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Ágrip 

Markmið þessa meistaraprófsverkefnis var að skoða hvaða hugmyndir 

nemendur hafa um sjálfa sig í stærðfræðinámi. Hugmyndir sem nemendur 

gáfu af sjálfum sér sem stærðfræðinemendur voru síðan tengdar við 

sjálfsmynd (e. identity) í stærðfræðinámi. Sjálfsmynd hefur töluvert verið 

rannsökuð í félagslegu umhverfi og á síðustu árum hefur það aukist í 

stærðfræðinámi. Skilgreiningar á sjálfsmynd í stærðfræðinámi eru margvís-

legar og er í þessari rannsókn stuðst við hugmyndir Aguirre, Mayfield-Ingram 

og Martin (2013), Stentoft og Valero (2009) og Sfard og Prusak (2005). 

Skoðaðar voru nokkrar rannsóknir um sjálfsmynd í stærðfræðinámi og 

hvernig þær voru framkvæmdar. Út frá því fór rannsakandi að skoða hvernig 

hægt væri að þróa einfalt rannsóknartæki sem væri auðvelt í notkun og gæti 

gagnast kennurum í starfi. Rannsóknartækið þurfti að höfða til nemenda og 

var því farin sú leið að nota andlit (e. smiley faces) sem nemendur nota í 

daglegu lífi á samfélagsmiðlum. Andlitið átti að tákna þá og hugmyndir þeirra 

um sjálfa sig sem stærðfræðinemendur og áttu þeir að skrifa um það á 

rannsóknarblaðið. Rannsóknin var eigindleg vettvangsathugun sem 

framkvæmd var í september og október árið 2014 á alls 22 nemendum í 8. 

bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin var lögð fyrir tvisvar 

með fimm vikna millibili. Við úrvinnslu gagna var beitt þemagreiningu og 

sjónum beint að því hvaða hugmyndir nemendur höfðu um sjálfa sig og 

stærðfræðinám. Sjö þemu voru greind í textum þeirra: skemmtilegt eða 

leiðinlegt, hvað er stærðfræði, trú á eigin getu, stærðfræði er... formföst eða 

skapandi, tilgangur, tilfinningar nemenda og breytileg eða stöðug sjálfsmynd 

í stærðfræðinámi. 

Megin niðurstöður sýndu að svör nemenda mátti tengja við tvö eða fleiri 

þemu. Flestir nemendur skrifuðu að eitthvað væri skemmtilegt eða leiðinlegt 

í stærðfræði og helmingur þátttakenda valdi annað andlit í seinna skiptið. 

Rannsóknarformið var auðvelt og þægilegt í notkun og getur gefið ágætar 

upplýsingar um sjálfsmynd nemenda.
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Abstract 

Students idea about themselves in mathematical education 

The aim of this Masters Degree study was to explore what ideas students had 

about themselves in mathematical education. The ideas students gave about 

themselves as a mathematical students was then connected to mathematical 

identity. There have been many researches on identity in social setting and 

last few years it has increased in mathematical education. There are many 

definition on mathematical identity and in this project it is endorsed of 

definition from Aguirre, Mayfield-Ingram and Martin (2013), Stentoft and 

Valero (2009) and Sfard and Prusak (2005). 

 After looking into few researches on mathematical identity and how they 

were executed it was examined how simple research equipment could be 

developed that would be easy to use and that teachers could use in practice. 

The research equipment needed to appeal to students and therefore it was 

decided to use smiley faces as method which students use on daily basis on 

social media. The smily faces were supposed to symbolise the students and 

their ideas about themselves as a mathematical students and they were 

supposed to write about it on the research paper. The resarch was qualitative 

field study that was performed in September and October 2014 on 22 

students in 8th grade at an elementary school in Reykjavík. The research was 

performed twice with five weeks interval. While processing the data, 

thematic analysis was applied and the focus point set to what ideas students 

had about themselves and mathematical education. Seven themes were 

analysed: fun or boring, what is mathematic, believe in own ability, 

mathematic is... ceremonious or creative, purpose, emotions and dynamic or 

constant identity in mathematical education. 

The main conclusion showed that students answers could be connected 

to two or more themes. Most students wrote that something was fun or 

boring in mathematic and half of the participants changed their choice for 

the second time. The research equipment was simple and easy to use and 

gave some information about students mathematical identity. 
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1 Inngangur 

Hvatar nemenda til náms geta verið fjölbreyttir. Það sama gildir um 

nemendur í stærðfræðinámi. Í grunnskóla er stærðfræði skyldunámsgrein og 

þurfa allir nemendur að stunda hana. Hvernig hver og einn nemandi kemur 

síðan inn í kennslustund í stærðfræði og hvernig hann vill takast á við hana 

getur verið mismunandi eftir því hvert viðhorf hans er til stærðfræðináms. 

Það má segja að allir nemendur eigi sitt hlutverk innan kennslustofu og þau 

geta verið ólík eftir því hvaða námsgrein þeir leggja stund á. En hvað er það 

sem mótar hlutverk nemenda? Nemendur mæta inn í kennslustofuna með 

mismunandi væntingar. Sumir koma inn fullir af áhuga og jákvæðni meðan 

aðrir eru áhugalausir og neikvæðir og svo eru þeir sem eru þarna á milli. Í 

vettvangsnámi mínu hef ég orðið vör við það að nemendur sem mæta fullir 

áhuga eru ekki margir. Þegar ég segi fullir áhuga þá er ég að hugsa til þeirra 

sem hafa brennandi áhuga á stærðfræði og sýna það í orði og verki. Flestum 

þeirra sem eru fullir áhuga gengur vel í stærðfræðinámi og eru jafnvel komnir 

lengra í námsefninu en aðrir nemendur. Þessir nemendur geta haft ólíkan 

bakgrunn. Þeir geta ýmist verið frá því að vera hæglátir og yfir í að vera 

fyrirferðarmiklir. Margir þeirra hafa mikla trú á sjálfum sér og getur sú trú 

eflst þegar þeir finna villur í námsbókum sínum sem kennari hefur ekki tekið 

eftir. Þeir þora að koma þessum skilaboðum til kennarans í stærðfræði en í 

öðrum kennslustundum, eins og til dæmis í samfélagsfræðikennslustund þar 

sem þeir eru ef til vill ekki jafn öruggir með sjálfa sig, stíga þeir síður fram ef 

þeir hafa athugasemdir við svörin. Þeir breyta því hegðun sinni milli 

námsgreina þar sem í annarri námsgreininni eru þeir öruggir með sjálfa sig 

en í hinni námsgreininni draga þeir sig inn í skelina sína.  

Nemendur sem eru áhugalausir um nám í stærðfræði geta verið af öllum 

getustigum. Ég hef til dæmis upplifað nemanda sem gerði ekki nokkurn 

skapaðan hlut í kennslustundum en þegar maður ræddi við hann hafði hann 

mikinn skilning og hann fékk aldrei lægra en 9,5 á prófi. Nemendur sem eru 

klárir í stærðfræði en með öllu áhugalausir um námið þyrftu mögulega að fá 

meiri örvun. Kennari þarf því að huga betur að námsefni þeirra og velja það 

námsefni sem getur höfðað til þeirra og vakið áhuga þeirra. Jafnvel væri hægt 

að aðlaga það námsefni sem hann hyggst nota og leggja það fyrir á 

fjölbreyttan hátt til að vekja athygli allra, einnig þeirra sem virðast 

áhugalausir. Þá geta nemendur sem eru áhugalausir um nám í stærðfræði 
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einnig verið það því þeim gengur ekki vel að skilja námsefnið. Það er því flókið 

fyrir kennara að átta sig á þeim þáttum sem hann þarf að taka tillit til þegar 

hann skipuleggur kennslu. 

Það er misjafnt hversu mikið nemendur spyrja. Þeir sem spyrja mest og 

finnst skemmtilegt að velta fyrir sér námsefninu og ræða um það eru samt 

ekki endilega þeir sem hafa hæstu einkunn. Það getur verið hver sem er inni 

í kennslustofunni. Hér tel ég að mikilvægt sé fyrir kennara að ná að grípa 

spurningar sem geti haft eitthvert markmið fyrir kennsluna og nám nemenda 

(Bishop, 2012). Með því að spyrja á móti áhugavekjandi spurningar er hægt 

að draga nemendur í skemmtilegar og lærdómsríkar hugleiðingar sem 

tengjast námsefninu. Þessar spurningar geta orðið til þess að fá nemendur til 

að velta fyrir sér markmiði og tilgangi stærðfræðikennslu og jafnvel orðið til 

þess að vekja upp áhugahvöt hjá þeim. 

Þættir sem hafa áhrif á það hverjir nemendur eru og hvernig þeir haga sér 

innan kennslustofunnar er eitthvað sem kennari þarf að hafa í huga. Ef 

kennari hefur þekkingu á þessum þáttum og er meðvitaður um þá getur hann 

betur tekist á við atburði sem verða í kennslustofunni (Leatham og Hill, 2010). 

Þannig væri mögulega hægt að koma í veg fyrir eða draga úr óþarfa 

árekstrum. Þá væri hægt að nýta þekkinguna til að finna aðrar leiðir og stutt 

þannig sem flesta nemendur í námi (Black, Williams, Hernandez-Martinez, 

Davis, Pampaka og Wake, 2010). En hvað er það sem gerir okkur að þeim sem 

við erum? Hvernig er hægt að skoða hvað það er sem mótar okkur og hefur 

áhrif á það sem við gerum og segjum?  

Sjálfsmynd er það hvernig einstaklingur sér sjálfan sig og endurspeglar 

það út í samfélagið og hún mótast af okkur sjálfum og umhverfi okkar 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009). Þeir sem hafa sterka og jákvæða sjálfsmynd 

eru öruggari með sig og þora frekar að vera þeir sjálfir meðan þeir sem hafa 

veika eða neikvæða sjálfsmynd treysta sér síður til að vera þeir sjálfir. Ef 

kennari leggur sig fram við að þekkja sjálfsmynd nemenda gæti verið 

möguleiki á að hann geti betur náð til allra nemenda og skipulagt kennslu og 

nám þeirra þannig að allir hafi möguleika á að efla sig og njóta þess að vera í 

námi. 

Hugmyndin í þessari ritgerð var að skoða hvaða hugmyndir nemendur 

hafa um sjálfa sig sem stærðfræðinemendur og að þróa verkfæri sem kennari 

gæti nýtt sér til að komast að hvaða hugmyndir nemendur hafa um 

stærðfræðinám. Þetta verkfæri gæti síðan gagnast kennara í að leita leiða til 

að efla nemendur í námi. Í skýrslu um PISA könnun sem gerð var árið 2012 

kom fram að jákvæð þróun hefur orðið á viðhorf og hvatningu nemenda til 

stærðfræðináms í íslenskum skólum frá árinu 2003 til 2012. Í því felst meðal 
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annars að áhugi þeirra á stærðfræði hefur aukist, sjálfsmynd þeirra hefur 

batnað og kvíði minnkað. Þá er stærðfræðilæsi á Íslandi mjög svipað 

meðaltali OECD ríkja þar sem Ísland hefur 493 stig en meðaltal OECD ríkja er 

494 (Almar, Ragnar og Júlíus, 2012). Þetta eru áhugaverðar niðurstöður í ljósi 

þess að stærðfræðilæsi íslenskra barna hefur farið hrakandi. Það væri því vert 

að skoða sjálfsmynd nemenda og hvað það er sem mótar hana. 

Það er margt sem mótar sjálfsmynd nemenda í stærðfræði, bæði þættir 

sem viðkoma stærðfræði en einnig aðrir þættir (Aguirre, Mayfield-Ingram og 

Martin, 2013). Í þessari rannsókn var horft frekar til þeirra þátta sem beinast 

að stærðfræðinámi. Greina á hvaða hugmyndir nemendur gefa af sjálfum sér 

sem stærðfræðinemendur. Þær voru síðan skoðaðar með tilliti til og tengdar 

við hugmyndir og rannsóknir á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi. Þá var 

rætt um mikilvægi þess að kennari hafi þekkingu á sjálfsmynd nemenda og á 

sjálfum sér til að geta eflt sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga allir nemendur að hafa jöfn tækifæri til 

náms (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Með því að skoða 

sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi getur kennari nýtt sér þekkingu á 

henni til að leita leiða til að auka fjölbreytni í kennsluháttum með nemendur 

í huga og þannig aukið námsmöguleika þeirra.  

Markmiðið með verkefninu var að skoða sjálfsmynd nemenda í stærð-

fræðinámi á Íslandi og hvernig kennari geti með þekkingu á henni haft 

möguleika á að aðlaga kennsluhætti þannig að sem flestir nemendur eigi 

möguleika á því að efla sjálfsmynd sína í stærðfræði og verða öruggari með 

sig og líða betur í stærðfræðinámi. Með því að skoða sjálfsmynd nemenda í 

stærðfræðinámi og vinna út frá þekkingu á henni þegar kennsla er skipulögð 

getur kennari ekki aðeins fengið nemendur til að þróa með sér hæfileika og 

hugtakaskilning í stærðfræði heldur einnig fengið þá til að sjá sjálfa sig sem 

réttmæta og öfluga þátttakendur í stærðfræðinámi (Aguirre o. fl., 2013). Með 

þekkingu á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi er mögulega hægt að átta 

sig á hvers vegna sumir hafa jákvæða en aðrir neikvæða sjálfsmynd í 

stærðfræðinámi. Einnig er hægt að skoða hvort sjálfsmynd í stærðfræðinámi 

sé breytileg eftir því hvaða viðfangsefni er verið að fást við og í hvaða 

umhverfi viðfangsefnið fer fram í (til dæmis er dagur eða kvöld, hópavinna 

eða einstaklingsvinna, mánudagur eða fimmtudagur og svo framvegis). Með 

þekkingu á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi getur kennari skilið betur 

þá námsörðugleika sem nemendur búa við (Riccio, 2014) og aðlagað 

starfshætti sína þannig að allir nemendur fái tækifæri á að efla sjálfsmynd 

sína í stærðfræðinámi og verða virkari þátttakendur í námi sínu. Kennari ætti 

ekki að þurfa að nota sjálfsmynd nemenda til að búa til nýtt námsefni heldur 
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getur hann skoðað námsefni og mótað viðfangsefni eftir því hvað fellur best 

að sjálfsmynd nemenda og auka þannig námstækifæri þeirra. 

Sjálfsmynd nemenda í íslenskum grunnskólum hefur lítið verið rannsökuð 

og helst má nefna PISA könnun. Þessi rannsókn fjallar um sjálfsmynd 

nemenda og sjónarhorninu beint að stærðfræðinámi þeirra. Þá er rætt um 

hvernig það getur gagnast kennara að þekkja sjálfsmynd nemenda. Leitast 

var við að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

1.  

a. Hvaða mynd draga nemendur upp af sjálfum sér sem 

námsmenn í stærðfræðinámi? 

b. Er sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi stöðug eða 

breytileg? 

2. Hvernig getur þekking kennara á sjálfsmynd nemenda í stærðfræði-

námi gagnast honum í starfi?
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2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. identity) er hluti af því hver við erum og hvaðan við komum. 

Sjálfsmynd er það hvernig einstaklingur sér sjálfan sig. Hann endurspeglar 

það út í samfélagið og mótast sjálfsmyndin af einstaklingnum sjálfum og 

umhverfi hans (Lightfoot o. fl., 2009). Þeir einstaklingar sem hafa jákvæða 

sjálfsmynd geta verið öruggari með sig og þorað frekar að vera þeir sjálfir 

meðan þeir sem hafa neikvæða sjálfsmynd geta verið óöruggari og þorað 

síður að vera þeir sjálfir. Það er margt sem hefur áhrif á sjálfsmynd 

einstaklinga og hafa margir skoðað það og birt sína skilgreiningu fyrir 

sjálfsmynd. Þó skilgreiningarnar séu orðaðar á mismunandi hátt og ólíkir 

þættir dregnir fram þá eru höfundar þeirra allir sammála um að þekking á 

sjálfsmynd einstaklinga geti komið að gagni.   

Stentoft og Valero (2009) segja meðal annars að sjálfsmynd geti gefið í 

skyn hvað í námi skiptir nemendur máli og hvað þeim finnist merkingarbært. 

Námið verði síðan að atburðarás sem getur leitt til þess að sjálfsmynd þeirra 

þróist. Það er til dæmis hægt að skoða sjálfsmynd nemenda í ákveðnum 

aðstæðum og greina hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á nemendur sem 

síðan gætu haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Kennari gæti síðan nýtt sér þessa 

þekkingu á sjálfsmynd nemenda og áhrifaþáttum á þá til að kynnast 

nemendum betur og skipulagt nám þeirra þannig að allir hafi betri möguleika 

á að efla sig, bæði sem námsmenn en einnig sem einstaklingar í samfélagi. Þá 

getur þekking á sjálfsmynd nemenda gert kennara kleift að skipuleggja 

kennslustofuna og kennslu þannig að sem flestum líði vel.  

2.1 Skilgreining á sjálfsmynd 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir „Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að 

átta sig á sjálfum sér og öðrum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Ekki er til ein rétt skilgreining á sjálfsmynd og hefur mörgum verið 

varpað fram. DuBois, Felner, Brand og George (1999) hafa bent á að 

sjálfsmynd sé óstöðug og geti birtingarmynd hennar því verið breytileg og þá 

skipti máli við hvaða aðstæður hún er skoðuð. Umhverfi einstaklinga getur 

haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og tíminn sem hún er skoðuð á getur einnig haft 

áhrif. Af þessum orðum DuBois og félaga má því draga þá ályktun að vegna 

þess að sjálfsmynd er breytileg og vegna þess að hún er skoðuð í mismunandi 

aðstæðum þar sem lögð er áhersla á ólíka þætti séu þær hugmyndir um 
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skilgreiningar á sjálfsmynd fjölbreyttar. Einnig taka hugmyndir um 

skilgreiningu mið af því hvort verið sé að skoða einstaklinga eða hópa. 

Hver einstaklingur hefur sína eigin sjálfsmynd. Sumir rannsakendur sem 

eru að skoða hóp af einstaklingum beina sjónum að hópnum sjálfum og setja 

fram staðalímyndar sjálfsmynd fyrir alla einstaklingana í hópnum (Bishop, 

2012). Þær geta síðan haft áhrif á einstaklinga og hvernig þeir meðtaka þær 

upplýsingar sem þeim berast um það hvernig þeir eigi að vera eða haga sér. 

Velja þeir að haga sér í takt við þær upplýsingar sem þeim er sagt að þeir 

tilheyri eða hafna þeir þeim? Sem dæmi má nefna að til er goðsögn um að 

drengir séu betri í stærðfræði heldur en stúlkur. Þessi goðsögn verður því 

hluti af því að mynda sjálfsmynd drengja og stúlkna í stærðfræði. Drengir 

gætu tekið þessari goðsögn á þann veg að þeir væru í öllum tilfellum betri en 

stúlkur í stærðfræði og gætu litið svo á að stúlkur kynnu ekkert í stærðfræði. 

Stúlkur gætu tekið því sem að þær ættu ekki að kunna stærðfræði og það 

væri allt í lagi því drengir ættu hvort eð er að vera betri í stærðfræði en 

stúlkur. En stúlkur gætu einnig tekið gagnstæða afstöðu til þessarar 

goðsagnar og ákveðið að afsanna hana og eflst í því að verða betri 

stærðfræðinemendur. Goðsögn sem þessi verða hluti af sjálfsmynd drengja 

og stúlkna hvort sem þau trúa á hana eða ekki þar sem þau eru ýmist að reyna 

að sanna eða afsanna hana (Bishop, 2012).  

Þegar sjálfsmynd einstaklinga er skoðuð þarf að hafa í huga að allir 

einstaklingar eru ólíkir og þeir sem eru til dæmis af sama kynþætti eða af 

sama kyni búa ekki yfir staðalímyndaðri sjálfsmynd (Stentoft og Valero, 

2009). Það er því ekki hægt að líta á einstakling og ákveða að af því hann sé 

svartur þá geti hann ekki lært stærðfræði eða að af því að hann sé asískur að 

þá sé hann mjög klár í stærðfræði. Sjálfsmynd er samin í félagslegum 

aðstæðum. Atburðir sem áður hafa átt sér stað í lífi einstaklingsins hafa áhrif 

á hvernig unnið er úr nýjum upplýsingum og hvernig hann mun taka þátt í 

samfélaginu (Bishop, 2012). Þegar sjálfsmynd einstaklings er skoðuð þarf því 

að hafa í huga sögu einstaklingsins og umhverfi sem hann hefur alist upp í, 

hverjir það eru sem hafa áhrif á hann og hver afstaða hans til upplýsinga sem 

honum berast um hver hann eigi að vera sé. Það eru því frekar aðstæður í 

kringum einstaklinginn sem hafa áhrif á hver sjálfsmynd hans verður heldur 

en hvert útlit hans er. 

Sfard og Prusak (2005) setja fram þá hugmynd að sjálfsmynd sé 

samansafn af sögum um einstakling, það er að sögur sem einstaklingur gefur 

af sjálfum sér verði hluti af sjálfsmynd hans. Það að fá nemanda til að segja 

sögur af sjálfum sér gæti  orðið til þess að hægt sé að greina eða gefa sér 

hugmynd um hvaða sjálfsmynd hann hefur. Í rannsókn Sfard og Prusak (2005) 
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voru skoðaðir mismunandi hvatar nemenda til náms og það tengt við 

sjálfsmynd þeirra. Annar hópurinn samanstóð af nemendum sem áttu heima 

fyrir í landinu (Ísrael) en hinn hópurinn samanstóð af innflytjendum 

(Sovétríkin). Algengt viðhorf meðal heimamanna var að þeir lærðu 

stærðfræði til að eiga betri möguleika á að komast í frekara nám, til dæmis í 

háskóla. Þeir höfðu ekki fyrirfram gefnar hugmyndir um hvað þeir vildu læra 

heldur voru opnir fyrir breytingum. Innflytjendur hölluðust frekar að því að 

þeir væru að læra stærðfræði til að komast í ákveðið nám og til að komast í 

námið yrðu þeir að leggja mikið á sig (Sfard og Prusak, 2005). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna  að bakgrunnur nemenda getur haft áhrif á hvaða 

sjálfsmynd þeir þróa með sér þar sem heimamenn voru meira í að hafa opna 

möguleika og að sjálfsmynd þeirra gæti þróast á meðan þeir upplifðu og 

öfluðu sér frekari þekkingar. Á meðan voru innflytjendur fastir í ákveðnum 

hlutverkum og höfðu ákveðið markmið sem þeir stefndu að og það myndaði 

allar þeirra skoðanir. 

