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Formáli	  
	  
Ritgerð	  þessi	  er	  lokaverkefni	  til	  30	  ECTS	  eininga	  til	  meistaraprófs	  í	  

grunnskólakennarafræðum	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Leiðbeinendurnir	  

voru	  tveir,	  þau	  Guðbjörg	  Pálsdóttir	  og	  Ingólfur	  Gíslason.	  Verkefnið	  fólst	  í	  rannsókn	  

þar	  sem	  skoðað	  var	  hvernig	  áhugi	  nemenda	  á	  stærðfræði	  kemur	  fram	  í	  

stærðfærðikennslu	  og	  hver	  viðhorf	  þeirra	  eru	  til	  stærðfræðináms	  og	  kennslu.	  

Rannsóknin	  var	  gerð	  í	  grunnskóla	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  hjá	  nemendum	  í	  7.	  bekk	  í	  

febrúar	  2017.	  

	   Ég	  vil	  þakka	  nemendunum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  fyrir	  að	  taka	  svo	  vel	  á	  

móti	  mér	  og	  vinna	  þetta	  rannsóknarverkefni	  með	  mér.	  Einnig	  vil	  ég	  þakka	  kennurum	  

bekkjarins	  sem	  hjálpuðu	  mér	  að	  velja	  réttu	  nemendurna	  í	  verkefnið.	  Sérstakar	  þakkir	  

fá	  leiðbeinendurnir	  mínir	  Guðbjörg	  Pálsdóttir	  og	  Ingólfur	  Gíslason	  fyrir	  góða	  

leiðsögn,	  hvatningu	  og	  stuðning.	  Einnig	  vil	  ég	  þakka	  fjölskyldunni	  minni	  fyrir	  einstaka	  

þolinmæði	  og	  stuðning.	  	  

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

Vísindasiðareglur	  Háskóla	  Íslands	  Ég	  hef	  gætt	  viðmiða	  um	  siðferði	  í	  rannsóknum	  og	  

fyllstu	  ráðvendni	  í	  öflun	  og	  miðlun	  upplýsinga,	  og	  túlkun	  niðurstaðna.	  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,	  9.	  maí	  2017	  

Hafdís	  Maria	  Matsdóttir	  	  
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Ágrip	  
Oft	  er	  talað	  um	  að	  stærðfræðinám	  hafi	  mikil	  áhrif	  á	  tilfinningar	  nemenda.	  Þeir	  geta	  

orðið	  mjög	  pirraðir	  þegar	  gengur	  illa	  og	  glaðir	  þegar	  vel	  gengur.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  

að	  finna	  leiðir	  til	  að	  muna	  eftir	  þessum	  jákvæðu	  tilfinningar	  þegar	  gengur	  illa	  og	  nota	  

þær	  til	  að	  skapa	  áhuga.	  Nemendur	  sjá	  stærðfræði	  gjarnan	  sem	  frammistöðufag	  sem	  

felst	  í	  því	  að	  svara	  spurningum	  og	  reikna	  dæmi	  á	  ákveðinn	  hátt	  (Boaler,	  2016).	  Ýmsir	  

fræðimenn	  benda	  hins	  vegar	  á	  að	  mikilvægt	  sé	  fyrir	  nemendur	  að	  læra	  til	  skinings	  og	  

átta	  sig	  á	  öllum	  þeim	  tengslum	  sem	  eru	  að	  finna	  í	  stærðfræðinni.	  	  

	   Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  varpa	  ljósi	  á	  hugmyndir	  nemenda	  þegar	  

þeir	  glíma	  við	  stærðfræðiverkefni	  í	  litlum	  hópi,	  hvernig	  þeir	  sýna	  þekkingu	  sína	  og	  

hvernig	  áhugi	  þeirra	  kviknar.	  Einnig	  var	  leitast	  eftir	  að	  skoða	  hvaða	  viðhorf	  þessir	  

nemendur	  hafa	  til	  stærðfræði	  og	  stærðfræðináms	  og	  -‐	  kennslu.	  Rannsakandi	  hitti	  tvo	  

hópa	  með	  fimm	  nemendum	  í	  fjögur	  skipti	  og	  lagði	  fyrir	  verkefni	  í	  rúmfræði.	  

Rannsóknin	  var	  unnin	  eftir	  eigindlegum	  rannsóknaraðferðum.	  Gagnaöflun	  fór	  fram	  

með	  myndbandsupptökum	  á	  samveru	  rannsakenda	  með	  nemendum,	  athugunum	  og	  

umræðum	  við	  nemendur.	  Þemagreining	  var	  notuð	  til	  þess	  að	  greina	  gögnin.	  

	   Nemendur	  rannsóknarinnar	  voru	  áhugasamir	  um	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  

og	  sýndu	  viðfangsefnum	  hennar	  áhuga.	  Niðurstöður	  sýndu	  þó	  að	  viðhorf	  þeirra	  til	  

stærðfræði	  er	  heldur	  neikvætt.	  Nemendur	  eru	  samt	  sem	  áður	  spenntir	  fyrir	  að	  læra	  

eitthvað	  nýtt	  og	  kalla	  á	  breytingar	  á	  hinni	  hefðbundnu	  stærðfræðikennslu.	  Einnig	  

kom	  í	  ljós	  að	  nemendur	  hafa	  ekki	  fengið	  mikla	  þjálfun	  í	  að	  tjá	  sig	  um	  stærðfræði.	  Þeir	  

lenda	  því	  gjarnan	  í	  erfiðleikum	  þegar	  þeir	  reyna	  	  að	  orða	  hugmyndir	  sínar	  og	  tengja	  

hversdagslega	  merkingu	  orða	  við	  merkingu	  stærðfræðihugtaka.	  Hinum	  

félagsstærðfræðilegu	  viðmiðum	  var	  ögrað	  í	  rannsókninni	  og	  voru	  nemendur	  spenntir	  

og	  áhugasamir	  að	  sjá	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu	  í	  nýju	  ljósi.	  	  

	   Viðhorf	  nemenda	  gagnvart	  kennslustundum	  rannsóknarinnar	  var	  mun	  

jákvæðara	  en	  viðhorf	  þeirra	  til	  hefðbundinnar	  stærðfræðikennslu.	  Út	  frá	  því	  má	  túlka	  

að	  þau	  neikvæðu	  viðhorf	  sem	  nemendur	  hafa	  til	  stærðfræðinnar	  beinist	  í	  raun	  ekki	  

að	  viðfangsefnum	  stærðfræðinnar	  heldur	  að	  fyrirkomulagi	  kennslustunda	  í	  

stærðfræði.	  Nemendur	  upplifðu	  mun	  fleiri	  jákvæðar	  tilfinningar	  en	  neikvæðar	  og	  má	  

það	  meðal	  annars	  rekja	  til	  þess	  að	  nemendur	  unnu	  saman	  í	  litlum	  hópi	  í	  næði	  þar	  
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sem	  lítil	  pressa	  var	  á	  að	  klára	  ákveðin	  verkefni.	  Einnig	  fengu	  þeir	  tækifæri	  til	  þess	  að	  

ígrunda	  viðfangsefnin	  og	  ræða	  um	  hugmyndir	  sínar.	  	  	  

	   Það	  að	  breyta	  aðstæðum	  nemenda	  og	  gefa	  þeim	  tækifæri	  til	  þess	  að	  fást	  við	  

stærðfræðileg	  viðfangsefni	  í	  afslöppuðu	  umhverfi	  er	  ein	  leið	  til	  að	  auka	  hinar	  

jákvæðu	  tilfinningar.	  Sigrarnir	  verða	  einnig	  fleiri	  þegar	  ekki	  er	  einblínt	  á	  frammistöðu	  

og	  einhæfar	  reikningsaðgerðir.	  	  

	  
	  
	  

	   	  



	  6	  

Abstract	  
"Studying	  is	  cool	  but	  it´s	  dead	  boring."	  

Ideas	  and	  Attitudes	  of	  Students	  Working	  With	  Mathematical	  Problems	  in	  a	  
Small	  Group.	  	  

It	  is	  believed	  that	  mathematical	  learning	  has	  a	  significant	  impact	  on	  students	  

emotions.	  They	  can	  get	  very	  upset	  when	  things	  are	  not	  going	  well	  and	  happy	  when	  

they	  are	  doing	  well.	  That	  is	  the	  reason	  why	  it	  is	  so	  important	  to	  remember	  these	  

positive	  emotions	  when	  in	  trouble	  and	  use	  them	  to	  create	  interest.	  Students	  tend	  to	  

see	  mathematics	  as	  a	  performance	  subject,	  which	  consistsing	  of	  answering	  questions	  

and	  solving	  problems	  in	  a	  certain	  way	  (Boaler,	  2016).	  Many	  studies	  show	  that	  deep	  

learning	  is	  important	  for	  students	  to	  make	  all	  the	  various	  connections	  in	  

mathematics.	  	  

	   The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  shed	  light	  on	  students	  ideas	  when	  tackling	  

mathematical	  tasks	  in	  a	  small	  group	  of	  students,	  how	  they	  present	  their	  knowledge	  

and	  how	  their	  interest	  appears.	  	  The	  aim	  was	  also	  to	  study	  the	  attitudes	  the	  students	  

had	  towards	  mathematics,	  mathematical	  learning	  and	  	  

teaching.	  The	  researcher	  met	  two	  groups	  of	  five	  students,	  each	  group	  four	  times	  and	  

presented	  problems	  in	  geometry.	  The	  study	  was	  conducted	  by	  qualitative	  research	  

methods.	  Data	  was	  collected	  through	  video	  recording	  of	  the	  researchers	  meetings	  

with	  the	  students,	  researchers	  observation	  and	  discussion	  with	  the	  students.	  

Thematic	  analysis	  was	  used	  to	  analyze	  the	  data.	  	  

	   The	  students	  that	  participated	  in	  the	  study	  were	  excited	  to	  be	  a	  part	  of	  the	  

study	  and	  showed	  interest	  in	  the	  subject.	  Results	  show	  that	  students	  have	  a	  rather	  

negative	  attitude	  towards	  mathematics.	  The	  students	  are,	  however,	  excited	  to	  learn	  

something	  new	  and	  call	  for	  changes	  in	  the	  general	  framework	  of	  mathematical	  

education.	  It	  appears	  that	  the	  students	  have	  received	  little	  training	  

in	  discussing	  and	  explaining	  their	  ideas.	  Consequently	  they	  face	  difficulties	  when	  

trying	  to	  formulate	  their	  ideas	  and	  find	  it	  difficult	  to	  relate	  conventional	  meaning	  of	  

words	  to	  mathematical	  concepts.	  In	  the	  study	  the	  social	  mathematical	  norms	  were	  

challenged	  and	  the	  students	  were	  excited	  and	  motivated	  to	  see	  mathematical	  

education	  in	  a	  new	  light.	  	  

