 Tölur 

Í kaflanum Tölur fást nemendur við ýmsar hugmyndir úr 

talnafræði eins og Fibonaccirununa 0, 1, 1, 2, 3, 5,..., sem 

fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar. Einnig er talað 

um þessa runu í þemaheftinu Gullinsnið (Kristín Bjarna–

dóttir, 2006, bls.4). Þessa runu er hægt að nota sem 

prjónamynstur hvort sem það er trefill, peysa eða eitt-

hvað annað sem er verið að prjóna. Þetta nýtist beint í 

textílmenntina til að gefa nemendum hugmyndir að 

prjónamynstri. 

Mynd 34: Útfærsla I af Fibonaccirununni. 4 

        

 

5.3 Átta-tíu-4 

Átta-tíu-4 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007a) er fjórða bókin í 

bókaflokknum Átta-tíu og er oftast kennd á vorönn í 9. bekk. Bókin skiptist í sjö kafla auk 

þriggja stuttra millikafla en hér að neðan verður fjallað um einn kafla.  

5.3.1 Hyrningar og hringir 

Í kaflanum Hyrningar og hringir er byggt á kunnáttunni sem nemendur öfluðu sér í Átta-

tíu-1. Þeir halda áfram að æfa sig með hringfara og búa til mynstur sem þeir geta útfært á 
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 Sjá viðauka 1: Stærri myndir. 

Mynd 36: Útfærsla III af Fibonaccirununni. 
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mismunandi hátt. Dæmi 25, bls. 91, er góð æfing fyrir nemendur að æfa sig með 

hringfarann en hvort lausnir séu útfærðar í textíl er þeirra val. 

 

25 Notaðu hringfara og teiknaðu þessi mynstur. 

 

       Mynd 37: Verkefni 25, Átta-tíu-4. 

44 Í báðum þessum myndum hafa 

stóru hringirnir geisla sem er 2 cm. 

Hvítu hringirnir snertast í miðju hring-

sins. Litlu grænu hringirnir snertast í 

miðju hvítu hringjanna. Hve stórt er 

græna svæðið í hvorri mynd fyrir sig? 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2007a, bls. 94). 

 

Í dæmi 44 væri hægt að láta nemendur teikna hringina á blað og búa til snið sem þeir nýta 

sér til að búa til bútasaumsverkefni sem þeir sauma í höndunum eða í vél. Þegar verkefnið 

er fullklárað eiga nemendur að skrifa hjá sér hvaða rúmfræðiflutninga þeir sjá í því. 

 

Mynd 39: Útfærsla I af verkefni 44, Átta-tíu-4. 

Mynd 38: Verkefni 44, Átta-tíu-4. 
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Mynd 40: Útfærsla II af verkefni 44, Átta-tíu-4.5 

Fullklárað verk getur svo verið til dæmis púði eins og á mynd 40. 

5.4 Átta-tíu-5 

Átta-tíu-5 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007b) er fimmta bókin í 

bókaflokknum Átta-tíu og er oftast kennd á haustönn í 10. bekk. Bókin skiptist í átta kafla 

en hér að neðan verður fjallað um einn kafla.  

5.4.1 Rúmfræði og algebra 

Í kaflanum Rúmfræði og algebra er eitt af markmiðunum að nemendur tileinki sér stærð-

fræðihugtök eins og strýta, píramídi og keila.  

 

14 Búa til misstóra sívalninga úr A4 blaði. Þegar búa á til úr A4 blaði sívalninga 

með hringjum á báðum endum eru möguleikarnir fjölmargir. Nota þarf tvo 

hringi og rétthyrning. 

Notið eitt blað í A4 stærð og búið til lokaðan sívalning með mesta mögulega 

rúmmálið. Gerið nokkrar tilraunir. 

 

 Skráið geisla, þvermál, hæð og rúmmál sívalninganna. 

 Hve stór er stærsti sívalningurinn ykkar? 

 Berið niðurstöður ykkar saman við niðurstöður félaga ykkar. 
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 Hvað skiptir mestu máli? Er það stærð hringsins eða hvort notuð er 

lengd eða breidd rétthyrningsins utan um hringina eða eitthvað allt 

annað? (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007b, 

bls. 8). 

 

Dæmi 14 er hópverkefni þar sem gott er að láta nemendur vinna saman til að fá fjöl-

breyttar úrlausnir og umræður. Hægt er að láta nemendur byrja með að vinna í pappír til 

að sjá fyrir sér hvernig sívalningur myndast. Þegar þeir hafa ákveðið hver stærsti sívaln-

ingurinn er vinna þeir áfram með hann. Með því að vinna fyrst með pappír hafa nemendur 

gert snið fyrir sívalninginn og er auðvelt fyrir þá að sníða niður efni sem þeir sauma svo 

saman og fylla með tróði eða öðrum efnum. Þannig gæti forvinnan verið unnin í stærð-

fræðitímum en lokaafurð unnin í textílmennt. Sniðugt er fyrir nemendur að rétt festa lokið 

á sívalningana sína svo þeir geti unnið áfram með rúmmál þeirra. 