Sjálfsmynd hefur áhrif á hvort og hvernig við tökum þátt í samfélaginu 

(Bishop, 2012). Sem dæmi má nefna að í rannsókn Bishop þar sem samtal 

milli tveggja stúlkna var skoðað lýsti önnur stúlkan sambandinu á milli þeirra 

á þann hátt að hin stúlkan væri klár í stærðfræði en hún sjálf væri heimsk. Í 

rannsókn Bishop (2012) fóru þessar stúlkur í þau hlutverk sem lýst er hér, það 

er önnur tók af skarið og var sú sem hafði þekkingu á stærðfræði og sýndi það 

í verki meðan hin hélt sig til baka og hafði ekki trú á að hún gæti leyst 

viðfangsefnin. Önnur stúlkan hafði því þróað með sér jákvæða sjálfsmynd í 

stærðfræði meðan hin hafði þróað með sér neikvæða eða óæskilega 

sjálfsmynd. Nemendur geta myndað jákvæða sjálfsmynd á einu sviði en 

neikvæða á öðru. Það eru margir fjölbreyttir þættir sem koma að því að móta 

sjálfsmynd nemenda, bæði jákvæðir og neikvæðir. Þeir hafa það samt allir 

sameiginlegt að vera áhrifavaldar á nemendur.  

Í rannsókn Black og fleiri (2009) var viðtal við nemendur greint með tilliti 

til sjálfsmyndar. Þar segir: 

I: Svo hvernig getur þú lýst hefðbundinni stærðfræði-

kennslustund í grunnskóla? 

M: ... það var eiginlega alveg eins og í framhaldsskóla, en í 

framhaldsskóla er erfiðara. En ég hef alltaf haft gaman af 

áskorunum í stærðfræði og þannig. 

I: Myndirðu segja að stærðfræði væri erfið eða áskorun? 
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M: Það er áskorun, það er ekki erfitt. Mér finnst það áskorun, 

eins og skemmtileg áskorun. (Black og fleiri, 2009, bls. 62–63) 

Þarna kemur í ljós jákvætt viðhorf til stærðfræði. Það leiðir til þess að 

nemandinn hafði þróað með sér jákvæða sjálfsmynd sem var leiðandi í þessu 

tilfelli (Black og fleiri, 2009). Örlitlar breytingar á námi og högum nemandans 

gætu þó haft áhrif á hann og sjálfsmynd hans í stærðfræði gæti breyst við 

það. 

Stentoft og Valero (2009) setja fram hugmynd um að fjalla um sjálfsmynd 

sem sjálfsmynd-í-framkvæmd (e. identities-in-action). Sjálfsmynd-í-

framkvæmd er þegar einstaklingar ræða saman og þróun í samræðunum 

verður til þess að breyting á sér stað í sjálfsmynd þeirra. Hver sjálfsmynd 

einstaklings hefur ákveðinn ramma þar sem einstaklingur hefur ákveðna 

hegðun, hugsun og lærdóm. Þegar sjálfsmynd breytist hefur það áhrif á þessa 

þætti og hegðun, hugsun og lærdómur einstaklings eru nú orðin önnur. Sfard 

og Prusak (2005) eru á sama máli og Stentoft og Valero og segja að sjálfsmynd 

sé kölluð fram í ákveðnum aðstæðum, það sé stöðugt verið að semja hana og 

styrkja í gegnum félagsleg samskipti. Þá segir Bishop (2012) að það hvað 

einstaklingar segja og gera verður hluti af og myndar sjálfsmynd þeirra. 

Bishop bendir þó á að sjálfsmynd sem birtist í samræðum þarf ekki endilega 

að vera sönn heldur getur verið um að ræða leikaraskap eða föst hlutverk 

milli einstaklinga. Þar mætti nefna að ef samband milli vina er þannig að 

annar hefur alltaf séð um að tala að þá sé hinn ekki endilega hlédrægur 

heldur hefur samband þeirra á milli þróast á þann hátt að annar vinurinn sjái 

alltaf um að tala. 

Hugtakið sjálfsgeta (e. self-efficacy) sem Bandura setti fram felur í sér að 

hafa trú á sjálfum sér. Einstaklingur sem hefur ekki trú á sjálfum sér 

framkvæmir ekki það sem hann langar til að gera en heldur að hann geti ekki 

og getur því ekki tileinkað sér eiginleika verknaðarins (Bandura, 1977). Því má 

ætla að einstaklingur sem hefur trú á sjálfum sér sé líklegri til að reyna frekar 

að ná markmiðum sem hann stefnir á og gefst síður upp. Jákvæð og heilbrigð 

sjálfsmynd þar sem nemendur hafa trú á sjálfum sér er mikilvægur þáttur 

fyrir þá til að byggja upp á skólagöngu sinni (og út allt lífið), en góð sjálfsmynd 

er grundvöllur fyrir félagsfærni. Með því að taka tillit til þekkingar og færni 

nemenda á þeirra forsendum væri hægt að efla sjálfsmynd þeirra (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013), það er draga fram alla kosti sem 

nemendur búa yfir og vinna með þá. 

Sfard og Prusak (2005) segja að með því að fjalla um sjálfsmynd sé hægt 

að nýta reynslu til að takast á við nýja hluti og skipuleggja framtíðina. Þar sem 
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einstaklingar eru sífellt að verða fyrir nýjum upplifunum sem geta breytt 

áformum þeirra og um leið haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þannig getur 

einstaklingur sem hefur einsett sér að verða fótboltastjarna orðið fyrir 

einhverju eins og að missa ástvin sem getur leitt til þess að skoðanir hans og 

forgangsraðanir breytast. Þessi upplifun hans varð kannski til þess að hann 

fór að skoða og kanna aðra möguleika sem geta leitt hann inn á annan 

starfsvettvang í framtíðinni. Að skoða sjálfsmynd nemenda í námi getur því 

verið gagnlegt þar sem hægt er að skoða og velta fyrir sér hvað það er sem 

hefur helst áhrifa á sjálfsmynd nemenda og mótar hana og nýta sér það til að 

hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

2.2 Sjálfsmynd nemenda í námi 

Í rannsókn Ketonen og Lonka (2013) voru skoðaðir hvernig nokkrir 

áhrifavaldar höfðu áhrif á námsáhuga nemenda. Þættir sem voru skoðaðir 

voru þreyta, lítill áhugi, frestun á verkefnum, skortur á skipulagi og bjartsýni. 

Nemendum sem tóku þátt var skipt upp í þrjá hópa eftir því hvert viðhorf 

þeirra var til náms. Hóparnir voru eftirfarandi: nemendur sem voru óvirkir (e. 

dysfunctional), nemendur sem lögðu sig fram (e. committed) og nemendur 

sem voru áhyggjulausir (e. unstressed). Óvirkir nemendur komu verst út með 

tilliti til neikvæðu þáttanna. Nemendur sem lögðu sig fram voru þreyttir og 

skorti skipulag en náðu samt góðum árangri, frestuðu síður verkefnum og 

voru hæfilega bjartsýnir. Áhyggjulausir nemendur voru bjartsýnastir. Þeir 

voru minnst þreyttir og skorti síður skipulag heldur en þá í hinum tveimur 

hópunum. Þeir voru aftur á móti áhugalausastir. Nemendur sem lögðu sig 

fram voru með hæsta meðaltalið og minnstu dreifinguna (M=3.77, SF=.65), í 

kjölfarið fylgdu áhyggjulausir nemendur (M=3.65, SF=.78) og neðstir voru 

óvirkir nemendur (M=3.36, SF=.83). Ekki var þó marktækur munur milli hópa 

(Ketonen og Lonka, 2013). Þrátt fyrir að ekki sé marktækur munur á milli hópa 

má sjá að óvirkir nemendur, sem eru að skora hærra á neikvæðum þáttum 

heldur en hinir hóparnir hafa lægra meðaltal. Það er því mikilvægt að efla 

nemendur í námi og gera þá virka með því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd 

hjá þeim til að hjálpa þeim að eiga möguleika á að efla sig í námi. Eitt þarf að 

hafa í huga þegar efla á sjálfsmynd nemenda en það er að væntingar þeirra 

verði ekki óraunhæfar. Nemandi sem býr yfir getu til að fá fimm í könnun má 

ekki trúa því að hann fái tíu. Þá eru væntingar hans orðnar óraunhæfar og 

mögulega yrði hann fyrir vonbrigðum þegar hann sæi einkunn sína. 

Sömuleiðis þá þarf að gæta þess að nemandi sem hefur getu upp á tíu í 

könnun telji sig fá í mesta lagi sex. Eins og fram kom í rannsókn Black og fleiri 

(2009) þar sem nemandi taldi sig í upphafi hafa þekkingu og vald á 

námsefninu en þegar leið á námskeiðið sagði nemandinn sig úr námskeiðinu. 
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Ástæðu þess sagði hann vera „... Það var svo margt sem ég hefði átt að læra 

í GSCD sem ég gat ekki notað því ég vissi ekki hvernig átti að nota það í 

tölfræði og það dró mig niður og það hefði tekið mig þrisvar sinnum lengri 

tíma að komast á sama stað og allir hinir og ég hafði ekki tíma til þess vegna 

þess að ég þurfti að fá betri einkunnir svo ég ákvað að geyma þetta í bili“ 

(Black og fleiri, bls. 63). Þarna taldi nemandi sig hafa þekkingu og vald til að 

geta tekið námskeið vegna áhuga síns en síðar kom í ljós að hann skorti 

þekkingu og vald á námsefninu. Þarna hefði þekking nemandans á sinni eigin 

sjálfsmynd getað hjálpað honum að taka upplýstari ákvarðanir. Þá getur verið 

gagnlegt að skoða hvaða þættir það séu sem verða þess valdandi að 

nemandinn trúi því að honum muni ganga illa og vinna í því að efla trú hans 

á sjálfum sér. Það er því ekki eingöngu mikilvægt að efla sjálfsmynd nemenda 

heldur einnig að viðhalda henni og hjálpa þeim að gera raunhæfar kröfur til 

sjálfra sín. 

Nemendur eru breiður hópur einstaklinga sem allir hafa mismunandi 

þarfir og búa yfir mismunandi getu. Nemendur vilja fá að vera virkir 

þátttakendur í námi sínu (Ares og Gorrell, 2002). Með því að gera þá virka 

þátttakendur í námi sínu skapast möguleikar á að efla sjálfsmynd þeirra 

(Aguirre o. fl., 2013). Nemendur sem fá að taka þátt í ákvarðanatöku geta 

komið með hugmyndir um hvernig þeir sjá og vilja gera hlutina og fá því að 

gera það sem þeim finnst skemmtilegra. Þannig mætti því vekja upp áhuga 

hjá þeim en áhugi er einn af þeim þáttum sem geta haft áhrif á mótun 

sjálfsmyndar. Aðra þætti sem gætu haft áhrif á mótun sjálfsmyndar væri 

einnig hægt að efla með því að gera þá að virkum þátttakendum. Til dæmis 

með því að efla trú á eigin getu, þar sem nemendur þurfa að þora að segja 

frá og standa með því sem þeir segja hvort sem það er rétt eða rangt. 

Ýmislegt í umhverfi nemenda getur haft áhrif á sjálfsmynd þeirra eins og til 

dæmis truflanir líkt og hávaði eða umgangur. Þá geta tilfinningar nemenda til 

námsgreina orðið hluti af því sem hefur áhrif. Það hvort nemendur bera 

jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar til námsgreina mun endurspeglast í 

sjálfsmynd þeirra (Bishop, 2012).  

Í rannsókn Boaler og Greeno (2000) eru svör nemenda greind með tilliti 

til sjálfsmyndar. Þar kemur í ljós að sumir nemendur sjá stærðfræði sem 

einhæfa námsgrein og segja að það sé ekki skapandi eða að þeir hati það og 

þeir séu frekar fyrir námsgreinar eins og sögu. Þarna hafa nemendur þróað 

með sér neikvætt viðhorf til stærðfræði sem verður hluti af sjálfsmynd þeirra. 

Aðrir nemendur hafa andstæða skoðun á stærðfræði og sjá dýptina í 

námsgreininni þar sem þeir eru að takast á við viðfangsefni og kryfja þau til 

mergjar á meðan þeir sjá sögu sem að muna eftir atburðum og ártölum. Þeim 
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finnst því skemmtilegra í stærðfræði (Boaler og Greeno, 2000). Þessa þætti 

ásamt fleirum er því vert að skoða þar sem þeir hafa allir áhrif á nemendur. 

Sjálfsmynd er viðkvæm og óstöðug (Stentoft og Valero, 2009), það er hún 

er stöðugt að verða fyrir áreiti af umhverfinu og getur því auðveldlega breyst. 

Einstaklingar geta því haft eina sjálfsmynd í ákveðnum aðstæðum en hún 

getur síðan verið önnur þegar aðstæður eru aðrar. Í námi er sjálfsmynd 

nemenda í stöðugri togstreitu þar sem skörun verður á sjálfsmynd þeirra og 

námi. Nemendur eru að öðlast nýja þekkingu og reynslu og þurfa að ákveða 

hvaða nýja þekking og reynsla sé merkingarbær fyrir þá sem getur haft áhrif 

á sjálfsmynd þeirra (Stentoft og Valero, 2009). Sem dæmi má nefna nemanda 

í rannsókn Boaler og Greeno (2000) þar sem hann segir: „Áður fyrr elskaði ég 

stærðfræði, en núna er eins og ég vilji vera viss um að ég velji ekki frekari 

stærðfræði eða álíka námsgreinar þar sem það er farið að vera svo mikil 

keppni, það er svo skrítið ... Það er eins og ég hafi misst áhugann ...“ (bls. 

187). Eftir því sem við lærum meiri stærðfræði fer hún oft að flækjast fyrir 

nemendum. Þá geta þeir sem hafa átt auðvelt með hana á fyrri stigum 

skólagöngu og töldu sig góða námsmenn í stærðfræði farið að efast um sig 

þegar lengra er komið í námi og sjálfsmynd þeirra verður aðlöguð að nýjum 

skoðunum. 

Sjálfsmynd í námi getur skipt sköpum fyrir þá sem vilja komast út úr þeirri 

staðalímyndaðri sjálfsmynd sem þeim hefur verið sköpuð og yfir í að mynda 

sína eigin sjálfsmynd (Sfard og Prusak, 2005). Nemandi sem hefur verið 

úthlutað af sjálfum sér eða öðrum að vera klár í stærðfræði og fljótur að leysa 

viðfangsefni getur til dæmis orðið fyrir því að verða undir ákveðinni pressu 

að standa sig alltaf og mega aldrei slaka á því aðrir hafa ákveðið að hann geti 

leyst öll viðfangsefni. Þarna væri hægt að nýta þekkingu á sjálfsmynd 

nemenda til að athuga hvort hann vilji búa yfir þessari sjálfsmynd eða hvort 

þessi stöðuga pressa sé að hafa neikvæð áhrif á hann og valda vanlíðan. Þá 

þarf að grípa inn í ferlið og finna leiðir til að bæta það. 

Sfard og Prusak (2005) leggja til að frásögn henti vel til að skoða 

sjálfsmynd í námi. Þær vilja skipta frásögn um einstakling í tvo hópa. Annars 

vegar í raunverulega sjálfsmynd (e. actual identity) og hins vegar í sjálfgefna 

sjálfsmynd (e. designated identity). Raunveruleg sjálfsmynd eru sögur sem 

gerast í alvöru og eru yfirleitt sagðar í nútíð. Til dæmis ég er góð í stærðfræði. 

Sjálfgefin sjálfsmynd eru atburðir sem einstakling langar til að rætist eða 

markmið sem hann stefnir að og er möguleiki á að takist í framtíðinni. Það 

getur verið eins og ef einhver ætlar að verða kennari þá verður það hluti af 

sjálfsmynd hans að vilja það (Sfard og Prusak, 2005). Raunverulega 

sjálfsmyndin er eitthvað sem verður þá hluti af einstaklingum og mun móta 
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hann um alla framtíð og hafa áhrif á ákvarðanir hans. Hún hefur samt sem 

áður tækifæri á að þróast og taka breytingum. Sjálfgefna sjálfsmyndin getur 

þá verið eitthvað sem verður hluti af sjálfsmynd einstaklings en hún getur 

einnig tekið breytingum og fyrri áætlanir geta orðið ómarktækar þegar 

sjálfsmyndin þróast vegna breyttra fyrirætlana. Stentoft og Valero (2009) 

nefna að sjálfsmynd einstaklinga á hvaða tíma og rúmi sem er geti gefið 

upplýsingar um það hvað skiptir máli og er merkingarbært fyrir hann. Það að 

fá nemendur til að segja frá sjálfum sér oft getur því verið gagnlegt til að 

fylgjast með þeim breytingum sem geta átt sér stað í sjálfsmynd þeirra.  

Þar sem stöðugt áreiti er frá umhverfinu er sjálfsmyndin viðkvæm og í 

stöðugri þróun. Einstaklingar í námi eru að öðlast nýja reynslu og þekkingu 

og þurfa að ákveða hvaða reynsla og þekking á að verða hluti af sjálfsmynd 

þeirra, það er því viss skörun sem á sér stað milli sjálfsmyndar og náms 

(Stentoft og Valero 2009). Hvernig nemendum er raðað saman í hópa getur 

meðal annars haft áhrif á hvaða sjálfsmynd þeir eru líklegir til að þróa með 

sér (Bishop, 2012). Það er algengt að nemendur vilji sitja með vinum sínum 

þegar þeir eru að læra. Þeir verða ánægðari og jákvæðari (Boaler og Greeno, 

2000). Hugmyndir nemenda um hverjum þeir vilja vinna með samræmast þó 

ekki alltaf hugmyndum kennara.  

Það að nemendur vilji vinna viðfangsefni með öðrum en kennari heldur 

getur bent til þess sem Leatham og Hill (2010) benda á, en það er að 

nemendur staðsetja sjálfa sig oft annars staðar í námi heldur en aðrir í 

kringum þá. Nemandi getur á yfirborðinu virst rólegur og klár en undir niðri 

er hann kvíðinn og óöruggur með sjálfan sig. Til að komast að þessu gæti verið 

gagnlegt að kynnast nemendum og fá þá til að segja frá sjálfum sér til að geta 

gert sér betur grein fyrir því hver sjálfsmynd þeirra er. Nemendur innan sömu 

kennslustofu með sama kennara kynnast stærðfæðinámi á sama hátt. Samt 

sem áður þróa þeir með sér ólíka sjálfsmynd. Samræður eru því mikilvægt 

verkfæri til að skoða og kynnast sjálfsmynd nemenda (Bishop, 2012). 

Sjálfsmynd í stærðfræði er flókin og margbreytileg (Leatham og Hill, 

2010). Þættir sem geta haft áhrif á sjálfsmynd nemenda í stærðfræði eru til 

dæmis hvar þeir standa sig í stærðfræði, áætlanir, hver samfélagsstaða þeirra 

er, hvert viðhorf þeirra til stærðfræði er og fleira (Aguirre o. fl., 2013). Það 

eru þó fleiri sem hafa áhrif á nemendur. Þegar athugað er hverjir gætu helst 

haft áhrif á sjálfsmynd nemenda í stærðfræði má nefna nemandann sjálfan, 

samnemendur, foreldra/ forráðamenn, kennara og skólayfirvöld. Það eru þó 

fyrst og fremst nemendur sem þurfa að taka ákvarðanir um það hvernig þeir 

vilja haga sér í sínu námi. Nemendur ættu því stöðugt að gangast undir 

sjálfsmat og sjálfsendurskoðun, þar sem þeir eru að skoða hvernig þeim 
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gengur, af hverju og hvað þeir geti gert til að bæta sig, til að eiga betri 

möguleika á því að ná markmiðum sínum í stærðfræðinámi (Malmivouri, 

2006). Ef nemendur eru stöðugt að endurmeta sjálfa sig geta þeir haldið 

áfram að þróast og eflast og mögulega fundið leiðir til að efla sig í námi. 

Þannig eru þeir stöðugt að taka nýjar ákvarðanir eftir því hvernig þeir meta 

sig og geta leitað hjálpar til annarra sem mögulega gætu hjálpað þeim að taka 

skynsamlegar ákvarðarnir. 

Samkvæmt Aguirre o. fl., (2013) og Leatham og Hill (2010) er myndun 

sjálfsmyndar í stærðfræðinámi sú þekking  sem nemendur þróa með sér um 

getu þeirra til að taka þátt og vinna í stærðfræðilegu samhengi og nota þessa 

þekkingu út lífið. Sjálfsmynd í stærðfræðinámi er fjölbreytt og ættu allir að 

eiga möguleika á að geta eflt sína sjálfsmynd. Sjálfsmynd nemenda getur 

verið breytileg eftir því innan hvaða sviðs í stærðfræði þeir eru að vinna. 

Þegar efla á sjálfsmynd nemenda eða viðhalda henni eins og hún er væri hægt 

að horfa til hvaða kostum nemendur búa yfir sem gætu gagnast þeim í 

stærðfræðinámi (Aguirre o. fl., 2013). Próf og heimanám getur verið 

mælikvarði á það hvernig nemendum gengur í stærðfræði (Leatham og Hill, 

2010). Leatham og Hill benda á að það getur verið ýmislegt sem hefur áhrif á 

hvernig nemendur læra, bæði sýnilegir og ósýnilegir þættir. Það getur verið 

gagnlegt að kynna sér þessa þætti þar sem hægt væri að nota þá til að efla 

nemendurna í námi. Þannig ef þeir væru færir í samræðum ætti að leyfa þeim 

að tala við samnemendur um námsefnið, ef þeir væru færir í að nýta tækni 

ætti að leita eftir leiðum fyrir nemendur til að nýta hana við námið. Með því 

að leyfa nemendum að nýta styrkleika sína væri mögulega hægt að efla 

sjálfsmynd þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að stærðfræðikennari eigi 

að skapa aðstæður sem leiði til merkingarbærs náms og að nemendur öðlist 

hæfni í stærðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Enn frekar 

segir í Aðalnámskrá grunnskóla að nemendur eigi að fá tækifæri á því að 

vinna með verkfæri sem geti hjálpað þeim að öðlast skilning á stærðfræði. 

Þessi verkfæri geta verið til dæmis líkön, lestur og frásagnir. 

Svör nemenda við því hvað stærðfræði er geta verið fjölbreytt. Samkvæmt 

Letham og Hill (2010) telja til dæmis sumir að stærðfræði sé eingöngu tölur. 

Það er að stærðfræði sé reikningur og hún sé ekkert notuð utan þess. Svör 

þeirra við því hvenær lögfræðingar nota stærðfræði væru á þá leið að það 

ætti eingöngu við þegar skoða ætti hraða á bíl eða hversu háa upphæð ætti 

að greiða og þess háttar. Aðrir nemendur gætu haft aðra sýn á hvað 

stærðfræði er og í rannsókn Leatham og Hill nefnir einmitt einn nemandi að 

stærðfræði sé að koma auga á mynstur eða hagræða því. Það að lesa bók 

myndi falla undir að koma auga á mynstur en að skrifa ritgerð væri að 

hagræða mynstri (Leatham og Hill, 2010). Þetta eru dæmi um mjög ólíka sýn 
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nemenda á stærðfræði. En Leatham og Hill komust að því að margir 

nemendur hugsa þröngsýnt um stærðfræði og ná ekki að tengja skapandi 

hugsun eða nákvæmni við viðfangsefni. Þetta getur einnig verið hugsun um 

einn námsþátt en nemandinn heimfærir þetta á alla námsgreinina og 

ákvarðar út frá einum litlum hluta af heildar myndinni að hann hafi ekki 

áhuga á að kynnast námsgreininni frekar. Þarna getur þekking á sjálfsmynd 

nemenda komið að góðum notum til að benda nemendum á fjölbreytileika 

stærðfræði og stærðfræðináms . 

