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Ágrip 
  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) er jafnrétti einn af grunnþáttum 

menntunar. Allir eiga að hafa sömu tækifæri og þroskast á eigin forsendum og öðlast 

þannig raunsæja og heilbrigða sjálfsmynd. Kennarinn er í forystuhlutverki og á að 

laga sig að þörfum hvers og eins.  Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að 

rannsaka sjálfir og læri stærðfræði til skilnings. Lengi vel var talið að strákar stæðu 

sig betur í stærðfræði en ekki virðist marktækur munur þar á. Þó er munur á þeim 

aðferðum sem kynin beita í þrautalausnum. Stelpur beita frekar hefðbundnum 

aðferðum meðan strákar eru lausnamiðari og óhræddir við að prófa sig áfram með 

nýjum leiðum. Munur er á ríkjandi viðhorfum til kynjanna í stærðfræði. Stelpur er 

taldar vera samviskusamar og duglegar meðan stærðfræðin er talin liggja betur fyrir 

strákum og þeim finnst hún áhugaverð. Hefðbundin töflukennsla og afkastamikill 

dæmareikningur virðist henta strákum betur en stelpur vilja skilja viðfangsefnin. 

Kynjaskipting í stærðfræðinámi er ein leið til að draga úr kynjamun. Í kynjaskiptum 

bekkjum eykst sjálfstraust stelpna auk þess sem áhugi þeirra á raunvísindum vex. 

Góður kennari og viðhorf nemenda hafa einnig áhrif. Hin hliðin er að staðalímyndir 

verða  sýnilegri og horft er á kynin sem einsleita hópa. Niðurstaðan er sú að ekki er 

kynbundin munur á frammistöðu í stærðfræði. 
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Formáli 
	  
Hver man ekki eftir leikjunum í frímínútum þar sem stelpur kepptu á móti strákum. 

Þegar skipting í lið var þannig kom keppnisskapið í ljós og mér fannst mikilvægt að 

sanna fyrir öllum að stelpur væru betri en strákar, sama í hverju var keppt. Enn í dag 

finn ég sömu tilfinningu þegar stelpur mæta strákum á einhverju sviði en reyni samt 

að telja mér trú um að annað kynið sé ekki betra en hitt. Þess vegna fannst mér 

áhugavert að skoða kynjamun í stærðfræðinámi og komast að því hvort raunverulegur 

munur sé til staðar eða hvort við séum öll bara ólíkar manneskjur óháð kyni.  Ég 

grínast oft með að tilgangur þessarar ritgerðar sé að sanna að stelpur séu betri en 

strákar í stærðfræði en eftir því sem tíminn líður verð ég hlutlausari í þessari sífelldu 

keppni milli kynjanna.  

 Systkini mín sem eru á grunnskólaaldri fá lítinn frið frá mér þegar ég spyr þau 

krefjandi spurninga um stærðfræðinámið þeirra. Mér finnst áhugavert að bera saman 

mismunandi upplifanir þeirra á stærðfræðinni. Það er eins og það sé alltaf meiri 

samkeppni í stærðfræði en öðrum fögum um að klára sem flest dæmi á sem stystum 

tíma. Stærðfræðin hefur átt hug minn og hjarta síðustu ár og hef ég fundið ótal mörg 

rök fyrir því að stærðfræði sé skemmtileg  og fyrir alla. Því er mikilvægt að sýna fram 

á að bæði stelpur og strákar geti lært stærðfræði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

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

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

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ 
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Inngangur  
	  
Ekki verður deilt um að munur er á kynjunum á ýmsum sviðum. Gamlar 

staðalímyndir um kynin eru á undanhaldi og hlutverk kynjanna ekki eins afmörkuð og 

áður var. Mannfólkið má flokka á marga vegu t.d. eftir kynþætti, kyni og 

trúarbrögðum. En er þar með sagt að það þurfi að vera mismunandi leiðarvísar fyrir 

hvern flokk? Hér á eftir verður aðeins fjallað um kyn og þá sérstaklega um stráka og 

stelpur á grunnskólaaldri. Víða í samfélaginu má sjá einhvers konar kynjaskiptingu. 

Hún getur falist í samfélagslega lærðum hlutum og má þar nefna skiptingu í kvenna- 

og karlaklefa í sundlaugum. Mikil samkeppni ríkir oft á milli kynjanna þar sem kynin 

keppast um að verða betra kynið. Hvort þessi keppni á rétt á sér og sé sanngjörn er 

annað mál en yfirleitt er hún á léttu nótunum. Stærðfræðikennsla og nám er stór hluti 

af skólastarfi barna og þegar frammistaða nemenda er mæld eru niðurstöður kynjanna 

oftar en ekki bornar saman. Því má segja að samfélagið hvetji til samkeppni á milli 

kynjanna. Áhugavert er að skoða hvort raunverulegur munur sé á milli kynjanna í 

stærðfræðinámi og í hverju hann felist. Í íslensku alfræðiorðabókinni (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011) er sett fram eftirfarandi skilgreining á 

hugtakinu kyn ,,Hópur lífvera sem hefur sameiginleg kynbundin einkenni og greinist 

vegna þeirra í karlkyn og kvenkyn." Í þessari skilgreiningu er ekki sagt hver þessi 

kynbundnu einkenni eru og liggur það þá á milli hlutanna hvort átt sé við líkamlegan 

mun eða ólíka félagslega hegðun og hugsunarhátt. Það er því okkar að túlka hvað 

kynbundin einkenni eru og hvort hægt sé að sjá um hvort kynið ræðir með því að 

skoða niðurstöður stærðfræðiprófa. Við verðum vör við stærðfræði á mörgum stöðum 

í okkar daglega lífi og með því að segja annað kynið betra í stærðfræði erum við þá að 

segja að hitt kynið lendi frekar í erfiðleikum í lífinu? Þessari spurningu verður að 

svara neitandi því ekki má meta hæfaleika okkur í lífinu eða fagi eins og stærðfræði 

eftir því hvernig tiltekst á ákveðnu stærðfræðiprófi. Dagsform, lífsástand og fleira 

getur haft áhrif á hvernig okkur gengur í prófum og því segja niðurstöður úr prófum 

ekki alla söguna. Í þessari ritgerð verður fjallað um mun kynjanna sem fram kemur í 

stærðfærðinámi.  

 Spurningarnar sem leitað er svara við eru: Hvers vegna er stærðfræði ýmist 

talin kvenna- eða karlagrein? Hvernig má vinna að því að stærðfræðinám sé jafn 

aðgengilegt báðum kynjum? Ræðst námsgengi í stærðfræði af kyni? 
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Kynjamunur 
	  
Flestir þekkja gömlu staðalímyndir kynjanna þar sem hlutverk kvenna var að sjá um 

heimilið og uppeldi barna sinna meðan karlinn var fyrirvinna heimilisins og sá um 

karlmannlega hluti eins og að bora í vegg. Í nútímasamfélagi eru hlutverk kynjanna 

ekki eins afmörkuð og þau voru og konur og karlar skipta með sér verkum inni á 

heimilinu og meirihluti kvenna og karla eru á vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, e.d). 

Lífshættir Íslendinga breyttust mikið á síðustu öld þegar konur fóru í auknum mæli 

inn á vinnumarkaðinn og feður tóku meiri þátt í umönnun og uppeldi barna sinna sem 

og að sinna heimilisstörfum. Þessar breytingar urðu meðal annars vegna langvinnar 

baráttu kvennaréttindakvenna og karlkyns stuðningsmanna þeirra til að ná fram auknu 

jafnrétti og að bæta stöðu kvenna. En þessari baráttu er ekki lokið enn (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2010). Lengi hefur verið barist fyrir jafnrétti kynjanna bæði á 

Íslandi og um allan heim. Fyrstu lögin um jafnrétti kynjanna á Íslandi voru sett árið 

1976 en miklar breytingar hafa orðið á þeim síðan þá. Markmiðið með lögunum var 

að stuðla að jafnrétti karla og kvenna á öllum sviðum þjóðfélagsins. Áhersla var lögð 

á að jafnrétti varði bæði kynin þar sem það sé hagur allra að jafnrétti ríki í 

samfélaginu (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 Væntingar fólks um kvenleika og karlmennsku koma úr samfélaginu og þeirri 

menningu sem við lifum í og er kallað kyngervi. Þetta eru samfélagslegar hugmyndir 

um skyldur kynjanna og hvað það er að vera karl eða kona. Staðalímyndir kynjanna 

birtast okkur heima, í fjölmiðlum, verslunum, í skólakerfinu og víðar í samfélaginu og 

þær ýta undir að við lærum ákveðin kynhlutverk. Við skilgreinum okkur oft eftir kyni 

og það getur haft áhrif á ákvarðanir sem við tökum í lífinu eins og hvaða nám við 

veljum okkur (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011). Hegðun fólks 

segir ekki til um líffræðilegt kyn manneskju. Þó að finna megi ákveðið kynjamynstur 

er það ekki algilt um allar manneskjur af tilteknu kyni. Hugmyndir um ákveðin 

kynjahlutverk eru mismunandi eftir menningarheimum og taka sífelldum breytingum. 

Það er svo margt í okkar samfélagi sem er flokkað eftir kyni að erfitt er að sjá 

kynjamisrétti í samfélaginu. Því þarf að ala upp í nemendum gagnrýni á þessi 

kynjahlutverk og gera þá meðvitaða um jafnrétti (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson, Berglind Rós Magnúsdóttir, 2012) . Til þess er jafnréttismenntun en eins 

og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013) á hún  að fela í sér ,, gagnrýna 
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skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að 

kenna börnum og unglingum að greina aðstæður sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra“.  

 Sólveig Karvelsdóttir (2012) segir frá tveimur megin skýringum á kynjamun. 

Annars vegar séu líffræðilegar skýringar og hins vegar skýringar sem stafi af 

samfélagslegum þrýstingi. Líffræðilegu skýringarnar eða eðlishyggja segja að 

eðlislegur munur sé á kynjunum og að allir af sama kyni búi yfir sömu eiginleikum, 

viðhorfum, hæfileikum og persónueinkennum. Hún tekur þó fram að engar rannsóknir 

styðji við þessar hugmyndir. Þær hugmyndir að kynjamunur stafi af samfélagslegum 

þrýstingi eða mótunarhyggju byggir á betri grunni, en rannsóknir hafa sýnt að þó svo 

að munur stafi af bæði líffræðilegum og samfélagslegum ástæðum séu 

samfélagsáhrifin meira ríkjandi. Samfélagslegar hugmyndir um kynbundnar 

staðalímyndir og uppeldi hafa því meiri áhrif á hegðun, viðhorf og eiginleika fólks 

heldur en meðfæddir líffræðilegir eiginleikar (Sólveig Karvelsdóttir, 2012). Ef 

kynjamunur væri af lífræðilegum ástæðum mætti gera ráð fyrir að hann væri svipaður 

alls staðar í heiminum óháð menningu og tíma, sem hann er ekki og því má fastlega 

gera ráð fyrir að svo sé ekki (Kane og Mertz, 2012).  