	   Students	  attitude	  towards	  the	  lessons	  in	  the	  study	  was	  far	  more	  positive	  than	  

their	  attitude	  towards	  traditional	  lessons	  in	  mathematics.	  Students	  experienced	  
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much	  more	  positive	  emotions	  in	  the	  study	  than	  negative	  which	  can	  be	  attributed	  to	  

the	  fact	  that	  the	  students	  worked	  together	  in	  a	  small	  group	  where	  there	  was	  peace	  

and	  quiet	  and	  no	  pressure	  to	  complete	  certain	  tasks.	  Furthermore	  they	  had	  ample	  

opportunity	  to	  consider	  and	  reflect	  on	  the	  tasks	  and	  discuss	  their	  own	  ideas.	  	  

	   To	  put	  students	  in	  a	  new	  environment	  and	  give	  them	  an	  opportunity	  to	  tackle	  

mathematical	  assignments	  in	  a	  relaxed	  atmosphere	  is	  one	  way	  to	  enhance	  positive	  

emotions.	  There	  will	  be	  more	  triumph	  when	  the	  focus	  is	  not	  on	  performance	  alone	  

and	  repetitive	  calculations.	  	  

	   	  



	  8	  

Efnisyfirlit	  

	  

Formáli	  ...................................................................................................................	  3	  

Ágrip	  .......................................................................................................................	  4	  

Abstract	  ..................................................................................................................	  6	  

Efnisyfirlit	  ...............................................................................................................	  8	  

Myndaskrá	  ..............................................................................................................	  9	  

1.	  Inngangur	  .........................................................................................................	  10	  

2.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  .....................................................................................	  12	  
2.1	  Stærðfræðinám	  ......................................................................................................	  12	  
2.2	  Stærðfræðikennsla	  .................................................................................................	  15	  
2.3	  Viðhorf	  ...................................................................................................................	  18	  
2.4	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  ....................................................................................	  20	  
2.5	  Áhugi	  ......................................................................................................................	  23	  
2.6	  Hugtök	  og	  hugtakaskilningur	  ..................................................................................	  28	  
2.7	  Verðug	  verkefni	  ......................................................................................................	  29	  
2.8	  Samantekt	  ..............................................................................................................	  35	  

3.	  Aðferðafræði	  ....................................................................................................	  37	  
3.1	  Rannsóknaraðferð	  ..................................................................................................	  37	  
3.2	  Gagnaöflun	  .............................................................................................................	  37	  
3.3	  Gagnaúrvinnsla	  .......................................................................................................	  38	  
3.4	  Þátttakendur	  ..........................................................................................................	  39	  
3.5	  Siðferðileg	  málefni	  ..................................................................................................	  39	  
3.6	  Framkvæmd	  ...........................................................................................................	  40	  

4.	  Niðurstöður	  ......................................................................................................	  47	  
4.1	  Skilningur	  nemenda	  ................................................................................................	  47	  
4.2	  Orðlausir	  nemendur	  ...............................................................................................	  51	  
4.3	  Létt	  er	  skemmtilegt	  .................................................................................................	  55	  
4.4	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  ....................................................................................	  59	  
4.5	  Rannsóknarnálgun	  ..................................................................................................	  63	  
4.6	  Verðug	  verkefni	  ......................................................................................................	  65	  
4.7	  Samantekt	  ..............................................................................................................	  69	  

5.	  Umræður	  ..........................................................................................................	  71	  

6.	  Lokaorð	  .............................................................................................................	  80	  

Heimildir	  ...............................................................................................................	  81	  

Viðauki	  1:	  Bréf	  til	  foreldra	  .....................................................................................	  84	  

Viðauki	  2:	  Kennsluáætlanir	  ...................................................................................	  85	  
	  
	   	  



	  9	  

Myndaskrá	  
	  
Mynd	  1.	  Rammaverkefnið	  ...............................................................................................................	  17	  
Mynd	  2.	  	  Skólastærðfræði	  og	  stærðfræði	  sem	  fræðigrein	  ..................................................	  22	  
Mynd	  3.	  Vitsmunalegar	  kröfur	  verkefna.	  ...................................................................................	  32	  
Mynd	  4.	  Dæmi	  sem	  gera	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  ............................................................	  33	  
Mynd	  5.	  Dæmi	  sem	  gera	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  ............................................................	  33	  
Mynd	  6.	  Dæmi	  sem	  gera	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  .........................................................	  34	  
Mynd	  7.	  Dæmi	  sem	  gera	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  .........................................................	  35	  
Mynd	  8.	  Viðfangsefni,	  inntak	  og	  nálgun	  kennslustunda	  .......................................................	  40	  
Mynd	  9.	  Topphorn	  .............................................................................................................................	  42	  
Mynd	  10.	  Dæmi	  4.24	  í	  Stiku	  3a.	  .....................................................................................................	  43	  
Mynd	  11.	  Útskýringarmynd	  á	  því	  hvernig	  osturinn	  var	  skorinn.	  ........................................	  44	  
Mynd	  12.	  Hugtaksímynd	  nemenda	  um	  90	  gráðu	  horn.	  ........................................................	  50	  
Mynd	  13.	  Þríhyrningur	  myndaður	  með	  fingrum.	  ....................................................................	  52	  
Mynd	  14.	  Dæmi	  4.24	  í	  Stiku	  3a.	  .....................................................................................................	  53	  
	   	  



	  10	  

1.	  Inngangur	  
Börn	  verja	  stórum	  hluta	  barnæsku	  sinnar	  í	  skólanum	  allt	  frá	  leikskóla	  og	  upp	  í	  

framhaldsskóla.	  Það	  er	  því	  sorglegt	  að	  heyra	  af	  nemendum	  sem	  finnst	  leiðinlegt	  í	  

skólanum	  og	  hafa	  ekki	  áhuga	  á	  því	  sem	  þeir	  gera.	  Vissulega	  er	  ekki	  hægt	  að	  ætlast	  til	  

að	  allir	  hafi	  mikinn	  áhuga	  á	  öllu	  en	  samt	  sem	  áður	  hljóta	  allir	  að	  geta	  séð	  einhverja	  

jákvæða	  þætti	  í	  skólastarfinu	  og	  að	  hægt	  sé	  að	  skapa	  þau	  skilyrði	  að	  allir	  hafi	  áhuga	  á	  

einhverju.	  Stærðfræði	  er	  fjölbreytt	  fag	  sem	  býður	  upp	  á	  ótal	  möguleika	  og	  

efnisþættir	  hennar	  eru	  ólíkir.	  Nemendur	  ættu	  því	  að	  geta	  laðast	  að	  einhverju	  í	  

stærðfræðinni.	  Það	  almenna	  viðhorf	  virðist	  ríkja	  að	  meðal	  fólksins	  í	  kringum	  mig	  að	  

annað	  hvort	  gangi	  því	  vel	  eða	  illa	  í	  stærðfræði	  og	  að	  ekkert	  sé	  þar	  á	  milli.	  Eigin	  

reynsla	  hefur	  sýnt	  mér	  að	  fólk	  virðist	  hræðast	  stærðfræðina	  og	  gæti	  það	  ef	  til	  vill	  

stafað	  af	  slökum	  skilningi	  þeirra	  á	  inntaki	  hennar.	  Þó	  er	  hægt	  að	  sjá	  stærðfræði	  alls	  

staðar	  í	  umhverfinu	  ef	  horft	  er	  með	  réttu	  gleraugunum.	  Því	  tel	  ég	  mikilvægt	  að	  

nemendur	  tileinki	  sér	  jákvætt	  viðhorf	  og	  þolinmæði	  þegar	  kemur	  að	  stærðfræði.	  

Tilfinningin	  sem	  fylgir	  því	  að	  leysa	  verkefni	  í	  stærðfræði	  sem	  hefur	  tekið	  tíma	  og	  

reynst	  erfitt	  er	  mjög	  góð	  og	  bætir	  að	  vissu	  leyti	  upp	  fyrir	  pirringinn	  sem	  gæti	  hafa	  

skotið	  upp	  kollinum	  við	  lausn	  verkefnisins.	  	  	  

	   Það	  hefur	  lengi	  blundað	  í	  mér	  áhugi	  á	  að	  finna	  leiðir	  til	  að	  stuðla	  að	  jákvæðu	  

viðhorfi	  til	  stærðfræði	  og	  að	  auka	  áhuga	  á	  henni.	  Stærðfræðin	  er	  gamall	  vinur	  sem	  ég	  

vil	  að	  öðrum	  líki	  við	  og	  sárnar	  mér	  gjarnan	  þegar	  aðrir	  segja	  ljóta	  hluti	  um	  vin	  minn.	  

Stærðfræði	  er	  miklu	  meira	  en	  bara	  tölur	  á	  blaði	  og	  dæmi	  sem	  þarf	  að	  reikna	  eftir	  

fyrirfram	  gefnum	  reglum.	  Stærðfræði	  getur	  verið	  falleg,	  listræn,	  reynt	  á	  rökhugsun	  

og	  margt	  fleira.	  Hún	  getur	  hreinlega	  komið	  manni	  á	  óvart	  á	  hverjum	  degi.	  Ég	  tel	  það	  

skipta	  máli	  að	  hafa	  áhuga	  á	  því	  sem	  maður	  lærir	  og	  að	  það	  gagnist	  manni	  á	  

fjölbreyttan	  hátt.	  Hvort	  sem	  það	  er	  bættur	  námsárangur	  eða	  einfaldlega	  að	  finna	  

ánægju	  í	  því	  sem	  gert	  er	  í	  skólanum.	  Tilgangurinn	  með	  þessum	  skrifum	  er	  þó	  ekki	  að	  

tengja	  áhuga	  við	  bættan	  námsárangur.	  Heldur	  vil	  ég	  skoða	  hvernig	  áhugi	  kemur	  fram	  

hjá	  nemendum	  og	  hvernig	  megi	  vekja	  hann	  og	  viðhalda	  sem	  og	  að	  stuðla	  að	  

jákvæðara	  viðhorfi.	  	  