Ólíkar væntingar, virkni og þátttaka nemenda í stærðfræði hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra (Boaler, 2002). Nemandi sem er staddur í kennslustofu og 

er óvirkur í kennslunni hefur aðra sjálfsmynd heldur en nemandi sem er 

staddur í sömu kennslustofu og er virkur í kennslunni. Þá geta nemendur sem 

eru óvirkir haft mismunandi ástæður fyrir því að vera óvirkir og þar af leiðandi 

er sjálfsmynd þeirra ólík. Það sama gildir um virka nemendur. Með því að 

rannsaka sjálfsmynd í stærðfræðinámi telja sumir að hægt sé að skilja 

undirstöðu sambands milli einstaklinga og félagslegs umhverfis þeirra (Sfard 

og Prusak, 2005). Þetta kemur meðal annars í ljós í rannsókn Boaler (2002) 

þar sem nemendur í stærðfræðinámi voru skoðaðir í tveimur skólum. 

Stærðfræðinám nemenda í öðrum skólanum fólst í því að leysa viðfangsefni 

sjálfstætt meðan nemendur í hinum skólanum notuðu markvisst samræður í 

námi sínu. Þeir nemendur sem fengu kennslu með samræðum voru 

jákvæðari gagnvart stærðfræði og voru frekar tilbúnir til að bæta við sig meiri 

stærðfræði. Samkvæmt Bishop (2012) þá er einmitt það hvað einstaklingar 

segja og gera sem er hluti af því að mynda sjálfsmynd þeirra. Ef þeir einsetja 

sér að vera jákvæðir og klárir í stærðfræði þá endurspeglast það í sjálfsmynd 

þeirra en ef þeir ákveða að vera neikvæðir og óvirkir þá endurspeglast það í 

sjálfsmynd þeirra. 

Í sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi felst að þeir þurfa að hafa trú á 

eigin getu. Trú á eigin getu felur í sér að einstaklingur tekur að sér 

viðfangsefni sem hann er tilbúinn að takast á við og leggur sig fram við það. 

Samkvæmt Bandura sýna rannsóknir að nemendur sem hafa trú á sjálfum sér 

gangi betur á prófum og að þeim nemendum sem ekki hafa trú á sér gangi 

verr en ætla mætti (Bandura, 1977). Í grein Amalíu, Baldurs og Barkar (2011)  

voru skoðuð tengsl námsárangurs við viðhorf nemenda og foreldra til 

skólagöngu og við félagslegan bakgrunn. Þessi grein er hluti af rannsókn um 

nám og námsumhverfi nemenda í íslenskum grunnskólum. Í greininni er 

fjallað um námsárangur, námsáhuga og félagslegar aðstæður nemenda. Eitt 

af því sem var skoðað var hvort trú á eigin getu hefði áhrif á námsárangur. 

Meðal annars  kom í ljós að trú á eigin getu í 6. bekk hafði jákvæða fylgni við 

námsárangur í samræmdum prófum í 7. bekk, bæði í íslensku og stærðfræði. 
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Þá kom í ljós að trú á eigin getu sé mjög mikilvægur þáttur í námsárangri 

nemenda.  

Í ljósi niðurstaðna Amalíu og félaga (2010) mætti telja að með því að efla 

trú nemenda á eigin getu væri hægt að efla námsárangur þeirra. Í nýlegri 

skýrslu um PISA könnun frá árinu 2012 kemur fram að trú á eigin getu í 

stærðfræði á Íslandi hafi minnkað frá árinu 2003 þó ekki sé marktækur munur 

á því. Á sama tíma hefur stærðfræðilæsi nemenda einnig hrakað eins og sjá 

má á mynd 1 (Almar o. fl., 2012). Samkvæmt skýrslu um PISA 2012 þá nemur 

þessi lækkun á stærðfræðilæsi sem samsvarar hálfu skólaári. Ísland er ekki 

eina landið þar sem stærðfræðilæsi hefur lækkað heldur á það við um öll 

Norðurlöndin. Miðað við þessar niðurstöður er mikilvægt að efla trú 

nemenda á sjálfum sér og efla sjálfsmynd þeirra í stærðfræði.  

Sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi hefur áhrif á hvernig þeir sjá sjálfa 

sig innan kennslustofunnar og hver staða þeirra innan hennar er (Boaler, 

2002). Klárir nemendur í stærðfræði gætu til dæmis haft hátt um sig í 

stærðfræðikennslustundum meðan nemendur sem eru slakir í stærðfræði 

væru hljóðlátir. Þessu gæti svo verið öfugt farið í kennslu í öðrum 

námsgreinum þar sem nemendurnir myndu skipta um hlutverk. Kennari þarf 

að einbeita sér að jákvæðum einkennum nemenda frekar en neikvæðum til 

að efla sjálfsmynd þeirra. Hópur sem samanstendur af nemendum sem búa 

Mynd 1 Stærðfræðilæsi á Norðurlöndum árin 2003, 2006, 2009 og 2012. Mynd 
fengin úr skýrslu um PISA 2012 
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yfir jafnri færni í stærðfræði en hafa ólíka færni á öðrum sviðum geta þróast 

í þá átt að þeir sem hafa til dæmis betra vald á tungumálinu verði hópstjórar 

og láti sínar skoðanir frekar í ljós heldur en þeir sem eru lakari í tungumálinu 

(Aguirre o. fl., 2013). Þrátt fyrir að í þessu dæmi búi allir nemendur yfir 

svipaðri hæfni í stærðfræði þá eru tækifæri þeirra ekki jöfn og þarf kennari 

því að huga vel að því að leita leiða til að jafna tækifæri nemenda á að leysa 

viðfangsefni. Það mætti til dæmis nota stærðfræðiforrit þar sem nemendur 

geta komið sínum skilningi í mynd þannig að aðrir nemendur skilji þá. Þannig 

gætu fleiri nemendur fengið að njóta sín og eflt sjálfsmynd sína í stærðfræði-

námi.  

Í skýrslu um PISA könnun kemur fram að viðhorf og hvatning nemenda til 

stærðfræðináms í íslenskum skólum hafi þróast á jákvæðan hátt frá árinu 

2003 (sjá mynd 2). Auk þess þá hafi Ísland verið við eða fyrir ofan meðaltal 

OCED ríkja í þessum flokki (Almar o. fl., 2012). Spurningarnar í PISA 

könnuninni sem snéru að sjálfsmynd nemenda í  stærðfræði voru á þann veg 

að kannað var hve góðir nemendur töldu sig vera í stærðfræði, hve góðar 

einkunnir nemendur fengu, hve fljótir þeir væru að læra stærðfræði, hvort 

Mynd 2 Þróun á viðhorfi til stærðfræðináms frá árinu 2003 til 2012. Mynd fengin 
úr skýrslu um PISA 2012 
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þeir teldu að stærðfræði væri eitt af þeirra bestu námsgreinum og hvort þeir 

skildu erfiðasta efnið í stærðfræði. Þessum spurningum áttu nemendur síðan 

að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru. Ef mynd 2 er skoðuð má 

sjá að sjálfsmynd nemenda hefur aukist á milli áranna 2003 og 2012. Trú 

nemenda á eigin færni hefur örlítið lækkað en kemur út svipað og árið 2003. 

Samkvæmt Hjalta og Berki (2010) þá er trú á eigin getu oft flokkuð sem einn 

af undirflokkum sjálfsmyndar. Mynd 2 gefur það til kynna að sjálfsmynd og 

trú á eigin getu hafi haft svipað gildi árið 2003 en þróun þess til ársins 2012 

hefur verið á þá leið að bilið milli þeirra hefur aukist og kemur sjálfsmynd 

nemenda í stærðfræði betur út heldur en trú á eigin getu. Þetta verður að 

teljast áhugavert. Sjálfsmynd er flókið samspil fjölbreyttra þátta og því mætti 

ætla að aðrir þættir hennar hafi styrkst. Þá gæti þetta skýrst vegna þess að 

sjálfsmynd nemenda var eingöngu skoðuð út frá því hversu góðir þeir teldu 

sjálfa sig í stærðfræði en engir aðrir þættir sjálfsmyndar voru skoðaðir með. 

Það að sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi er að styrkjast eru jákvæðar 

fréttir þrátt fyrir að stærðfræðilæsi þeirra hraki milli ára.  

Nemendur geta verið fljótir að mynda sér skoðanir út frá því hvernig þeim 

líður. Þeir líta á stærðfræðinám sem eitthvað sem þeir verði að gera í 

kennslustundum og ef þeir verða fyrir neikvæðri upplifun í kennslustundinni 

eða eiga erfitt með að skilja hugtak vilja þeir kenna stærðfræðináminu um. 

Þeir eru búnir að ákveða að þetta sé stærðfræðináminu að kenna og geta ekki 

séð stærðfræðina frá öðrum sjónarhornum (Leatham og Hill, 2010). Með því 

að fá nemendur til að segja frá hvað þeim finnst um stærðfræði er hægt að 

hjálpa þeim sjálfum og kennurum að átta sig á hvaða sjálfsmynd nemendur 

hafa í því viðfangsefni (Bishop, 2012). Þetta er mikilvægt fyrir kennara að hafa 

í huga og vinna að því að koma í veg fyrir neikvæða upplifun nemenda í 

kennslustund til að mynda eða viðhalda jákvæðri upplifun í stærðfræðinámi. 

2.3 Þekking kennara á sjálfsmynd nemenda í stærðfræði 

Eitt af markmiðum í stærðfræðimenntun er að efla nemendur í að vilja takast 

á við krefjandi viðfangsefni í stærðfræði og sjá gildi þess (Bishop, 2012). Til 

að efla sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi er hægt að skoða hvaða hæfni 

þeir búa yfir og nýta þá þekkingu þegar nám er skipulagt. Í umfjöllun o. fl.  

(2013) er stærðfræðileg hæfni nefnd sem góð leið til að stuðla að 

ígrunduðum og réttmætum starfsháttum í stærðfræðikennslu hjá kennurum 

og að þannig sé hægt að þróa jákvæða sjálfsmynd meðal nemenda. Með því 

að fá að nota stærðfræðilega hæfni sína geta nemendur fengið jafnari 

tækifæri á að sýna hvað þeir geta í stærðfræðinámi. Margir nemendur upplifa 

stærðfræðikennslu á þann hátt að um töflukennslu sé að ræða, sjálfstæða 
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vinnu nemenda og/ eða að kennari gengur á milli og aðstoði nemendur eftir 

þörfum. Þá er mikil áhersla á að klára námsbækur og reikningur er í 

aðalhlutverki (Guðbjörg og Ólöf, 2011). Það að fjöldi nemenda upplifi og eigi 

minningar um stærðfræðinám á þann hátt sem hér er nefnt getur verið gott 

að vera meðvitaður um og reyna að koma í veg fyrir það. Það þarf samt ekki 

að vera að þetta sé raunin í stærðfræðikennslu og að kennari hafi allt aðra 

upplifun af kennslunni heldur en nemendur. Ef sjálfsmynd nemenda er 

skoðuð væri hægt að nýta þekkingu á henni til að auka fjölbreytileika í 

kennslu og koma í veg fyrir að kennsla verði einhæf. En með því að skoða 

hver hvatning nemenda til náms er væri hægt að einstaklingsmiða og fara 

viðeigandi leiðir í kennslu og stærðfræðinámi (Black og fleiri 2009). 

Í stærðfræðinámi eru nemendur að læra að fara rétt með og verða öruggir 

í notkun á stærðfræðilegri hugsun. Þeir eru að efla stærðfræðilega hæfni sína 

til að hafa betri yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni. Kennari velur 

viðfangsefni sem hann vill nýta við kennslu og þarf að huga að því að þau séu 

fjölbreytt og meta flesta þætti í hæfni nemenda (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013). Kennari þarf að finna leiðir til að hjálpa nemendum að 

ná þessum hæfniviðmiðum á uppörvandi og jákvæðan hátt. Hlutverk kennara 

er fjölþætt og eitt af þeim er að sjá til þess að nemendur fái viðeigandi 

tækifæri sem bjóða upp á góða námsmöguleika. Kennari getur með því að 

skoða hvaða hugmyndir nemendur hafa um stærðfræðinám, hvernig þeir 

skilja stærðfræði og hvaða leiðir þeir vilja fara til að læra hana, nýtt sér 

hugmyndir þeirra til að aðlaga og bæta kennslu sína á þann hátt að 

námsmöguleikar nemenda aukist (Guðbjörg og Ólöf, 2011). Það þýðir ekki að 

allir nemendur eigi að vera snillingar í stærðfræði heldur að þeir geti  átt 

möguleika á að halda áfram að efla þekkingu sína og færni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er mikil áhersla lögð á að nemendur öðlist 

stærðfræðilega hæfni. Í því felst að nemendur hafi skilning á stærðfræði, geti 

spurt  og svarað með henni og notað tungumál og verkfæri hennar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Fjölbreytileiki í kennsluháttum er 

mikilvægur þar sem leitast er við að efla þátttöku nemenda í stærðfræði eftir 

áhugasviði þeirra. Ein leið sem hægt er að fara og getur verið notuð í 

mismunandi aðstæðum og útfærslum er samræður. Samræður geta verið 

með ýmsu móti, til dæmis milli kennara og nemenda, milli nemenda í pörum 

eða hópum við mismunandi aðstæður. Þær eru góð leið til að efla náms-

möguleika nemenda. Það er þó mikilvægt fyrir kennara að hlusta á samræður 

nemenda og grípa inn í ef þeir halda að nemendur séu að fara að þróa með 

sér óraunhæfa sjálfsmynd. Með því að hlusta á samræður milli nemenda 

getur kennari gripið inn í ef honum finnst nemandi vera að útilokast eða byrja 

að þróa með sér óraunhæfa sjálfsmynd (Bishop, 2012). Stentoft og Valero 
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(2009) leggja til hugmynd að því að ferli í myndun sjálfsmyndar (sem sé 

stöðugt að breytast) sé brothætt og óstöðugt og ferlið sjálft sé hluti af 

samræðum milli einstaklinga. Mótun sjálfsmyndar í stærðfræðinámi er því 

stöðugt að verða fyrir truflunum og helst ekki stöðug (Stentoft og Valero, 

2009).  

Dweck (2010) hefur sett fram kenningu sína á hugarfari kennara og 

hvernig það getur haft áhrif á nám nemenda. Annars vegar er það fastmótað 

hugarfar (e. fixed mind-set) þar sem greind á að vera stöðug, það er sumir 

eru gáfaðir en aðrir ekki og það er ekki hægt að breyta því. Nemendur sem 

eru hjá kennara með það hugarfar sýna litlar framfarir meðan nemendur sem 

eru hjá kennara með vaxandi hugarfar (e. growth mind-set) geta sýnt miklar 

framfarir í námi. Kennarar með vaxandi hugarfar trúa ekki eingöngu að allir 

nemendur geti lært heldur leita lausna fyrir þá og framkvæma þær til að auka 

námsmöguleika þeirra.  

Kennari getur með þekkingu á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi 

tekið betri ákvarðanir um hvaða kennsluháttum skuli beita. Með 

ákvörðunum sínum hafa þeir áhrif á nemendur og sjálfsmynd þeirra í 

stærðfræðinámi. Kennari getur nýtt sér þekkingu á sjálfsmynd nemenda í 

stærðfræðinámi til að ákveða hvernig kennslustofan er nýtt og hvaða 

námsefni og verkfæri hann ætlar að nota. Nemendur búa yfir mismunandi 

stærðfræðilegri hæfni og með auknum fjölbreytileika í kennsluháttum hafa 

nemendur aukna möguleika á að læra (Aguirre o. fl., 2013). Engir tveir 

nemendur eru eins og kennari þarf að geta nýtt sér sem flesta þætti til að 

ákveða hvernig hann ætlar að efla þekkingu nemenda. 

Kennari á að nota þekkingu á sjálfsmynd í stærðfræðinámi til að efla 

nemendur en ekki til að merkja þá (e. labeling) (Aguirre o. fl., 2013). Ef 

kennari ákveður að nemendur með neikvæða sjálfsmynd í stærðfræðinámi 

séu slakir námsmenn er lítið gagn í að finna út hver sjálfsmynd þeirra í 

stærðfræðinámi er. Þekking á henni er til þess að hjálpa þeim að ná betri 

árangri í námi  og hana á að nýta til að efla þá bæði á sviðum sem þeir eru 

færir í en einnig á sviðum sem þá skortir færni í. Kennari á að nýta sér 

þekkingu á sjálfsmynd í stærðfræðinámi til að kafa í kennslufræði og finna 

leiðir sem gætu hentað nemendum til að auka námsmöguleika þeirra. Hann 

þarf ekki að vera að búa til nýtt námsefni heldur getur hann nýtt það sem til 

er en útfært á þann hátt sem getur leitt til þess að efla nám nemenda  

(Goodchild, 2014 ). 

Sjálfsmynd og nám skarast. Þetta er stöðug atburðarás þar sem bæði má 

finna möguleika og hindranir. Hægt er að finna möguleika því kennari getur 

skoðað sjálfsmynd nemenda og gripið strax til breytinga á kennsluháttum og 
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námsefni ef hann sér að nemendur eru að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd 

í stærðfræði og þannig bætt námsmöguleika nemenda fljótt. En það má 

einnig finna fyrir hindrunum í þessu sambandi því aðstæður í kennslustofunni 

og námi eru stöðugt að breytast og ný vandamál skapast sem þarf að grípa 

inn í (Stentoft og Valero, 2009). Það sem virðast vera saklausar ákvarðanir í 

kennslustund í stærðfræði getur haft mikil áhrif á skoðanir nemenda til 

stærðfræðináms og þar með haft áhrif á sjálfsmynd þeirra (Leatham og Hill, 

2010). Kennarar þurfa því að vera vakandi fyrir sjálfsmynd sinni og nemenda 

sinna og gera nemendur meðvitaða um sjálfsmynd sína og fá þá til að 

viðhalda henni jákvæðri. Með því er hægt að gera námið merkingarbærara 

og fá þá til að verða virkari í kennslustundum. 

Hér hafa verð færð rök fyrir mikilvægi þess að þekkja sjálfsmynd nemenda 

í stærðfræðinámi. Margir fræðimenn hafa lagt til skilgreiningar á sjálfsmynd 

í stærðfræðinámi. Kjarni þeirra er að hún snýr að einstaklingnum og þekkingu 

hans á sjálfum sér. Sjálfsmynd hefur margar birtingarmyndir sem fer eftir 

aðstæðum og þeim tíma sem hún er skoðuð í. Sjálfsmynd í stærðfræðinámi 

er ein af birtingarmyndum hennar þar sem áherslan er lögð á stærðfræði-

námið. Ýmsir hvatar tengdir stærðfræðinámi og aðrir sem koma 

stærðfræðinámi ekkert við geta haft áhrif á það hvernig birtingarmynd á 

sjálfsmynd nemenda verður. Það er því vert að skoða og finna leiðir til að 

rannsaka sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi á auðveldan og þægilegan 

hátt. Þekking á henni getur nýst kennara í að læra að þekkja nemendur betur 

og gera námsaðstæður og möguleika þeirra þannig að námið verði 

ánægjulegt og merkingarbært fyrir þá. 
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3 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða hugmyndir nemendur hafa um 

stærðfræðinám sitt og hvernig þekking kennara á hugmyndum þeirra getur 

nýst honum í starfi. Til að skoða hvaða hugmyndir nemendur hafa um 

stærðfræðinám sitt ákveðið að reyna að tengja hugmyndir þeirra við 

sjálfsmynd í stærðfræðinámi. Í félagsvísindum hefur sjálfsmynd mikið verið 

rannsökuð. Þá hafa rannsóknir á sjálfsmynd í stærðfræðinámi verið að aukast 

síðustu ár (sjá t. d. Stentoft og Valero, 2009; Aguirre o. fl., 2013; Leatham og 

Hill, 2010; Bishop, 2012; Boaler og Greeno, 2000). Sjálfsmynd í 

stærðfræðinámi hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi og því áhugavert að 

skoða það nánar. Viðtöl og vettvangsathuganir hafa verið mikið notaðar til 

að rannsaka sjálfsmynd í stærðfræðinámi en mikilvægt er að halda áfram að 

finna nýjar leiðir til að rannsaka sjálfsmyndina til að hægt sé að skoða hana á 

fjölbreyttari hátt og átta sig betur á henni (Bishop, 2012). Þannig er hægt að 

hanna nýjar eða aðlagaðar aðferðir til að hjálpa til við að skilja betur hver 

fjölbreytileiki sjálfsmyndar í stærðfræðinámi getur verið með tilliti til ólíkra 

breytiþátta. Því var mjög áhugavert að þróa rannsóknartæki út frá því sem 

komið hefur fram í fyrri rannsóknum um efnið og athuga hvort að með því 

væri hægt að greina hugmyndir nemenda í stærðfræði um stærðfræðinám 

þeirra og tengja það við sjálfsmynd. Niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá 

erlendum rannsóknum og kenningum. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Gagna var aflað með eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Það sem einkennir meðal annars eigindlegar rannsóknaraðferðir er að þær 

byggja á því hvernig einstaklingar í hóp upplifa það sem er athugað hverju 

sinni og því veit rannsakandi ekki hvaða svörum hann má búast við frá 

þátttakendum. Eigindlegar rannsóknir miðast við litla hópa og er gögnum til 

dæmis safnað með viðtölum og þátttökuathugunum þar sem rannsóknin fer 

fram í umhverfi einstaklingsins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Umhverfi 

einstaklings er það umhverfi þar sem einstaklingurinn upplifir það sem verið 

er að rannsaka (Creswell, 2007). 

Með eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að staðfæra niðurstöðurnar 

yfir á aðra heldur gefa þær eingöngu hugmynd um þennan tiltekna hóp. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að velta fyrir sér eðli einstaklings 
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og hvað veldur því hverjar gjörðir hans eru (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þar 

er hægt að skoða gögnin vel og velta fyrir sér hvers vegna var svarað á þennan 

hátt en ekki annan. Rannsakandinn er að reyna að skilja upplifun einstaklinga 

en ekki þekkingu sem hann hefur aflað sér um rannsóknarefnið eða 

fræðimenn þess (Creswell, 2007). Hann notar frekar þá þekkingu sem hann 

hefur aflað sér frá öðrum til að styðja við sínar tilgátur um það sem hann er 

að rannsaka. Við greiningu gagna eru oftast notuð líkön, hugtök, flokkar eða 

þemu. Gagnaöflun og greining gagna með eigindlegri rannsóknaraðferð getur 

verið tímafrek og erfitt getur verið að draga gögnin saman (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsóknarsnið innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru mörg og geta 

þau stöðugt verið að þróast meðan á rannsókninni stendur. Meðal algengra 

rannsóknasniða eru: viðtöl, vettvangsathuganir, skjöl eða gögn sem til eru 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn voru framkvæmdar 

vettvangsathuganir (e. field-study) þar sem skriflegum gögnum var safnað frá 

þátttakendum. Gögnin voru síðan greind með orðræðugreiningu (e. 

discourse analysis) og flokkuð í þemu. 