 

Nám og stærðfræðinám í grunnskóla 
	  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnslóla (2013) er jafnrétti einn af grunnþáttum 

menntunar og þar segir að jafnréttismenntun eigi meðal annars að skapa tækifæri fyrir 

alla til að þroskast á eigin forsendum. Einnig er mikil áhersla lögð á jafna stöðu og 

jafnan rétt beggja kynja og að búa eigi þau undir jafna þátttöku í fjölskyldu- og 

atvinnulífi. Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) segir: 

,,Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. 

skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi." Hafa á jafnréttislög að leiðarljósi í öllu skólastarfi og gera 

nemendur meðvitaða um jafnréttismál. Einnig er kveðið ríkt á um að bæði kyn standi 

jafnfætis í öllum þeim viðfangsefnum sem fengist er við í skólanum. Í lögum um 

skóla án aðgreiningar kemur skýrt fram að allir eiga rétt á því að námið sé á 

forsendum hvers og eins og allir nemendur eigi rétt á virkri þátttöku í 

skólasamfélaginu. Fjölbreytninni skal fagnað með virðingu fyrir ólíkum þörfum, 
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hæfileikum og einkennum nemenda og reyna á að eyða allri mismunun og 

aðgreiningu innan skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Með áherslu á 

einstaklinginn er unnið að því að efla hæfni hans til að takast á við lífið með almennri 

menntun.  

 Almenn menntun á að hjálpa einstaklingnum að uppgötva hæfileika sína og 

eiginleika og að ná þeirri hæfni sem þarf til að vera virkur þátttakandi í samfélaginu. 

Nemendur fá almenna menntun í gegnum nám í heildstæðu skólastarfi á vettvangi 

menningar, umhverfis og samfélags (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  Áhersla er 

lögð á sjálfsvitund þar sem nemendur eiga að öðlast raunsæja og heilbrigða 

sjálfsmynd. Þeir verða því að þekkja styrk- og veikleika sína, átta sig á eigin 

tilfinningum og hafa trú á eigin getu og mætti til að takast á við verkefnin úr hinu 

daglega lífi. Kennarinn er í forystuhlutverki í námi nemendanna og reynir að vekja og 

viðhalda áhuga á fjölbreyttan hátt með frjóum námsaðstæðum og handleiðslu. 

Kennarar eiga að vinna í anda hugmynda um skóla án aðgreiningar og laga kennsluna 

að þörfum hvers og eins nemanda. Í öllum námsgreinum verður því að viðhalda 

jafnrétti og sjá til þess að allir nemendur fái tækifæri til að læra á þann hátt sem hentar 

þeim best (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hér í þessari ritgerð verður aðeins fjallað 

um stærðfræði.  

 Stærðfræði er fræðigrein sem fjallar um stærðir, tölulega eiginleika þeirra, 

form og samband þeirra á milli (Mörður Árnason, 2007). Henni er oft skipt í þrjár 

aðalgreinar, algebru, stærðfræðigreiningu og rúmfræði en undirstaða þessara greina er 

talin vera mengjafræði sem kom fram á 19. öld (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 2011). Stærðfræði er tæki sem maðurinn notar til að skilja og hafa áhrif 

á náttúru og samfélag og hefur alltaf verið þýðingamikill þáttur menningar. Þetta 

alþjóðlega tungumál sem stærðfræðin er gerir okkur kleift að lýsa aðstæðum af 

nákvæmni og útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Með því að hafa góðan skilning á 

stærðfræði getum við túlkað gögn, spáð fyrir um og reynt að hafa áhrif á framvindu. 

Stærðfræði kemur fram í ýmsum kerfum sem við nýtum okkur í nútímasamfélagi eins 

og t.d í farsímum, tölvuleikjum, veðurspám og kosningakerfum. Auk þess að vera 

fræðigrein í sjálfu sér er hún stór þáttur í öðrum fræðigreinum innan raunvísinda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Stærðfræði er stór þáttur í námi nemenda á 

grunnskólastigi en í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir: 

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að 
nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar 
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aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja 
fram og leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og líkön sem nýtast við 
lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 
209) 

Stærðfræðikennsla þarf því að stuðla að því að nemendur temji sér jákvætt viðhorf til 

greinarinnar og sjái tilgang í því að læra hana, kennslan á einnig að stuðla að því að 

nemendur geti notað hugtök og tungumál stærðfræðinnar og geti leyst  og fengist við 

viðfangsefni hennar. Það er í höndum kennarans að skapa sem bestar námsaðstæður 

fyrir nemendur og að stuðla að því að þeir taki þátt í að rannsaka, setja fram og 

sannreyna tilgátur. Kennarinn velur viðfangsefni við hæfi nemenda og styður við þá 

og leiðbeinir á skapandi hátt þannig að þeir öðlist sjálfstæða rökhugsun og geti leyst 

úr viðfangsefnunum sjálfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

 Hugmyndin um að nota rannsóknarlandslag (Alseth og Røsseland, 2006) sem 

nálgun í stærðfræði byggir á fjölbreyttum kennsluháttum þar sem nemandinn hefur 

sjálfur tækifæri á að spyrja og rannsaka. Áhersla er lögð á að nemandinn komist 

sjálfur að niðurstöðu með eigin leiðum í skapandi og uppbyggjandi ferli. Hlutverk 

kennarans er að viðhalda áhuga nemenda og örva löngun þeirra til að vita meira. Hann 

notar spurningar eins og hvað ef og hvers vegna og reynir að fá nemendur til að nota 

kunnáttu sína svo að þeir sjá tilgang með náminu. Verkefni verða að vera krefjandi 

þar sem áhersla er lögð á lausnaleiðina frekar en lausnina sjálfa. Nemendur læra 

þannig að nota sjálfstæða hugsun, nýta sér reynslu sína og ígrunda á skapandi hátt. 

Þeir fara ekki eftir forskrift að hefðbundnum dæmareikningi heldur rannsaka sjálfir og 

fást við viðfangsefni við sitt hæfi. Þannig eykst sjálfstraust nemenda og þeir fá aukinn 

kraft til að kanna nýjar slóðir, þeim finnst þeir ná meiri árangri en í hefðbundinni 

vinnu og öðlast meiri skilning á efninu (Alseth og Røsseland, 2006). Við kennslu út 

frá hugmyndinni um rannsóknarlandslag er mikilvægt að viðfangsefnið sem valið er 

sé krefjandi og athyglinni sé beint að stærðfræðinni. Viðfangsefnið þarf einnig að gefa 

möguleika á mismunandi framsetningu og að hægt sé að vinna það á mismunandi 

erfiðleikastigum. Kennari leggur fram verkefnið með rannsóknarnálgun og umræðu, 

nemendur eru virkir og nota þekkingu sína og læra eitthvað nýtt. Opin verkefni skapa 

góð tækifæri til þess að fá nemendur til þess að velta vöngum og þá er hægt að nýta 

spurninguna hvað ef. Í opnum verkefnum geta verið margar lausnaleiðir og jafnvel 

margar lausnir, einnig er hægt að nota ókláruð verkefni þar sem tölurnar vantar. 

Þannig geta nemendur ákveðið sjálfir hvað á að vera í dæminu og fá þá jafnvel meiri 
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áhuga á að leysa það því þeir eiga þá einnig hlut í verkefninu og geta aðlagað það að 

sinni hæfni. Kennarinn getur leiðbeint þeim sem ekki velja tölur við sitt hæfi og t.d 

spurt hvað ef þú notar aðrar tölur. Í stað þess að láta nemendur sem vinna hratt gera 

fleiri dæmi og komast lengra í bókinni er betra að láta þá fara á dýptina og kafa lengra 

ofan í opin dæmi sem eru með nokkrum erfiðleikastigum. Slík verkefni er oft sett upp 

þannig að í fyrsta þrepi á að finna lausn á hlutbundinn hátt, í öðru þrepi á að finna 

fleiri lausnir og í þriðja þrepi eiga nemendur að setja fram reglu, alhæfa og rökstyðja 

mál sitt. Ef nemendur fá dæmi sem þeir ráða ekki við og hafa ekki nægan skilning til 

að leysa skapast sú hætta að þeir missi áhugann og vilji ekki reyna við slík dæmi. Þess 

vegna skiptir miklu máli að nemendur læri til skilnings en ekki til að reikna sem flest 

dæmi. Til að ná ákveðinni hæfni og öðlast skilning má ná bestum árangri með því að 

láta nemendur rannsaka sjálfa. Í opnum dæmum er ekki alltaf hægt að sjá fyrir hvert 

verkefnið leiðir nemendur og verður kennari að meta það hvort beina eigi þeim á aðra 

braut eða bíða og sjá hvert verkefnið leiðir þá. Það er mikilvægt fyrir nemendur að 

reka sig stundum á og læra þeir lítið á því ef kennarinn segir þeim alltaf hvað skal 

gera næst. Nemendur læra með þessu fagleg vinnubrögð en þeir þurfa einnig að temja 

sér rétta hugtakanotkun, það lærist með því að sjá hvernig dæmi eru sett fram á ólíkan 

hátt (Alseth og Røsseland, 2006). Í kennslu þar sem áherslan er á nemandann, leggur 

hann sjálfur eitthvað til málanna og er ekki mataður af upplýsingum af kennaranum. 