	   Hugmyndin	  að	  efninu	  kviknaði	  í	  námskeiðinu	  Rannsóknir	  og	  skólastarf	  þegar	  

skrifa	  átti	  heimildaritgerð	  sem	  mætti	  nota	  sem	  hluta	  af	  fræðilegum	  kafla	  í	  

meistaraprófsritgerðinni.	  Ég	  vildi	  skrifa	  um	  eitthvað	  tengt	  áhuga	  á	  stærðfræði	  en	  
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þegar	  ég	  fór	  að	  lesa	  greinar	  og	  kynna	  mér	  efni	  kom	  upp	  sú	  hugmynd	  að	  prófa	  

allskonar	  skemmtileg	  verkefni	  með	  nemendum	  í	  litlum	  hópum	  til	  þess	  að	  vekja	  

áhuga	  þeirra	  á	  stærðfræði.	  Það	  var	  því	  ákveðið	  að	  áhugi	  og	  viðhorf	  yrðu	  meginþemu	  

þessarar	  meistaraprófsritgerðar.	  Ég	  velti	  því	  fyrir	  mér	  nokkrum	  spurningum	  í	  því	  

samhengi.	  Hvernig	  áhugi	  kemur	  fram	  og	  birtist	  hjá	  nemendum	  og	  hvernig	  efla	  megi	  

áhuga	  og	  hvað	  það	  sé	  sem	  kveiki	  hann	  hjá	  nemendum.	  Einnig	  langaði	  mig	  að	  skoða	  

viðhorf	  nemenda	  og	  hvernig	  það	  hefur	  áhrif	  á	  nemendur	  bæði	  til	  stærðfræði	  og	  

stærðfræðináms	  og	  hvernig	  þeir	  takast	  á	  við	  námið.	  Ég	  taldi	  það	  því	  mikilvægt	  að	  fá	  

að	  heyra	  raddir	  nemenda	  og	  hlusta	  eftir	  hugmyndum	  þeirra	  og	  skoðunum.	  Markmið	  

mitt	  var	  ekki	  að	  gera	  alla	  snillinga	  í	  stærðfræði	  heldur	  að	  auka	  áhuga	  nemenda	  á	  

faginu	  og	  kenna	  þeim	  að	  meta	  það.	  Þar	  sem	  nemendur	  verja	  svo	  stórum	  hluta	  

bernskunnar	  í	  skólanum	  tel	  ég	  það	  afar	  mikilvægt	  að	  börnum	  líði	  vel	  og	  skemmti	  sér	  í	  

skólanum.	  Því	  var	  gengið	  út	  frá	  eftirfarandi	  rannsóknarspurningum:	  

	  

• Hvaða	  hugmyndir	  um	  stærðfræði,	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu	  koma	  fram	  hjá	  

nemendum	  þegar	  þeir	  glíma	  við	  stærðfræðiverkefni	  í	  litlum	  hópi?	  

• Hvaða	  viðhorf	  hafa	  nemendur	  til	  stærðfræði	  og	  stærðfræðináms	  og	  	  

-‐kennslu?	  

• Hvernig	  sýna	  nemendur	  þekkingu	  sína	  í	  umræðum	  og	  glímu	  við	  

stærðfræðiverkefni?	  

	  

Reynt	  verður	  að	  svara	  rannsóknarspurningunum	  með	  tilliti	  til	  niðurstaðna	  

rannsóknarinnar	  og	  hins	  fræðilega	  bakgrunns.	  Fræðilegi	  bakgrunnurinn	  byggir	  á	  

kenningum	  ólíkra	  fræðimanna	  um	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu.	  Einnig	  verður	  fjallað	  

um	  viðhorf	  nemenda	  og	  áhuga,	  hver	  hin	  félagsstærðfræðilegu	  viðmið	  eru,	  hugtök	  og	  

hugtakaskilning	  og	  hvað	  einkennir	  verðug	  verkefni.	  Aðferðafræði	  er	  kynnt	  þar	  sem	  

meðal	  annars	  er	  sagt	  frá	  gagnaöflun	  og	  -‐úrvinnslu	  og	  framkvæmd	  rannsóknarinnar.	  

Að	  lokum	  eru	  niðurstöður	  kynntar	  og	  í	  umræðum	  eru	  þær	  túlkaðar	  í	  ljósi	  hugmynda	  

og	  kenninga	  fræðimanna.	  	  	  	  
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2.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  
	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  hugmyndir	  og	  kenningar	  um	  stærðfræðinám	  og	  -‐

kennslu	  og	  hvernig	  viðhorf,	  áhugi,	  félagsstærðfræðileg	  viðmið	  og	  hugtakanotkun	  

hafa	  áhrif	  á	  stærðfræðinám.	  Auk	  þess	  verður	  fjallað	  um	  það	  sem	  einkennir	  verðug	  

verkefni.	  	  Kaflanum	  er	  skipt	  upp	  í	  átta	  undirkafla	  ásamt	  samantekt.	  Kaflinn	  hefst	  á	  

almennri	  umfjöllun	  um	  stærðfræðinám	  og	  í	  kjölfarið	  er	  fjallað	  um	  hvað	  einkennir	  

dæmigerða	  stærðfræðikennslu	  og	  hvernig	  væri	  hægt	  að	  bæta	  hana.	  Því	  næst	  er	  

fjallað	  um	  nokkra	  mikilvæga	  þætti	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu.	  	  

	   	  

2.1	  Stærðfræðinám	  
Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  segir	  að	  nám	  verði	  að	  vera	  á	  forsendum	  hvers	  og	  

eins	  og	  tækifærin	  eigi	  að	  vera	  jöfn	  óháð	  aðstæðum	  og	  hæfileikum	  nemenda.	  

Verkefni	  verða	  að	  vera	  tengd	  upplifun	  og	  heimi	  nemenda	  (Lerman,	  2014).	  Boaler	  

(2016)	  heldur	  því	  fram	  að	  nær	  allir	  geti	  náð	  valdi	  á	  þeirri	  stærðfræði	  sem	  kennd	  er	  í	  

grunnskólum.	  Þetta	  byggir	  hún	  á	  rannsóknum	  á	  heilanum,	  þar	  sem	  fram	  kemur	  að	  

vöxtur	  heilans	  hafi	  þessi	  áhrif.	  Áður	  fyrr	  var	  talið	  að	  heilinn	  sem	  einstaklingar	  

fæddust	  með	  gæti	  ekki	  breyst	  en	  það	  hefur	  verið	  afsannað	  og	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  

fram	  á	  að	  heilinn	  geti	  vaxið	  og	  breyst	  á	  stuttum	  tíma.	  Með	  því	  að	  öðlast	  djúpan	  

skilning	  mynda	  taugamótin	  tengingar	  og	  byggja	  upp	  taugabrautir.	  Þegar	  hugmyndir	  

eru	  aðeins	  skoðaðar	  einu	  sinni	  og	  á	  yfirborðslegan	  hátt	  getur	  þekkingin	  skolast	  burt.	  

Það	  er	  því	  nokkuð	  ljóst	  að	  tækifæri	  eiga	  því	  ekki	  að	  felast	  í	  inn	  í	  hvaða	  fjölskyldu	  

einstaklingar	  fæðast,	  heldur	  í	  þeim	  tækifærum	  sem	  fólk	  skapar	  sjálfu	  sér	  með	  því	  að	  

hafa	  trú	  á	  eigin	  getu.	  Enginn	  fæðist	  með	  stærðfræðiheila	  því	  enginn	  kann	  stærðfræði	  

þegar	  hann	  fæðist.	  Allir	  einstaklingar	  hafa	  því	  tækifæri	  á	  því	  að	  læra	  stærðfræði	  burt	  

séð	  frá	  fjölskylduaðstæðum.	  Með	  þessu	  er	  ekki	  verið	  að	  segja	  að	  allir	  fæðist	  með	  eins	  

heila	  heldur	  að	  það	  sé	  vöxtur	  heilans	  sem	  skipti	  hvað	  mestu	  máli.	  

	   Margar	  kenningar	  sem	  byggðar	  eru	  á	  ólíkum	  hugmyndum	  hafa	  verið	  settar	  

fram	  um	  hvernig	  nám	  eigi	  sér	  stað.	  Lerman	  (2014)	  greinir	  frá	  nokkrum	  kenningum	  

tengdum	  námi	  í	  kafla	  sínum	  Learning	  and	  Knowing	  Mathematics	  sem	  aðrir	  

fræðimenn	  hafa	  svo	  notað	  sem	  byggingarsteina	  að	  sínum	  kenningum	  um	  
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stærðfræðinám.	  Lerman	  (2014)	  nefnir	  til	  dæmis	  kenningar	  Piaget	  en	  þar	  er	  dregið	  

fram	  mikilvægi	  þess	  að	  læra	  til	  skilnings	  og	  að	  markmiðið	  með	  verkefnum	  sé	  að	  fara	  

á	  dýptina.	  Hver	  maður	  er	  talinn	  smiður	  eigin	  þekkingar	  og	  getur	  einn	  vitað	  hvað	  hann	  

sjálfur	  veit.	  Í	  kenningunum	  felst	  sú	  hugmynd	  að	  nám	  eigi	  sér	  stað	  þegar	  

einstaklingurinn	  skipuleggur	  hugsanir	  sínar	  og	  byggir	  ofan	  á	  fyrri	  þekkingu.	  Nám	  og	  

kennsla	  hefur	  því	  enga	  merkingu	  fyrir	  einstaklinginn	  nema	  þá	  sem	  hann	  skapar	  og	  

myndar	  sjálfur.	  

	   Skott,	  Jess	  og	  Hansen	  (2007)	  fjalla	  einnig	  um	  kenningar	  Piaget.	  Þau	  benda	  á	  

hugmyndir	  hans	  um	  samlögun	  og	  aðhæfingu	  þar	  sem	  hann	  tengir	  saman	  líffræðilega	  

aðlögun	  og	  skilning.	  Líkt	  og	  lífverur	  laga	  sig	  að	  breyttum	  skilyrðum	  í	  umhverfinu	  þá	  

bætir	  manneskjan	  við	  sig	  nýrri	  reynslu	  og	  þekkingu	  og	  eykur	  þannig	  skilning	  sinn	  á	  

ólíkum	  aðstæðum.	  Samlögun	  felst	  í	  því	  að	  bæta	  við	  nýrri	  reynslu	  við	  fyrri	  skilning.	  

Aftur	  á	  móti	  felst	  aðhæfing	  í	  að	  breyta	  fyrri	  skilningi	  eftir	  túlkun	  á	  nýjum	  aðstæðum.	  