Orðræðugreining byggir á greiningu í tungumálinu og tjáningu. Ekki er 

reynt að lýsa upplifun, reynslu eða skilningi einstaklings heldur er verið að 

skoða frásagnir hans með tilliti til þeirrar orðræðu sem hann hefur kynnst og 

reynir að hafa áhrif á og skoðað er hvernig hann mótast af því (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn var orðræðugreiningu beitt þar sem 

svör nemenda voru skoðuð og þau tengd við ákveðnar sjálfsmyndir sem finna 

má í samfélaginu. 

3.2 Aðferð  

Viðtöl eru algeng aðferð við gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum. Eftir 

ítarlega umhugsun var hins vegar farin önnur leið við gagnaöflun og 

nemendur fengnir til að skrifa niður hugsanir sínar. Til að athuga hvort 

hugmyndir nemenda um sjálfa sig í stærðfræðinámi væru stöðugar eða 

breytilegar var rannsóknin lögð fyrir tvisvar. Í rannsókn Sfard og Prusak 

(2005) er sagt frá því að sögur sem nemandi segir sjálfum sér af sjálfum sér 

gefi besta hugmynd um hvaða sjálfsmynd nemandi býr yfir. Það getur því 

verið gagnlegt að fá nemendur til að skrifa niður hugsanir sínar reglulega en 

með því geta þeir þá flett upp í þeim og endurmetið fyrri hugmyndir og 

þekkingu og nýjar hugmyndir og þekking geta orðið til. Orðanotkun eins og 

að vera, hafa eða geta ásamt lýsingum eins og alltaf, aldrei, oftast og önnur 

svipuð orð geta sagt til um hver ríkjandi sjálfsmynd nemenda er (Sfard og 

Prusak, 2005). Þá getur það hjálpað öðrum að skilja betur hver hugsun og 
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skilningur nemenda er (Connell, 2005) og þá getur það verið sérstaklega 

gagnlegt fyrir kennara. Hann getur þá séð hvaða hugmyndir og athugasemdir 

nemendur hafa um námsefnið og kennsluna. 

Með því að þjálfa nemendur í að skrifa um þekkingu sína og hugmyndir á 

kennslu og námsefni er verið að efla þá í að skrifa innihaldsríkari lýsingu á 

hugmyndum sínum. Þessi skrif nemenda geta gagnast kennara á þann hátt 

að hann getur rýnt í það sem þeir hafa skrifað og fengið meiri tíma til að hugsa 

sig um hvernig hann vilji leiðbeina og svara nemendum (Connell, 2005). Ef 

kennari kynnir sér hvaða hugmyndir nemendur hafa um stærðfræðinám 

getur hann nýtt sér þær til að aðlaga kennslu sína til að efla námsumhverfi 

nemenda (Guðbjörg og Ólöf, 2011). Kennari getur því nýtt sér skrifin til að 

þurfa ekki að taka augnabliksákvarðanir sem gætu leitt til misskilnings milli 

nemanda og kennara þar sem þeir væru að tala um ólíka hluti, skilningur væri 

ekki nægjanlegur eða annað sem gæti komið upp á. 

Hannað var rannsóknarblað (sjá viðauka A) þar 

sem notast var við andlit (e. smiley faces) (sjá 

mynd 3). Svipbrigðin sem komu fram á andlitum 

voru bros, grátur, reiði, hugsun og undrun. Gerð 

var forprófun á rannsóknarblaðinu í vettvangs-

námi mínu vorið 2014. Á því blaði var eitt andlit til 

viðbótar sem lýsti græðgi. Nemendur voru beðnir 

um að skrifa þar við öll andlitin hvað þeir væru að 

hugsa og velja sér síðan eitt andlit þar sem þeir 

útskýrðu betur hver hugsun þeirra væri. Algengast 

var að nemendur völdu sér bros eða undrun andlit 

og ástæðu fyrir því gáfu þeir að þeim fyndist 

skemmtilegt í stærðfræði því þeim gengi vel (bros) 

eða að þeir skildu ekkert og liði ekki vel (undrun). 

Á því blaðivoru nemendur einnig beðnir um að fylla inn í nokkrar hjálpar-

setningar (t. d. Mér finnst stærðfræði skemmtileg..., mér finnst stærðfræði 

leiðinleg..., ég skil stærðfræði þegar...). Eftir að hafa farið í gegnum gögnin 

sem fengust úr forprófuninni komu fram nægilega skýr svör hjá nemendum 

við andlitum sem þeir höfðu valið og hjálparsetningarnar reyndust í raun 

óþarfar. Nemendur áttu einnig í vandræðum með að skrifa við sumar hjálpar-

setningarnar því þeir skildu þær ekki en hugsanlega gat það verið vegna þess 

að þeir voru hræddir um að svara á annan hátt en rannsakandi var að búast 

við. 

Uppsetningu á rannsóknarblaðinu var breytt (sjá viðauka B) og andlitin 

sett í aðalhlutverkið. Ákveðið var að nóg væri að nemendur veldu sér eitt 

Mynd 3 Andlit sem notuð 
voru í rannsókn 
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andlit og útskýrðu það eins vel og þeir gætu í hugsanablöðru sem þakti ríflega 

hálfa blaðsíðu. Frekari útskýringar voru samdar og bætt var við á blaðið fyrir 

nemendur til umhugsunar þegar þeir væru að skrifa svör sín. Þegar 

spurningar eru samdar þarf að huga vandlega að orðavali og gæta þess að 

spurningar séu ritaðar á tungumáli þátttakenda og gæta þarf þess að ekki 

myndist misskilningur um það sem verið er að spyrja því þá er mælitækið 

orðið ónákvæmt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Fræðileg orð og hugtök sem 

geta verið torskilin fyrir nemendur ættu því ekki að finnast í lýsingu.  

Eftir að hafa farið í gegnum svör nemenda úr fyrri fyrirlögn á rannsókn 

mátti greina að nemendur rituðu frekar almenn svör. Því var í kjölfar 

ráðlegginga leiðbeinanda tekin sú ákvörðun að breyta orðalagi á rannsóknar-

blaðinu og gefa nemendum meira svæði á blaðinu til að skrifa svör sín (sjá 

viðauka C). Rannsóknarblaðið er enn í þróun og eflaust mætti bæta það enn 

frekar ef leggja ætti slíka rannsókn fyrir aftur. 

Helsti galli við að leggja svona rannsókn fyrir nemendur er að ef þeir 

misskilja texta og fyrirmæli eða að þeir skrifa ekki nægilega greinargóða 

skýringu á því sem þeir eru að hugsa um og sem verið er að spyrja um fást 

ekki marktæk svör. Hægt væri þá að velja úr nokkra nemendur og taka við þá 

viðtal þar sem spurt væri frekar út í svör þeirra til að fá betri lýsingar frá þeim. 

Þannig væri mögulega hægt að fá frekari upplýsingar um hugmyndir 

nemenda um stærðfræðinám eða dýpri skilning á hugsunum þeirra. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur í 8. bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Haft var samband við kennara sem rannsakandi 

kannast við og óskaði eftir því að fá að leggja rannsóknina fyrir hjá 

nemendum í einum bekk. Óskað var eftir því að fá að leggja rannsóknina fyrir 

hjá nemendum sem hann taldi að væru færir í að skrifa góðar lýsingar á þeim 

verkefnum sem lögð væru fyrir þá. Val á þátttakendum má því flokka undir 

hentugleikaúrtak en það er þegar þátttakendur eru valdir þar sem auðvelt er 

að ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Rannsakandi þekkti því ekki nemendur og hafði það því ekki áhrif á 

gagnagreiningu og úrvinnslu þar sem rannsakandi gat ekki tengt svör 

nemenda við persónur þeirra og eiginleika. Nemendur bekkjarins voru 25 

talsins og voru allir tilbúnir að taka þátt fyrir utan einn nemanda. Leyfi fékkst 

því fyrir 24 nemendur. Rannsóknin var lögð fyrir tvisvar með fimm vikna 

millibili. Rannsóknin fór í bæði skiptin fram á sama degi vikunnar og á sama 

tíma dags. Gera mátti ráð fyrir því að einhver forföll yrðu báða dagana og að 

ekki myndu allir nemendur svara tvisvar. Fyrri rannsóknardaginn var mættur 
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21 nemandi og síðari daginn voru þeir 19. Kynjahlutfallið báða 

rannsóknardagana var nokkuð jafnt en fyrri daginn voru 9 stúlkur og 12 

drengir sem tóku þátt en síðari daginn voru 8 stúlkur og 11 drengir. 

3.4 Framkvæmd 

Eftir að hafa valið þátttakendur í rannsóknina var hægt að fara að huga að 

dagsetningum til að leggja hana fyrir. Áður en það var hægt þurfti fyrst að 

leita eftir leyfi hjá foreldrum og forráðamönnum nemendanna. Leyfisbréf var 

samið (sjá viðauka D) og sent til foreldra og forráðamanna. 

Þegar bréfið var samið var notast við leiðbeiningar frá Reykjavíkurborg um 

rannsóknarleyfi (sjá Reykjavíkurborg) sem og önnur leyfisbréf sem aðrir 

aðilar hafa gert. Þetta leyfisbréf var síðan sent til kennarans sem sá um að 

koma þeim til foreldra og forráðamanna nemendanna. Erfiðlega gekk að fá 

foreldra til að svara í fyrstu og höfðu 11 gefið leyfi þegar ákveðið var að senda 

ítrekun til foreldra. Það endaði með því að leyfi fékkst til að leggja 

rannsóknina fyrir alla nemendur í bekknum nema einn. Þegar flestir höfðu 

svarað var dagsetning fyrir fyrri fyrirlögn á rannsókninni ákveðin sem var 24. 

september. Dagsetning fyrir síðari fyrirlögn var ákveðin síðar og varð það 29. 

október. Þá hófst undirbúningur fyrir fyrri fyrirlögn rannsóknarinnar þar sem 

höfð voru meðferðis nægilega mörg rannsóknarblöð, ákveða hvernig 

verkefnið yrði kynnt fyrir nemendum og orðaval ígrundað til að gæta að því 

að hafa sem minnst áhrif á ákvarðanatöku nemenda. 

Rannsóknarblaðið breyttist lítillega milli fyrirlagna þar sem útlit og orðalag 

var lagfært. Rannsóknin fór fram á sama vikudegi og sama tíma dags í bæði 

skiptin. Í fyrra skiptið voru nemendur á leið í próf. Námsefni prófsins var að 

reikna með tugabrotum. Í því felst samlagning, frádráttur, margföldun og 

deiling. Þá áttu þeir að námunda, frumþátta og rita almenn brot sem 

tugabrot. Í síðara skiptið voru nemendur að vinna í margföldun og deilingu 

brota. Það eina sýnilega sem var frábrugðið milli rannsóknardaga var því hvað 

nemendur voru að gera. 

Eigindlegar rannsóknir eru söfnun á persónulegum upplýsingum. 

Eftirfarandi gefur mynd af aðstæðum sem rannsóknin fór fram í og 

framkvæmd rannsóknar báða rannsóknardagana. 

Miðvikudagurinn 24. september 2014 

Þennan dag var samræmt próf í 10. bekk lagt fyrir og því var kennarinn sem 

rannsakandi hafði verið í sambandi við upptekinn þegar rannsóknin fór fram. 

Nemendur voru á leið í lotupróf úr tugabrotum og var fenginn kennari í forföll 
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til að sitja yfir þeim. Búið var að aðgreina borð nemenda og sat hver nemandi 

einn. Þegar rannsakandi mætti höfðu nemendur hafist handa við prófið (sem 

rannsakandi vissi ekki að hann væri að trufla) og fékk hann leyfi til að leggja 

rannsóknina fram þrátt fyrir það. Rannsakandi var mættur 8:10 inn til 

nemenda og byrjaði á því að kynna sig og tilgang verkefnis. Síðan sýndi hann 

nemendum rannsóknarblaðið og las upp fyrir þá textann sem var á því. 

Rannsakandi gætti að orðalagi þegar hann útskýrði verkefnið fyrir 

nemendum og gaf þeim ekki hugmyndir um hvað hvert og eitt andlit táknaði. 

Síðan bað hann nemendur um að merkja blöðin sín með nafni til að hann gæti 

gengið úr skugga um að hann væri með leyfisbréf fyrir öllum sem tóku þátt 

og til að auðvelda sér samanburð á nemendum þegar kæmi að 

gagnagreiningu. Rannsakandi útskýrði vel fyrir nemendum að hann þekkti þá 

ekki og gæti því ekki tengt nöfnin þeirra og persónu við svörin sem þeir gæfu. 

Nafn þeirra væri í raun bara eins og dulnefni fyrir honum. Sumir höfðu smá 

áhyggjur af þessu og endurtók rannsakandi þetta þrisvar til að vera öruggur 

um að nemendur skildu það að hann væri ekki að fara að dæma þá út frá 

skrifum þeirra þar sem hann þekkti þá ekki og gæti ekki tengt svör þeirra við 

þá. Í rannsókninni yrðu notuð dulnefni og því kæmu svör þeirra fram en ekki 

tengd við persónu. Eins var brýnt fyrir nemendum að kennari þeirra, annað 

starfsfólk skólans eða aðrir aðilar fengju ekki að sjá svör þeirra. Annað sem 

nemendur vildu fá að vita áður en hafist var handa var það hvort þeir mættu 

velja fleiri en eitt andlit. Rannsakandi hafði ekki hugsað út í það að þeir vildu 

velja fleiri en eitt andlit þar sem það hafði ekki komið upp í forprófun 

rannsóknar. Því tók rannsakandi augnabliksákvörðun um að leyfa það en 

nemendur þyrftu þá að gefa útskýringu á öllum andlitum sem þeir veldu. Þá 

var hafist handa við að dreifa blöðunum til nemenda og beðið meðan þeir 

luku við að svara þeim. Það tók þá mislangan tíma að svara og voru sumir 

tvær mínútur meðan aðrir voru 20 mínútur. Þegar nemendur höfðu lokið við 

að svara rannsókninni hófust þeir handa að nýju við stærðfræðiprófið. 

Klukkan 8:35 höfðu allir nemendur lokið við að svara rannsókninni og var 

þeim og kennara þakkað fyrir. 

Miðvikudagurinn 29. október 2014 

Í þetta skipti var kennari nemendanna með þeim og þeir voru að vinna í 

námsefninu en ekki á leið í próf eins og í fyrra skiptið. Nemendur sátu saman 

tveir og tveir. Rannsakandi var mættur áður en nemendur gengu inn í stofuna 

eða klukkan 8:00. Hann beið meðan nemendur fengu sér sæti. Áður en 

rannsakandi náði að kynna sig heyrðist í nokkrum nemendum „ert þetta 

þú?“, „já ég man eftir þér“ og fleira. Þrátt fyrir að langt væri á milli 
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rannsóknadaga þá mundu nemendur greinilega eftir rannsakanda. 

Rannsakandi bauð nemendum góðan daginn og sagði þeim svo frá þeim 

breytingum sem höfðu verið gerðar á rannsóknarblaðinu. Helsta breytingin 

var að rannsakandi vildi að nemendur skrifuðu eitt lýsingarorð fyrir ofan það 

andlit sem þeir völdu og orðalagið í útskýringum var aðeins breytt. Hann var 

ekkert að lengja orð sín og engar frekari spurningar bárust svo hann hóf að 

dreifa blöðunum til nemenda. Rannsakandi minnti nemendur á að merkja 

blöðin með nafni. Tveir nemendur sem höfðu verið fjarverandi þegar 

rannsóknin var lögð fyrir í fyrra skiptið voru mættir og voru þeir tilbúnir til að 

taka þátt. Í þetta skiptið voru nemendur mun fljótari að svara og þegar þeir 

höfðu lokið við að svara hófust þeir handa við að vinna í námsefninu. 

Rannsókninni var lokið klukkan 8:15. Nemendum og kennara var þakkað fyrir 

þátttökuna. 

3.5 Gagnaúrvinnsla 

Þemagreining varð fyrir valinu við úrvinnslu gagna. Svör nemenda voru 

skoðuð og greind. Þá voru svör þeirra sem tóku þátt í bæði skiptin borin 

saman. Allt sem nemendur skrifuðu niður var notað og greint. Svör nemenda 

voru mislöng og greinagóð og skrifuðu sumir eina setningu meðan aðrir 

skrifuðu fleiri setningar. Eftir að hafa farið í gegnum svör nemenda voru sjö 

þemu greind. Þar á meðal var hvað þeim fannst um stærðfræðinám, hvort 

þeir trúðu á sjálfa sig, hvernig þeir töluðu um stærðfræði, hvaða 

umhverfisþættir höfðu áhrif á nemendur og hvort þeir sæju einhvern tilgang 

með stærðfræðinámi. Þemun voru eftirfarandi: 

1. Skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi 

2. Stærðfræði er... formföst eða skapandi 

3. Trú á eigin getu í stærðfræðinámi 

4. Aðrir þættir ótengdir stærðfræðinámi 

5. Tilgangur með stærðfræðinámi 

6. Tilfinningar nemenda til stærðfræðináms 

7. Breytileg eða stöðug sjálfsmynd í stærðfræðinámi 

Rannsakandi las yfir svör nemenda nokkrum sinnum til að vera viss um 

hvaða þemu kæmu fram og hvaða svör  tilheyrði hverju þema. 
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Við úrvinnslu gagna var svörum nemenda skipt upp í setningar og þeim 

komið fyrir hjá viðeigandi þema. Setningar nemenda voru síðan greindar og 

útskýrt hvers vegna þær tilheyra hverju þema. Sami nemandi gat því átt 

setningar í fleiri en einu þema. Þetta var gert vegna þess að það sem hver og 

einn nemandi skrifaði í svari sínu tilheyrði oft fleiri en einu þema. Þá voru 

stafsetningarvillur fjarlægðar úr skrifum nemenda þar sem meirihluti 

nemendanna hafði eina eða fleiri villur í texta sínum. Ef setningar nemenda 

eru notaðar án þess að laga þær geta villurnar truflað túlkun niðurstaðnanna 

og er þetta því gert til að auðvelda úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.6 Takmarkanir og siðferðileg málefni 

Með eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á 

stærri hópa heldur gefa þær eingöngu upplýsingar um þann hóp sem er 

rannsakaður á þeim tíma og umhverfi sem rannsóknin fór fram í. Einnig þá er 

það hvernig rannsakandi velur að meta gögnin sín huglægt og taka þau mið 

af því (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi tók þá ákvörðun að leggja 

rannsóknina fyrir hjá nemendum sem hann þekkti ekkert til að draga úr 

persónulegum áhrifum við greiningu gagna. Hann gat því ekki dregið ályktanir 

af því sem var óskrifað. 

Ekki þurfti að leita eftir leyfi til Persónuverndar þar sem þessi rannsókn 

beindist að kennsluverkfæri og því var ekki að vænta viðkvæmra 

persónuupplýsinga. Leita þurfti eftir leyfi foreldra eða forráðamanna 

nemenda áður en rannsókn hófst og gekk greiðlega að fá jákvæð svör frá 

þeim. Nemendum og foreldrum var greint frá því við upphaf verkefnis að um 

væri að ræða rannsókn vegna lokaverkefnis rannsakanda og þeim greint frá 

því að svör nemenda yrðu notuð við úrvinnslu. Tekið var fram að dulnefni 

yrðu notuð fyrir nemendur í ritgerðinni og að skólinn yrði ekki nafngreindur 

og því væri ekki hægt að rekja einstaka svör til þeirra. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í svörum 

nemenda komu í ljós sjö meginþemu eftir að rýnt hafði verið í þau. Kaflanum 

er skipt upp í fjóra kafla þar sem farið er í gegnum báðar fyrirlagnir í 

sitthvorum kaflanum, eitt þema (breytileg eða stöðug) er tekið fyrir í einum 

kafla þar sem verið er að bera saman svör nemenda úr fyrra og síðara skiptinu 

og að lokum er einn kafli þar sem teknar eru saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Köflunum um báðar fyrirlagnirnar er skipt upp í sex 

undirkafla þar sem eitt þema er tekið fyrir í hverjum kafla. 

1. Skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi: Hér eru svör nemenda 

skoðuð og athugað hvort greina megi eða hvort þeir segi að eitthvað 

sé skemmtilegt eða leiðinlegt. 

2. Stærðfræði er ... formföst eða skapandi: Hér er leitað eftir í svörum 

nemenda hvort þeir minnist á stærðfræði og viðfangsefni í 

stærðfræði. Þá er skoðað hvaða orð þeir nota og hvernig þeir nota 

þau. 

3. Trú á eigin getu í stærðfræðinámi: Í þessum kafla er skoðað hvort 

greina megi að nemendur hafi trú á sjálfum sér í stærðfræðinámi. 

Einnig er athugað hvort nemendur hafi ekki trú á sjálfum sér.  

4. Aðrir þættir ótengdir stærðfræðinámi: Athugað er hér hvað 

nemendur nefna annað en það sem kemur stærðfræði við í 

kennslustundum. Hér kemur allt sem er óháð stærðfræðinámi. 

5. Tilgangur með stærðfræðinámi: Hér er athugað hvort nemendur sjái 

tilgang með stærðfræðinámi og hvort það sé tengt við framtíðaráform 

þeirra. Þá eru hér einnig tekin fyrir svör nemenda sem sjá ekki tilgang 

með stærðfræðinámi. 

6. Tilfinningar nemenda til stærðfræðináms: Fjallað verður um líðan 

nemenda sem þeir annað hvort skrifa í svörum sínum eða sem lesa 

má út úr svörum þeirra. 

7. Breytileg eða stöðug sjálfsmynd í stærðfræðinámi: Svör nemenda úr 

fyrri og síðari fyrirlögn rannsóknarinnar verða hér borin saman og 
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athugað verður hvort þær hugmyndir sem þeir gefa af sjálfum sér sem 

stærðfræðinemendum sé stöðugar eða breytilegar. 

4.1 Fyrri fyrirlögn 

Þegar fyrri fyrirlögn fór fram voru nemendur á leið í lotupróf úr tugabrotum. 

Mættir voru 22 nemendur en einn af þeim tók ekki þátt í rannsókninni og tók 

því 21 nemandi þátt. Kynjahlutfallið var 9 stúlkur og 12 drengir. Nemendur 

höfðu um fimm andlit að velja en aðeins voru valin tvö andlit af öllum 

nemendum sem tóku þátt. Í töflu 1 má sjá hvernig nemendur raðast niður á 

andlit.  