Andrúmsloftið verður því að bjóða upp á það að allir eigi rétt á því að taka þátt, 

nemendur taki þátt í ákvarðanatöku og að mistök séu leyfð. Með því að nemendur taki 

þátt í samskiptum og ákvörðunum eykst hæfni þeirra til tjáskipta í stærðfræði og í 

lífinu almennt. Hlutverk kennarans er afgerandi í að skapa nemendum þær aðstæður 

til að viðhalda rannsóknarferli og það gerir hann eins og áður hefur komið fram með 

því að bregðast við spurningum með nýjum spurningum og ekki svara þannig að 

aðeins eitt svar komi til greina. Ef notast er við kennslubækur með lokuðum 

spurningum má breyta spurningunum svo að það skapist betra rými fyrir ígrundun 

nemenda. Gott getur verið að byggja á faglegum markmiðum sem stuðla að því að 

nemendur öðlist ákveðna færni. Einnig þarf að setja nemendum ákveðinn ramma svo 

þeir átti sig betur á til hvers er ætlast af þeim og fari ekki að kanna hvað sem er. 

Kennarinn er leiðtogi og vinnur að því að skapa sem bestar aðstæður og möguleika á 

heillvænlegu námsferli fyrir nemendur (Alseth og Røsseland, 2006). 

 Nemendur þurfa að fá tækifæri til að uppgötva sjálfir og rannsaka. Cathy 

Humphreys (Boaler og Humphreys, 2005) lagði upp verkefni fyrir nemendur sína í 



	   12	  

7.bekk þar sem markmiðið var að þeir áttuðu sig betur á algebru og hún yrði 

aðgengilegri fyrir þá. Sett var upp mynstur með kubbum 10x10, kubbarnir voru allir 

hvítir nema ystu kubbarnir voru dökkir. Eins og sést á meðfylgjandi mynd (Boaler og 

Humphreys, 2005, bls. 15).  

 

 
 

Nemendur voru síðan beðnir um að reyna átti sig á hve margir dökku kubbarnir voru 

án þess að telja, tala eða skrifa niður. Þetta gerði hún með það að leiðarljósi að 

nemendur fengju þjálfun í að sjá fyrir sér og tjá á táknrænan hátt. Nemendur deildu 

svo svörum sínum án þess að segja frá því hvaða leið þeir fóru, til þess að fá algeng 

svör upp á yfirborðið bæði rétt og röng. Röng svör geta hjálpað nemendum að sjá að 

þau eru ekki ein um ákveðnar villur einnig sjá þau að stærðfræðin er rökrétt og að 

mistökin hjálpa okkur. Næst skrifaði hún sjálf lausnaleiðir nemenda upp á töflu svo að 

þeir sáu að það væru margar leiðir til þess að komast að sömu niðurstöðu (Boaler og 

Humphreys, 2005). Hér er því augljóst að um opið dæmi er að ræða ekki aðeins vegna 

þess að lausnaleiðir eru margar heldur einnig vegna þess að verkefnið er einnig 

stigskipt. Nemendur settu sig næst í spor hvors annara og leystu samskonar dæmi með 

6x6 kubbum með aðferðum hinna. Því næst reyndu þau að finna almenna reglu. 

Bekkurinn vinnur og hugsar saman en einnig vinna nemendur sjálfstætt og í litlum 

hópum (Boaler og Humphreys, 2005). Kennslan er því mjög fjölbreytt og er ekki 

endilega háð námsbókum. Næst skrifuðu nemendur niður í orðum almenna reglu. Þar 

sem bókstafir flækjast oft fyrir nemendum í algebru vildi Cathy að nemendur sæju 

sjálfir tilgang í því að nota bókstafi því segir hún þeim að reyna að gera styttri útgáfu 

af því sem þeir skrifuðu niður. Aðaláherslan í verkefninu var að dýpka skilning 

nemenda. Það að skoða, finna mynstur og tjá almenna reglu hjálpar til við að ná 

góðum tökum á algebru og auka skilning (Boaler og Humphreys, 2005). Eins og áður 

hefur komið fram er hlutverk kennarans veigamikið og felst í því að leiðbeina á þann 
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hátt sem eflir skapandi hugsunarhátt í stað þess að segja nemendum hvað þeir eigi að 

gera. Mikilvægt er að kveikja áhuga þeirra svo þeir vilji safna sér reynslu og 

þekkingu, en nemendur læra oft mest á því að átta sig sjálfir á hlutunum. Einnig læra 

þeir mikið af því að heyra hugmyndir jafnaldra sinna jafn vel þó að þær séu ekki alltaf 

réttar. Þannig læra nemendur einnig að þróa með sér gagnrýna hugsun. Kennari 

verður því að spyrja opinna og leiðandi spurninga og skiptir miklu máli hvernig hann 

setur verkefni fram og hvaða orð hann notar til þess. Kennari verður að vera viðbúinn 

því að kennslustundir taka aðra stefnu en áætlað var og því mikilvægt að þekkja 

hópinn sem hann kennir og einstaklingana innan hans (Boaler og Humphreys, 2005).       

 

Frammistaða og hugsunarháttur kynjanna 
	  
Fram á áttunda áratug 20. aldar voru strákar taldir betri en stelpur í stærðfræði en nú á 

dögum er ekki að finna marktækan mun á frammistöðu kynjanna og sum staðar standa 

stelpur sig jafn vel betur en strákar t.d. hér á Íslandi þó svo að munurinn sé svo lítill 

að hann sé varla marktækur (Ingólfur Gíslason, 2012).  Stærðfræðin telst þó enn í dag 

karllæg grein vegna þess hve fáar konur eru í greininni. Kvenfyrirmyndirnar eru fáar 

og flestir hugsa um spekingslegan karl með gleraugu þegar lýsa á stærðfræðingi. 

Kynjamunurinn liggur því í þátttökumun kynjanna á hinum ýmsu sviðum 

stærðfræðinnar (Ingólfur Gíslason, 2012). Í Svíþjóð, eins og annars staðar er 

stærðfræði ein þeirra greina þar sem karlar eru í miklum meirihluta meðal fræðimanna 

og á fræðilegum vettvangi. Þennan mikla meirihluta karlmanna má sjá strax á efri 

stigum framhaldsskólans þar sem fleiri strákar fara í fleiri og erfiðari áfanga í 

stærðfræði (Brandell, Leder og Nyström, 2007). Þegar tölur frá Hagstofu Íslands eru 

skoðaðar um skráða nemendur í stærðfræði á háskólastigi kemur í ljós, eins og sjá 

mátti fyrir, að karlar eru í miklum meirihluta og árið 2013 voru konur aðeins 27,69 % 

af heildarfjöldanum. Það er þó örlítil fjölgun á kvenkynsnemendum því árið 1997 

voru þær aðeins 19,35 %. Samt sem áður er gaman að segja frá því að af þeim þremur 

doktorsnemum sem voru við stærðfræðinám 2013 á Íslandi eru tvær konur (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Fram kemur í rannsókn Brandell, Leder og Nyström (2007) að þær 

konur sem leggja fyrir sig stærðfræði á háskólastigi hafa yfirleitt meiri áhuga á 

stærðfræði í hagnýtum tilgangi eins og t.d. tölfræðilegum niðurstöðurum en hreinni 

stærðfræði.  
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 Samkvæmt PISA rannsókninni (2012) er ekki mikill munur á frammistöðu 

kynjanna í stærðfræði á Íslandi á tímabilinu 2003-2012. Mestur var munurinn árið 

2003 en þá var meðaltal stelpnanna 523, 15 stigum hærra en meðaltal strákanna sem 

var 508. Þetta var einsdæmi á heimsvísu þar sem Ísland var eina landið þar marktækur 

munur var á stærðfræðilæsi stelpum í vil. Af þeim löndum sem eru innan OECD var 

kynjamunurinn árið 2012 minnstur á Norðurlöndunum. Almennt standa strákar sig 

betur í stærðfræði í þátttökulöndunum að Norðurlöndunum undanskyldum (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K Björnsson, 2012). Almar Miðvík 

Halldórsson (2011) skoðaði framfarir frá 4. bekk til 7. bekkjar og frá 7. bekk til 

10.bekkjar, eftir kyni í samræmdum prófum 2006 og 2009. Kynjamunurinn var ólíkur 

eftir skólum en í nokkuð mörgum skólum fór strákunum aftur meðan stelpunum fór 

fram. Í flestum skólunum var lítill sem enginn kynjamunur og ef hann kom fram var 

hann oftar stelpum í hag.  

 Í skýrslu um samræmdu könnunarprófin 2014 kemur fram að alltaf sé einhver 

munur á milli kynjanna í stærðfræði. Hann sé þó mismunandi eftir árum og oft ekki 

marktækur. Einkunnirnar sem hér verða skoðaðar eru grunnskólaeinkunnir sem eru á 

kvarðanum 0-60 með meðaltal 30,0 og staðalfrávik 10,0 en þær henta vel til að fjalla 

um frammistöðu hópa. Nemendur fá hins vegar samræmdar einkunnir afhentar og 

hafa þær oftast verið á kvarðanum 1-10. Í 10. bekk fá nemendur ekki lengur 

samræmdar einkunnir á kvarðanum 1-10 heldur er hafður nýr einkunnakvarði sem 

byggir á hæfniflokkum A, B, C. Þegar einkunnir nemenda í 4.bekk eru skoðaðar 

kemur í ljós að stelpurnar eru með hærra meðaltal en strákarnir, þó munar aðeins 1,4 

stigi á kynjunum en sá munur telst vart marktækur. Einkunnirnar eru mun dreifðari 

hjá stelpunum en hæsta gildi er 33,6, lægsta gildi er 27,5 og meðaltalið 30,1. 

Strákarnir eru með hæsta gildi 30,8, lægsta gildi 26,3 og meðaltal 28,7. Áhugavert er 

sjá að á aðeins þremur landshlutum af níu, eru strákar með hærra meðaltal en stelpur 

(Sveinbjörn Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015). Í 7. bekk er munurinn á 

meðaltali ekki eins mikill eða 0,8 stig, stelpurnar skora 28,9 og strákarnir 28,1. Þegar 

landshlutarnir eru skoðaðir hver fyrir sig sést að í fjórum þeirra eru strákar með hærra 

meðaltal. Stelpurnar skora einnig á hærra á fjórum stöðum og á einum stað er 

meðaltalið það sama hjá báðum kynjum. Viðsnúningur verður þegar litið er á 10. bekk 

en þar eru strákarnir með hærra meðaltal eða 29,1 en stelpurnar 28,5. Munurinn á 

milli kynjanna er þó minnstur í 10. bekk, en strákarnir eru með hærra meðaltal í sex 

landshlutum (Sveinbjörn Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015). Út frá þessu má 
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túlka að ekki sé munur á frammistöðu kynjanna í grunnskólastærðfræði. Það er samt 

áhugavert að sjá að stelpurnar virðast yfirleitt vera með hærra meðaltal en strákarnir. Í 

10. bekk breyttist staðan þegar strákarnir mælast örlítið hærri. Það gæti gefið 

einhverja vísbendingu um það sem koma skal, að strákarnir, frekar en stelpurnar, fari 

á náttúrufræðibrautir í framhaldsskóla eða velji sér háskólanám tengt stærðfræði.  