	   Lerman	  (2014)	  segir	  einnig	  frá	  kenningum	  Vygotsky.	  Vygotsky	  leggur	  áherslu	  

á	  að	  einstaklingurinn	  bregðist	  við	  því	  sem	  gerist	  í	  kringum	  hann.	  Viðbrögð	  

einstaklingsins	  byggja	  á	  íhugunum,	  túlkunum	  og	  útskýringum	  annarra.	  Með	  þátttöku	  

í	  samfélagi	  eða	  í	  samskiptum	  við	  aðra	  öðlast	  einstaklingurinn	  þroska	  og	  tekur	  upp	  

þau	  menningarlegu	  gildi	  sem	  þar	  ríkja.	  Í	  kenningum	  Vygotsky	  segir	  einnig	  frá	  svæði	  

mögulegs	  þroska	  sem	  segir	  til	  um	  möguleika	  einstaklinga	  til	  að	  læra.	  Þroskasvæðið	  

vísar	  til	  fjarlægðarinnar	  á	  milli	  hæfni	  einstaklingsins	  að	  leysa	  verkefni	  án	  hjálpar	  og	  

þeirra	  hæfni	  sem	  hann	  getur	  náð	  með	  hjálp	  annarra.	  Nemendur	  þurfa	  að	  hafa	  náð	  

ákveðnum	  þroska	  til	  þess	  að	  víkka	  út	  þekkingu	  sína	  og	  að	  fá	  ögrun	  til	  þess.	  	  	  

	   Hyde	  (2009)	  byggir	  kenningar	  sínar	  um	  stærðfræðinám	  meðal	  annars	  á	  þeim	  

kenningum	  sem	  Lerman	  (2014)	  greinir	  frá.	  Hyde	  (2009)	  segir	  að	  nemendur	  byggi	  nýja	  

þekkingu	  og	  skilning	  á	  því	  sem	  þeim	  hugmyndum	  og	  þekkingu	  sem	  þeir	  hafa	  fyrir.	  

Hyde	  (2009)	  greinir	  frá	  því	  í	  bók	  sinni	  Understanding	  Middle	  School	  Math	  að	  nám	  og	  

skilningur	  eigi	  sér	  stað	  þegar	  nemandi	  setur	  nýja	  þekkingu	  í	  viðeigandi	  samhengi	  á	  

skýran	  og	  meðvitaðan	  hátt.	  Einnig	  segir	  hann	  að	  nemendur	  víkki	  hugsun	  sína	  og	  þrói	  

hugmyndir	  sínar	  þegar	  þeir	  sjá	  að	  fyrri	  þekking	  nær	  ekki	  utan	  um	  ákveðin	  

viðfangsefni.	  Þetta	  er	  í	  samræmi	  við	  hugmyndir	  Piaget	  um	  samlögun	  og	  aðhæfingu.	  	  

	   Þegar	  lært	  er	  til	  skilnings	  eru	  nemendur	  líklegri	  til	  þess	  að	  nýta	  þekkingu	  sína	  í	  

nýjum	  aðstæðum.	  Þegar	  nemendur	  leggja	  á	  minnið	  skilja	  þeir	  ekki	  endilega	  allt	  sem	  



	  14	  

þeir	  fást	  við	  og	  því	  situr	  oft	  lítið	  eftir.	  Það	  felst	  því	  mun	  meira	  í	  stærðfræðilegri	  

þekkingu	  en	  að	  leggja	  staðreyndir	  og	  formúlur	  á	  minnið	  eins	  og	  hún	  virðist	  oft	  snúast	  

um.	  Árangur	  í	  stærðfræði	  á	  því	  frekar	  að	  snúa	  að	  því	  að	  nemendur	  byggi	  á	  því	  sem	  

þeir	  þekkja	  og	  skilja	  fyrir	  og	  átti	  sig	  á	  að	  samhengi	  sé	  á	  milli	  ólíkra	  hugmynda	  í	  

stærðfærði	  (Hyde,	  2009).	  	  

	   Þær	  Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  benda	  einnig	  á	  þetta	  og	  segja	  að	  algengt	  sé	  

að	  nemendur	  þekki	  reglur	  og	  formúlur	  án	  þess	  að	  vita	  fyrir	  hvað	  þær	  standa	  og	  á	  

hverju	  þær	  byggja.	  Þegar	  þetta	  er	  raunin	  eru	  nemendur	  gjarnir	  á	  að	  ruglast	  og	  hlaupa	  

yfir	  skref	  þar	  sem	  þeir	  átta	  sig	  ekki	  á	  hvað	  veldur	  því	  að	  ákveðin	  skref	  eru	  hluti	  af	  

útreikningunum.	  Humphreys	  leggur	  áherslu	  á	  í	  kennslu	  sinni	  að	  nemendur	  færi	  rök	  

fyrir	  ákvörðunum	  sínum	  og	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  því	  hvers	  vegna	  þeir	  noti	  ákveðnar	  

reglur	  í	  stað	  þess	  að	  fylgja	  þeim	  í	  blindni.	  Þetta	  á	  meðal	  annars	  við	  í	  rúmfræði	  þar	  

sem	  nemendur	  læra	  hvernig	  á	  að	  reikna	  ummál	  og	  flatarmál	  og	  fleira	  með	  því	  að	  

fylgja	  eftir	  gefnum	  formúlum.	  Formúlur	  eru	  vissulega	  mikilvæg	  verkfæri	  fyrir	  

nemendur	  í	  stærðfræði	  en	  þegar	  nemendur	  fá	  ekki	  tækifæri	  til	  þess	  að	  velta	  fyrir	  sér	  

og	  ígrunda	  hvað	  formúlurnar	  þýða,	  eru	  þær	  gjarnan	  notaðar	  í	  blindni	  og	  jafnvel	  á	  

rangan	  hátt	  (Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  Nemendur	  byggja	  því	  gjarnan	  á	  lærðum	  

formúlum	  og	  frösum	  og	  átta	  sig	  ekki	  endilega	  á	  því	  hvað	  liggur	  að	  baki.	  Með	  því	  að	  

gefa	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  tala	  um	  vitneskju	  sína	  og	  skrifa	  um	  hana,	  átta	  þeir	  sig	  

betur	  á	  því	  sem	  þeir	  vita	  sem	  og	  takmörkunum	  á	  þekkingu	  sinni	  (Boaler	  og	  

Humphreys,	  2005).	  Hyde	  (2009)	  leggur	  einnig	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  beri	  sjálfir	  

ábyrgð	  á	  eigin	  námi	  og	  að	  þeir	  átti	  sig	  á	  stöðu	  sinni	  í	  náminu.	  Í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (2013)	  er	  skýrt	  tekið	  fram	  að	  taka	  þurfi	  tillit	  til	  margbreytileika	  nemenda	  

og	  bera	  virðingu	  fyrir	  hugsun	  þeirra	  og	  bakgrunni	  og	  færa	  þeim	  það	  verkfæri	  sem	  

stærðfræðin	  er.	  	  

	   Í	  íslenskuhluta	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013,	  bls.	  117)	  stendur:	  ,,Það	  er	  

mikilvægt	  að	  kanna	  viðhorf	  nemenda	  til	  málsins	  og	  kennslunnar,	  m.a.	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  finna	  hvaða	  viðhorf	  nemandi	  hefur	  og	  hvar	  áhugi	  hans	  eða	  áhugaleysi	  

liggur."	  Ef	  stærðfræðikennarar	  myndu	  tileinka	  sér	  þennan	  hugsunarhátt	  gætu	  þeir	  

nýtt	  þekkingu	  sína	  á	  viðhorfum	  og	  áhuga	  nemenda	  við	  skipulagningu	  til	  að	  auka	  

áhuga	  þeirra	  á	  faginu.	  Með	  þessari	  hugsun	  má	  ná	  fram	  því	  markmiði	  að	  stærðfræði	  

sé	  fyrir	  alla.	  Í	  stærðfræðihluta	  námskráinnar	  er	  einnig	  tekið	  fram	  að	  taka	  þurfi	  tillit	  til	  
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ólíkra	  þarfa	  fólks	  til	  þess	  að	  leysa	  þau	  fjölbreyttu	  verkefni	  sem	  koma	  upp	  í	  

nútímasamfélögum.	  Því	  þarf	  stærðfræðikennsla	  að	  byggja	  á	  menningarlegum	  

margbreytileika.	  Í	  aðalnámskrá	  segir	  jafnframt	  að	  kennslu	  skuli	  vera	  háttað	  þannig	  að	  

nemendur	  öðlist	  áhuga	  á	  stærðfræði	  og	  að	  honum	  sé	  viðhaldið.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  að	  

hjálpa	  þurfi	  nemendum	  að	  öðlast	  trú	  á	  eigin	  hæfni	  til	  þess	  að	  beita	  stærðfræði	  við	  

fjölbreyttar	  aðstæður.	  

	  

2.2	  Stærðfræðikennsla	  
Nemendur	  byggja	  sjaldnast	  upp	  þekkingu	  á	  eigin	  spýtur.	  Hyde	  (2009)	  greinir	  frá	  því	  

að	  ýmsar	  rannsóknir	  bendi	  til	  þess	  að	  nemendur	  þurfi	  gagnvirk	  tækifæri	  til	  að	  velta	  

fyrir	  sér	  eigin	  hugmyndum	  og	  annarra	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  eigin	  hugsmíði.	  Á	  þeim	  

grunni	  setur	  Hyde	  (2009)	  fram	  sex	  hugmyndir	  fyrir	  kennara	  að	  fylgja	  eftir	  í	  kennslu.	  	  

	  

1.	  Kennarar	  þurfa	  að	  víkka	  eigin	  sýn	  á	  þrautalausnir.	  	  

2.	  Kennarar	  þurfa	  að	  byggja	  upp	  tengsl	  milli	  viðfangsefna	  í	  stærðfræði	  og	  daglegs	  lífs	  

nemenda.	  	  	  

3.	  Framsetning	  verkefna	  þarf	  að	  vera	  fjölbreyttari.	  	  

4.	  Setja	  fram	  sömu	  hugmyndir	  í	  ólíku	  samhengi.	  	  

5.	  Áætlanir	  gerðar	  á	  vitsmunalegum	  grunni.	  	  