Tafla 1 Nemendur og andlit sem þeir völdu í fyrra skiptið 

  

 

Guðrún Marín  Unnur Jón 

Rúnar Orri Vera Emma 

Baldur Smári Valdimar Lárus 

Jóna Björn Sigurður Íris 

Guðmundur Hildur Fjóla  

 Hjörvar Bogi  

Fjórir nemendur völdu tvö andlit, brosandi og hugsandi, tveir drengir og tvær 

stúlkur. 12 nemendur völdu brosandi andlit, fimm stúlkur og sjö drengir. 

Fimm nemendur völdu hugsandi andlit, þrír drengir og tvær stúlkur. Hlutfall 

milli kynja heldur sér því eftir því hvaða andlit þeir velja. 

4.1.1 Skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi 

Af fimm nemendum sem völdu hugsandi andlit voru þrír sem hægt er að segja 

að hafi verið með tengingu við skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi. 

Öll voru þau með neikvæða tengingu við stærðfræði þar sem þeim fannst 

stærðfræði ekkert sérstök eða hreinlega bara leiðinleg. Til dæmis þá sagði 

Guðrún „... en það er bara ekkert svo skemmtilegt í stærðfræði“. Þarna virðist 

hún vera tala almennt um stærðfræði en ekki vera að tengja sig við einhvern 

einn þátt innan stærðfræðinnar. Annað svar sem er svipað þessu kemur frá 

Rúnari „stærðfræði er allt í lagi en mér finnst hún ekki vera það skemmtileg“. 



 

43 

Guðrún og Rúnar eru greinilega ekki hrifin af stærðfræði og þó þau segi ekki 

beint að stærðfræði sé leiðinleg má lesa það úr svörum þeirra. Baldur sagði 

„... en þegar manni gengur vel þá virðist það vera skemmtilegt“. Hér má sjá 

jákvæða tengingu við stærðfræði en bara þegar gengur vel.  

Allir 12 nemendur sem völdu brosandi andlit höfðu jákvæðar 

athugasemdir um stærðfræði. Allir áttu þeir sameiginlegt að setningar þeirra 

byrjuðu á „mér finnst stærðfræði skemmtileg...“, „mér finnst (mjög) gaman í 

stærðfræði...“ eða mér finnst ágætt í stærðfræði“. Allir nemendurnir báru 

jákvætt viðhorf til stærðfræði en gáfu mismunandi útskýringar fyrir því. 

Ástæður sem þeir gáfu fyrir því voru að þeir væru góðir í stærðfræði, fannst 

hún létt og að þeir kunnu hana. Til dæmis þá sagði Marín „mér finnst 

stærðfræði skemmtileg því maður lærir alltaf nýtt“. Úr svari Marínar má sjá 

að hún vill fá að kynnast nýjum hlutum og að það geri námið skemmtilegra 

að vera ekki að gera alltaf það sama aftur og aftur. Hún virtist sjá fjölbreytnina 

í stærðfræði. Veru fannst mjög gaman í stærðfræði og helstu ástæðu fyrir því 

gaf hún að sé vegna þess að það væri svo gaman að „... brjóta heilann til að 

finna svarið“. Veru fannst því gaman í stærðfræði þar sem hún var að takast 

á við erfið viðfangsefni sem kröfðust þess að hún hugsaði og velti hlutunum 

fyrir sér. En svo eru svör eins og koma frá Orra þar sem hann sagði „... mér 

finnst það gaman. Ég veit ekki af hverju mér finnst stærðfræði skemmtileg“. 

Orra fannst gaman í stærðfræði en hann gat ekki gefið neina sérstaka ástæðu 

fyrir því. Þá voru nokkrir sem sögðu að stærðfræði væri skemmtileg vegna 

þess að þeir væru góðir í henni. Smári segir „mér finnst gaman í stærðfræði 

af því að ég er góður  í henni“. Smári var greinilega öruggur með sig og taldi 

sjálfan sig hafa góð tök á stærðfræði. Einn af þeim sem valdi brosandi andlit 

lýsir í raun bæði því og leiðu andliti. „mér finnst ágætt í stærðfræði því það 

er skemmtilegur kennari. Annars er það hund leiðinlegt“. Þessi orð Björns eru 

áhugaverð þar sem það eina sem honum virtist þykja skemmtilegt í 

stærðfræði var kennarinn. 

Þrír af fjórum nemendum sem völdu tvö andlit útskýrðu ástæðu fyrir vali 

á báðum andlitum og tengdu þau við skemmtilegt og leiðinlegt þar sem þeir 

tilgreindu ástæður fyrir því. Jón sagði „Mér finnst stærðfræði vera ágæt því 

að dæmin í stærðfræðinni eru skemmtileg og mér finnst líka gott að æfa þessi 

dæmi“. Þarna virðist sem honum finnist stærðfræði ekkert sérstök námsgrein 

og það sé ástæða þess að hann valdi hugsandi andlit. Allt annað sem kom 

fram í svari hans gefur til kynna að honum finnist stærðfræði skemmtileg. 

Hinir nemendurnir sem völdu tvö andlit gáfu dæmi um af hverju þeim fannst 

gaman og af hverju þeim fannst leiðinlegt. Til dæmis þá sagði Emma „mér 

finnst gaman í stærðfræði...“ og „mér finnst leiðinlegt [í stærðfræði]“.  
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Af 21 nemanda sem svöruðu voru 19 sem hægt var að tengja við að vera 

jákvæðir eða neikvæðir í sambandi við stærðfræði. Flestum finnst þeim 

gaman eða skemmtilegt í stærðfræði en nokkrir voru ekki jafn hrifnir af 

námsgreininni. Allir nemendurnir í bekknum virtust því hafa frekar jákvætt 

viðhorf til stærðfræðináms. Ástæður þeirra voru þó mismunandi og 

persónubundnar.  

4.1.2 Stærðfræði er ... formföst eða skapandi 

Svör tveggja nemenda af fimm sem völdu hugsandi andlit var hægt að tengja 

við viðfangsefni í stærðfræði. Jóna sagði „Ég geri reikninginn  mest heima...“. 

Það sem má lesa út úr svari hennar er að hún virtist sjá stærðfræði eingöngu 

sem reikning. Guðmundur svaraði aftur á móti „... stundum leynast þar 

flóknar þrautir“. Hann virtist sjá að stærðfræði væri meira en bara tölur og 

reikningur og að oft þurfi að hugsa og velta fyrir sér lausnaleiðum þegar 

maður tekst á við stærðfræði. Guðmundur og Jóna virtust því hafa ólíka sýn 

á stærðfræði þrátt fyrir að hafa valið sama andlitið. 

Fjórir nemendur af 12 tengdu svör sín við viðfangsefni í stærðfræði. 

Þannig sagði Unnur „... vegna þess að hún er stundum skemmtileg, með 

skemmtilegum dæmum sem er gaman að gera“. Þarna eru það dæmin sem 

gera námið skemmtilegt. Vera og Valdimar lögðu bæði áherslu á tölur, 

Valdimar segir „... mér finnst gaman að vinna með tölur“. Vera gekk aftur á 

móti aðeins lengra og sagði „... út af því það er svo gaman að leggja einhverjar 

tölur saman og fá aðrar tölur út og brjóta heilann til að finna svarið“. Eins og 

áður sagði að þá fannst þeim gaman að vinna með tölur og þau sjá stærðfræði 

greinilega sem tölur alveg eins og Jóna sem valdi hugsandi andlit. Vera gekk 

þó lengra en Jóna og Valdimar og sagði frá því hvers vegna það væri gaman 

að vinna með tölur. Sigurður tók dæmi um hvernig hann var að vinna með 

stærðfræði „... vegna þess að mér finnst skemmtilegt að reikna t.d. rúmmál, 

flatarmál, + og -, × og ÷“. Þarna tilgreindi hann reikning og taldi upp 

reikniaðgerðirnar fjórar en hann sagði líka frá hvar hann var að nota þær. 

Rúmmál og flatarmál voru greinilega ofarlega í huga hjá honum þessa daga. 

Af fjórum nemendum sem völdu tvö andlit voru þrír sem tengdu svör sín 

við viðfangsefni í stærðfræði. Emma sagði „... þegar ég skil dæmin “ og „... 

þegar ég skil ekki dæmin“. Þarna er áhersla hennar á dæmin og að þegar hún 

skildi dæmin að þá væri skemmtilegt í stærðfræði en þegar hún skildi þau 

ekki að þá væri leiðinlegt í stærðfræði. Lárus hafði gagnstæða skoðun á 

málinu og sagði „... út af því það er gaman að leysa erfiðar þrautir“ og „... út 

af það eru svo mörg dæmi“. Lárus vildi greinilega fá krefjandi viðfangsefni þar 

sem hann þarf að hugsa um þau og velta þeim fyrir sér frekar en að þurfa að 
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endurtaka svipuð dæmi í sífellu. Þó Lárus vildi frekar fá erfiðari viðfangsefni 

og færri þá voru ekki allir á sama máli og þar má nefna Jón sem sagði „... því 

að dæmin í stærðfræðinni eru skemmtileg og mér finnst líka gott að æfa þessi 

dæmi “. Þarna sagði Jón að hann vildi fá að endurtaka dæmin.  

Það var misjafnt hvernig nemendur sáu viðfangsefni í stærðfræði fyrir sér. 

Sumir sáu stærðfræði sem tölur og reikning meðan aðrir gátu kafað dýpra og 

sáu fjölbreytileikann í stærðfræði og að það væri margt í umhverfi okkar sem 

er stærðfræði þó að tölur og reikningur komi ekki við. Viðhorf nemenda til 

þess hvort viðfangsefni eigi að vera þung eða létt voru ólík og líklega var oftar 

sem nemendur vildu fá léttari viðfangsefni sem þeir gátu leyst frekar en 

erfiðari viðfangsefni sem þeir þurftu að velta vel fyrir sér til að geta leyst þau. 

Þá helst í hendur með þessu fjöldi viðfangsefna sem nemendur vildu leysa en 

það virtist vera sem svo að nemendur sem vildu erfiðari viðfangsefni vildu 

fækka þeim meðan nemendur sem vildu léttari viðfangsefni vildu fleiri 

viðfangsefni sem væru svipuð. 

4.1.3 Trú á eigin getu í stærðfræðinámi 

Allir nemendur sem skrifuðu svör sem hægt var að tengja við trú á eigin getu 

höfðu valið sér brosandi andlit eða sjö nemendur. Til dæmis þá sagði Smári 

„... af því að ég er góður í stærðfræði“. Hann var ekkert að tvínóna við hlutina 

og sagði hreint út að hann væri góður í stærðfræði. Hann útskýrði aftur á móti 

ekki hvers vegna. Hildur og Hjörvar tóku í sama streng þar sem Hildur sagði 

„... ég kann stærðfræði og er ekki léleg í henni“ og Hjörvar sagði „... vegna 

þess að mér finnst hún auðveld og ég er góður í henni“. Þarna gáfu þau í skyn 

að þau trúðu á sjálf sig og sögðu af hverju sem var þá að þau væru ekki léleg 

í henni eða að stærðfræði væri auðveld. Valdimar hafði trú á sjálfum sér og 

tengdi stærðfræði inn í trú sína á eigin getu þegar hann sagði „... vegna þess 

að mér finnst hún létt og mér finnst gaman að vinna með tölur“. Þarna sagði 

hann að hann hefði trú á sjálfum sér og það væri vegna þess að það væri 

gaman að vinna með tölur. Unnur tók skrefið lengra og fór út fyrir tölur og 

yfir í dæmi þar sem hún sagði „... vegna þess að hún er stundum skemmtileg 

með skemmtilegum dæmum sem er gaman að gera“.  

Einnig er hægt að segja að svar Veru sé hægt að tengja við trú á eigin getu 

en hún sagði „út af því það er svo gaman ... og brjóta heilann til að finna 

svarið“. Þarna sagði hún að hún hefði trú á því að ef hún hugsaði vandlega 

um lausnaleit að þá geti hún fundið svarið. Fjóla var sú eina af þeim sem hefði 

trú á sjálfri sér og tengdi það við fyrri reynslu. „Ég er frekar góð í stærðfræði 

og hef verið það síðan í 5. bekk". Þarna var Fjóla að segja að hún hafði haft 
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góð tök á stærðfræði í langan tíma og það væri ástæða þess að hún væri 

ennþá góð í stærðfræði.  

Nemendurnir gáfu allir í skyn að þeir hefðu trú á sjálfum sér. Sumir vísuðu 

til fyrri sögu en það að hafa trú á sjálfum sér byggir oft á atburðum sem áður 

hafa gerst og maður eflist í þeirri trú að maður geti tekist á við hlutina aftur. 

Aðrir nefndu að námsefnið væri það létt og að þess vegna efldist trú þeirra á 

sjálfum sér. 

4.1.4 Aðrir þættir ótengdir stærðfræðinámi 

Það voru svör fimm nemenda af 21 þar sem eitthvað annað en stærðfræði 

kom í ljós. Einn nemandi sem valdi hugsandi andlit, Jóna, sagði „Það er of 

mikið af hávaða og óróleika því að strákarnir eru að tala, hlæja, í rúllustóla 

keppni og eitthvað annað“ og „Ég geri reikninginn mest heima út af því að ég 

næ ekki að einbeita mér“. Seinna svar hennar má segja að sé afleiðing af fyrra 

svari hennar þar sem hún var að tala um truflun í bekknum sem kom þá helst 

frá drengjunum.  

Þrír nemendur sem völdu brosandi andlit gáfu upp ástæður sem tengdust 

stærðfræði ekki beint. Þar má nefna Hjörvar sem tók í sama streng og Jóna 

að erfitt væri að einbeita sér í hávaða. „Það eina sem mér finnst leiðinlegt er 

að ég er lengi að vinna og missi oft einbeitinguna, oftast út af hávaða“. Þó að 

Jóna og Hjörvar séu ekki hrifin af hávaða þá var svar Boga á þá leið að honum 

finnist gott að hafa hljóð í umhverfinu, „... það má hlusta á tónlist“. Svar Boga 

benti þó til að hann fái að hafa heyrnatól til að hlusta á tónlist þar sem ekki 

vilji allir hafa hávaða í kennslustofunni. Þá sagði Björn „... því það er 

skemmtilegur kennari“ þar sem hann er að vísa til þess að ekki væri 

skemmtilegt í stærðfræði nema vegna kennarans. Kennarinn hafði því mikið 

að segja fyrir Björn. 

Að lokum var einn nemandi sem hafði valið tvö andlit sem hægt var að 

tengja við þemað annað en stærðfræði. Það var svar Emmu þar sem hún 

sagði „... að vinna með vinkonum mínum“ og „maður þarf að bíða lengi eftir 

hjálp“. Emma vildi fá að vinna í stærðfræði með öðrum og þá helst vinkonum 

sínum.  

Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á skoðanir nemenda í 

stærðfræðikennslustundum sem ekki viðkemur stærðfræðinámi. Truflanir 

sem myndast vegna hávaða geta komið upp og eru nemendur sjaldan hrifnir 

af því. Þá eru smávægilegir hlutir eins og að fá að vinna með vinum sínum, 

hlusta á tónlist eða að kennari sé skemmtilegur, stór þáttur í að mynda 

skoðanir nemenda á stærðfræði. Nemendur vinna ólíkt og upplifa atburði á 
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mismunandi hátt í umhverfi sínu og því geta litlir atburðir oft skipt máli fyrir 

þá. 

4.1.5 Tilgangur með stærðfræðinámi 

Að sjá tilgang með stærðfræðinámi getur hjálpað nemendum í námi. 

Eingöngu voru fjórir nemendur af 21 sem gáfu svör sem hægt er að tengja við 

tilgang, þrír þessara nemenda höfðu valið brosandi andlit en einn hafði valið 

hugsandi andlit.  

Þannig sagði Guðmundur „mér finnst stærðfræði vera mjög gott fag“. Það 

er ekki alveg hægt að gera sér grein fyrir því hvað hann er að meina með „gott 

fag“. Það gæti verið að hann hafi verið að vísa til þess að honum finnst 

stærðfræði skipta sig máli vegna þess að honum fannst hún skemmtileg eða 

að hann væri að vísa til þess að stærðfræði væri mikilvæg fyrir framtíðina og 

þess vegna verði hann að leggja áherslu á hana. 

Marín sagði „... því maður lærir alltaf nýtt“. Hún sá því tilgang í 

stærðfræðinámi þar sem hún var alltaf að bæta við sína þekkingu og öðlast 

frekari færni í stærðfræði. Svar Veru var á svipaða leið þar sem hún sagði „út 

af því það er svo gaman að leggja einhverjar tölur saman og fá aðrar tölur út 

og brjóta heilann til að finna svarið“. Hún sá tilganginn í því að vera að vinna 

með tölur þar sem hún væri að hugsa og leita lausna og um leið að efla 

þekkingu sína. 

Fjóla var sú eina sem virtist horfa til framtíðar af öllum nemendum í 

bekknum en hún sagði „... sérstaklega eftir að við byrjuðum í lotum í 8. bekk. 

Þess vegna valdi ég stærðfræðigrunn sem eitt af valfögunum“. Fjóla var farin 

að gera sér grein fyrir því að gott vald á stærðfræði í framtíðinni gæti gagnast 

henni. Hún var strax farin að huga að því með því að taka auka stærðfræði 

sem val í grunnskóla hefði hún tækifæri á því að efla færni sína í 

stærðfræðinámi.  

Það að sjá tilgang í því sem maður er að gera er mikilvægt og hafa þessir 

nemendur gert það. Þeir tengja tilgang við stærðfræði mikið við nútíðina 

nema Fjóla sem gaf í skyn að hún væri farin að hugsa um framtíðina. 

Nemendurnir virtust þó allir gera sér grein fyrir því að stærðfræði kunnátta 

gæti komið þeim að gagni. 

4.1.6 Tilfinningar nemenda til stærðfræðináms 

Átta nemendur gáfu svör sem mátti tengja við líðan þeirra eða tilfinningar. 

Guðrún sagði „mér finnst stærðfræði bara ágæt en stundum erfið“. Út úr 

þessu svari hennar má lesa að öllu jöfnu að henni leið vel í stærðfræði en 
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þegar hún kom að hindrunum breyttust tilfinningar hennar. Baldur sagði að 

„af því að stærðfræði er ekki þannig uppáhalds fagið mitt...“. Hann virtist því 

hafa blendnar tilfinningar til stærðfræðináms. Þá sagði Jóna „Ég geri 

reikninginn mest heima út af því að ég næ ekki að einbeita mér“. Þarna voru 

truflandi áhrif úr umhverfinu farin að hafa áhrif á Jónu. Þessi truflandi áhrif 

höfðu neikvæða tengingu þar sem tilfinningar hennar til stærðfræði voru þá 

ekki góðar. Allir þessir nemendur höfðu valið hugsandi svipbrigða andlit og 

má sjá það á svörum þeirra. Íris sem valdi tvö svipbrigða andlit sagði „þeir eru 

alltaf eins stærðfræði tímarnir og það er smá leiðinlegt“. Þarna er hún að vísa 

til þess að hún upplifði ekki fjölbreytileika í stærðfræði og það drægi úr 

námsáhuga. 

En það voru ekki allir sem báru neikvæðar tilfinningar til stærðfræðináms 

og voru nokkrir sem höfðu jákvæðar tilfinningar til stærðfræðináms. Til 

dæmis þá sagði Fjóla „mér líður alltaf vel í stærðfræði“ og Hildur sagði „ég er 

glöð í stærðfræði“. Orri og Haraldur voru sammála stelpunum og höfðu 

einnig jákvæðar tilfinningar til stærðfræði. Unnur gaf útskýringu á því hvers 

vegna henni fannst gaman í stærðfræði „mér líður vel í stærðfræði, vegna 

þess að mér líður vel í tímum og ég fæ hjálp kennara ef ég þarf“.  

Það voru ekki allir sem báru góðar tilfinningar til stærðfræði og voru það 

oft utanaðkomandi þættir sem höfðu áhrif á það.  

4.2 Seinni fyrirlögn 

Þegar seinni fyrirlögn fór fram voru flestir nemendur að vinna í margföldun 

og deilingu brota. Mættir voru á svæðið 20 nemendur en einn af þeim tók 

ekki þátt í rannsókninni og tóku því 19 nemendur þátt. Kynjahlutfallið var 8 

stúlkur og 11 drengir. Stúlkum og drengjum hefur því fækkað um einn af 

hvoru kyni frá því í fyrri fyrirlögninni. Nemendur höfðu um fimm andlit að 

velja og í þetta skiptið voru valin þrjú andlit af nemendum sem tóku þátt. Þrír 

nemendur völdu tvö andlit, brosandi og hugsandi, tveir drengir og ein stúlka. 

12 nemendur völdu brosandi andlit, fimm stúlkur og sjö drengir. Þrír 

nemendur völdu hugsandi andlit, tveir drengir og ein stúlka. Ein stúlka valdi 

síðan reitt andlit. Hlutfall milli kynja heldur sér því eftir því hvaða andlit þeir 

velja fyrir utan síðasta andlitið sem var reitt. Í töflu 2 má sjá hvernig 

nemendur röðuðust niður á andlit. 
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Tafla 2 Nemendur og andlit sem þeir völdu í síðara skiptið 

    

Bogi Fjóla Hjörvar Jón Guðrún 

Emma Valdimar Guðmundur Vera  

Baldur Unnur Rúnar Björn  

 Orri Marín   

 Björk Smári   

 Jóna Lárus   

4.2.1 Skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi 

13 nemendur af 19 gáfu svör þar sem hægt var að tengja þá við eitthvað 

jákvætt eða neikvætt. Tveir sem höfðu valið hugsandi andlit höfðu ólíka 

skoðun á hlutunum. Bogi sagði „Mér finnst stærðfræði leiðinleg...“. Hann var 

ekki að tvínóna við hlutina og sagði hreint út að honum líkaði ekki við 

stærðfræði. Emma sagði aftur á móti „... finnst skemmtilegt ...“ þegar hún 

fær að vera með vinum sínum en þegar það er ekki í boði „... þá leiðist mér 

bara ...“. Þá sagði hún að „Stærðfræði er orðin miklu erfiðari“. Henni fannst 

því eingöngu skemmtilegt í stærðfræði þegar hún var að vinna að 

viðfangsefnum með vinum sínum en þegar hún þurfti að vinna ein eða með 

þeim sem hún taldi ekki vera vini sína að þá væri leiðinlegt í stærðfræði. 

Þeir sem völdu brosandi andlit og tengdu stærðfræði við eitthvað 

leiðinlegt eða skemmtilegt voru níu. Þar voru Fjóla og Valdimar sem sögðu 

„Mér finnst (mjög) gaman í stærðfræði...“. Unnur, Orri og Björk sögðu „Mér 

finnst skemmtilegt í stærðfræði...“ og Jóna gaf svipað svar eða „Stærðfræði 

er ágætlega skemmtileg...“. Unnur bætti síðan við að henni „... finnist gaman 

að takast á við að reikna dæmin...“ og Orri bætti við „Því hún er skemmtileg“. 