 Fjölbreytni er yfirleitt meiri milli einstaklinga heldur en á milli kynjanna og 

því getur oft verið áhugaverðara að skoða stéttaskiptingu í samhengi við niðurstöðu 

PISA og samræmdra prófa. Börn í milli- og efristéttum hafa um langt skeið náð 

svipuðum árangri í slíkum prófum óháð kyni meðan strákar úr lægri stéttum ná sístum 

árangri, bæði hvað varðar einkunnir og líðan. Uppeldisaðferðir virðast líka hafa áhrif 

á þetta en talið er að virkni í rökræðum og lýðræðislegri þátttöku í skólanum mótist af 

þeirri þjálfun sem nemendur hafa fengið heima hjá sér (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2010). Það má því segja að ef staðalímyndir kynjanna eru ríkjandi á 

heimilum nemenda geti það haft áhrif á viðhorf þeirra og væntinga til ákveðinna 

greina. Einnig gæti nemendum fundist stærðfræðinám vera karlafag vegna þess fleiri 

karlmenn vinna í störfum tengdum stærðfræði og ef til vill gætu þeirra  feður verið í 

slíkum störfum og fjölskyldufaðirinn er yfirleitt helsta karlfyrirmynd nemenda.  

 Che, Wiegert og Threkeld (2011) skoðuðu í rannsókn sinn mun á 

hugsunarhætti kynjanna við stærðfræðiiðkun. Í þessari rannsókn skoðuðu þær 

mynstur á skriflegum lausnum stelpna og stráka á miðstigi í þrautalausnum, þar sem í 

verkefninu felst að átta sig á hlutföllum. Markmið rannsakenda var ekki að sjá hvort 

kynið væri betra heldur að sjá hvort kynin vinni og hugsi á ólíkan hátt þegar þeim er 

skipt í bekki eftir kyni. Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni eru því í skóla þar 

sem skipt er í bekki eftir kynjum og áherslan er lögð á stærðfræðilega nálgun og 

lausnaleiðir frekar en rétt og endanleg svör. Rannsakendur vildu sem sagt skoða 

hvaða leiðir stelpur færu, hvaða leiðir strákar færu og skoða hvað væri líkt og ólíkt 

með leiðum þeirra. Aðaláherslan var á þrautalausnir og niðurstöður benda til þess að 

strákar séu með forskot á stelpur í nálgunum á þeim. Einnig er bent á að þegar kemur 

að hefðbundnum reikniaðgerðum standa stelpur sig yfirleitt betur. Verkefnið sem lagt 

var fyrir nemendur hljómaði svona: Í lyftu rúmast annað hvort 20 börn eða 15 

fullorðnir. Ef það eru 12 börn í lyftunni hvað geta margir fullorðnir komið inn?( e. 

The capacity of an elevator is either 20 children or 15 adults. If 12 children are 

currently in the elevator, how many adults can still get in?) Verkefnið var valið af 
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mörgum ástæðum, t.d vegna þess að mikið er fjallað um hlutföll á miðstigi í 

Bandaríkjunum, verkefnið er opið og það býður upp á margar lausnaleiðir og þeir sem 

fylgja hefðbundnum reikniaðgerðum komast ekki að réttri niðurstöðu (Che, Wiegert 

og Threkeld, 2011). Þegar nemendur höfðu lokið við verkefnið voru lausnir þeirra 

aðgreindar eftir kyni og flokkaðar í 5 flokka eftir lausnaleiðum. Flokkarnir voru:  

v hrein samlagning (e. purely additive) 

v hefðbundnar aðferðir (e. purely procedural) 

v breytingar (e. transition) 

v byrjandi (e. novice) 

v fullþroska (e. mature)  

Flest svör stelpnanna féllu í flokkana hrein samlagning og hefðbundnar aðferðir og 

var því ekki að greina merki um að þær hefðu vald á röksemdarfærslu sem byggði á 

hlutfallaskilningi. Það er í samræmi við það sem hefur áður komið fram og gefur þetta 

til kynna að stelpur séu líklegri til að nota reglubundnar aðferðir. Strákarnir féllu 

flestir í flokk byrjandans (e. novice) en þeir nemendur sýndu skilning á því að barn er 

ekki jafn þungt og fullorðin en beittu ekki réttum reikniaðgerðum. Margir strákanna 

féllu einnig í flokkinn hrein samlagning. Rannsakendur vilja því meina að strákar noti 

víðtækari hugsun, fari óhefðbundnar leiðir og séu óhræddir við að gera mistök sem 

tengir hugsunarhátt í stærðfræði, röksemdarfærslu og þrautalausnir við félagslegar 

venjur og viðmið (Che, Wiegert og Threkeld, 2011). Þetta má jafn vel túlka þannig að 

stelpur fylgja frekar fyrirmælum en strákar og læri það sem kennarinn segi. Einnig má 

tengja þetta við lélegt sjálfstraust stelpna og að þær þori ekki að stíga út fyrir 

rammann. Þó svo að strákarnir séu óhræddir við að prófa sig áfram gæti ástæðan fyrir 

nýjum og skapandi leiðum líka verið að strákar kunna ekki hinar hefðbundnu leiðir og 

verði því að prófa sig áfram. Það er vissulega jákvætt að strákar geti beitt skapandi 

hugsun og þjálfast í henni því þeir leyfa sér að fara hefðbundnar leiðir.  

 
 

Kynjamunurinn í stærðfræði og stærðfræðinámi 
 
Ein af ástæðum þess að stærðfræði er talin karlagrein er hve lítið hlutfall kvenna er í 

framhaldsnámi í stærðfræðitengdum greinum, þrátt fyrir að ekki sé marktækur munur 
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á frammistöðu kynjanna í grunnskólastærðfræði (Mark McCormack, 2013). Ekki eru 

margar kvenfyrirmyndir á sviðum stærðfræðinnar og ekki eru margir frægir 

stærðfræðingar konur. Fáar kvenfyrirmyndir geta því talist ástæða þess hve fáar konur 

velji sér starfsframa í stærðfræði. Til þess að sækjast eftir því að fara í slíkt nám þurfa 

konur að hafa trú á eigin færni í faginu og gott er að fá stuðning og hvatningu frá 

kennurum, foreldrum og öðru samferðafólki (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif 

Einarsdóttir, 2011). 

 Kane og Mertz (2012) telja að muninn á frammistöðu kynjanna, hér er átt við 

að hann sé strákum í hag, megi rekja til ólíkra tækifæra sem fólk fær út frá kyni sínu 

og kalla þau tilgátu sína tilgáta um kynjamun vegna ójafnaðar. Í greininni sem hér er 

vitnað í skoða rannsakendur gögn frá PISA, TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) og IMO (The International Mathematical 

Olympiad).  Niðurstöður sýna, eins og svo margar aðrar rannsóknir, að ekki er 

marktækur munur á milli kynjanna. Þó voru niðurstöðurnar frá Bahrain, sem er lítið 

land í Asíu, áhugaverðar en þar voru strákarnir sem tóku þátt mun fleiri en stelpurnar 

en það má rekja til þess að þær stelpur sem standa sig ekki nógu vel þurfa að hætta í 

skóla, meðan strákarnir sem standa sig illa halda áfram. Stelpurnar voru því með mun 

hærra meðaltal en strákarnir. Í múslimaborginni Dubai voru niðurstöður kynjanna 

jafnari í þeim skólum þar sem bekkirnir voru kynjablandaðir. Í kynjaskiptu skólunum 

var munurinn stelpum í hag en það má rekja til sérstaklega lélegrar frammistöðu 

strákanna en ekki yfirburða frammistöðu stelpnanna (Kane og Mertz, 2012). Þetta 

segir okkur að sumstaðar í heiminum eru möguleikar fólks til skólagöngu mismunandi 

eftir kyni. Þær stelpur sem standa sig vel halda áfram í skóla meðan allir strákar fá 

tækifæri til skólagöngu þrátt fyrir lélega frammistöðu.  

 Þegar gögnin úr PISA 2003 voru skoðuð, þar sem marktækur munur var á 

kynjunum á Íslandi stelpum í hag, kom í ljós að þessi mikli munur á milli kynjanna 

var aðeins á landsbyggðinni. Til að útskýra þennan mun var gerð eigindleg rannsókn 

árið 2007. Viðtöl voru tekin við 19 nemendur sem voru í 10. bekk árið 2003 og tóku 

þátt í PISA könnuninni. Nemendur voru beðnir um að tala um reynslu sína af 

stærðfræðinámi, hugleiðingar um niðurstöðurnar og velta fyrir sér hver ástæðan fyrir 

þessum mikla mun gæti verið (Ólöf Björg Steinþórsdóttir og Bharath Sriraman, 

2008). Þátttakendurnir komu af þremur dreifbýlisstöðum á landinu og af 

höfuðborgarsvæðinu. Þegar lýsa átti kennslustund í stærðfræði á unglingastigi voru 

allir sammála um að í tímunum hefði verið hefðbundin vinna í bókum og ef ekki tókst 
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að vinna ákveðið verkefni var það sett fyrir sem heimavinna. Þegar nemendur voru 

spurðir út í kynjamuninn voru félagslegir þættir frekar taldir vera orsök heldur en 

vankantar við námskrá og kennslufræði. Fimm þættir voru nefndir sem möguleg 

ástæða fyrir því að stelpur næðu betri árangri. Þættirnir voru þessir: Áhrif foreldra og 

uppeldi, hópþrýstingur og hugmyndir jafningja um kynhlutverk, metnaður, þróun 

mannkyns og fyrirmyndir. Bæði kynin voru sammála um mikilvægi þess að foreldrar 

taki þátt í námi barna sinna, beri hag þeirra fyrir brjósti og viti hvað er að gerast í 

skólanum hjá barni sínu. Nokkrir strákanna sem tóku þátt í rannsókninni minntust á 

að þeim þætti gott að fá pressu frá foreldrum sínum á að standa sig vel í náminu 

meðan stelpunum fannst nóg að þeir sýndu áhuga. Þegar kom að uppeldisþáttum 

sögðu þátttakendur að áhersla á að haga sér vel og koma vel fyrir væri veigameiri í 

uppeldi stelpna og að það viðhorf að strákar væru bara strákar væri ríkjandi og því 

ekki eins mikið aðhald með þeim og kröfur um að haga sér vel. Þátttakendum fannst 