6.	  Lesskilningur	  og	  læsi	  í	  stærðfræði.	  	  	  

(Hyde,	  2009,	  bls.	  22)	  

	  

Fyrsta	  hugmyndin	  er	  að	  kennarar	  þurfi	  að	  víkka	  eigin	  sýn	  á	  þrautalausnir	  eða	  

lausnaleit	  (e.	  problem	  solving).	  Hyde	  (2009)	  bendir	  á	  að	  nemendur	  verði	  betri	  í	  

lausnaleit	  þegar	  kennarar	  geri	  nokkrar	  breytingar	  á	  framsetningu	  á	  sinni	  á	  því	  hvernig	  

þeir	  kenni	  nemendum	  að	  nálgast	  þrautalausnir.	  Þrautalausnir	  eigi	  að	  vera	  þannig	  

gerðar	  að	  glíman	  við	  þær	  opni	  nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  

stærðfræðilega	  þekkingu	  sína.	  Hvetja	  ætti	  nemendur	  til	  þess	  að	  nota	  þekkingu	  sína	  

og	  kunnáttu	  því	  ekki	  er	  ein	  rétt	  leið	  til	  þess	  að	  leysa	  þrautir.	  Sá	  misskilningur	  er	  

algengur	  að	  leggja	  eigi	  þrautalausnir	  fyrir	  eftir	  að	  þekkingu	  hafi	  verið	  náð	  frekar	  en	  

að	  nota	  lausnaleitina	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  þekkingu.	  	   Önnur	  hugmynd	  Hyde	  
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felst	  í	  því	  að	  byggja	  þurfi	  upp	  tengsl	  milli	  viðfangsefna	  í	  stærðfræði	  og	  daglegs	  lífs	  

nemenda.	  Skilningurinn	  verði	  þeim	  mun	  meiri	  eftir	  því	  sem	  nemendur	  glími	  við	  fleiri	  

dæmi	  í	  ólíku	  samhengi,	  því	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  snýst	  stærðfræði	  um	  að	  skapa	  

tengsl.	  Nemendur	  þurfa	  að	  fá	  að	  upplifa	  þessar	  tengingar	  sjálfir	  í	  gegnum	  uppgötvun	  

eða	  leiðsögn.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  leita	  að	  samhengi	  í	  stærðfræðinámi.	  Í	  þriðju	  

hugmyndinni	  segir	  að	  framsetning	  verkefna	  þurfi	  að	  vera	  fjölbreyttari	  og	  skapa	  þurfi	  

nemendum	  tækifæri	  til	  að	  efla	  óhlutbundna	  hugsun	  sína.	  Nemendur	  eigi	  að	  fá	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  setja	  fram	  eigin	  túlkun	  og	  framsetningu,	  eitthvað	  sem	  táknar	  

hugmyndir	  þeirra	  og	  tjáir	  samhengi.	  Þetta	  þarfnast	  æfingar	  og	  kemur	  ekki	  að	  sjálfu	  

sér	  í	  fyrstu	  tilraun.	  Mismunandi	  framsetning	  getur	  verið	  í	  formi	  texta,	  mynda,	  grafa,	  

jafna	  og	  fleira.	  	  

	   Fjórðu	  hugmynd	  svipar	  til	  þeirrar	  þriðju,	  en	  hún	  er	  að	  nemendur	  vinni	  

verkefni	  sem	  fela	  í	  sér	  sömu	  hugmyndir	  en	  í	  mismunandi	  samhengi.	  Þannig	  öðlast	  

þeir	  dýpri	  skilning	  og	  geta	  því	  vonandi	  beitt	  sömu	  aðferðunum	  við	  ólíkar	  aðstæður.	  

Fimmta	  hugmyndin	  snýst	  um	  að	  áætlanir	  séu	  gerðar	  á	  vitsmunalegum	  grunni,	  í	  formi	  

tungumála,	  tenginga,	  samhengis	  og	  framsetningar.	  Það	  skiptir	  því	  máli	  að	  nemendur	  

séu	  meðvitaðir	  um	  hvað	  þeir	  séu	  að	  gera.	  Einnig	  skiptir	  máli	  hvaða	  hugmyndir	  og	  

viðhorf	  kennarinn	  hefur	  til	  fagsins.	  Sjötta	  og	  síðasta	  hugmyndin	  er	  um	  lesskilning	  og	  

læsi.	  Nefndar	  eru	  leiðir	  til	  þess	  að	  skilja	  stærðfræðilega	  texta	  betur	  eins	  og	  til	  dæmis	  

að	  gera	  tengingar,	  skoða	  bakgrunnsþekkinguna,	  að	  spyrja	  spurninga,	  sjá	  fyrir	  sér,	  

draga	  ályktanir,	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  textans,	  finna	  mynstur,	  draga	  saman	  og	  

endursegja,	  og	  spyrja	  sjálfan	  sig	  hvað	  er	  ég	  að	  lesa	  og	  hvaða	  þekking	  passar	  við.	  	  

	   Hér	  hafa	  verið	  teknar	  saman	  sex	  hugmyndir	  sem	  Hyde	  (2009)	  segir	  frá	  í	  bók	  

sinni	  Understanding	  Middle	  School	  Math.	  Flestar	  snúa	  að	  því	  hvað	  kennarar	  geti	  gert	  

í	  stærðfræðikennslu	  til	  að	  nemendur	  efli	  skilning	  sinn	  í	  stærðfræði.	  Það	  er	  nokkuð	  

ljóst	  að	  kennarar	  þurfa	  að	  hvetja	  og	  aðstoða	  nemendur	  sína	  til	  sjálfstæðis	  svo	  þeir	  

þori	  að	  fara	  eigin	  leiðir	  og	  dýpki	  þannig	  skilning	  sinn.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  því	  að	  

vera	  leiðbeinandi	  og	  að	  aðstoða	  nemendur	  við	  að	  standa	  á	  eigin	  fótum	  og	  gera	  þá	  

ábyrga	  fyrir	  námi	  sínu.	  	  

	   Í	  umfjöllun	  Skott,	  Jess	  og	  Hansen	  (2007)	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  læra	  til	  skilnings	  

sem	  felur	  í	  sér	  að	  tengja	  saman	  hugtök	  og	  öðlast	  leikni.	  Nemendur	  þurfa	  því	  að	  fá	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  sjá	  tengsl	  milli	  hugtaka	  og	  aðferða.	  Þegar	  nemendur	  ná	  að	  koma	  
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orðum	  að	  því	  hvað	  þeir	  vita	  og	  hvað	  þeir	  eru	  að	  læra,	  koma	  þeir	  skipulagi	  á	  hugsanir	  

sínar	  og	  átta	  sig	  betur	  á	  innihaldi	  ólíkra	  viðfangsefna.	  Með	  því	  að	  ígrunda	  og	  

rannsaka	  verður	  skilningurinn	  meiri	  en	  þegar	  nemendur	  eru	  þöglir	  viðtakendur.	  Þrátt	  

fyrir	  að	  nemendur	  geti	  ekki	  endilega	  tjáð	  það	  sem	  þeir	  vita	  þýðir	  það	  ekki	  að	  

skilningurinn	  sé	  ekki	  til	  staðar.	  Það	  er	  því	  einnig	  mikilvægt	  að	  stuðla	  að	  ólíku	  

tjáningarformi,	  en	  það	  getur	  haft	  áhrif	  á	  að	  nemendur	  sjái	  hlutina	  í	  víðara	  samhengi	  

og	  átti	  sig	  á	  ólíkum	  tengingum.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  nemendur	  geti	  gert	  þekkingu	  að	  

sinni	  eigin	  og	  skilji	  út	  frá	  eigin	  forsendum	  (Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2007).	  Þetta	  þurfa	  

kennarar	  að	  hafa	  í	  huga	  við	  skipulag	  kennslu	  og	  byggja	  á	  þessum	  hugmyndum.	  	  

	   Humphreys	  byggir	  á	  þessum	  hugmyndum	  í	  kennslustund	  í	  algebru	  sem	  hún	  

lýsir.	  Markmið	  kennslustundarinnar	  var	  að	  nemendur	  áttuðu	  sig	  á	  sambandi	  

óþekktra	  stærða	  í	  algebru	  og	  gætu	  notað	  algebrulega	  framsetningu.	  Í	  einu	  

verkefninu	  skoðuðu	  nemendur	  mynd	  af	  100	  kubbum	  sem	  raðað	  var	  í	  10	  *	  10	  dálka.	  

Ystu	  reitirnir	  voru	  litaðir	  og	  mynduðu	  ramma.	  Verkefnið	  snérist	  um	  að	  skoða	  ólíkar	  

leiðir	  til	  þess	  að	  átta	  sig	  á	  fjölda	  kubbanna	  í	  rammanum.	  	  

	  

	   	   	   	   	  
Mynd	  1.	  Rammaverkefnið	  

	   	   	   	  	  

	  

Einn	  nemandi	  hafði	  fundið	  út	  að	  hægt	  væri	  að	  finna	  fjöldann	  með	  því	  að	  leggja	  

saman	  10+10+8+8.	  Í	  framhaldi	  veltu	  nemendur	  fyrir	  sér	  hvernig	  þessi	  nemandi	  hefði	  

farið	  að	  ef	  fjöldi	  kubbanna	  hefði	  verið	  15	  sinnum	  15	  eða	  eitthvað	  annað.	  Þá	  var	  

komið	  að	  því	  að	  reyna	  setja	  dæmið	  fram	  á	  algebrulegan	  hátt	  þannig	  að	  hægt	  væri	  að	  

skrá	  niður	  regluna.	  Í	  stað	  þess	  að	  segja	  nemendum	  hver	  væri	  besta	  leiðin	  til	  að	  skrá	  

regluna	  vildi	  Humphreys	  að	  þeir	  áttuðu	  sig	  á	  því	  sjálfir	  þar	  sem	  markmið	  
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kennslustundarinnar	  var	  að	  nemendur	  gætu	  notað	  algebrulega	  framsetningu.	  Hún	  

taldi	  að	  skilningurinn	  yrði	  meiri	  ef	  nemendur	  beittu	  rannsóknarnálgun	  og	  áttuðu	  sig	  

sjálfir	  á	  sambandi	  talnanna	  (Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  	  

	   Humphreys	  segir	  líka	  frá	  annarri	  kennslustund	  þar	  sem	  markmiðið	  var	  að	  

nemendur	  gætu	  tjáð	  það	  sem	  þeir	  sæu.	  Í	  þessu	  samhengi	  átti	  hún	  við	  að	  nemendur	  

gætu	  notað	  og	  skráð	  algebrulega	  framsetningu	  um	  eitthvað	  sjónrænt	  í	  stað	  þess	  að	  

áherslan	  væri	  að	  finna	  út	  ákveðna	  reglu.	  Humphreys	  greindi	  einnig	  frá	  því	  að	  

misskilningur	  valdi	  því	  að	  nemendur	  eigi	  erfitt	  með	  stærðfræði,	  hér	  algebru.	  