 

Mynd 41: Útfærsla I af sívalningi. 

Í verkefninu hér að ofan er gott að skoða samhverfuna í formunum. Ræða við 

nemendur hvort þeir sjái betur flutninga fyrir sér í tvívíðu formi en því þrívíða. Hér er 

einnig hægt að láta nemendur vinna með hlutföll og stækka sniðið sem þeir hafa gert af 

sívalningnum og búa til púða sem er eins og sívalningur í laginu. 
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6 Umræður 

Höfundar komust að því við vinnslu ritgerðarinnar að hægt er að búa til verkefni sem 

má leysa með samþættingu stærðfræðináms og textílmenntunar eins og megintilgangur 

ritgerðarinnar var. Grunnvinnan í verkefnunum var unnin í stærðfræði þar sem loka-

afurðirnar voru útfærðar í textílmennt. Fjallað verður um útfærslur verkefnanna hér að 

neðan og reynt að varpa ljósi á uppgötvun höfunda. 

Námsefnisflokkurinn Átta-tíu var greindur með hliðsjón af úrlausnum unnum í textíl-

mennt. Unnið var að mestu útfrá rúmfræðihugtökunum snúningur, speglun, samhverfa, 

hliðrun og endurtekning. Flest þessara hugtaka komu fram í verkefnunum sem búin voru 

til af höfundum og mynduðu oft saman mynstureiningu. Til dæmis í verkefni 1a, Átta-tíu-1 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a) var hægt að fá fram fjöl-

breyttar úrlausnir þar sem eitthvert þessara hugtaka kom fram. Í því verkefni æfast 

nemendur í að nota hringfara sem fellur undir stærðfræðikunnáttu og leikni. Geta þeir svo 

nýtt sér mynstrin til þess að hanna sitt eigið textílverk. 

Öll verkefnin sem höfundar unnu voru gerð á sama hátt og verkefni 1a. Viss stærð-

fræðihæfni var æfð og notuð sem hjálpartæki fyrir textílmenntina. Eitt verkefni var ekki 

unnið út frá fyrrnefndum flutningshugtökum heldur Fibonaccirununni en samt unnin á 

sama hátt og önnur verkefni. Þannig var runan notuð sem prjónamynstur sem hægt er að 

útfæra á margan hátt. Þetta gefur nemendum skilning á því hvernig stærðfræðin getur 

nýst á ólíka vegu. 

Stundum gat verið erfitt að sjá hvernig hugtökin komu fram í úrlausnunum eins og í 

kaflanum Þrívídd í Átta-tíu-1 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a) 

og Rúmfræði og algebra í Átta-tíu-5 (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2007b). Þar eru formin sjálf rúmfræðihugtök eins og margflötungur og sívalningur. Samt 

má sjá í þessum formum vissan snúning, speglun og samhverfu sem mynda formin. Það 

sést best áður en flötungarnir eru saumaðir saman, það er þegar formið er enn tvívítt. Til 

dæmis má sjá í tillögu I alla þessa flutninga en í tillögu II eru einungis punktsamhverfa sem 

myndast með snúning. Í tillögum III og IV er einungis hægt að sjá láréttan samhverfuás 

áður en formið er saumað saman en sjálfur margflötungurinn hefur fleiri samhverfuása. 

Með þessu læra nemendur stærðfræðihugtökin og hvernig þau eru að virka ásamt því 

að læra að nýta sér stærðfræðinámið í textílmennt. Þarna er búið að gera námið sjónrænt 

eins og Boaler (2011) og Dewey (2000a og b) hafa lagt áherslu á. Nemendur eru að 
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handfjatla og sjá fyrir sér lausnir ásamt því að prófa sig áfram með ólíkum leiðum. Þessi 

vinnubrögð eiga að viðhalda og kveikja á hugmyndaflugi nemenda en Dewey hélt því fram 

að það væri oftar en ekki drepið niður í uppeldi og skólagöngu barna, þar sem kennslu-

menningin var einhæf og einblínt á bekkjarheildina frekar en einstaklingana. 