því stelpurnar betur í stakk búnar að aðlaga sig að skólaumhverfinu. Einnig var það 

nefnt að foreldrar fylgdust ef til vill betur með heimanámi dætra sinni og að það gæti 

verið þess vegna sem stelpum fyndist mikilvægt að standa sig vel í skólanum. Ef til 

vill setja foreldrarnir því meiri pressu á þær vegna þess að þær vilja standa sig vel 

meðan strákar eru undir meiri þrýstingi frá félögunum ,,að vera töff".  Þegar 

karlkynsþátttakendurnir fengu spurninguna hvað er að vera töff var svarið skýrt, ,,ekki 

að læra". Bæði kynin lýstu þeim staðalímyndum að stelpur ættu að vera duglegar og 

haga sér vel meðan strákarnir ættu að vera harðir af sér og vera gáfaðir án þess að 

þurfa hafa fyrir því að læra. Það væri meira ,,töff" að fá 10 á prófi án þess að hafa 

lært. Einnig var sagt frá því að meiri samkeppni væri á milli stelpna og því leggja þær 

kannski meira á sig í lærdómi. Íþróttir og aðrar tómstundir skipta stráka oft meira máli 

en nám í skóla á þessum aldri. Stelpurnar í rannsókninni sem voru flestar í 

tómstundum þegar þær voru á unglingastigi í grunnskóla, sögðu að ekki væri eins 

mikil pressa á þeim og strákunum að standa sig vel þar og að það væri alveg eins 

mikilvægt að standa sig vel í skólanum. Einnig bentu þátttakendur á að á 

landsbyggðinni væru færri félagslegir hópar og því meiri þrýstingur á að vera góður í 

íþróttum og tómstundum til að passa inn í hópinn sem væri e.t.v. ástæðan fyrir því að 

landsbyggðin kæmi verr út úr PISA könnunum en nemendur á höfuðborgarsvæðinu. 

Þar væru fleiri nemendur og auðeldara að finna hóp við sitt hæfi. 

Karlkynsþátttakendurnir sögðu að stelpur hefðu meiri metnað á þessum aldri  meðan 

strákarnir væru uppteknir  við að vera svalir og hugsuðu lítið um framtíðarmarkmið. 



	   19	  

Þátttakendurnir voru líka sammála um að stelpurnar væru þroskaðri á þessum aldri og 

sjálfstæðari. Mikilvægi fyrirmynda voru á meðal umræðuefna og voru allir sammála 

um að skortur á kvenfólki á sviðum stærðfræði og vísinda væru vandamál og að það 

gæti gert öllum gott að fá fleiri konur inn á þessi svið. Það er nefnilega mikilvægt 

fyrir ungar stelpur að sjá að konur geta gert það sama og karlar. Sú skoðun 

þátttakenda að stelpur séu duglegri og skipulagðari var sögð ein af þeim ástæðum 

fyrir því að stelpur yfirgefa heimabæi sína og flytjast á höfuðborgarsvæðið. Önnur 

ástæða var talin vera að strákar séu heimakærari og markmið þeirra liggi frekar á 

sviðum sem eru til staðar heima fyrir, t.d. að taka við búskap. Einnig var talað um að 

það væri auðveldara fyrir ómenntaða karlmenn að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði (Ólöf 

Björg Steinþórsdóttir og Sriraman, 2008). Þetta bendir til þess að það séu meiri 

samfélagslegar kröfur á stelpur að standa sig vel á landsbyggð Íslands. Samfélagslega 

normið er að strákarnir séu gáfaðir og þurfi ekki að læra og þess vegna kemur það í 

bakið á þeim strákum sem þurfa að leggja sig fram og læra til að ná góðum árangri. 

Stelpur setja sér markmið fyrir framtíðina mun fyrr en strákar og leggja sig fram til að 

ná þeim meðan strákar gera sér kannski of seint grein fyrir hvað þeir vilja og þá hafa 

þeir kannski ekki einkunnirnar og metnaðinn til að sækjast eftir því.   

 Þau Elínborg Ingunn Ólafsdóttir, Freyja Hreinsdóttir, Gunnar Stefánsson og 

María Óskarsdóttir (2009) vildu skoða af hverju svo fáar stelpur fara í stærð- eðlis- og 

verkfræði á háskólastigi þegar þeim gengur betur en strákum í grunnskólastærðfræði. 

Þau skoðuðu einkunnir nemenda og val í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem 

útskrifuðust 2008 og 2009. Niðurstöður sýndu að mun fleiri strákar völdu valáfanga í 

stærðfræði en stelpur þrátt fyrir að meðaleinkunn stelpnanna hafi yfirleitt verið hærri. 

Stelpur taka því oftast bara skylduáfangana en bæta jafnvel við sig einum valáfanga til 

þess að mæta inntökuskilyrðum í ákveðnar deildir í Háskóla Íslands og halda þannig 

fleiri möguleikum opnum. Strákar klára því mun fleiri áfanga í stærðfræði en 

stelpurnar og segja rannsakendur frá hugmyndum Guðbjargar Pálsdóttur um að 

strákum finnist stærðfræðin henta sér án þess þó að vita hvað þeir ætli að gera að 

framhaldsskóla loknum. Það virðist vera að einkunnir skipti stelpur meira máli og það 

má t.d sjá á því að þær fara ekki í valáfanga ef einkunnir kjarnaáfanga eru undir 

miðgildi. Strákunum virðist ekki finnast þetta eins mikið mál því strákar undir 

miðgildi velja í frekari mæli valáfangana (Elínborg Ingunn Ólafsdóttir, Freyja 

Hreinsdóttir, Gunnar Stefánsson og María Óskarsdóttir, 2009). Heather Mendick 

(2005) tók viðtöl við fimm ungmenni, þrjá stráka og tvær stelpur, sem öll voru í 
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framhaldsáfanga (e. further mathematics) í stærðfræði í rannsókn sinni A beautiful 

myth? The gendering of being/doing 'good at maths'. Hún vildi skilja hvað það er sem 

lætur fólki finnast það vera gott í stærðfræði og hverjar afleiðingar þess eru. 

Strákarnir töldu sig vera mjög góða í stærðfræði og einn strákanna sagði m.a. að hann 

þyrfti lítið að hafa fyrir því að læra hana og að hann væri í þeim hópi sem þyrfti ekki 

að undirbúa sig fyrir próf. Þrátt fyrir að einn þeirra væri með lesblindu minnkaði það 

ekki sjálfstraust hans og sagði hann það aðeins bitna á því að hann væri lengur að gera 

verkefni og reikna. Hins vegar var annað hljóð í stelpunum og voru þær ekki tilbúnar 

að viðurkenna að þær væru góðar í stærðfræði. Þegar rannsakandi spurði aðra þeirra 

út í háa einkunn var hún fljót að benda á ástæður þess að hún hefði fengið þessa 

einkunn og henni fannst það ekki tengjast því að hún væri góð í stærðfræði. Mendick 

segir viðmælendurna greina stærðfræðina frá öðrum fögum að hún sé fyrirfram 

ákveðin og rökrétt þar sem ákveðnar reglur gilda. Hún segir í niðurstöðum sínum að 

hún túlki orð viðmælendanna þannig að stærðfræðin sé karllæg og að það sé erfitt 

fyrir konur og stelpur að finnast þær hafa hæfileika í greininni og gæti talist ástæða 

þess að svo fáar konur fara í framhaldsnám í stærðfræði (Mendick, 2005). Báðar 

greinarnar gefa í skyn að stelpur njóti þess ekki eins vel og strákar að læra stærðfræði 

og að þær klára aðeins það sem þeim er skylt að klára. Einnig sjást merki um lítið 

sjálfstraust stelpna þar sem þær eiga erfitt með að viðurkenna fyrir sér og öðrum að 

þær séu klárar og að þær séu góðar í stærðfræði.  

 

Viðhorf til stærðfræði 
	  
Rannsóknin Gender and Mathematics var gerð í Svíþjóð á viðhorfi nemenda til 

stærðfræði (Brandell, Leder og Nyström, 2007) notaður var skali sem kallast Who and 

Mathematics og er gerður til þess að mæla að hvaða leyti stærðfræði er talin vera 

kvenlæg, karllæg eða ókynbundin grein. Rannsakendur vildu komast að því hvað 

nemendum fannst og hvort að munur væri á svörum eftir kyni. Ásamt Who and 

mathematics skalanum voru nemendur beðnir um að svara nokkrum spurningum um 

persónulegan bakgrunn og gefa upp viðhorf sitt til greinarinnar. Nemendum voru 

gefnar stuttar fullyrðingar og áttu að setja þær í viðeigandi flokk. Flokkarnir voru:  

 

v strákar mun líklegri en stelpur 
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v strákar líklegri en stelpur 

v enginn munur á strákum og stelpum 

v stelpur líklegri en strákar  

v stelpur mun líklegri en strákar.  