Nemendur	  byggja	  á	  fyrri	  þekkingu	  og	  reynslu	  og	  þurfa	  því	  oft	  að	  víkka	  út	  sýn	  sína	  á	  

ákveðin	  viðfangsefni	  þegar	  þeir	  verða	  eldri	  og	  læra	  meira,	  en	  það	  getur	  einnig	  valdið	  

misskilningi	  (Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  Í	  framhaldi	  af	  því	  bendir	  Boaler,	  sem	  er	  

meðhöfundur	  Humphreys,	  á	  mikilvægi	  misskilningsins	  og	  að	  nemendur	  hafi	  gott	  af	  

því	  að	  heyra	  mismunandi	  hugmyndir	  og	  velta	  hlutunum	  fyrir	  sér,	  jafnvel	  þó	  að	  þær	  

séu	  byggðar	  á	  misskilningi.	  Það	  er	  því	  gott	  að	  tala	  um	  misskilning	  og	  varpa	  ljósi	  á	  

hann.	  Þegar	  nemendur	  velta	  fyrir	  sér	  ólíkum	  hugmyndum	  eiga	  þeir	  í	  vitsmunalegri	  

baráttu	  sem	  leiðir	  til	  náms	  frekar	  en	  að	  heyra	  alltaf	  það	  sem	  er	  rétt	  og	  rökrétt.	  Hún	  

bendir	  einnig	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  gefi	  gaum	  að	  því	  sem	  nemendur	  vita	  og	  

veiti	  hugmyndum	  þeirra	  athygli	  og	  hjálpi	  þeim	  að	  setja	  þær	  á	  hærra	  plan.	  Það	  er	  því	  í	  

höndum	  kennarans	  að	  spyrja	  spurninga	  sem	  leiða	  nemendur	  á	  ákveðnar	  brautir	  sem	  

fá	  þá	  til	  að	  ígrunda	  og	  skilja	  (Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  

	  

2.3	  Viðhorf	  	  
Viðhorf	  nemenda	  í	  stærðfræði	  hefur	  áhrif	  á	  hvernig	  þeir	  sjá	  stærðfræði	  og	  jafnvel	  

hvaða	  tilfinningar	  þeir	  bera	  til	  fagsins.	  Hér	  er	  þó	  ekki	  aðeins	  verið	  að	  vísa	  í	  einstaka	  

tilfinningar	  sem	  koma	  upp	  við	  ólík	  tilefni	  og	  eru	  sífellt	  breytilegar,	  heldur	  ákveðin	  

afstaða	  sem	  viðhelst	  í	  lengri	  tíma	  og	  er	  stöðug	  (Törner,	  2014).	  

	   Í	  rannsókn	  Mendick	  og	  Moreau	  (2014)	  um	  stærðfræði	  og	  vinsæla	  

dægurmenningu	  kom	  fram	  að	  birtingarmyndir	  stærðfræði	  í	  bíómyndum,	  

bókmenntum	  og	  í	  annarri	  vinsælli	  menningu	  hafa	  aldrei	  verið	  algengari.	  Það	  er	  því	  

tilvalið	  að	  nýta	  sér	  þessar	  vinsældir	  í	  stærðfræðikennslu.	  Hins	  vegar	  eru	  takmarkanir	  

á	  þessu	  þar	  sem	  staðalímyndir	  skapa	  oft	  vandræði	  og	  varpa	  neikvæðu	  ljósi	  á	  
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stærðfræðinga.	  Það	  felst	  mun	  meira	  í	  stærðfræði	  en	  að	  reikna.	  Má	  þar	  nefna	  hvernig	  

við	  upplifum	  stærðfræði	  og	  samband	  okkar	  við	  hana.	  Menning	  getur	  haft	  áhrif	  á	  það	  

hvernig	  við	  sjáum	  stærðfræðina	  og	  þó	  svo	  að	  við	  tökum	  ekki	  upp	  alla	  þá	  siði	  sem	  við	  

sjáum	  í	  sjónvarpinu	  hefur	  það	  áhrif	  á	  hvernig	  við	  túlkum	  eigin	  aðstæður,	  okkur	  sjálf	  

og	  fólkið	  í	  kring.	  Dæmi	  um	  það	  viðhorf	  sem	  birtist	  um	  stærðfræði	  í	  kvikmyndum	  er	  

að	  stærðfræðigáfur	  séu	  meðfæddar,	  stærðfræðingar	  glími	  oft	  við	  einhvers	  konar	  

andlega	  vanhæfni	  og	  eru	  í	  flestum	  tilfellum	  hvítir	  karlmenn	  úr	  millistétt.	  Stærðfræðin	  

er	  því	  oft	  tengd	  við	  einhverja	  ofurkrafta	  sem	  koma	  á	  móti	  lélegri	  félagslegri	  hæfni	  

eins	  og	  til	  dæmis	  einhverfu.	  Rannsókn	  þeirra	  Mendick	  og	  Moreau	  (2014)	  sýndi	  að	  

þeir	  sem	  voru	  neikvæðir	  í	  garð	  stærðfræði	  voru	  líklegri	  til	  þess	  að	  horfa	  með	  

neikvæðum	  augum	  á	  þær	  persónur	  sem	  birtast	  til	  dæmis	  í	  kvikmyndum	  og	  höfðu	  

stærðfræðigáfur.	  Hins	  vegar	  voru	  þeir	  sem	  horfðu	  jákvæðum	  augum	  á	  fagið	  líklegri	  til	  

þess	  að	  horfa	  jákvæðar	  til	  karakteranna	  og	  litu	  svo	  á	  að	  þeir	  hefðu	  hæfileika,	  sýndu	  

skuldbindingu	  og	  tileinkun.	  	  

	   Stærðfræði	  er	  gjarnan	  lýst	  sem	  rökréttri,	  staðfastri	  og	  tilfinningalausri	  

faggrein.	  Törner	  (2014)	  er	  ekki	  sammála	  þessu	  og	  bendir	  á	  að	  þeir	  sem	  þekkja	  

stærðfræði	  af	  eigin	  raun	  vita	  að	  miklar	  tilfinningar	  eru	  í	  húfi	  þegar	  stærðfræði	  er	  

annars	  vegar.	  Það	  megi	  því	  frekar	  segja	  að	  stærðfræði	  sé	  fag	  mikilla	  tilfinninga.	  

Gleðin	  og	  hamingjan	  sem	  fylgja	  velgengni	  á	  móti	  vonbrigðum	  og	  pirringi	  sem	  fylgja	  

misheppnuðum	  tilraunum	  að	  reikna	  og	  skilja.	  Góðu	  tilfinningarnar	  skila	  hvatningu	  og	  

þorsta	  í	  að	  fá	  að	  vita	  meira	  á	  sama	  hátt	  og	  þær	  neikvæðu	  geta	  haft	  slæm	  áhrif	  á	  

viðhorf	  okkar	  til	  stærðfræði.	  Þrátt	  fyrir	  að	  stærðfræði	  virðist	  oft	  á	  tíðum	  vera	  fag	  

öfga	  sem	  fólk	  virðist	  annars	  vegar	  elska	  og	  hins	  vegar	  hata,	  upplifa	  flestir,	  ef	  ekki	  allir	  

bæði	  góðar	  og	  slæmar	  tilfinningar	  á	  ólíkum	  tíma	  í	  stærðfræði.	  Þeir	  sem	  upplifa	  mikið	  

af	  neikvæðum	  tilfinningum	  í	  tengslum	  við	  fagið	  geta	  þróað	  með	  sér	  stærðfræðilegan	  

kvíða	  (Törner,	  2014).	  Törner	  (2014)	  bendir	  á	  að	  fáar	  aðrar	  greinar	  en	  stærðfræði	  

byggi	  á	  svo	  miklum	  tilfinningum	  og	  að	  yfirleitt	  elski	  nemendur	  fagið	  eða	  hati	  það.	  	  

	   Stærðfræðiiðkun	  er	  oft	  á	  tíðum	  félagsleg	  athöfn	  og	  byggir	  samband	  okkar	  við	  

hana	  gjarnan	  á	  því	  hvernig	  við	  upplifum	  hana	  ein	  og	  í	  sambandi	  við	  aðra.	  Aiken	  

(1970)	  bendir	  á	  að	  það	  sé	  lærð	  hegðun	  að	  bregðast	  við	  einhverju	  á	  jákvæðan	  eða	  

neikvæðan	  hátt	  og	  því	  hafa	  fyrirfram	  ákveðnar	  hugmyndir	  nemenda	  mikil	  áhrif.	  Það	  

er	  því	  afar	  mikilvægt	  að	  stuðla	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  meðal	  nemenda	  og	  jafnvel	  styðja	  
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við	  það	  með	  félagslegum	  aðferðum.	  Törner	  (2014)	  bendir	  á	  mikilvægi	  kennarans	  í	  

þessu	  samhengi	  er,	  að	  hann	  sé	  lykillinn	  að	  því	  að	  stuðla	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  meðal	  

nemenda.	  

	  

2.4	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  
Í	  kennslustundum	  í	  stærðfræði	  eru	  félagsleg	  viðmið	  líkt	  og	  annars	  staðar.	  Í	  þeim	  

felast	  meðal	  annars	  hugmyndir	  nemenda	  um	  hvað	  stærðfræði	  er.	  Hugmyndir	  

kennara	  eru	  einnig	  mikilvægar	  og	  geta	  þær	  haft	  áhrif	  á	  skoðanir	  nemenda.	  Viðmiðin	  

snúast	  að	  auki	  um	  hvað	  séu	  góð	  stærðfræðileg	  verkefni,	  hvernig	  vinnubrögð	  séu	  

viðeigandi	  og	  hverjar	  séu	  venjurnar	  í	  stærðfræði.	  Stöðug	  þróun	  er	  á	  viðmiðunum	  

sem	  gerist	  í	  gegnum	  samskipti	  nemenda,	  bæði	  sín	  á	  milli	  og	  við	  kennara	  sem	  og	  

viðbrögð	  nemenda	  við	  mismunandi	  kennsluháttum	  (Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2007).	  

Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  þau	  félagsstærðfræðilegu	  viðmið	  verði	  

viðurkennd	  í	  stærðfræðikennslu	  að	  nemendur	  færi	  rök	  fyrir	  máli	  sínu,	  fagni	  

mistökum	  og	  læri	  af	  þeim.	  Á	  sama	  hátt	  hlýtur	  það	  viðhorf	  að	  skipta	  máli	  að	  allir	  geti	  

lært	  stærðfræði.	  Bakgrunnur	  nemenda	  hefur	  þó	  einnig	  áhrif.	  	  

	   Lerman	  (2014)	  greinir	  frá	  félags-‐	  og	  menningarlegum	  kenningum	  Bernstein	  og	  

Bordieu.	  	  Kenningar	  þeirra	  felast	  í	  því	  að	  nemendur	  byggi	  á	  eigin	  umhverfi	  og	  að	  nám	  

sé	  tengt	  félagslegum	  bakgrunni	  þeirra.	  Þeir	  sem	  koma	  frá	  lægri	  stéttum	  tali	  því	  ekki	  

sama	  tungumálið	  og	  talað	  er	  í	  skólanum	  og	  tengi	  ekki	  við	  kennsluaðferðir	  og	  -‐bækur.	  

Börnum	  sem	  koma	  úr	  millistétt	  gengur	  því	  vel	  þar	  sem	  skólinn	  byggir	  á	  gildum	  

millistéttarinnar.	  Það	  því	  er	  mikilvægt	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  þetta	  og	  gera	  námið	  

þannig	  að	  allir	  geti	  lært.	  