Þau sögðu öll að það væri skemmtilegt eða gaman í stærðfræði en orða það 

á mismunandi hátt. Þá höfðu þau mismunandi skoðanir á því hvers vegna 

þeim fannst gaman eða skemmtilegt í stærðfræði. 

Hjörvari „... gengur vel í stærðfræði og finnst gaman“. Honum hlýtur því 

að finnast gaman þar sem honum gekk vel. Guðmundur svaraði með einu orði 

„Glaður“ og það mætti tengja það við að honum finnist skemmtilegt í 

stærðfræði. Rúnar valdi brosandi andlit en svar hans lýsti ekki því andliti þar 

sem hann sagði „mér finnst stærðfræði ekki spennandi. Mér finnst samt 
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stærðfræði skemmtileg“. Þarna var hann að lýsa einhverju sem höfðar ekki 

til hans en að það væri samt skemmtilegt og því er búin að myndast andstæða 

í svari hans. 

Tveir nemendur sem völdu tvö andlit tengdu bara annað þeirra við að 

skemmtilegt eða leiðinlegt væri í stærðfræðinámi. Jón sagði „... en stundum 

er leiðinlegt...“ á meðan Vera sagði „Mér finnst gaman í stærðfræði...“. Þau 

lýstu því sitthvoru andlitinu og voru því ekki sammála um hvort stærðfræði 

væri skemmtileg eða leiðinleg. 

Flestir nemendanna sem svöruðu í þetta skiptið fannst gaman eða 

skemmtilegt í stærðfræði. Nokkrum fannst þó leiðinlegt. Ástæður hvers og 

eins voru misjafnar. Bekkurinn virðist því í heild hafa jákvætt viðhorf til 

stærðfræði. 

4.2.2 Stærðfræði er ... formföst eða skapandi 

Átta nemendur af 19 gáfu svör sem hægt var að tengja við viðfangsefni í 

stærðfræði. Baldur sem hafði valið hugsandi andlit sagði „Dæmin geta orðið 

erfið á köflum sérstaklega þegar maður kann ekki margföldunartöfluna“. 

Þarna var hann farinn að vísa til þess að eflaust hefði verið betra og hentugra 

að leggja sig meira fram þegar hann var yngri og ná góðum tökum á 

margföldun. Honum fannst viðfangsefnin vera orðin erfiðari en líklega var 

það vegna þess að hann hafði góð tök á grunninum. 

Fimm nemendur sem völdu brosandi andlit tengdu viðfangsefni inn í sín 

svör. Þannig sagði Unnur „Mér finnst gaman að takast á við að reikna dæmin 

sem ég er að gera“. Hún sér stærðfræði á þann hátt að hún væri að reikna 

dæmi. Hún gaf því í skyn að hún sæi stærðfræðinám sem reikning. Henni 

fannst þá gaman að reikna. Fjóla notaði einnig orðið reikning og sagði „... og 

yfirleitt er ég mjög fljót að reikna dæmi“. Þarna var hún að segja að 

stærðfræði væri reikningur og að í öllum dæmum fælist reikningur. Hún taldi 

sjálfa sig hafa góð tök á því að reikna og þess vegna væri hún fljót að því. 

Björk var ekki jafn örugg með sig og sagði „ég reyni að vera jákvæð 

gagnvart henni, sérstaklega dæmum sem erfitt er að skilja“. Björk notaði 

orðið dæmi sem felur í sér aðeins meira heldur en orðið reikningur. Þá segir 

Valdimar „vegna þess að hún er flókin en stundum voða létt og maður lærir 

allskonar reglur sem eru skemmtilegar“. Þarna var Valdimar að vísa til 

stærðfræði og tók sérstaklega fram að allar þær reglur sem hann lærir séu 

skemmtilegar. Hann virðist því hafa annað sjónarhorn á stærðfræði en þeir 

sem ég hef áður greint frá þar sem hann talaði ekki um dæmi eða reikning 

heldur nefndi hann reglur og í reglum getur margvísleg stærðfræði falist. 
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Marín sagði „Síðasta verkefni var létt því ég fékk næga hjálp og náði að 

klára það snemma“. Hér vísaði hún til viðfangsefna í stærðfræði. Hún nefndi 

ekki reikning eða dæmi. Hún nefndi hins vegar ekkert annað í svari sínu sem 

tengist stærðfræði og því er erfitt að gera sér grein fyrir hver meining hennar 

var. 

Tveir nemendur sem völdu tvö andlit tengdu svör sín við viðfangsefni í 

stærðfræði. Björn sagði „ég var að vinna dæmi í seinustu viku og ég reiknaði 

dæmið“. Þarna notaði hann bæði orðin reikningur og dæmi. Hann virtist því 

líta svo á að hann væri að reikna dæmi og að stærðfræðinám væri reikningur. 

Jón talaði aftur á móti eingöngu um dæmi og sagði „...því að sum dæmin eru 

létt...“ og „... því að dæmin eru létt en rosalega löng“. Jón talaði um dæmi og 

það getur þýtt að hann sá dæmin ekki eingöngu sem reikning heldur væri 

eitthvað fleira þar á bak við. 

Nemendur nota mikið orð eins og reikningur eða dæmi. Misjafnt var 

hvaða orð hver og einn notaði og í hvaða samhengi. Hvernig nemendur 

notuðu þessi orð getur skipt máli því orðin fela ekki í sér sömu merkingu og 

því getur skilningur nemenda á stærðfræðinámi verið háður því hvaða 

merkingu þeir leggi í orðin. 

4.2.3 Trú á eigin getu í stærðfræðinámi 

Svör frá níu nemendum mátti tengja við trú á eigin getu eða ekki trú á eigin 

getu. Þar má nefna Emmu sem sagði „... og ég skil ekki mörg dæmi“. Emma 

virtist eiga erfitt með að skilja námsefnið og því mætti telja að hún hafi ekki 

mikla trú á sjálfri sér. Emma hafði valið hugsandi andlit. Svipuð svör var að fá 

frá Veru sem valdi tvö andlit og Guðrúnu sem valdi reitt andlit. Vera sagði „... 

en ég er ekki sérstaklega góð í stærðfræði“ og Guðrún sagði „Mér finnst bara 

svo mikið sem við þurfum að gera í stærðfræði og sumt er frekar erfitt“. Vera 

hafði greinilega ekki trú á sjálfri sér þar sem hún sagði hreint út að hún væri 

ekki góð í stærðfræði en Guðrúnu fannst öll þau viðfangsefni sem nemendur 

áttu að gera nánast óyfirstíganleg og því dró það verulega úr trú hennar á 

sjálfa sig. 

Þeir sem völdu brosandi andlit höfðu allir trú á sjálfum sér. Svar eins 

þeirra, Smára, gaf þó til kynna að hann gæti gert betur. Hann sagði „... en 

gæti alveg gert betur og einbeitt mér meira“. Hann virtist því hafa trú á því 

að hann gæti gert betur heldur en hann hefur gert hingað til. Lárus trúði því 

að alltaf væri hægt að gera meira og sagði „Mig langar að verða betri og betri 

með hverjum tíma“. Hann virtist því hafa sterka trú á sjálfum sér og að hann 

gæti með því að leggja sig fram aukið þekkingu sína. 
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Unnur horfði þannig á að henni fannst gaman að takast á við 

stærðfræðinám og hafði trú á að hún gæti það. Hún sagði „mér finnst gaman 

að takast á við að reikna dæmin sem ég er að gera“. Fjólu fannst flest allt í 

stærðfræðinámi auðvelt og sagði „Mér finnst flest í stærðfræði auðvelt“. Hún 

hafði því trú á því að hún gæti lært í stærðfræði og verði sjaldan fyrir 

hindrunum. Marín einbeitti sér að síðasta viðfangsefni þar sem hún sagði 

„Síðasta verkefni var létt því ég fékk næga hjálp og náði að klára það 

snemma“. Marín gat leyst viðfangsefni sem hún nefndi á auðveldan máta. 

Hún hlýtur því að hafa haft trú á sjálfri sér eða aukið trú sína á sjálfri sér. Að 

lokum sagði Valdimar „... vegna þess að hún er flókin en stundum voða létt 

og maður lærir allskonar reglur sem eru skemmtilegar“. Hann sagði að 

stærðfræði væri flókin en stundum kom fyrir að hún væri létt. Hann hlýtur 

því að hafa trú á sjálfum sér þar sem hann heldur áfram þrátt fyrir að 

stærðfræðin væri flókin. 

Hérna koma fram bæði nemendur sem trúðu á sjálfa sig og aðrir sem 

höfðu minni trú á sjálfum sér. Þeir sem höfðu minni trú á sjálfum sér fannst 

oft erfitt að komast áfram og að námsefnið væri erfitt. Þeir sem höfðu trú á 

sjálfum sér fannst stærðfræði ýmist létt eða flókin en áttu það sameiginlegt 

að trúa því að þeir gætu komist í gegnum það. 

4.2.4 Aðrir þættir ótengdir stærðfræðinámi 

Sex nemendur af 19 sögðu eitthvað annað í svörum sínum heldur en það sem 

tengdist stærðfræðinámi. Tveir þeirra völdu hugsandi andlit en fjórir völdu 

brosandi andlit. Bogi, Emma og Unnur voru með jákvæð viðbrögð meðan 

Jóna, Hjörvar og Smári voru með neikvæð viðbrögð. 

Bogi sagði „En það er alveg fínt því maður má hlusta á tónlist. Boga fannst 

greinilega gott að hlusta á tónlist þegar hann var að læra og var ánægður með 

að það væri leyft í stærðfræðikennslustundum. Emma sagði „... en mér finnst 

skemmtilegt að vinna með vinum mínum“. Hún vill fá félagsskap frá vinum 

sínum og fannst það hjálpa sér við að gera námið skemmtilegra. Unnur kom 

með annað innslag þar sem hún sagði „... og ég fæ alla þá hjálp sem ég þarf“. 

Þar var hún líklega að vísa til kennarans og fannst hún fá alla þá hjálp sem 

hún þurfti. Hún kvartaði ekki undan því að þurfa að bíða lengi.  

Svör hinna þriggja, Jónu, Hjörvars og Smára, tengdust öll þar sem svör 

þeirra snérust um truflun. Jóna kvartaði undan strákunum og sagði „... en það 

er mjög pirrandi þegar strákarnir eru í einhverjum leikjum á hjólastólunum“. 

Strákarnir fengu greinilega að bregða sér stundum á leik og virðist sem að þá 

hafi myndast læti og truflanir sem hafði greinilega mikil áhrif á Jónu. Hjörvar 

kvartaði undan því að stundum missti hann einbeitingu. Hann sagði „... en ég 
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get verið lengi að vinna og missi oft einbeitinguna svo ég þarf að gera meira 

heima“. Hann nefndi ekki hver ástæða þess var að hann væri svo lengi að 

vinna en það að missa einbeitinguna virðist gerast í kjölfarið. Þá þurfti hann 

að vinna meira heima sem hann virtist ekki vera hrifinn af. Smári talaði einnig 

um einbeitingu þar sem hann sagði „... og einbeitt mér meira“ þarna var hann 

að vísa til þess að hann gæti gert meira og átti greinilega stundum erfitt með 

að einbeita sér í stærðfræði. 

Nemendur skiptust hér í tvo hópa þar sem annar hópurinn hafði frá 

jákvæðum atriðum að greina meðan hinn hópurinn hafði neikvæð atriði. Það 

var margt sem hægt væri að gera til að gera nám fyrir nemendur ánægjulegt. 

Meðal annars það sem kom fram sem var að leyfa vinum að vinna saman, 

leyfa tónlist en þá verður að notast við heyrnartól þar sem ekki eru allir sem 

vilja hlusta á tónlist og svo var það kennarinn sem þarf að sinna öllum og 

passa að enginn þurfi að bíða of lengi. Þeir sem höfðu frá neikvæðum atriðum 

að segja minntust á truflanir og að það hafði áhrif á einbeitingu þeirra.  

4.2.5 Tilgangur með stærðfræðinámi 

Í þessari fyrirlögn voru ekki mörg svör þar sem mátti lesa út tilgang hjá 

nemendum. Það voru tveir nemendur sem hægt var að greina eitthvað tengt 

tilgangi þar sem annar sá tilgang með náminu en hinn sá engan tilgang með 

náminu. Lárus sagði „Mig langar að verða betri og betri með hverjum tíma“. 

Lárus virðist eiga sér markmið sem hann var að stefna að og því sá hann 

tilgang í því að leggja sig fram til að ná betri tökum á stærðfræðinámi og efla 

þekkingu sína. Bogi aftur á móti sagði „... því síðustu 7 árin hefur ekki mikið 

breyst“. Bogi virtist ekki sjá neinn tilgang með því að vera í stærðfræðinámi 

og að engin framför væri í náminu. Eins og hann setur svar sitt fram virtist 

hann ekki vera að bæta við sig þekkingu og væri alltaf að læra það sama ár 

eftir ár. 

Það er misjafnt hvernig nemendur sjá tilgang í námi. Hér koma fram tvö 

ólík sjónarhorn þar sem annar hefur mikla trú á því að hann væri að læra 

meðan hinn hefur enga trú á því að nám fari fram og að það væri í raun 

tilgangslaust að vera í stærðfræðinámi. 

4.2.6 Tilfinningar nemenda til stærðfræðináms 

Tíu nemendur af 19 tengdu svör sín við tilfinningar. Tveir sem völdu hugsandi 

andlit, einn sem valdi tvö andlit, sex sem völdu brosandi andlit og einn sem 

valdi reitt andlit. 

Baldur og Emmu sem bæði völdu hugsandi andlit sögðu að það væri orðið 

erfiðara í stærðfræði. Baldur sagði „Dæmin geta orðið erfið á köflum...“ en 
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Emma sagði „stærðfræði er orðin miklu erfiðari“. Þau tilgreindu ekki hvaða 

tímabil þau voru að tala um hvort hún varð erfiðari í dag frá því í gær eða 

hvort þau séu að vísa lengra aftur í tímann. Þá talaði Baldur um dæmin en 

Emma nefndi stærðfræðina. Eitt er víst að bæði eiga þau orðið erfiðara með 

að læra stærðfræði.  

Jón, Unnur, Guðmundur, Smári og Björk sögðu öll „Mér líður (alveg) vel í 

stærðfræðitímum“. Þau höfðu því jákvætt viðhorf til kennslustundanna og 

leið vel meðan á þeim stóð. En Björk bætti síðan við „sérstaklega dæmum 

sem erfitt er að skilja“. Þarna var hún farin að vísa til einhvers sem var orðið 

erfitt. Henni leið því vel en stundum gat eitthvað komið upp á og þá varð 

erfitt. 

Hjörvar hafði bæði jákvætt og neikvætt viðhorf og sagði „Mér gengur vel 

í stærðfræði og finnst gaman, en ég get verið lengi að vinna og missi oft 

einbeitinguna svo að ég þarf að gera meira heima“. Hann hafði jákvæðar 

tilfinningar til stærðfræðináms en stundum þá voru utanað komandi þættir 

sem höfðu áhrif á hann og þá breyttust tilfinningar hans og urðu neikvæðar. 

Jóna virtist verða fyrir miklum truflunum og bar neikvæðar tilfinningar til 

umhverfisins. Hún sagði „... en það er mjög pirrandi þegar strákarnir eru í 

einhverjum leikjum á hjólastólunum“. Þarna voru þættir í umhverfinu sem 

höfðu áhrif á hana og hvernig henni leið en vel væri hægt að koma í veg fyrir 

það. 

Að lokum var það Guðrún sem sagði „... og sumt er frekar erfitt“. Hún valdi 

sér reitt andlit og hafði greinilega neikvæðar tilfinningar til stærðfræði eða 

kennslustundarinnar. 

Tilfinningar nemendanna birtast á mismunandi hátt. Þeir ná þó að lýsa 

tilfinningum sínum ágætlega þannig hægt var að gefa sér mynd af þeim og 

velta fyrir sér hvað hægt væri að gera til að bæta aðbúnað þeirra. 

4.3 Breytileg eða stöðug sjálfsmynd í stærðfræðinámi 

24 nemendur tóku þátt í rannsókninni, þar af voru 18 nemendur sem tóku 

þátt í bæði skiptin. Svarblöð þeirra voru borin saman og athugað hvort svör 

þeirra héldu sér eða breyttust. Af 18 nemendum voru níu sem völdu annað 

andlit í seinna skiptið heldur en þeir höfðu valið í fyrra skiptið. Ýmist skiptu 

þeir um andlit eða ef þeir voru með tvö í fyrra skipti völdu þeir eingöngu 

annað núna eða öfugt. Það voru því 50% nemenda sem tóku þátt í bæði 

skiptin sem breyttu því andliti sem þeir tengdu sig helst við. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir þeim breytingum sem urðu á milli svara nemenda. 
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Guðrún valdi hugsandi andlit í fyrra skiptið og sagði „Mér finnst 

stærðfræði bara ágæt en stundum erfið en það er bara ekkert svo 

skemmtilegt í stærðfræði“. Í seinna skiptið valdi hún reitt andlit og sagði „Mér 

finnst bara svo mikið sem við þurfum að gera í stærðfræði og sumt er frekar 

erfitt“. Í bæði skiptin nefndi hún að það sé erfitt í stærðfræði. Í seinna skiptið 

virtist það vera farið að hafa meiri áhrif á hana og hún nefndi að það væri 

meira að gera sem gæti verið að hafa mikil áhrif á hana. 

Lárus valdi tvö andlit í fyrra skiptið, brosandi og hugsandi. Við þau skrifar 

hann „Mér finnst ágætt í stærðfræði út af því það er gaman að leysa erfiðar 

þrautir. En mér leiðist stundum út af það eru svo mörg dæmi“. Í seinna skiptið 

velur hann eingöngu brosandi andlit og segir „Mig langar að verða betri og 

betri með hverjum tíma“. Í seinna skiptið virtist hann vera orðinn einbeittari 

og væri búinn að setja sér markmið sem hann vildi ná. Þá nefndi hann ekkert 

neikvætt í seinna skiptið eins og í fyrra skiptið. 

Guðmundur valdi hugsandi andlit í fyrra skiptið og sagði „Mér finnst 

stærðfræði vera mjög gott fag en stundum leynast þar flóknar þrautir“. Í 

seinna skiptið valdi hann brosandi andlit og sagði „Glaður. Mér líður vel í 

stærðfræði tíma“. Í fyrra skiptið var hann að hugsa um flóknar þrautir sem 

virtust hafa þau áhrif að hann veldi hugsandi andlit. Hann taldi stærðfræði 

samt vera gott fag. Í seinna skiptið var hann glaður og leið vel. 

Emma valdi tvö andlit í fyrra skiptið, brosandi og hugsandi. Hún sagði þar 

„Mér finnst gaman í stærðfræði þegar ég skil dæmin og er að vinna með 

vinkonum mínum. Mér finnst leiðinlegt í stærðfræði þegar ég skil ekki dæmin 

og maður þarf að bíða lengi eftir hjálp“. Í síðara skiptið valdi hún eingöngu 

hugsandi andlit og sagði „Stærðfræði er orðin miklu erfiðari. Og ég skil ekki 

mörg dæmin en mér finnst skemmtilegt að vinna með vinum mínum. En 

þegar það má ekki þá leiðist mér bara“. Þarna virtist sem Emma ætti orðið 

erfiðara með að læra stærðfræði sem dró úr gleði hennar. Eina gleðin sem 

hún tók fram í seinna skiptið var þegar hún fékk að vinna með vinum sínum. 

Jóna valdi í fyrra skiptið hugsandi andlit og sagði „Það er of mikið af 

hávaða og óróleika því að strákarnir eru að tala, hlæja, í rúllustóla keppi eða 

eitthvað annað. Ég geri reikninginn mest heima út af því að ég næ ekki að 

einbeita mér“. Í seinna skiptið valdi hún brosandi andlit og sagði „Stærðfræði 

er ágætlega skemmtileg en það er mjög pirrandi þegar strákarnir eru í 

einhverjum leikjum á hjólastólunum“. Í seinna skiptið var Jóna ekki jafn 

upptekin af truflunum þó þær kæmu vissulega fram í svörum hennar. Í fyrra 

skiptið var eins og það heltæki hana að hugsa um truflanir og það kom skýrt 

fram í svari hennar. 
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Bogi valdi brosandi andlit í fyrra skiptið og sagði „Mér líður ágætlega í 

stærðfræðitímum. Mér finnst gaman í stærðfræði og það má hlusta á 

tónlist“. Í seinna skiptið valdi hann hugsandi andlit og sagði „Mér finnst 

stærðfræði leiðinleg því síðustu 7 árin hefur ekki mikið breyst. En það er alveg 

fínt því maður má hlusta á tónlist“. Þarna hefur orðið mikil breyting á því 

hvernig Bogi sér stærðfræðikennslustundir. Í fyrra skiptið var hann jákvæður 

og leið vel og fannst gaman en í seinna skiptið var orðið leiðinlegt og þá var 

hann farinn að horfa aftur í tímann. Það eina sem var sameiginlegt með 

svörunum var að hann var ánægður með að mega hlusta á tónlist. 

Björn valdi í fyrra skiptið brosandi andlit og sagði „Mér finnst ágætt í 

stærðfræði. Því það er skemmtilegur kennari. Annars er það hund leiðinlegt“. 

Í seinna skiptið valdi hann tvö andlit, brosandi og hugsandi, og sagði „ég var 

að vinna dæmi í seinustu viku og ég reiknaði dæmið. Í fyrra skiptið tók hann 

fram að það væri kennarinn sem gerði námið skemmtilegt en að öðru leyti 

væri leiðinlegt en í seinna skiptið var ekkert hægt að lesa út úr svari hans hvað 

honum fannst um stærðfræðinám. 

Rúnar valdi hugsandi andlit í fyrra skiptið og skrifaði „stærðfræði er allt í 

lagi en mér finnst hún ekki vera það skemmtileg“. Í seinna skiptið velur hann 

brosandi andlit og sagði „Mér finnst stærðfræði ekki spennandi! Mér finnst 

samt stærðfræði skemmtileg“. Í fyrra skiptið sagði hann að stærðfræði væri 

ekki skemmtileg en í seinna skiptið var hún orðin skemmtileg þrátt fyrir að 

vera ekki spennandi. 

Vera valdi brosandi andlit í fyrra skiptið og sagði „Mér finnst mjög gaman 

í stærðfræði, út af því það er svo gaman að leggja einhverjar tölur saman og 

fá aðra tölu út og brjóta heilann til að finna svarið“. Í seinna skiptið valdi hún 

tvö andlit, brosandi og hugsandi og sagði „Mér finnst gaman í stærðfræði og 

er glaði broskallinn en ég er ekki sérstaklega góð í stærðfræði þannig ég vel 

þá broskallinn sem er soldið leiður“. Henni fannst gaman í bæði skiptin í 

stærðfræði en í seinna skiptið virtist hún hafa misst trú á sjálfri sér. 