 

Flest allar fullyrðingarnar settu bæði stelpur og strákar í flokkinn enginn munur á 

strákum og stelpum, eins og t.d ,,þurfa að nota stærðfræði í daglegu lífi" og ,,fá fleiri 

spurningar frá kennara." Þó voru nokkrar fullyrðingar sem voru flokkaðar eftir kyni 

en bæði strákum og stelpum fannst strákar líklegri til að ,,trufla aðra nemendur í 

stærðfræðitímum," ,,nota tölvur til að vinna stærðfræðiverkefni,",,finnast stærðfræði 

auðveld," ,,finnast ögrandi stærðfræði verkefni skemmtileg" og fleira. Meðan 

nemendum fannst stelpur líklegri til að ,,vinna vel í stærðfræðitímum," ,,hafa áhyggjur 

af því að standa sig ekki nógu vel í stærðfræði" og ,,fá hvatningu frá 

stærðfræðikennara til að standa sig vel." Þegar 747 nemendur í 9. bekk (15 ára) í 

Svíþjóð höfðu svarað spurningunum og flokkað fullyrðingarnar, voru tekin viðtöl við 

24 nemendur, 12 stelpur og 12 stráka. Þar töluðu nemendur um svör sín og ræddu um 

muninn á kynjunum í stærðfræðinámi . Ein stelpan sagði t.d að munurinn á strákum 

og stelpum væri að stelpur gæfust frekar auðveldlega upp meðan strákar hefðu meiri 

þolinmæði og reyndu við viðfangsefnin.  Einnig bentu bæði kynin á að stelpur eyddu 

meiri tíma í að hugsa og pæla meðan strákar framkvæma og að milli þeirra væri meiri 

samkeppni um að klára meðan stelpurnar vilja skilja. Þegar stelpurnar voru spurðar 

hvað þeim fyndist um stærðfræði sem karllæga grein svöruðu þær að það væri 

sennilega vegna þess að það væri arfleið þess tíma þegar ekki ríkti jöfnuður á milli 

kynjanna. Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að nemendur telja að 

munurinn milli kynjanna felist í að stelpur vinna samviskusamlega, vilja skilja efnið 

og hafa áhyggjur af árangri sínum meðan strákum finnst stærðfræði auðveld, 

áhugaverð og muni koma þeim að notum í þeirra fullorðins lífi. Samviskusamleg 

vinna stelpnanna virðist bæði vera notuð til þess að útskýra velgengni og mistök og 

virtist vera að þær vinni vel til þess að bæta fyrir hæfileikaleysi. Nemendur voru 

flestir sammála um að stærðfræði ætti ekki að vera kynbundin en að sannleikurinn 

væri sá að hún væri það (Brandell, Leder og Nyström, 2007). Enn og aftur má rekja 

kynjamuninn til samfélagslegra viðhorfa og þó svo að nemendum finnist að 

stærðfræði eigi að vera ókynbundin sjá allir að þannig sé það ekki en gera samt ekkert 
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til þess að breyta þessum viðhorfum. Hér má einnig sjá þær samfélagslegu hugmyndir 

um að stelpur séu samviskusamar og duglegar en að greinin liggi betur fyrir strákum.  

 

Skóli fyrir stráka og stelpur 
	  
Kennarastarfið flokkast undir kvennastétt. Þegar annað kynið, í þessu tilfelli konur, 

eru í miklum meirihluta, oft miðað við 2/3 hluta, er það kallað kvennastétt. Ekki er 

hægt að rekja betri árangur stelpna í könnunum hér á landi, til þess að kennarar gefi 

þeim meiri athygli þar sem þær séu af sama kyni, því rannsóknir hafa sýnt fram á að 

samskipti kennara við nemendur eru í þremur af hverjum fjórum tilfellum við stráka. 

Stelpur sem eru virkar í kennslustundum fá frekar á sig þann stimpil að þær séu 

athyglissjúkar og frekar (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, 

Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Þetta má para 

saman við stelpuna sem er svo dugleg, hógvær og samviskusöm að læra heima og nær 

þannig góðum árangri meðan strákar eru framtakssamir og einfaldlega bara gáfaðir. 

Einnig hefur normið í samfélaginu verið þannig að það sé allt í lagi fyrir stelpu að 

gera ,,strákalega" hluti en þegar strákar ætla gera eitthvað sem flokkast undir 

staðalímynd kvenna eru þeir litnir hornauga. Þetta má t.d sjá þegar konur fara í 

karlastörf eða í nám í karllægum greinum fá þær meiri virðingu og hrós út á við 

meðan karlar í umönnunargreinum þurfa að réttlæta val sitt fyrir öðrum og sjálfum sér 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). 

 Viðhorf foreldra og kennara og reynsla af stærðfræði og kennslustundum í 

stærðfræði getur haft áhrif á kynjamun í stærðfræði. Mark McCormack (2013) segir 

frá hugmyndum Elizabet Gunderson og samstarfsfélaga hennar sem segja að 

kynjamuninn hvorki stafa af líffræðilegum ástæðum né félagslegum, heldur viðhorfi 

sem skapast snemma á ævinni til stærðfræði (e. early developing math attitudes).	  

Það sem býr að baki þessu viðhorfi er einmitt viðhorf foreldra og kennara, stöðluð 

ímynd kynjanna í stærðfræði, reynsla svo sem sigrar og mistök í stærðfræði og margt 

fleira. Ein af lykilástæðum þess að dregið er úr stelpum gæti verið þegar kennarar og 

foreldrar tala niður til stelpna. Þetta felst t.d. í því hvernig stelpum er hrósað en þetta 

er oftast ómeðvitað og tilgangurinn góður. Þetta eru hrós sem gætu hljómað á þennan 

veg: ,,Flott hjá þér Hafdís, rosalega ertu dugleg stelpa". Meðan strákar fá kannski 
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oftar hrós sem er t.d svona: ,,fínt Siggi, flott maður".  Hér er strákunum hrósað sem 

fullorðnum meðan talað er við stelpurnar eins og börn. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að foreldrar ætlast frekar til þess að synir þeirra standi sig vel í stærðfræði en að það 

sé í lagi ef dætur þeirra eiga í vandræðum með fagið. Margir foreldrar eru einnig 

sannfærðir um að stærðfræði sé erfiðari fyrir stelpur en stráka (Mark McCormack, 

2013).  

 Stelpur virðast leggja meiri áherslu á skilning í stærðfræði en strákar. Jo 

Boaler (2009) segir frá því í bók sinni The Elephant in the Classroom þegar hún hitti 

14 ára stelpu að nafni Caroline þegar hún var í Amber Hill skólanum í 

rannsóknarskyni. Caroline var einn af slökustu nemendunum í stærðfræðinni en 

aðeins þremur árum áður hafði hún verið einn af þeim bestu og því sett í getumesta 

hópinn. Kennarinn hennar kenndi eftir hefðbundnum aðferðum, þar sem hann var með 

töflukennslu og dæmareikning. Það var Caroline hugleikið að skilja stærðfræðina og 

vildi hún fá að vita, eins og margar aðrar stelpur, ástæðuna fyrir því hvers vegna 

einhver ákveðin aðferð virkar. Þegar hún spurði kennarann út í það brást hann við 

með því að útskýra aftur sama hlutinn nákvæmlega eins. Boaler (2009) hefur tekið 

eftir því í athugunum sínum í skólum í Bretlandi og viðtölum við nemendur að það 

sem aðskilur stelpur og stráka í stærðfræði er þrá stelpnanna eftir dýpri skilningi, af 

hverju ákveðnum aðferðum er beitt, hvernig þær tengjast öðrum aðferðum o.s.frv. 

Strákarnir eru hins vegar alltaf að keppast við að fá rétt svar og helst sem fyrst á 

undan hinum. Boaler lagði spurningalista fyrir allan árganginn í Amber Hill um hvað 

skiptir mestu máli í stærðfræði. 91% stelpnanna svöruðu að skilningur skipti mestu 

máli í stærðfræði meðan aðeins 65% strákanna svöruðu þannig. Hinn hluti strákanna 

svöruðu að mestu máli skipti að leggja reglur á minnið. Sem kom á daginn, flestir 

nemenda gátu lítið sagt til um hverju var verið að vinna að hverju sinni og sögðu 

flestir nafnið á kaflanum þegar þeir voru spurðir. Þegar Boaler ítrekaði spurninguna 

og sagði ,,já en að hverju eru þið að vinna?" svöruðu nemendur með því að segja að 

hvaða dæmi þeir væru komnir á. Skilningur nemenda var því ekki mikill og líkaði 

mörgum þeirra ekki við þessar gömlu kennsluaðferðir í stærðfræði. Þegar stelpurnar 

fengu ekki dýptina og skilningin í efninu sem þær höfðu vonast eftir snéru þær sér frá 

faginu og tóku enga stærðfræði um fram það sem þeim var skylt að taka. 

Kennsluaðferðirnar hentuðu því kvenkyns nemendum bekkjarins ekki sérstaklega. Í 

öðrum skóla í Bretlandi, Phoenix Park unnu nemendur að lengri og opnari dæmum og 

voru hvattir til þess að spyrja spurninga eins og hvers vegna, hvernig og hvenær. Ekki 



	   24	  

voru kynin aðeins jafnari í Phoneix Park heldur var meðaltalið í stærðfræði hærra en í 

Amber Hill (Boaler, 2009). Í viðtölum við nemendur kom meðal annars fram þar 

viðhorf stelpna að stærðfræði væri strákafag vegna þess hve fastmótuð stærðfræði 

væri og að stelpur væru frekar fyrir kjaftafög þar sem þær fá að pæla og velta fyrir sér 

orsökum og afleiðingum. Stelpurnar sögðu einnig að þær vildu ekki auðveldari 

stærðfræði heldur dýpri. Til eru strákar sem vilja einnig fara dýpra í skilninginn en 

þeir kalla ekki eins mikið á það og stelpur. Ekki er því hægt að segja að allar stelpur 

og allir strákar hugsi eins því eins og hér hefur komið fram er stór hluti strákanna sem 

vill auka vægi skilnings í stærðfræði. Fram kemur að konur séu líklegri til hugsa á 

tengdan hátt meðan karlar séu líklegri til að hafa aðskilda hugsun. Einnig eru 

rannsóknir sem sýna fram á að þó konur og karlar nota ólík svæði í heilanum til að 

leysa sömu verkefni þá skora þau jafnvel það sama á prófi (Boaler, 2009). 

 

 
 

Hvað er hægt að gera til að jafna muninn? 
	  
Kynjaskiptir bekkir eða skólar eru aðferð sem hafa það markmið að minnka kynjamun 

og gefa báðum kynjum jöfn tækifæri til náms Patterson og Pahlke (2010). Ekki eru 

allir sammála um þessa aðferð en rannsóknir hafa sýnt fram á að stelpur sem eru í 

stelpubekk eru oft með meira sjálfstraust heldur en þær sem eru í blönduðum 

bekkjum. Einnig þora þær frekar að svara spurningum kennarans og spyrja nýrra 

spurninga. Í kynjaskiptum bekkjum er hægt að beita viðeigandi kennsluaðferðum fyrir 

kynin því þroski þeirra er oft mishraður. Þeir sem eru fylgjandi skiptingunni segja 

m.a. að meðal nemenda skapist jákvætt viðhorf og gott andrúmsloft (Patterson og 

Pahlke, 2010). Í rannsókn sinni segja Patterson og Pahlke (2010) frá því að stelpur í 

kynjaskiptum bekkjum sýni raunvísindum oft meiri áhuga en þær sem eru í 

blönduðum bekkjum og þær séu því líklegri til að sækja í stærðfræði og raungreinar í 

framhaldsskóla. Einnig kemur fram að stelpur sem viðhalda hefðbundnum 

hugmyndum um kynjahlutverk bregðast betur við kynjaskiptum bekkjum heldur en 

þær sem eru jafnréttissinnar. Þó býður kynjaskiptingin upp á tækifæri til þess að 

útrýma hugmyndum um kynjahlutverk þar sem t.d stelpur eiga meiri möguleika á að 

ganga í þau verk sem strákarnir hefðu vanalega gert í blönduðum bekkjum. 
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Kynjahlutverk ættu því að vera sveigjanlegra hugtak í kynjaskiptum bekk (Patterson 

og Pahlke, 2010). 