	   Boaler	  (2016)	  segir	  hugsunarhátt	  einstaklinga	  vera	  tvenns	  konar,	  annars	  

vegar	  fastmótaðan	  og	  hins	  vegar	  vaxandi.	  Þeir	  sem	  hafa	  tileinkað	  sér	  fastmótaðan	  

hugsunarhátt	  telja	  greind	  og	  gáfur	  séu	  eitthvað	  sem	  þú	  annað	  hvort	  hefur	  eða	  ekki.	  

Þeir	  sem	  hafa	  hins	  vegar	  tileinkað	  sér	  vaxanda	  hugsunarhátt	  trúa	  því	  að	  allir	  geti	  

öðlast	  getu	  á	  öllum	  sviðum	  og	  tileinkað	  sér	  þekkingu.	  Þeir	  nemendur	  sem	  eru	  með	  

fastmótaðan	  hugsunarhátt	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  gefast	  upp	  en	  þeir	  sem	  hafa	  vaxandi	  

hugsunarhátt	  þar	  sem	  hugmyndir	  þeirra	  um	  getu	  sína	  eru	  svo	  fastmótaðar.	  Boaler	  

(2016)	  telur	  því	  mikilvægt	  að	  hjálpa	  nemendum	  að	  tileinka	  sér	  vaxandi	  hugsunarhátt	  
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og	  auka	  trú	  nemenda	  á	  eigin	  getu.	  Hvort	  sem	  nemendurnir	  sem	  hafa	  fastmótuðu	  

hugmyndirnar	  telji	  sig	  klára	  eða	  ekki,	  getur	  það	  haft	  skaðleg	  áhrif	  á	  nám	  þeirra.	  Til	  

dæmis	  eru	  þeir	  sem	  telja	  sig	  klára	  ólíklegri	  til	  þess	  að	  reyna	  við	  meira	  krefjandi	  

verkefni	  þar	  sem	  þeir	  eru	  hræddir	  við	  að	  gera	  mistök	  og	  missa	  stöðu	  sína	  sem	  kláru	  

nemendurnir.	  Á	  meðan	  þeir	  sem	  hafa	  vaxandi	  hugsunarhátt	  reyna	  við	  krefjandi	  

verkefni	  og	  staldra	  við	  mistökin	  og	  læra	  af	  þeim.	  Uppeldi	  hefur	  áhrif	  á	  hvorn	  

hugsunarháttinn	  nemendur	  tileinka	  sér.	  Þau	  börn	  sem	  hrósað	  er	  fyrir	  viðleitni	  og	  

áreynslu	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  meira	  krefjandi	  verkefni	  og	  tileinka	  sér	  

vaxandi	  hugsunarhátt.	  Þau	  börn	  sem	  fá	  hrós	  fyrir	  gáfur	  sínar	  trúa	  því	  að	  gáfur	  þeirra	  

séu	  takmarkaðar.	  Það	  verður	  því	  strax	  að	  huga	  að	  því	  hvernig	  ber	  að	  hrósa	  ungum	  

börnum	  (Boaler,	  2016).	  Hvernig	  börnum	  er	  hrósað	  hlýtur	  þá	  að	  endurspegla	  

hugsunarhátt	  þeirra	  sem	  hrósa.	  Því	  er	  ekki	  síður	  mikilvægt	  að	  kennarar	  tileinki	  sér	  

vaxandi	  hugsunarhátt.	  	  

	   Viðmiðin	  virðast	  gjarnan	  vera	  öðruvísi	  í	  stærðfræði	  heldur	  en	  í	  öðrum	  fögum	  

sem	  og	  menningin	  .	  Nemendur	  hafa	  ákveðnar	  hugmyndir	  um	  hvað	  stærðfræði	  er	  

sem	  hefur	  áhrif	  á	  nálgun	  þeirra	  að	  viðfangsefnum	  stærðfræðinnar.	  Boaler	  (2016)	  

segir	  frá	  því	  í	  bók	  sinni	  Mathematical	  Mindsets	  að	  stærðfræði	  sé	  frábrugðin	  öðrum	  

fögum.	  Hún	  segir	  ástæðurnar	  ekki	  felast	  í	  faginu	  sjálfu,	  heldur	  hvernig	  kennslan	  þar	  

sé	  öðruvísi	  en	  í	  öðrum	  greinum.	  Hún	  segir	  stærðfræði	  oft	  kennda	  sem	  

frammistöðufag	  þar	  sem	  stór	  hluti	  kennslustunda	  felist	  í	  því	  að	  svara	  spurningum	  og	  

reikna	  dæmi	  á	  réttan	  hátt.	  Fáir	  hugsa	  því	  um	  stærðfræði	  á	  fagurfræðilegan	  hátt	  eða	  

um	  dýptina	  sem	  felst	  í	  spurningum	  stærðfræðinnar.	  Boaler	  (2016)	  telur	  að	  ef	  

skólastærðfræði	  væri	  meira	  í	  takt	  við	  hina	  raunverulegu	  stærðfræði	  sem	  fræðimenn	  

fást	  við	  væru	  fleiri	  sem	  tækju	  hana	  í	  sátt.	  Þegar	  nemendur	  eru	  spurðir	  hvað	  

stærðfræði	  sé	  svara	  flestir	  að	  hún	  sé	  reikningur,	  aðferðir	  og	  reglur	  á	  meðan	  

fræðimenn	  myndu	  frekar	  segja	  rannsóknir	  á	  mynstrum.	  Því	  undirstrikar	  Boaler	  

(2016)	  mikilvægi	  þess	  að	  breyta	  áherslum	  í	  skólastærðfræðinni	  og	  nota	  meiri	  tíma	  í	  

að	  ígrunda,	  rökræða	  og	  tengja	  efni	  stærðfræðinnar	  við	  hið	  daglega	  líf.	  Í	  lauslegri	  

þýðingu	  Guðbjargar	  Pálsdóttur	  á	  töflu	  sem	  er	  í	  bók	  Parker	  (1993)	  kemur	  fram	  hvernig	  

skólastærðfræði	  er	  frábrugðin	  stærðfræði	  sem	  fræðigrein.	  	  



	  22	  

	  
Mynd	  2.	  	  Skólastærðfræði	  og	  stærðfræði	  sem	  fræðigrein	  

	  

Líkt	  og	  fram	  kemur	  í	  töflunni	  hér	  að	  ofan	  má	  sjá	  að	  sjónarhorn	  fræðimanna	  og	  

nemenda	  á	  stærðfræði	  er	  töluvert	  ólíkt.	  Fyrir	  það	  fyrsta	  virðist	  inntak	  hennar	  mjög	  

mismunandi.	  Í	  skólum	  er	  horft	  á	  stærðfræði	  sem	  reglubundna	  og	  afmarkaða	  á	  

meðan	  fræðimenn	  fást	  við	  stærðfræði	  sem	  er	  yfirgripsmikil	  og	  opin.	  Einnig	  er	  

stærðfræði	  samskiptatæki	  sem	  notað	  er	  til	  að	  skilgreina	  og	  skilja	  upplýsingar	  á	  

meðan	  nemendur	  vinna	  gjarnan	  í	  einrúmi	  úr	  námsbókum.	  Reiknivélar	  og	  önnur	  



	  23	  

hjálpargögn	  eru	  mikið	  notuð	  af	  fræðimönnum	  í	  stað	  þess	  að	  nemendur	  noti	  aðeins	  

slík	  gögn	  þegar	  ákveðinni	  hæfni	  er	  náð.	  Reynsla	  rannsakanda	  gefur	  einnig	  til	  kynna	  

að	  nemendum	  finnist	  þeir	  svíkjast	  um	  þegar	  þeir	  noti	  reiknivélar.	  Nemendur	  eru	  

vanir	  því	  að	  vinna	  hratt	  með	  það	  að	  marki	  að	  reikna	  eins	  mörg	  rétt	  svör	  og	  hægt	  er	  á	  

stuttum	  tíma.	  Í	  stærðfræði	  fræðimanna	  skiptir	  úthald	  og	  sveigjanleiki	  miklu	  máli	  þar	  

sem	  ekki	  er	  lögð	  áhersla	  á	  hraða	  og	  rétt	  svör.	  Mikið	  er	  lagt	  upp	  úr	  því	  að	  réttlæta	  

eigin	  niðurstöður	  og	  engin	  svör	  eru	  endilega	  rétt	  (Parker,	  1993).	  Það	  er	  því	  augljóst	  

að	  stærðfræði	  kemur	  nemendum	  og	  fræðimönnum	  ekki	  eins	  fyrir	  sjónir	  og	  má	  því	  

leiða	  hugann	  aftur	  að	  orðum	  Boaler	  (2016)	  um	  að	  nemendum	  fyndist	  stærðfræði	  

meira	  spennandi	  ef	  hún	  væri	  sett	  fram	  eins	  og	  sú	  fræðigrein	  sem	  fræðimenn	  fást	  við.	  	  

	   Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  fjalla	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  nemendur	  verði	  að	  

vera	  virkir	  þátttakendur	  í	  umræðum	  í	  stærðfræðinámi	  sínu.	  Raunin	  er	  sú	  að	  margir	  

nemendur	  hvorki	  vilja	  né	  þora	  að	  tjá	  sig.	  Því	  þarf	  meðal	  annars	  að	  fagna	  mistökum	  og	  

sýna	  nemendum	  að	  maður	  læri	  af	  þeim.	  Einnig	  þarf	  að	  þjálfa	  nemendur	  í	  að	  færa	  rök	  

fyrir	  máli	  sínu	  og	  vera	  gagnrýnir	  á	  rök	  annarra.	  Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  benda	  á	  

að	  nemendur	  þurfi	  að	  setja	  sig	  í	  hlutverk	  efasemdarmannsins,	  hvort	  sem	  þeir	  skilja	  

eða	  ekki	  þegar	  aðrir	  rökstyðja	  mál	  sitt.	  Með	  því	  verði	  nemendur	  ekki	  aðeins	  betri	  í	  að	  

útskýra	  mál	  sitt,	  heldur	  fái	  þeir	  líka	  tækifæri	  til	  þess	  að	  spyrja	  erfiðra	  spurninga	  sem	  