Svör nemendanna voru oft svipuð þó þeir veldu ólík andlit. Orðaval og 

ástæður nemendanna fyrir vali sínu höfðu þó breyst smávægilega. Það virtist 

ekki vera mikil breyting á því hvað þeim fannst um stærðfræðinám en einhver 

breyting hafði þó orðið. Svör nemenda sem héldu sig við sitt andlit héldu sér 

betur og kom það fyrir að hluti af svari þeirra væri orðrétt á milli fyrirlagna. 

Til dæmis þá sagði Hjörvar í fyrra skiptið „Mér finnst oftast gaman í 

stærðfræði vegna þess að mér finnst hún auðveld og ég er góður í henni. Það 

eina sem mér finnst leiðinlegt er að ég get verið lengi að vinna og ég missi oft 

einbeitinguna, oftast út af hávaða“. Í seinna skiptið sagði hann „Mér gengur 

vel í stærðfræði og finnst gaman en ég get verið lengi að vinna og missi oft 
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einbeitinguna svo að ég þarf að gera meira heima“. Innihald svaranna er það 

sama og mörg orð sem koma eins fyrir.  

4.4 Samantekt 

Almennt virtust nemendur hafa jákvætt viðhorf til stærðfræðináms. Það 

mátti oftast finna eitthvað jákvætt í svörum hjá öllum nemendum burt séð 

frá því hvaða andlit þeir höfðu valið. Sumir nemendur tengdu líðan sína við 

stærðfræðinám og gáfu þá ástæður fyrir þeim. Nokkrir nemendur notuðu orð 

sem gáfu í skyn að þeir litu á stærðfræði sem meira en eingöngu reikning 

meðan aðrir notuðu eingöngu orð eins og tölur og reikningur. Nemendur sem 

höfðu valið brosandi andlit höfðu almennt trú á sjálfum sér eða voru að 

stefna að ákveðnu markmiði. Þegar svör nemenda voru borin saman í lokin 

kom í ljós að helmingur þeirra hafði valið sér annað andlit í seinna skiptið sem 

verður að teljast mjög áhugavert í ljósi þess að námsefni sem nemendur unnu 

að í bæði skiptin var svipað. Um þetta og fleira tengt rannsókninni verður nú 

sagt frá í umræðum.
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5 Umræður 

Svipaður fjöldi nemenda tók þátt í bæði skiptin sem rannsóknin var lögð fyrir. 

Þar af voru 18 nemendur sem tóku þátt í fyrra og síðara skiptið. Þegar 

rannsókn er lögð fyrir oftar en einu sinni fyrir sama hópinn má alltaf gera ráð 

fyrir einhverjum forföllum hjá þátttakendum. Unnið var úr svörum allra sem 

tóku þátt en eingöngu voru svör nemenda sem voru í bæði skiptin borin 

saman og athugað hvort svör þeirra héldu sér eða hefðu breyst.  

Þegar ákveða átti hvernig hægt væri að fá nemendur til að segja frá 

sjálfum sér voru rannsóknir fræðimanna skoðaðar og velt fyrir sér hvaða 

leiðir þeir völdu að fara og af hverju og hverjir kostir þeirra og gallar væru. 

Viðtöl og vettvangsathuganir voru algengar þar sem ýmist var rætt við 

nemendur eða fylgst með þeim í kennslustundum og svör og hegðun 

nemenda tengd við sjálfsmynd (sjá t. d. Sfard og Prusak, 2005; Bishop, 2012; 

Boaler og Greeno, 2000; Black og fleiri, 2009). Í rannsókn Leatham og Hill 

(2010) áttu nemendur að vinna með ýmis orð og raða í röð eftir því sem þeim 

fannst þau tengjast stærðfræði og staðsetja sjálfa sig og aðra í námi á 

nokkurskonar talnalínur þar sem á öðrum endanum stóð til dæmis kvíði og á 

hinum endanum stóð enginn kvíði. Eftir að hafa skoðað þessar rannsóknir var 

ákveðið að þróa rannsóknartæki sem átti að vera einfalt og auðvelt í notkun. 

Til að draga úr áhrifum rannsakanda sem geta orðið þegar tekin eru viðtöl 

var ákveðið að fá nemendur til að skrifa á blað hugsanir sínar. Með því var 

hægt að draga úr líkum á því að nemendur væru að svara einhverju sem þeir 

héldu að verið væri að leita eftir og svöruðu frekar í takt við sjálfa sig. 

Rannsóknartækið þurfti að höfða til nemenda og því var ákveðið að nota 

andlit sem nemendur þekktu flestir úr daglegu lífi þar sem þau eru mikið 

notuð á samfélagsmiðlum. Andlitin eru til í mörgum útgáfum og gerðum og 

voru andlit valin sem talið var að nemendur myndu líklega velja. Andlitin voru 

höfð í lit til að fá fram geislabaugsáhrif og gera verkefnið þar af leiðandi 

skemmtilegra. Þar sem rannsakandi ætlaði að hafa eins lítil áhrif á 

rannsóknina og mögulegt væri fylgdu skriflegar leiðbeiningar með verkefninu 

þar sem reynt var að gæta að því að textinn væri ekki leiðandi. Eftir að hafa 

skoðað svör nemenda úr fyrra skiptinu kom í ljós að svör þeirra miðuðust 

frekar að almennri skoðun en ekki að einhverju sérstöku. Til að leiða 

nemendur að því að skrifa um eitthvað ákveðið og velta hugmyndum sínum 

betur fyrir sér var leiðbeiningum til þeirra breytt. Svör sem bárust í seinna 
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skiptið virtust frekar miða að því hvernig nemendur tækjust á við 

stærðfræðinám á þeim tímapunkti frekar heldur en almennt þó vissulega hafi 

nokkur svör átt við almenna skoðun þeirra. 

Þegar svör nemenda voru skoðuð og velt fyrir sér hvaða hugmyndir 

nemendur höfðu um sjálfa sig sem stærðfræðinemendur kom margt 

áhugavert í ljós. Sum svör voru mjög lík eða földu í sér sömu merkingu. Þegar 

greina átti svörin var því þemagreiningu beitt þar sem merking svaranna var 

notuð að leiðarljósi. Ýmislegt sem einkenndi svör nemenda mátti tengja við 

sjálfsmynd þeirra. Til dæmis orð eins og skemmtilegt eða leiðinlegt, ég er 

góð/ góður, tölur, reikna og fleiri. Þessi orð voru notuð til að flokka svör 

nemenda í þemun sem síðan var hægt að tengja við sjálfsmynd í 

stærðfræðinámi. 

Rannsóknartækið reyndist einfalt og auðvelt í notkun bæði fyrir 

rannsakanda og nemendur. Skilaboð til nemenda voru einföld og skýr og 

rannsóknartækið virtist höfða til þeirra. Það tók ekki langan tíma að 

framkvæma rannsóknina og því fengu nemendur ekki leið á því að svara 

henni. Rannsakandi átti auðvelt með að vinna úr svörum nemenda og gat 

gefið sér hugmynd um hvaða hugmyndir nemendur hefðu um sjálfa sig sem 

stærðfræðinemendur án þess að þekkja þá.  

Jákvæðni 

Í bæði skiptin sem rannsóknin fór fram voru flestir nemendur sem skrifuðu 

um eitthvað skemmtilegt eða leiðinlegt í stærðfræðinámi. Almennt virtist 

ríkja jákvæður andi í bekknum gagnvart stærðfræðinámi og flestum fannst á 

einhverjum tímapunkti skemmtilegt.  

Nemendur sem völdu hugsandi andlit voru þeir sem komu með neikvæðar 

athugasemdir um stærðfræði. Þeir gátu þó stundum komið með jákvæðar 

hliðar eins og að þegar gekk vel eða þegar mátti vinna með vinum að þá var 

skemmtilegt. Þegar nemendum finnst leiðinlegt í námi getur það dregið úr 

námsáhuga þeirra og því þarf að finna leiðir fyrir þá til að vinna í jákvæðu 

umhverfi. Það væri hægt að nota svör nemenda til að aðlaga námsumhverfið. 

Eins og til dæmis í þessu tilfelli þá sögðu nemendur að þeir vildu vinna með 

vinum sínum og þá væri hægt að leyfa þeim að vinna saman annað hvort með 

vinum sínum eða jafnvel öðrum bekkjarfélögum. Það getur gert nemendur 

ánægðari og jákvæðari í námi að fá að vinna með öðrum (Boaler og Greeno, 

2000). Það þarf þó að hafa í huga að þó vinir vilji sitja saman og læra geta þeir 

stundum farið út fyrir efnið og eru ef til vill að ræða saman um eitthvað allt 

annað en námið. Þar þarf kennari að grípa inn í og leiðbeina nemendum á 

rétta braut í að ræða saman um stærðfræðinám. Eins væri hægt að velta fyrir 
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sér hvort og hvernig það komi nemendum að gagni í námi að vinna með 

vinum sínum. Eins og fram kom í rannsókn Bishop (2012) þar sem tvær 

vinkonur fengu að vinna saman. Þær voru staddar á sitt hvorum staðnum í 

náminu og unnu ólíkt. Þar var sú sem átti auðveldara með að vinna þau 

viðfangsefni sem voru lögð fyrir alltaf að setja út á hina sem átti erfiðara með 

að skilja viðfangsefnin. Það eru aðstæður sem kennari vill ekki skapa í 

kennslustund. Með því að vera meðvitaður um og þekkja sjálfsmynd 

nemenda gæti hann unnið með vandamál sem þessi þar sem hann væri 

annaðhvort að reyna að koma í veg fyrir þau eða láta nemendur sem eru 

stöðugt með neikvæða gagnrýni á hvorn annan ekki sitja saman. 

Sumum nemendum getur fundist gaman í námi á meðan vel gengur en 

um leið og þeim finnst námið vera farið að þyngjast þá er það orðið leiðinlegt 

(Black og fleiri, 2009). Í námi eru nemendur að byggja upp þekkingu og læra 

að nota hana. Ef fyrri þekking á námsþætti er ekki næg þegar bæta á við nýrri 

þekkingu gæti námið orðið erfiðara fyrir nemendur. Þegar nemendur standa 

frammi fyrir erfiðum veiðfangsefnum sem þeir sjá ekki fram á að þeir geti 

leyst getur það dregið úr þeim kjark og þeir verða neikvæðir. Þessi neikvæðni 

getur þá orðið hluti af sjálfsmynd þeirra (Bishop, 2012) þar sem nemendurnir 

gætu ákveðið að stærðfræði væri leiðinleg og erfið og ekki fyrir þá að vinna 

með. Nemendur eru oft óþreyjufullir og vilja ekki einbeita sér að 

viðfangsefnum heldur finna svarið strax. Þeim getur því fundist námið vera 

orðið erfiðara. Með því að efla þá í að gefa sér meiri tíma í hvert viðfangsefni 

áður en þeir gefast upp og ræða við samnemendur sína væri hægt að fá þá 

til að þróa með sér jákvæðari sjálfsmynd. 

Eitt af því sem vakti athygli rannsakanda við úrvinnslu gagna var að einn 

nemandi svaraði að honum fannst stærðfræði spennandi en ekki skemmtileg. 

Yfirleitt er það að finnast eitthvað spennandi tengt við það að finnast eitthvað 

skemmtilegt. Það virðist því sem þessi nemandi þekki ekki sjálfan sig og geti 

ekki sagt frá hugmyndum sínum um stærðfræðinám. Það að þekkja sjálfan 

sig er mikilvægt bæði fyrir nemendur og kennara (Bishop, 2012). Þessi 

þekking gæti komið sér vel þegar efla á nemendur í námi þar sem hægt væri 

að gera sér grein fyrir hvaða þættir það eru sem hjálpa þeim að læra 

(Leatham og Hill, 2010).  

Tölur og reikningur 

Nemendur nota ýmis orð þegar þeir eru að lýsa því hvað þeir eru að gera í 

stærðfræði. Algengast var að nemendur notuðu orðin reikna, tölur eða 

dæmi. Þegar nemendur nota orð sem þessi mætti velta fyrir sér hversu mikla 

þekkingu og sýn þeir hafa á stærðfræðinámi. Þeir nemendur sem notuðu 
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eingöngu þessi orð sjá stærðfræði ef til vill frá þröngu sjónarhorni þar sem 

ekki væri hægt að nota hana í öðrum aðstæðum heldur en þar sem tölur væru 

til staðar (Leatham og Hill, 2010). Þegar nemendur fara að nota orð eins og 

dæmi má velta fyrir sér hvort þeir sjái meiri fjölbreytni í stærðfræði en það 

þarf ekki að vera. Það gæti vel verið að þetta væri orð sem kennari þeirra 

notaði og þeir taki það upp frá honum. Þegar nemendur eru farnir að nota 

orð eins og þrautir eða verkefni gæti verið líklegt að þeir væru farnir að sjá 

meiri fjölbreytileika í stærðfræðinámi. Þarna þarf að finna leiðir til að finna 

lausnir en ekki eingöngu vinna með tölur (Leatham og Hill, 2010). Nemendur 

sem notuðu orðin þrautir eða verkefni sögðu að það væri gaman að fá ögrun 

og að nota ýmis verkfæri stærðfræðinnar. Þá væri gaman að finna reglur. 

Þetta gæti gefið í skyn að hugsun þeirra nemenda sem notuðu orðin þrautir 

og verkefni í stað tölur, reikningur og dæmi væri þróaðri og að þeir hugsuðu 

um stærðfræði sem verkfæri sem gæti nýst þeim á mörgum sviðum. 

Námsefnið sem nemendur unnu að í bæði skiptin sem rannsóknin var lögð 

fyrir var þó svipað og gæti það hafa haft áhrif á hvernig nemendur sáu 

stærðfræðinám sitt. Orðaval þeirra gæti því hafa miðast að því. Það hefði því 

getað verið fróðlegt að leggja rannsóknina fyrir þegar annað námsefni var á 

dagskrá og athuga hvaða orð nemendur notuðu þá. 

Það getur skipt máli hvaða orð nemendur nota þegar þeir eru að fjalla um 

stærðfræðinám. Orðin sem þeir nota geta sagt til um  hvernig þeir sjá 

stærðfræði og vinna með hana. Samkvæmt Bishop (2012) þá eru sumir 

nemendur sem sjá stærðfræðinám sem tölur og að vinna með tölur á meðan 

aðrir sjá að stærðfræðinám sem skapandi námsgrein og notað á fleiri sviðum. 

Til dæmis það að skrifa ritgerð getur falið í sér stærðfræði þar sem ákveðið 

munstur væri að myndast. Boaler og Greeno (2000) segja það sama, það er 

að sumir nemendur sjái stærðfræði sem einhæft fag meðan aðrir sjá skapandi 

hliðar þess.  

Ég er góður 

Trú á eigin getu er mjög mikilvæg þegar maður er að læra. Ef maður trúir á 

sjálfan sig þá er maður frekar tilbúinn til að leggja sig fram til að ná 

markmiðum sínum (Bandura, 1977). Þetta kom skýrt fram í rannsókninni þar 

sem þeir sem trúðu á sjálfa sig og þorðu að fullyrða að þeir væru góðir í 

stærðfræði voru þeir sem fannst einnig skemmtilegt í stærðfræði.  

Nemendur sem trúðu á sjálfa sig komu oft með svör eins og að þeir væru 

góðir í stærðfræði og að hún væri auðveld. Þá fannst þeim oftast gaman að 

takast á við stærðfræðinám sitt og sáu gagnsemi í því. Ástæður nemenda fyrir 

að hafa trú á sjálfum sér og telja sjálfa sig góða í stærðfræði gætu verið 
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mismunandi og hvatar þeirra til náms voru fjölbreyttir. Það að trúa á sjálfan 

sig í stærðfræðinámi tengist framtíðar áformum nemenda þar sem þeir þurfa 

að trúa á sjálfa sig til að ná markmiðum sínum (Sfard og Prusak, 2005). 

Eingöngu var einn nemandi í rannsókn minni sem gaf í skyn að hann lærði 

stærðfræði vegna framtíðarinnar. Það þýðir ekki endilega að hinir séu ekki 

farnir að huga að framtíðinni heldur eingöngu að þeir hafi ekki nefnt það í 

rannsókn minni. Það að hafa trú á sjálfum sér getur skilað sér í námi og 

hjálpað nemendum að efla sjálfa sig (Dweck, 2010). Annar nemandi nefndi 

að hann vildi verða betri og betri í stærðfræði og því má telja líklegt að hann 

hafi eitthvert markmið sem hann langar að stefna að og sé farinn að huga að 

framtíðinni.  

Samkvæmt Sfard og Prusak (2005) þá eru þau markmið sem nemendur 

stefna að sem hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þannig gætu nemendur sem eru 

búnir að ákveða hvað þeir ætla að starfa við í framtíðinni verið búnir að 

skipuleggja hvað þeir þurfi að læra og hvernig þeir gætu náð markmiðum 

sínum. Þá eru það nemendurnir sem vilja hafa opnari möguleika og búa frekar 

í nútíðinni þar sem þeir teldu að stærðfræðinám hefði ávinning fyrir þá til að 

opna fleiri möguleika fyrir þá og það að hafa gott vald á stærðfræði gæti 

komið þeim vel í framtíðinni. Þeir virðast þó gera sér grein fyrir því að eftir 

því sem þeir eldast og þroskast að þá gætu skoðanir þeirra og möguleikar 

þróast.  

Í ljósi þess að það er að draga úr trú nemenda á eigin getu í íslenskum 

skólum (Almar o. fl., 2012) er mikilvægt að skoða hvað veldur því. Oft fer að 

draga úr trú nemenda á sjálfum sér þegar námsefnið verður þyngra (Black og 

fleiri, 2009). Nokkrir nemendur nefndu það að námsefnið væri orðið erfiðara 

og því mætti telja að það sé farið að draga úr trú þeirra á sjálfa sig. Ýmsir 

þættir gætu legið þar að baki, til dæmis það að samkeppni væri orðin meiri 

og bilið milli þeirra sem hafa góð tök á stærðfræðinámi og þeirra sem þyrftu 

að leggja meira á sig sé að aukast (Boaler og Greeno, 2000). Með því að fá 

nemendur til að segja reglulega frá hugmyndum sínum um stærðfræðinám 

og verða meðvitaður um sjálfsmynd þeirra væri hægt að grípa inn í um leið 

og nemendur hættu eða færu að draga úr trú á sjálfum sér. Hægt væri þá að 

skoða hvað væri að hafa áhrif á nemendur og reyna að draga úr neikvæðum 

þáttum. 

Truflun 

Ýmislegt í umhverfinu gæti haft áhrif á nemendur og hvað þeim finnst um 

stærðfræðinám. Því er vert fyrir kennara að fylgjast með hvað það er í 

umhverfinu sem hefur áhrif á nemendur og vinna með það sem hefur jákvæð 
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áhrif á það og reyna að draga úr því sem hefur neikvæð áhrif á þá (Leatham 

og Hill, 2010).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að óróleiki og hávaði í bekknum 

og þá sérstaklega frá drengjum truflaði suma nemendur. Það er hægt að 

skoða þetta frá nokkrum sjónarhornum. Það gæti verið að þessir umræddu 

drengir ættu erfitt með að sitja lengi án þess að hreyfa sig og þyrftu að fá smá 

hreyfingu. Hreyfing um kennslustofuna getur truflað aðra nemendur. En hvor 

ætti þá að ganga fyrir? Þetta getur verið erfið ákvörðun fyrir kennara. Þá væri 

spurning hvort ákveðin uppröðun í stofuna eða fyrir fram ákveðnar 

tímasetningar fyrir hreyfingu væru settar fram í upphafi. Einnig væri hægt að 

skipuleggja námið þannig að hreyfingar væri krafist og margt fleira. Eitt er víst 

að ekki er hægt að taka tillit til allra í sömu kennslustundinni en það er hægt 

að draga úr og stjórna því hvernig kennslustundir fara og ákveða með hverja 

á að vinna helst með í þeim. Þannig væri hægt að einbeita sér að mismunandi 

þörfum nemenda og koma til móts við alla á einhverjum tímapunkti. 

Hávaði fyrir hvern og einn getur verið mismunandi og þá truflast 

einstaklingar misjafnlega af tali annarra. Það sem einum finnst hávaði finnst 

næsta kannski ekki. Nemendur vilja helst fá að sitja með vinum sínum og 

vinna í náminu með þeim (Boaler og Greeno, 2000). Ekki eru allir nemendur 

sem hagnast á því að vinna með vinum sínum og getur það haft áhrif á 

sjálfsmynd þeirra með hverjum þeir eru að vinna hverju sinni (Bishop, 2012). 

Til dæmis þá eru þeir ekki alltaf að tala saman um námið og þarf kennari að 

stjórna því svolítið hversu mikið hann vill að nemendur afvegaleiðist í 

samræðum sínum. Þá gætu þeir verið að skrifa upp eftir hvor öðrum eða 

verið með neikvæða gagnrýni. Það getur því verið vandasamt verk að raða 

nemendum saman í vinnuhópa þar sem það er margt sem þarf að huga að. 

Eflaust væri best í upphafi að ákveða hvað það væri sem vinna ætti með og 

skoða síðan hvaða nemendur gætu verið saman. Þegar unnið væri í umhverfi 

þar sem samræður skapast gætu nemendum sem geta átt erfitt með að 

einbeita sér fundist það truflandi. Til að koma til móts við þá nemendur væri 

hægt að hafa sumar kennslustundir þar sem allir ynnu einstaklingslega og 

samræður væru ekki leyfðar. Þá væri hægt að benda þeim nemendum sem 

þola illa hávaða á að nota eyrnatappa eða heyrnarhlífar. Þá gætu nemendur 

fengið að hlusta á tónlist ef þeim finnst það ekki hafa truflandi áhrif. 

Í kennslustofu eru aðstæður stöðugt að breytast og ný vandamál að 

skapast. Kennari er því stöðugt að taka ákvarðanir og geta þær haft áhrif á 

skoðanir og sjálfsmynd nemenda (Leatham og Hill, 2010). Þegar nemendur 

þurfa að bíða lengi eftir aðstoð gæti myndast óróleiki sem síðan hefði áhrif á 

nemendurna sjálfa og aðra í kringum þá. Kennari gegnir stóru hlutverki í námi 
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nemenda og því er mikilvægt að hann sé meðvitaður um sjálfan sig og gjörðir 

sínar þar sem hann er stöðugt að hafa áhrif á nemendur og stærðfræðinám 

þeirra. Skemmtilegur kennari nær frekar til nemenda. En hvað er 

skemmtilegur kennari? Það gætu verið misjafnar skoðanir á því en einhver 

sem er skemmtilegur gæti verið sá sem nær til einstaklinga og gefur þeim 

leyfi til að gera það sem þeim finnst skemmtilegt. Til dæmis það að vinna með 

vinum í kennslustundum eða að hlusta á tónlist.  

Þegar nemendur fara að skrifa um stærðfræðinám sitt getur komið 

eitthvað í ljós sem þeir eru ánægðir eða óánægðir með. Ef kennari skoðar vel 

svör nemenda og vinnur úr þeim þá gæti hann virkjað nemendur í að taka 

þátt í ákvarðanatöku í námi og samkvæmt Aguirre o. fl.  (2013) að þá gæti 

skapast möguleiki til að efla sjálfsmynd nemenda.  