 Rannsakendur hafa því velt fyrir sér hvort kynjaskiptir bekkir henti báðum 

kynjum, sérstaklega hvað varðar námsárangur. Carolyn Jackson (2002) velti þó upp 

þeirri spurningu í rannsókn sinni Can Single-Sex Classes in Co-Educational Schools 

Enhance the Learning Experiences of Girls and/or Boys? hvað nemendum finnst 

sjálfum um þessa aðgreiningu kynjanna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur 

af báðum kynjum í 7. bekk í skóla á Englandi. Nemendur voru settir í kynjaskipta 

hópa í stærðfræði og í lok skólaársins fengu nemendur spurningalista sem varðaði 

kynjaskiptinguna. Í kjölfarið voru tekin viðtöl við nokkra nemendur.  Afnema átti 

þessa hópa í 8. bekk. Spurningalistinn sem nemendur fengu innihélt 9 spurningar sem 

allar vörðuðu skoðanir nemenda á kynjaskiptum bekkjum. Markmiðið með 

kynjaskiptingunni var að efla sjálfstraust stelpnanna. Markmið rannsóknarinnar var 

hins vegar að sjá hvort kynjaskiptir bekkir gagnist báðum kynjum. Niðurstöður sýndu 

að stelpurnar voru mjög fylgjandi kynjaskiptingunni í stærðfræðitímunum. 80% þeirra 

sögðust vera öruggari með sjálfa sig í kynjaskiptum tímum þar sem þar væru engir 

strákar til að gera grín af þeim ef þær svöruðu vitlaust. 65% svöruðu því að þetta hefði 

haft góð áhrif á námsárangur og 55% sögðust njóta sín betur í þessum tímum. Aðeins 

15% sögðust njóta sín betur í kynjablönduðum hóp. Stelpurnar voru svo ánægðar með 

strákalausan stærðfræðihóp að 80% vildu hafa hópana aftur svona á næsta ári. Viðhorf 

strákanna var ekki eins jákvætt, en stór hluti þeirra hafði frá einhverju neikvæðu að 

segja. T.d fannst 59% strákanna kynjaskiptir bekkir hvorki hafa jákvæð né neikvæð 

áhrif á námsárangur sinn og 33% voru með minna sjálfstraust í strákabekk. Einnig er 

áhugavert að sjá að 64% vildu ekki hafa kynin aðgreind í stærðfræði árið eftir. 

Ástæður þess að strákarnir njóta sín ekki eins vel og stelpurnar má t.d rekja til 

óæskilegrar hegðunar, en strákarnir töluðum um að þeir höguðu sér ekki vel í slíkum 

bekkjum. Einnig höfðu þeir orð á því að kennarinn væri strangari og að þeir dyttu 

frekar í spjall við sessunautinn. Einnig eru strákar í strákabekkjunum sem fara í þau 

hlutverk sem stelpurnar voru áður í og verður þeim oft strítt fyrir það einnig er mikið 

um neikvæða samkeppni og slagsmál (Jackson, 2002). Það er því spurning hvort hægt 

sé að mæta hugmyndum beggja kynja þar sem stelpunum líður betur í kynjaskiptum 

bekk en strákarnir í blönduðum. Stelpurnar öðlast meira sjálfstraust en stríðni og 

einelti verður sýnilegra meðal strákanna.  
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 Rannsókn (Interrogating single-sex classes as a strategy for addressing boys’ 

educational and social needs) var gerð í skóla í Ástralíu þar sem átti að aðgreina 

kynin vegna hegðunarvandamála nokkurra stráka í kynjablönduðum bekk.  

Markmiðið hjá skólanum var að tækla þessi hegðunarvandamál ásamt því að bæta 

námsárangur strákanna í 6. og 7. bekk, með því að skipta árgangnum upp í stelpu- og 

strákabekki. Fram kom að ef góð kennslufræði og þekking kennara á kynjunum væri 

ekki til staðar gæti aðgreining kynjanna í mismunandi bekki ýtt undir staðalímynd 

kynjanna og að nemendur flokki ákveðna hluti frekar sem stelpu- eða strákalega. 

Einnig er hætta á því að ef nemendur eru flokkaðir eftir kyni verður litið á stelpur og 

stráka sem einsleita hópa með ákveðið kyngervi sem sýna kynjastaðlaða hegðun. Í 

þessari rannsókn voru 25 strákar sem sýndu óæskilega hegðun í skólanum settir 

saman í bekk og fengu þeir karlkyns kennara. Mikil samvinna var á milli kennaranna í 

stráka- og stelpubekkjunum, þar sem kennarinn var kona en einnig var mikill 

samgangur á milli bekkjanna. Þetta var gert svo að nemendur lærðu að vinna með 

öðrum nemendum af ólíku kyni en þeir sjálfir. Þar sem helstu markmið með 

kynjaskiptingu bekkjanna snéru að strákunum virtist stelpubekkurinn aðeins vera 

afleiðing þess að strákabekkurinn var búinn til. Hins vegar var meiri áhersla í 

stelpubekknum að gera þær meðvitaðar um kynjahlutverk. Kennarinn í 

strákabekknum náði að tengjast nemendum sínum vel og sagði þeim persónulega sögu 

um dauða ættingja síns og sýndi þeim þannig að það væri í lagi að sýna sína mýkri 

hlið. Þetta hafði mikil áhrif á strákana og gerði þeim kleift að opna sig betur inni í 

bekknum. Hann reyndi einnig að komast til móts við strákana með því að láta leik inn 

námsefnið og hreyfivirkni. Skólastjórinn viðurkenndi að helsta vandamál 

kynjaskiptingarinnar væri hættan á að sjá alla strákana eins í stað þess að fagna 

fjölbreytninni. Niðurstöður leiddu í ljós mikilvægi kennarans. Kennari strákanna náði 

vel til þeirra og tókst honum að skapa gott andrúmsloft í bekknum. Einn nemendanna 

sagði að það væri betri að vera í strákabekk þar sem það væri mun skemmtilegra og í 

þokkabót væri kennarinn íþróttafrík (Martino, Mills og Lingard, 2005). Það virðist því 

vera í þessu tilfelli að kennari hafi skipt meira máli en kynjaskipting bekkjanna. 

Umræður 
	  
Erfitt er að segja til um hvort strákar eða stelpur séu betri í stærðfræði eða alhæfa um 

stöðu kynjanna í stærðfræðinámi. Hins vegar er augljóst að stærðfræðin er karlagrein 
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þar sem mun fleiri karlmenn starfa við fagið í einhverri mynd og flestir áhrifavaldar 

og upphafsmenn eru karlmenn. Staðalímyndir kynjanna sem hafa verið ríkjandi í 

gegnum tíðina má einnig sjá í heimi stærðfræðinnar. Sú barátta sem konur hafa háð 

frá síðustu öld hefur haft þau áhrif að staðalímyndirnar eru ekki eins skýrar og það 

sama gildir í stærðfræðinni, fleiri konur en áður sækja nú í stærðfræðigreinarnar í 

framhaldsnámi og sum staðar í heiminum skora stelpur hærra en strákar í könnunum á 

grunnskólastigi án þess þó að munurinn sé marktækur. Eins og fram kemur er 

kynjamunurinn ekki eins alls staðar í heiminum óháð menningu og tíma og því er 

hann ekki líffræðilegur heldur félagslegur (Kane og Mertz, 2012). Áhugavert er að sjá 

hve mikil áhrif viðhorf og væntingar fólks hafa á samfélagið og merkilegt hvernig 

ákveðnar staðalímyndir hafa haldist í gegnum kynslóðirnar. Í nýrri aðalnámskrá 

grunnskólanna (2013) kemur fram sú krafa að eyða öllum tilbúnum mun á milli 

kynjanna og mikið er lagt upp úr jöfnum rétti allra til náms. Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er því mikilvægt verkfæri sem við höfum hér á Íslandi til að eyða ójöfnuði, 

hvort sem það tengist kyni eða öðrum hópum. Það er því mikilvægt starf í höndum 

kennara því þeir standa frammi fyrir þeirri áskorun á hverjum degi að gefa öllum 

nemendum besta tækifærið til náms. Nokkrar leiðir til þess að mæta þörfum allra 

nemenda hafa verið kynntar og mikilvægt er að kennari og aðrir ýti ekki undir 

ójöfnuð með því að mismuna nemendum sínum og taki allar hugmyndir og skoðanir 

gildar með áherslu á skilning frekar en hraða.  