Fjölbreytnin í þessum verkefnum á vel við fjölgreindakenningu Gardners þar sem þau 

gefa nemendum betra færi á fjölbreyttum kennsluaðferðum (Armstrong, 2011). Þetta 

gefur kennurum einnig kost á fjölbreyttari námsmatsaðferðum þar sem þeir veita 

nemendum umsögn fyrir vinnuferlið frekar en einkunn fyrir afurð. Í öllum verkefnunum 

sem höfundar unnu var hægt að sjá tengingu við fræðimennina hér að framan þar sem 

áherslur þeirra eru flestar mjög svipaðar og áherslur verkefnanna.  
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7 Lokaorð 

„Segðu mér og ég gleymi, 

sýndu mér og ég man, 

leyfðu mér að taka þátt og ég læri“.  

                                                       Konfúsíus. 

 

Konfúsíus var kínverskur heimspekingur sem var uppi frá 551 f. Kr.-479 f. Kr. og má sjá á 

ummælum hans að hugmyndafræði Dewey og Boaler var komin fram fyrir Krist. Þessi 

tilvitnun hefur reynst höfundum vel í námi þar sem hugurinn meðtekur betur það sem 

hann sér og vinnur með. Höfundar telja að með því að leyfa nemendum að velja 

fjölbreyttar úrlausnir efli það áhuga þeirra á verkefninu. Ekki er þar með sagt að þessar 

aðferðir eigi við alla, til dæmis gætu nemendur með vissa námsörðugleika átt erfiðara 

með þessi verkferli. Hins vegar gæti þetta ferli náð til margra sem eiga erfitt með stærð-

fræðinám eins og Borghildur Jósúadóttir, stærðfræðikennari í Grundaskóla á Akranesi, 

lýsti þegar höfundar heimsóttu hana. Því er gott að nemendur hafi möguleiki á að velja 

sér úrlausn sem hentar hverjum og einum. 

Við greiningu námsefnaflokksins Átta-tíu fundu höfundar fleiri verkefni sem hægt er 

að nota í textílmennt en tengjast ekki rúmfræðihugtökunum sem voru skilgreind í byrjun. 

Má þar nefna Fibonaccirununa sem höfundar ákváðu að hafa með í þeim verkefnum sem 

þeir unnu. Þannig væri hægt að búa til fleiri verkefni ef ekki væri einskorðast við 

rúmfræði. Enn fremur er hægt að búa til verkefni sem væru í samþættingu við aðrar list- 

og verkgreinar.  

Hugmyndavinnan frá stærðfræðiverkefnunum til textílverkanna er unnin í mynd-

mennt og þannig skapast samþætting á milli þessara faga. Sum verkefni eru það flókin að 

myndmenntarúrlausnir eru nægar til þessa að nemendur fá skilning á efninu. Einnig væri 

hægt að gera fjölbreyttar úrlausnir í smíði og hönnun þar sem nemendur gætu til dæmis 

smíðað módel. Þannig eru nemendur að vinna með rétt hlutföll miðað við fyrirmyndina. 

Mikilvægt er að hafa í huga að engin ein útfærsla er rétt í þessu vinnuferli og lykilatriði að 

nemendur fái að vinna út frá sínum hugmyndum. 

Með samþættingu fleiri greina en stærðfræði og textíl væri til dæmis hægt að leyfa 

nemendum að fara niður í bæ á vormánuðum og taka viðtöl við erlenda ferðamenn. Á 

þann hátt æfast þeir í því að nota ensku en geta notað upplýsingarnar sem þeir fengu úr 
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viðtölunum sem tölfræði í stærðfræði. Upplýsingar eins og frá hvaða landi og hversu lengi 

ferðamennirnir ætla að vera á landinu eru góðar spurningar til að sjá tölfræði. Nemendur 

geta notað forrit eins og Excel til að setja þessar upplýsingar saman á súlu- eða stöplarit. 

Þarna eru upplýsingatækni, enska og stærðfræði nýtt saman. Annað dæmi er að hægt 

væri að nota erlend tungumál í heimilisfræði og textílmennt. Nemendur fengju þá upp-

skriftirnar sem á að nota hverju sinni á því tungumáli sem á að æfa.  

Höfundar vonast eftir því að meiri vakning verði úti í skólasamfélaginu um sam-

þættingu námsgreina ekki bara í stærðfræði og textílmennt. Með því að samþætta fleiri 

námsgreinar verða fjölbreyttari kennsluaðferðir notaðar og líklegra að náð sé til fleiri 

nemenda eins og fræðimennirnir hér að framan leitast að.  
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Viðauki 1: Stærri myndir 

 

 

Mynd 23: Útfærsla af verkefni 11, Átta-tíu-1. 
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Mynd 29: Útfærsla I af Fibonaccirununni. 
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Mynd 30: Útfærsla II af Fibonaccirununni. 

 

 

Mynd 31: Útfærsla III af Fibonaccirununni. 
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Mynd 40: Útfærsla II af verkefni 44, Átta-tíu-4. 