Ég vil/ l verða betri 

Þegar maður sér einhvern tilgang í námi þá er maður viljugri til að læra. Þá 

gæti maður verið búinn að setja sér einhver markmið sem maður væri að 

stefna að og það væri hægt að tengja saman tilgang með námi og að hafa trú 

á sjálfum sér. 

Tilgangur með stærðfræðinámi getur verið misjafn en oft gæti það verið 

að nemendur sjái gagnsemi í að læra stærðfræði og sjái hvernig þeir gætu 

notað hana í daglegu lífi. Það þýðir samt ekki endilega að þeim hafi fundist 

gaman í stærðfræði heldur eingöngu að þeir sjái tilganginn með henni. Oft 

helst það nú í hendur og í mínum niðurstöðum voru þeir sem sáu tilgang með 

stærðfræði í flestum tilfellum jákvæðir gagnvart stærðfræðinámi. Með 

þekkingu á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi væri hægt að greina hvað 

það er sem skiptir nemendur máli og hvað þeim finnst merkingarbært 

(Stentoft og Valero, 2009). Ef nemandi hefði ákveðið markmið sem hann væri 

að stefna að í framtíðinni þá yrði allt sem væri tengt því merkingarbært fyrir 

hann (Sfard og Prusak, 2005). Sumir sjá tilgang með stærðfræði þannig að 

þeir eru alltaf að læra eitthvað nýtt sem gæti mögulega gagnast þeim í 

framtíðinni meðan aðrir gætu sett sér ákveðið markmið þar sem þeir stefna 

á vinnu eða nám í framtíðinni þar sem stærðfræðiþekkingar væri krafist. Í 

niðurstöðum mínu var að finna nemendur í báðum hópum. Þar var nemandi 

sem var búinn að setja sér ákveðið markmið sem hann var að nálgast og þurfti 

að læra meiri stærðfræði til þess. Þá voru nemendur sem vildu læra 

stærðfræði vegna þess að þeir töldu það auka möguleika þeirra í framtíðinni.  

Einn nemandi sá þó engan tilgang með stærðfræðinámi og tók fram að 

ekkert hefði breyst í stærðfræði frá því hann hóf skólagöngu sína. Þetta er 

vissulega athugunarverð athugasemd þar sem á þessum árum ætti 
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nemandinn að hafa lært mikið í stærðfræði og hafa verið að auka þekkingu 

sína. Það getur þó verið að hann sé að vísa til kennsluhátta og að það séu þeir 

sem ekki séu að breytast og að það gerði námið leiðinlegt (Guðbjörg og Ólöf, 

2011). Þetta væri vissulega eitthvað sem kennari þyrfti að huga að og ef hann 

fengi svona athugasemd frá nemendum að þá þyrfti hann að skoða hverjar 

ástæður þess gætu verið og hvernig hann gæti unnið úr þeim. Þegar nemandi 

segir að eitthvað sé alltaf eins og væri leiðinlegt gæti verið líklegt að hann 

væri að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd í stærðfræðinámi (Bishop, 2012).  

Erfitt 

Nemendur upplifa oft margskonar tilfinningar í stærðfræðikennslustundum. 

Tilfinningar nemenda geta sagt til um hvort þeim finnist eitthvað skemmtilegt 

eða leiðinlegt en gætu einnig sagt til um hvernig nemendur væru að takast á 

við viðfangsefni. 

Kennarar vilja að öllum líði vel í kennslustundum sínum. Það er þó aldrei 

hægt að búa aðstæður þannig að öllum líði 100% vel öllum stundum. Það sem 

væri hægt að gera væri að draga úr neikvæðum tilfinningum eins og að 

finnast eitthvað erfitt. Þegar maður upplifir að eitthvað sé erfitt gæti það 

dregið úr námsáhuga og maður færi að bera neikvæðar tilfinningar til 

námsins. Sumir nemendur vilja þó fá ögrun í námi og að það sé erfitt. Það 

þyrfti því að skoða svör nemenda vel þegar þeir segðu að nám væri erfitt og 

velta fyrir sér ástæðum á bak við það. Þannig væri þá hægt að leita leiða sem 

hægt væri að fara til að efla jákvæðni nemenda þegar þess þyrfti. Nemendum 

á að líða vel í skóla. Sumir nemendanna voru farnir að minnast á að 

stærðfræðinámið væri farið að verða erfiðara. Það dró kjarkinn úr sumum en 

öðrum fannst gaman að fá áskorunina. Niðurstöður Black og fleiri (2009) 

leiddu það sama í ljós að þegar námið verður of erfitt fyrir nemendur að þá 

draga þeir sig frekar út úr því. Það hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra þar sem þeir 

gætu þurft að taka aðra stefnu í framtíðinni ef stærðfræði var hluti af henni. 

Nám á að vera krefjandi og það þarf að efla nemendur í þeirri hugsun að það 

að takast á við erfið og krefjandi viðfangsefni sé skemmtilegt. Þessi eiginleiki 

í sjálfsmynd nemenda gæti hjálpað þeim að verða jákvæðari og komast frekar 

í gegnum námið. 

Stundum eru það umhverfisþættir sem hafa neikvæð áhrif á nemendur 

(Aguirre o. fl., 2013) og þá þarf að skoða hvert tilfelli fyrir sig og reyna að finna 

farsæla lausn á málinu. Það sem væri einnig vert að vera meðvitaður um er 

að tilfinningar sem nemendur bera til náms geta verið aðrar en birtast á 

yfirborðinu (Leatham og Hill, 2010). Margir nemendanna sem svöruðu með 

tilfinningum notuðu orðið erfitt. Það gæti verið að þeir sýndu það ekki í verki 
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í kennslustundum og því gæti rannsókn sem þessi þar sem nemendur skrifa 

niður hugmyndir sínar gagnast kennara. Þar fengi hann ef til vill betri 

hugmynd um nemendur og hugmyndir þeirra. 

Ég hef skipt um skoðun 

Af þeim nemendum sem tóku þátt í báðum fyrirlögnum var helmingur 

nemenda sem hafði breytt vali sínu á andliti. Þetta verður að teljast 

áhugavert í ljósi þess að inntakið sem nemendur voru að vinna að var frekar 

líkt, það er í fyrra skiptið var unnið með tugabrot og reikniaðgerðir og í seinna 

skiptið var unnið með almenn brot og reikniaðgerðir.  

Ekki var hægt að sjá að það væri ákveðið mynstur í því hvaða andlit 

nemendur völdu í fyrra skiptið og í síðara. Nemendur sem höfðu áður valið 

brosandi andlit en völdu síðan hugsandi andlit virtust vera farnir að missa trú 

á sjálfum sér og ekki vera tilbúnir til að taka þátt í stærðfræðinámi lengur. En 

það er í samræmi við það sem Boaler og Greeno (2000) komust að þegar 

kröfur á nemendur verða meiri þá geta þeir misst trú á sjálfum sér. Það að 

hafa trú á sér er stór hluti af sjálfsmynd nemenda og því er líklegt að þeir 

nemendur sem missi trú á sjálfum sér þegar erfiðlega gengur þrói með sér 

neikvæðari sjálfsmynd. Sjálfsmynd er brothætt og óstöðug (Stentoft og 

Valero, 2009) og því á það kannski ekki að koma á óvart að sjálfsmynd 

nemenda og svör þeirra breytast. Ef rannsóknin hefði verið lögð fyrir aftur 

hefðu svör nemenda getað verið búin að þróast enn frekar og jafnvel komin 

aftur á sama stað og í upphafi. Þá segja DuBois og félagar (1999) að 

birtingarmynd á sjálfsmynd fari eftir þeim aðstæðum sem hún er skoðuð í. Í 

fyrra skiptið voru nemendur á leið í próf en í seinna skiptið voru nemendur 

að vinna í námsefni. Það gæti hafa haft áhrif á þær breytingar sem áttu sér 

stað í sjálfsmynd hjá nemendum. 

Þekking kennara á sjálfsmynd 

Þekking kennara á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi er mikilvæg. 

Kennari getur horft á nemanda og reynt að átta sig á honum en það er ekki 

fyrr en hann fer að ræða við hann og tala við hann um stærðfræðinám að 

hann fer að kynnast nemandanum og átta sig á honum. Oft kemur þá önnur 

persóna í ljós (Leatham og Hill, 2010).  

Margir þættir geta haft áhrif á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi en 

sá sem kannski væri vert að beina augum að er trú á eigin getu. Ef maður trúir 

á sjálfan sig þá framkvæmir maður frekar hluti (Bandura, 1977) og gæti eflst 

um leið í því sem maður tekur sér fyrir hendur. Trú á eigin getu gæti síðan 
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tengst við aðra þætti sjálfsmyndar í stærðfræði eins og það að afla sér 

þekkingar. Ef maður hefur trú á því að maður geti leyst viðfangsefni þá gæti 

maður öðlast nýja þekkingu og síðan unnið úr henni og ákveðið hvort hún 

hefði merkingu fyrir mann eða ekki (Stentoft og Valero, 2009). Allt sem 

maður upplifir og er að vinna með hefur samt sem áður áhrif á sjálfsmyndina 

en það er undir manni sjálfum komið hvort maður hafni eða tileinki sér þá 

upplifun. 

Kennari gæti nýtt sér þekkingu á sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi 

til að sjá hvað það væri sem þeir teldu mikilvægt í náminu. Þá gæti hann 

skoðað hvernig nemendur sæju stærðfræðinám og hvernig orðanotkun 

þeirra um stærðfræði væri háttað. Ef hann sæi eins og kom skýrt fram í 

rannsókn minni að nemendur horfi á stærðfræðinám sem tölur og reikning 

en ekki að stærðfræðinám væri skapandi námsgrein (Leatham og Hill, 2010) 

gæti hann velt fyrir sér ástæðum þess. Var það viðfangsefni sem nemendur 

voru að vinna að, var það hvernig hann talaði um stærðfræðinám við 

nemendur, var það viðhorf í kringum þá eða var það þeirra skilningur sem olli 

því? Sjálfsmynd nemenda í stærðfræðinámi ætti að fela í sér að þeir sjái 

fjölbreytileika í því og gætu nýtt sér hann. 

Niðurstöður rannsóknar sem þessara þar sem kennari er að athuga hvaða 

hugmyndir nemendur hafa um sjálfa sig í stærðfræðinámi gæti gagnast 

honum til að sjá hvað hann er að gera vel og hvað hægt er að bæta. Kennarar 

með vaxandi hugarfar þar sem þeir hafa trú á því að allir geti lært (Dweck, 

2010) gætu haft gagn af því að leggja slíka rannsókn fyrir þar sem þeir gætu 

nýtt sér svör nemenda og notað þau til að efla þá enn frekar í námi. Meðal 

annars þá gæti kennari sem fær svar frá nemenda sem hefur litla trú á sjálfum 

sér og sér engan tilgang með náminu nýtt sér svar hans. Kennari gæti skoðað 

leiðir þar sem hann væri stöðugt að koma skilaboðum til nemenda um að þeir 

geti allir lært og hafi allir möguleika á að efla sig í námi. Næst þegar hann 

myndi leggja rannsóknina fyrir þá væri hann að vonast til þess að hugmyndir 

nemanda taki breytingum og að hann sé farinn að efla trú sína á sjálfum sér. 

Takist það ekki þarf kennari að skoða ennfrekar hvað hægt væri að gera til að 

nemandi öðlist trú á sjálfan sig og jafnvel ræða við hann og finna 

sameigninlega lausn með honum til að efla trú hans á sjálfum sér. Þá gæti 

rannsókn sem þessi gagnast kennara ef nemandi sem áður hefur svarað að 

hann hafi haft gaman af stærðfræði og liði vel í kennslustundum en svarar nú 

að hann þoli ekki stærðfræði og gangi illa. Hann gæti þá velt fyrir sér hverjar 

ástæður þess væru. Er það námsefnið, kennarinn, nemandinn, umhverfið eða 

eitthvað annað sem hefur áhrif á nemandann? Kennari myndi þá nýta þessi 

svör nemanda til að finna lausnir til að efla nemanda í að öðlast aftur fyrri 

hugmyndir þar sem honum leið vel og hafði gaman af stærðfræði. Nemendur 
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vilja fá að taka þátt í námi sínu og að hugmyndir þeirra séu notaðar (Ares og 

Gorrell, 2002). Markmiðið í þessari rannsókn var að skoða hvaða hugmyndir 

nemendur hafa um sjálfa sig og með því að nýta þessar hugmyndir gæti 

kennari komist til móts við nemendur og aðlagað kennslu sína að 

nemendahóp hverju sinni. 

Rannsóknartæki 

Þetta rannsóknartæki er enn í þróun. Það hefur samt gefið nokkuð góða 

hugmynd um það hvað nemendum finnst um stærðfræðinám sitt. Þekking 

kennara á hugmyndum nemenda um nám sitt getur vissulega gagnast honum 

þar sem hann gæti skoðað hvað var vel gert og hvað má betur fara í 

kennslunni. 

Rannsóknin fór fram sama vikudag og á sama tíma dags til að draga úr 

áhrifum utanaðkomandi þátta. Utanaðkomandi þættir geta verið eins og 

tímasetning þar sem svör nemenda gætu verið misjöfn eftir því hvaða tíma 

dags þeir eru spurðir eða hvenær í viku rannsókn fer fram. Það er aldrei hægt 

að útiloka alla þætti sem hafa áhrif á nemendur þar sem þeir upplifa margt á 

milli rannsóknardaga en með því að framkvæma rannsókn á sama vikudegi 

og á sama tíma dags er hægt að hafa aðstæður eins líkar og kostur er á. Það 

sjáanlega sem var ólíkt með rannsóknardögum var að í fyrra skiptið voru 

nemendur á leið í próf en í síðara voru þeir að vinna í námsefni. Það sem kom 

verulega á óvart var að nemendur virtust almennt vera jákvæðari í fyrra 

skiptið þrátt fyrir að vera í prófi. Inntak námsefnis fyrir hvort skiptið var þó 

svipað þar sem unnið var með brotareikning. Í seinna skiptið voru nemendur 

að vinna með almenn brot og gæti það hafa reynst nemendum erfiðara 

heldur en tugabrotin sem þeir unnu með í fyrra skiptið. Annað sem gæti hafa 

haft áhrif á niðurstöðurnar var að önnin var hálfnuð þegar seinna skiptið fór 

fram og nemendum því verið farið að leiðast í skólanum. Þá var farið að vera 

mjög dimmt stóran hluta úr deginum og gæti það hafa haft áhrif á nemendur 

að mæta í skólann í myrkri frekar en birtu. En samkvæmt Stentoft og Valero 

(2009) þá getur það skipt máli í hvaða tíma og rúmi sjálfsmynd nemenda er 

skoðuð þar sem það eru ólíkir þættir sem hafa áhrif á þá á hverjum 

tímapunkti. 

Nemendur svöruðu rannsókninni þar sem þeir vissu að rannsakandi þekkti 

þá ekki og gæti því ekki tengt svör þeirra við persónur. Ef rannsakandi hefði 

verið kennari þeirra hefði hann þá mátt búast við öðrum svörum? Það hefði 

auðveldlega verið hægt að leggja rannsóknina fyrir þannig að það ætti ekki 

að hafa áhrif. Sem dæmi má nefna að hægt hefði verið að láta nemendur skila 

inn ómerktum blöðum og ef þeir væru hræddir um að kennari þekkti skrift 
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þeirra væri hægt að láta þá skrifa í tölvu og skila því útprentuðu til kennara. 

Nemendur eiga það samt yfirleitt til að skrifa út frá sjálfum sér og því er 

ólíklegt að þetta hefði áhrif á niðurstöður. Það helsta væri ef þeir hefðu 

eitthvað slæmt um kennarann að segja að það hefði áhrif. Því gæti verið gott 

að fá utanaðkomandi aðila til að leggja rannsóknina fyrir ef grunur léki á að 

nemendur væru ósáttir við kennara.  

Rannsóknartækið reyndist vel til að skoða hvaða hugmyndir nemendur 

hafa um stærðfræðinám sitt. Sumir gáfu betri lýsingar á því hvað þeim fannst 

heldur en aðrir og því mætti velta fyrir sér hvernig hægt væri að fá flesta til 

að skrifa eins góða lýsingu og mögulegt væri. Einnig væri hægt að ræða við 

suma nemendurna eftir því hverju þeir svöruðu og hverju kennari vildi frekar 

komast að. Þekking kennara á sjálfsmynd nemenda gæti verið gagnleg þegar 

kennsla væri skipulögð. Þá þekkti kennari nemendur betur og gæti frekar gert 

sér grein fyrir hæfni og getu þeirra. Þetta rannsóknartæki reyndist ekki 

eingöngu vel í stærðfræði því vel væri hægt að nota það í öðrum 

námsgreinum. Rannsóknartækið sem var þróað var auðvelt í notkun og tók 

stutta stund að leggja fyrir rannsókn með því og það var auðvelt að vinna úr 

niðurstöðum. Þá þarf að ákveða hvað og hvernig á að nýta þær upplýsingar 

sem fengjust úr rannsókninni. Sjálfsmynd er þekking á sjálfum sér og það að 

vera meðvitaður um hvernig, af hverju og hvers vegna maður gerir hluti á 

ákveðinn hátt og hvaða hvata maður hefur til þess er mikilvægt bæði fyrir 

nemendur og kennara að þekkja.   



 

71 

6 Lokaorð 

Ýmislegt er hægt að gera við rannsóknartækið til að gera það enn betra enda 

er það ennþá í þróun. Sem dæmi þá mætti nota rannsóknartækið í ákveðinn 

tíma, t. d. í upphafi skólaannar og um miðbik hennar. Ef nemendur væru hins 

vegar að svara verkefni sem þessu einu sinni í viku allan veturinn mætti ætla 

að þeir fengju á endanum leið á því og væru jafnvel farnir að leggja á minnið 

svörin eða hreinlega hættir að nenna að svara ítarlega. 

Svör nemenda má nýta til að ræða við þá einslega eða mynda 

umræðuhópa. Umræðuefni gæti verið lausnamiðað. Sem dæmi má nefna að 

ef margir nemendur eru að kvarta undan hávaða þá gætu þeir fundið lausn á 

því og þannig haft áhrif á þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Einnig gæti 

verið hægt að láta þá tala um hvort þeir héldu að þeir réðu við ákveðið 

viðfangsefni. 

Vinna við þetta rannsóknarverkefni var mjög fróðleg og lærdómsrík. 

Rannsakandi mun eflaust nýta sér þetta verkefni og niðurstöður þess í 

kennslu í framtíðinni. Þá verður fróðlegt að sjá hvort sú sjálfsmynd sem 

nemendur telja sig búa yfir sé sönn. 

Það var margt í rannsókninni sem kom á óvart. Þá lærði rannsakandi margt 

um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi. Rannsakandi varð meðvitaðri um 

sjálfsmynd sína og annarra. 
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Viðauki A – fyrsta rannsóknarblað 

Broskallarnir eru staddir í stærðfræðitíma. Hvað eru þeir að hugsa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldu einn broskall sem lýsir því hvernig þú hugsar þegar þú ert í 

stærðfræðitíma. Segðu frá því af hverju þú tengir þig við þennan broskall. 
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Mér finnst stærðfræði skemmtileg... 

 

 

Mér finnst stærðfræði leiðinleg... 

 

 

Ég vil/l læra stærðfræði með öðrum þegar... 

 

 

Ég vil/l læra stærðfræði ein/n þegar... 

 

 

Stærðfræði er kennd á þann hátt að... 

 

 

Ég væri til í að læra stærðfræði á þann hátt að... 

 

 

Ég skil stærðfræði þegar... 

 

 

Ég nota stærðfræði þegar...
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Viðauki B – annað rannsóknarblað 

Þessir broskallar eru staddir í stærðfræðitíma. Veldu þann broskall sem þér 

finnst tákna þig og hvernig þér líður í stærðfræði. Dragðu hring utan um 

broskallinn sem þú velur og skrifaðu inn í hugsanablöðruna hvað broskallinn 

er að hugsa um. Reyndu að skrifa eins vel og þú getur hvað broskallinum 

finnst um stærðfræði og ástæður þess (t. d. af hverju..., hvers vegna..., af því 

að..., mér finnst...).  
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Viðauki C – þriðja rannsóknarblað 

Þessir broskallar eru staddir í stærðfræðitíma. Veldu þann broskall sem þér 

finnst tákna þig í stærðfræðitíma og skrifaðu eitt lýsingarorð fyrir ofan hann 

sem á að lýsa því hvernig honum líður.  

Hugsaðu nú hvað þér finnst um stærðfræði og af hverju og reyndu að 

skrifa eins góða lýsingu á því og þú getur í hugsanablöðruna. Þú getur til 

dæmis hugsað um eitthvert verkefni sem þú vannst að í síðustu viku og lýst 

því hér hvernig þú tókst á við verkefnið. 
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Viðauki D – Leyfisbréf til foreldra 

Kæru foreldrar/ forráðamenn                 15. september 2014 

Ég heiti Heiða Lind Heimisdóttir og er að vinna að lokaverkefni til M.Ed. gráðu 

við Háskóla Íslands í faggreinakennslu. 

     Lokaverkefni mitt fjallar um sjálfsmynd nemenda í stærðfræði og hvernig 

þekking á henni getur gagnast kennurum við starf sitt. Rannsóknin mun fara 

þannig fram að nemendur eiga að skrifa á þar til gert blað hvað þeim finnst 

um stærðfræði og ástæður þess. Rannsóknin mun verða lögð fyrir tvisvar 

sinnum með um það bil þriggja vikna millibili. Hún mun taka stutta stund eða 

um fimm til tíu mínútur og mun fara fram á skólatíma. 

     Erindi þessa bréfs er að óska eftir skriflegu leyfi þínu/ ykkar til að barnið 

þitt/ ykkar fái að taka þátt í rannsókninni. 

     Gögn sem safnað verður frá nemendum verða nafnlaus í lokaverkefninu 

og fyllsta trúnaðar verður gætt. Frumgögnum verður eytt að rannsókn 

lokinni. 

     Markmið með verkefninu er að skoða hvernig hugmyndir nemenda um 

stærðfræði tengjast sjálfsmynd þeirra og hvernig kennari getur nýtt sér 

þekkingu á því í kennslu. 

     Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um þessa rannsókn þá er velkomið að 

hafa samband við undirritaða í gegnum netfang mitt hlh4@hi.is 

Með von um jákvæðar undirtektir,  

Bestu kveðjur 

Heiða Lind Heimisdóttir 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast sendið leyfið til umsjónarkennara fyrir 19. september 2014 

 

Ég veiti hér með leyfi mitt að _____________________________(nafn 

nemanda) taki þátt í ofangreindri rannsókn um sjálfsmynd nemenda í 

stærðfræði. 

 

____________________________________________              

(Undirritun foreldris/ forráðamanns)    

Dagsetning og ár 

mailto:hlh4@hi.is