 Munurinn á frammistöðu kynjanna í PISA er á Norðurlöndunum og á Íslandi 

og skora stelpur yfirleitt hærra. Annars staðar í heiminum eru strákar yfirleitt með 

hærri meðaleinkun (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K 

Björnsson, 2012). Árið 2014 var atvinnuþátttaka kvenna 78% samkvæmt Hagstofu 

Íslands (e.d.) sem sýnir að íslenskar stelpur hafa konur á vinnumarkaði sem 

fyrirmynd. Viðhorfið í samfélaginu er því þannig að það er eðlilegt að konur vinni úti 

þrátt fyrir að eiga börn og fjölskyldu. Þetta hefur áhrif á hvernig ungar stelpur sjá sig 

sem námsmenn og framtíðar starfskrafta og gæti það leitt til þess að þær standa sig 

betur í skólanum heldur en kynsystur sínar úti í heimi sem lifa ekki við sömu 

félagslegu viðmið. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og taka upp þær væntingar og 

viðhorf sem eru við lýði heima hjá þeim. Það er því þannig að ef hinar týpísku 

hugmyndir um staðalímyndir kynjanna eru á heimilum nemenda hefur það áhrif á 

hvernig þeir hugsa um stærðfræðinám sitt. Þó svo að munur milli kynja í samræmdum 

prófum (Sveinbjörn Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015) sé ekki marktækur er 
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það vissulega vísbending um það sem koma skal. Strákar mælast með hærri 

meðaleinkunn í stærðfræði í 10. bekk en stelpurnar eru hærri í 4. og 7. bekk. Það er 

staðreynd að strákar taka fleiri áfanga stærðfræði í framhaldsskóla og háskóla og því 

virðist sem stelpur missi áhugann þegar kröfurnar verða meiri og stærðfræðin 

flóknari. Strákar virðast vera óhræddir við að prófa sig áfram og gera mistök, meðan 

stelpur eru oftar með hugann við hvernig þær líta út í augum annarra og fylgja settum 

reglum. Þetta getur komið í bakið á þeim við opin verkefni þar sem hefðbundnar leiðir 

eru ekki endilega rétta aðferðin. Þetta má rekja til uppeldis og félagslegra viðmiða 

sem nemendur búa við. Stelpum er oft kennt að haga sér vel, koma vel fyrir og eru 

samviskusamar og duglegar. Strákar fá oftar að lausan tauminn og hafa yfirleitt meira 

sjálfstraust en stelpur. Þetta kemur skýrt fram í rannsókn Che, Wiegert og Threkeld 

(2011) á ólíkum hugsunarhætti kynjanna í þrautalausnum. Einnig fá strákar í fátækari 

löndum oft fleiri tækifæri til náms eins og kom fram í rannsókn Kane og Mertz (2012) 

þar sem stelpur voru með hærra meðaltal í stærðfræði en voru samt sem áður töluvert 

færri, þar sem þær stelpur sem standa sig ekki nógu vel detta úr skóla. Það skiptir því 

líka miklu máli hvaða möguleika fólk fær út frá kyni sínu. Á Íslandi er lögð mikil 

áhersla á  og þess jafnvel getið í lögum að bæði kyn fái jafna möguleika og tækifæri 

til náms.  

Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 
kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. 
Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og 
þroska hæfileika sína óháð kyni (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 
karla nr. 10/2008) 

 

Þegar stelpur skora hærra en strákar í stærðfræði virðist alltaf vera einhver skýring á 

því og eins og t.d að þær stelpur sem standa sig ekki nógu vel hætta í skóla og þess 

vegna séu stelpur með hærra meðaltal en strákarnir. Árið 2003 mældist marktækur 

munur á kynjunum í PISA könnuninni. Til þess að útskýra þennan mun var gerð 

rannsókn (Ólöf Björg Steinþórsdóttir og Bharath Sriraman, 2008). Vissulega voru 

ástæðurnar áhugaverðar sem segja að stelpur átti sig fyrr á hvað þær vilja gera í 

framtíðinni meðan strákar eru of uppteknir við að vera ,,töff". Af hverju það þurfti að 

gera sérstaka rannsókn til þess að útskýra muninn er erfitt að segja en ef þessu hefði 

verið snúið við hefði þá slík rannsókn verið gerð? Í viðhorfi nemenda kemur skýrt 

fram að stelpurnar eru samviskusamar, duglegar að læra og huga að framtíðinni en 

strákar væri ekki taldir svalir ef þeir þyrftu að læra og gáfurnar einar saman áttu að 
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koma þeim að notum í prófum. Þetta helst í hendur við það að strákar eru oft 

sjálfsöruggari en stelpur og telja sig gáfaða og góða í stærðfræði meðan stelpurnar 

telja sig hafa unnið fyrir því. Stelpum finnst erfitt að gera mistök og vilja gera sem 

minnst af þeim og gæti það verið ástæðan fyrir því að svo fáar stelpur fara í 

framhaldsáfanga í stærðfræði í menntaskóla og skrá sig síður í stærðfræði í 

háskólanum (Elínborg Ingunn Ólafsdóttir, Freyja Hreinsdóttir, Gunnar Stefánsson og 

María Óskarsdóttir, 2009). Önnur ástæða gæti verið hröð vinnubrögð og 

páfagaukalærdómur hjá strákum en stelpur vilja skilja hvað þær eru að fást við. Jo 

Boaler (2009) segir frá því í bók sinni The Elephant in the Classroom að stelpur vilja 

velta sér upp úr hlutunum og fá dýpri skilning meðan strákum finnst fínt að vinna 

hratt og fylgja ákveðnum reglum. Því hafa verið notaðir kynjaskiptir skólar og bekkir 

til þess að efla sjálfstraust stelpna. Það er þó ekki allir sammála um þessa aðferð og 

strákarnir sem Carolyn Jackson (2002) ræddi við vildu heldur vera í kynjablönduðum 

bekk. Í öðrum skóla í Ástralíu voru kynjunum skipt upp í aðgreinda bekki til þess að 

bæta hegðun 25 stráka. Það tókst vel til vegna þess hve góð áhrif kennarinn hafði á 

strákana (Martino, Mills og Lingard, 2005). Aftur er því komið að ábyrgð kennarans. 

Kennarinn er leiðtogi nemenda sinna og á að sjá um að þeim líði vel í 

skólaumhverfinu. Ef kennarinn skapar gott andrúmsloft í skólanum þar sem mistök 

eru leyfileg og allir fá tækifæri til að spreyta sig væri kannski hægt að útrýma öllum 

kynjamun. Ef þetta er gert strax í upphafi skólagöngu nemenda þekkja þeir ekki annað 

en reyna við ákveðin viðfangsefni og gera mistök. Með fjölbreyttu námsmati og 

kennslu finna nemendur styrkleika sína. Kennari þarf að vinna með styrkleika hvers 

og eins og hjálpa nemendum að blómstra og vinna í erfiðleikunum. Ég tel því í 

höndum kennara og þeirra sem ungangast nemendur mest að gera ákveðna hluti ekki 

kynjaða og styrkja sjálfstraust nemenda. Sérstaklega þarf að vinna í sjálfstrausti 

stelpna og hjálpa þeim að læra af mistökum sínum.  

 
 

Lokaorð 
	  
Niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að ekki er munur á frammistöðu kynjanna í 

stærðfræði. Vissulega eru niðurstöður misjafnar úr prófum enda um að ræða 

mismunandi einstaklinga en ekki reynist marktækur munur á frammistöðu milli kynja. 
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Því tel ég ekki hægt að segja, sem betur fer, að örlög okkar í stærðfræðinámi séu ráðin 

þegar kyn okkar ákvarðast. Viðhorf og væntingar skipta lykilmáli sem og áhugasvið 

hvers og eins þegar við veljum okkur framtíðarstarf. Ég hef velt því mikið fyrir mér 

síðasta misseri hvort ég hafi valið mér að fara í stærðfræði í kennaranámi frekar en 

aðrar greinar tengdum stærðfræði af þeirra ástæðu að ég var hrædd við hinn harða 

karlaheim stærðfræðinnar. Ekki get ég sagt til um hvort það sé hluti af ástæðunni en 

ég veit hins vegar að ég valdi mér námið vegna þess að ég hef gaman að stærðfræði 

og ég hef áhuga á því að vinna með börnum. Hvort það tengist kyni mínu get ég ekki 

sagt þó að eitthvað bendi til þess. Við heimildaleit setti ég mig oft í spor þeirra sem 

rannsökuðu, sem tóku þátt í rannsóknum og í spor grunnskólanema. Það var lítið sem 

kom mér á óvart en samt sem áður var ég hissa á því hve mikill karlaheimur er á 

bakvið stærðfræðina. Ég tengdi sérstaklega við rannsóknina Can Single-Sex Classes 

in Co-Educational Schools Enhance the Learning Experiences of Girls and/or Boys? 

(Carolyn Jackson, 2002) því mér finnst ég aldrei geta viðurkennt fyrir mér eða öðrum 

að ég sé góð í stærðfræði, ég hef bara unnið fyrir því. Því set ég mér það markmið hér 

með að þora að svara játandi þegar ég er spurð hvort ég sé góð í stærðfræði. Ég fæ 

þessa spurningu nefnilega mjög oft þegar ég segist vera í kennaranámi á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er góð í stærðfræði og ég komst ekki að þeirra niðurstöðu út 

frá ákveðnum einkunnum sem ég hef fengið í gegnum tíðina í mínu stærðfræðinámi.  

 Á spjalli við systkini mín, systur í 7.bekk og bróður í 10.bekk , spurði ég þau 

um hvernig þeim væri hrósað en þau sögðust sjaldan fá persónuleg hrós, að bekknum 

væri frekar hrósað öllum í einu. Þau drógu það svo reyndar til baka og sögðu að 

kennarinn segði oftast eitthvað stutt og hnitmiðað við þau eins og fínt, þetta er rétt hjá 

þér og glæsilegt. Í framhaldinu spurði ég þau hvort þau teldu sig vera klár, systir mín 

var fljót að svara ,,nei ég er bara páfagaukur" meðan bróðir minn hugsaði sig um og 

sagði svo ,,ég er allavega klár í sumu".  Þessi svör komu mér vissulega á óvart þrátt 

fyrir það að efni þessarar ritgerðar hafi bent til þessa. Ég fékk einnig tækifæri á að tala 

við pabba minn sem er leikskólakennari, hvert viðhorf fólks væri til hans sem 

karlmans í kvennastarfi. Hann sagði mér frá því að margir hrósa honum fyrir að vinna 

á þessum vettvangi án þess að meina það og að honum finnst margir hugsa að þetta sé 

alltof lágt launað starf fyrir karlmann.  

 Ég tel mikilvægt að vinna í að breyta viðhorfum samfélagsins, að það þurfi 

ekki að hrósa karlmönnum fyrir að velja mönnunarstörf og rannsaka þegar stelpum 

gengur betur í einhverju fagi. Samanburður er óþarfur. Konur og karlar eiga að fá 



	   31	  

sömu tækifæri í öllum starfsgreinum og því er mikilvægt að byggja upp sjálfstraust 

stelpna. Til þess að þær þori að prófa sig áfram í náminu og gera mistök þarf að vinna 

í því strax í upphafi skólagöngunnar. Mitt markmið áður en ég hóf að gera þessa 

ritgerð var að sanna að stelpur eru betri en strákar í stærðfærði tókst ekki en samt sem 

áður sannaði ég ekki heldur að strákar séu betri en stelpur. Þegar á leið á vinnu 

ritgerðarinnar urðu verkefnin fleiri eins og að varpa ljósi á hvar kynjamunurinn liggur 

í stærðfræði. Kynjamunurinn er í rauninni ekki í grunnskólanum heldur eftir að 

honum lýkur þ.e. í framhaldsskóla, háskóla og í atvinnulífinu.   
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