þeir	  hefðu	  kannski	  ekki	  þorað	  að	  spyrja.	  Athyglin	  er	  því	  ekki	  lengur	  á	  mistökin	  og	  

ruglinginn	  heldur	  að	  venja	  nemendur	  á	  að	  útskýra	  á	  skýrari	  en	  á	  ólíkan	  hátt.	  Þrátt	  

fyrir	  að	  hlutverk	  kennarans	  í	  umræðum	  sé	  mikilvægt	  er	  gæðastjórnunin	  ekki	  aðeins	  í	  

hans	  höndum	  því	  hin	  félagsstærðfræðilegu	  viðmið	  skipta	  einnig	  máli	  í	  

kennslustofunni.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  viðmiðin	  séu	  þannig	  að	  mistök	  séu	  leyfð,	  

nemendur	  þurfi	  að	  færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu	  og	  kynni	  hugmyndir	  sínar	  svo	  eitthvað	  sé	  

nefnt	  (Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  	  

	  

2.5	  Áhugi	  
Við	  rannsóknir	  á	  áhugahvöt	  horfir	  Middleton	  (2014)	  í	  grein	  sinni	  Motivation	  in	  

Mathematics	  til	  sex	  ólíkra	  kenninga.	  Þær	  snúast	  um	  eigið	  framlag,	  markmið,	  

eiginlega	  áhugahvöt,	  sjálfstýrðan	  lærdóm,	  félagslega	  hvatningu	  og	  áhrif.	  Middleton	  

(2014)	  bendir	  á	  að	  viðhorf	  nemenda	  gagnvart	  ástæðum	  fyrir	  árangri	  og	  gengi	  þeirra	  í	  
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stærðfræði	  tengist	  því	  hvaðan	  áhugahvötin	  kemur.	  Þeim	  sem	  gengur	  vel	  í	  faginu	  

virðast	  hafa	  meiri	  og	  stöðugri	  innri	  hvatningu.	  Hún	  leiðir	  af	  sér	  aukið	  úthald,	  virkni	  og	  

ánægju	  sem	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  námsárangur.	  Hópar	  sem	  sýna	  verri	  frammistöðu	  

byggja	  frekar	  á	  utanaðkomandi	  hvatningu	  sem	  er	  ekki	  eins	  stöðug.	  Þegar	  byggt	  er	  á	  

markmiðakenningu	  er	  skoðað	  hverjar	  eru	  tilgreindar	  og	  ótilgreindar	  ástæður	  þess	  að	  

nemendur	  fáist	  við	  stærðfræðiverkefni.	  Markmiðin	  má	  því	  til	  dæmis	  skoða	  út	  frá	  

öflun	  þekkingar,	  frammistöðu	  	  og	  hvernig	  megi	  komast	  upp	  með	  að	  gera	  sem	  minnst.	  

Fólk	  virðist	  oft	  mæla	  árangur	  í	  niðurstöðum	  og	  aukinni	  þekkingu.	  Middleton	  (2014)	  

segir	  að	  með	  því	  að	  vinna	  að	  þeim	  markmiðum	  sem	  tengjast	  þekkingu	  og	  

frammistöðu	  læri	  nemendur	  að	  meta	  áskoranir,	  fái	  betri	  vitsmunalegan	  skilning	  og	  

bæti	  frammistöðu	  í	  námi.	  Middleton	  (2014)	  bendir	  einnig	  á	  að	  því	  meiri	  áhuga	  sem	  

nemendur	  hafa	  fyrir	  stærðfræði	  því	  tilbúnari	  séu	  þeir	  að	  glíma	  við	  erfiðari	  verkefni	  

auk	  þess	  að	  njóta	  þess	  að	  glíma	  við	  verkefnin.	  Félagslegi	  þátturinn	  er	  ekki	  síður	  

mikilvægur	  og	  getur	  hvatning	  innan	  hópa	  skipt	  miklu	  máli	  þegar	  kemur	  að	  

áhugahvöt.	  Fólk	  sækist	  eftir	  að	  fá	  samþykki	  frá	  jafningjum	  og	  hræðast	  jafnvel	  það	  að	  

vera	  hafnað.	  	  

	   Hér	  verður	  greint	  frá	  tveimur	  áhugaverðum	  rannsóknum	  sem	  hafa	  verið	  

gerðar	  um	  það	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  auka	  áhuga	  í	  stærðfræði.	  Í	  báðum	  rannsóknunum	  

er	  þó	  ekki	  verið	  að	  skoða	  hvernig	  áhugi	  birtist	  í	  gegnum	  stærðfræðina	  heldur	  hvernig	  

aðrir	  hlutir	  geta	  gert	  hana	  áhugaverða.	  	  Rannsókn	  	  Høgheim	  og	  Reber	  (2015)	  á	  

norskum	  grunnskólabörnum	  bendir	  til	  þess	  að	  það	  að	  auka	  áhuga	  á	  stærðfræði	  með	  

því	  að	  sníða	  dæmi	  að	  persónulegum	  áhugamálum	  nemenda	  efli	  ekki	  endilega	  hæfni	  

þeirra	  í	  að	  leysa	  þrautir.	  Rannsóknarefnið	  var	  að	  kanna	  hvort	  hægt	  væri	  að	  auka	  

áhuga	  á	  stærðfræði	  með	  því	  að	  leyfa	  nemendum	  að	  velja	  dæmi	  til	  að	  reikna	  og	  með	  

því	  að	  sníða	  þau	  að	  persónulegum	  áhugamálum	  þeirra.	  Fyrst	  svöruðu	  nemendur	  

spurningalista	  um	  áhugamál	  og	  gengi	  þeirra	  í	  stærðfræði.	  Þeir	  áttu	  að	  velja	  úr	  tólf	  

viðfangsefnum	  sem	  tengdust	  dægurmenningu	  (popular	  culture)	  eins	  og	  til	  dæmis	  

tónlist,	  bíómyndum	  og	  leikjum.	  Einnig	  áttu	  þeir	  að	  nefna	  uppáhaldsborgina	  sína	  og	  

uppáhaldsundirgreinina	  innan	  þess	  efnis	  sem	  þeir	  völdu.	  Má	  þar	  nefna	  

uppáhaldssöngvara,	  leikara,	  tölvuleik	  og	  fleira.	  Í	  framhaldi	  af	  því	  fengu	  nemendur	  

dæmi	  út	  frá	  þeirra	  áhugasviði.	  Hér	  er	  dæmi	  í	  líkindareikningi	  þar	  sem	  þátttakandi	  

valdi	  uppáhaldssöngkonuna	  sína	  Rihönnu	  undir	  flokknum	  tónlist	  og	  London	  sem	  
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uppáhaldsborg:	  	  

	  

Skipuleggjendur	  útihátíðar	  í	  London	  vilja	  fá	  Rihönnu	  til	  þess	  að	  koma	  fram.	  Þá	  
þarf	  hún	  að	  vera	  laus	  með	  stuttum	  fyrirvara	  og	  veðrið	  í	  London	  þarf	  að	  vera	  
gott.	  Það	  eru	  0,80	  líkur	  á	  því	  að	  Rihanna	  sé	  laus	  og	  0,70	  líkur	  á	  því	  að	  veðrið	  í	  
London	  sé	  gott	  þennan	  dag.	  Hverjar	  eru	  líkurnar	  á	  að	  Rihanna	  komi	  fram	  á	  
þessari	  tónlistarhátíð	  í	  London?	  (Høgheim	  og	  Reber,	  2015,	  	  bls.	  20)	  	  

	  

Dæmi	  þessi	  voru	  tekin	  upp	  úr	  kennslubók	  í	  stærðfræði,	  en	  til	  þess	  að	  sníða	  þau	  að	  

persónulegum	  áhugamálum	  nemenda	  voru	  feitletruðu	  orðin	  sem	  tengdust	  

áhugasviði	  þeirra	  sett	  inn.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  áhugi	  þeirra	  sem	  

voru	  með	  litla	  hæfni	  í	  faginu	  jókst	  en	  ekki	  þeirra	  sem	  höfðu	  náð	  ákveðinni	  hæfni.	  

Þeim	  nemendum	  fannst	  jafn	  vel	  pirrandi	  að	  verið	  væri	  að	  breyta	  verkefnunum	  á	  

þennan	  hátt.	  Þó	  svo	  að	  áhugi	  getuminni	  nemenda	  hafi	  aukist	  í	  rannsókn	  Høgheim	  og	  

Reber	  (2015)	  varð	  hæfni	  þeirra	  í	  stærðfræði	  ekki	  meiri.	  Rannsakendur	  tóku	  þó	  fram	  

að	  taka	  ætti	  niðurstöður	  með	  fyrirvara	  þar	  sem	  aðeins	  um	  eitt	  ákveðið	  skipti	  var	  að	  

ræða.	  Augljóst	  er	  að	  eitt	  dæmi	  sem	  eykur	  áhuga	  nemenda	  og	  fær	  hann	  til	  að	  vilja	  

reikna	  	  gerir	  hann	  ekki	  góðan	  í	  stærðfræði	  á	  einni	  nóttu.	  En	  slík	  dæmi	  gætu	  hins	  

vegar	  haft	  þau	  áhrif	  á	  nemendur	  að	  þeir	  vilji	  glíma	  við	  viðfangsefnið	  og	  með	  æfingu	  

eykst	  hæfni	  þeirra	  í	  faginu.	  

	   Papanastaisou	  og	  Bottiger	  (2004)	  gerðu	  rannsókn	  á	  ástæðum	  góðs	  gengis	  	  

stærðfræðiklúbbs	  sem	  nemendur	  sóttu	  í	  skóla	  í	  Bandaríkjunum.	  Nemendurnir	  í	  

þessum	  skóla	  sýndu	  flestallir	  góðan	  árangur	  í	  stærðfræði	  og	  völdu	  sjálfir	  að	  vera	  í	  

klúbbnum.	  Helsti	  tilgangur	  rannsakanda	  var	  að	  kanna	  hverjar	  ástæðurnar	  væru	  fyrir	  

því	  að	  nemendur	  mættu	  í	  stærðfræðiklúbbinn	  og	  mögulega	  hvaða	  áhrif	  það	  hefði	  á	  

námsárangur	  þeirra.	  Auk	  þess	  að	  mæta	  í	  venjulega	  stærðfræðitíma	  gátu	  nemendur	  

valið	  að	  mæta	  í	  stærðfræðiklúbbinn	  á	  miðvikudagsmorgnum	  frá	  klukkan	  sjö	  til	  átta.	  

Tveir	  stærðfræðikennarar	  sáu	  um	  klúbbinn	  og	  hófst	  hann	  alltaf	  á	  notalegri	  stund	  

með	  jafningjaspjalli	  og	  kleinuhringjum.	  Nemendur	  komu	  svo	  saman	  í	  hópum	  en	  í	  

hvert	  skipti	  var	  eitthvað	  ákveðið	  þema	  í	  gangi	  eins	  og	  keppni	  (e.	  contest),	  bingó	  eða	  	  

rökhugsun	  (e.	  thinker	  math).	  Fjölbreytileiki	  í	  kennslu	  getur	  skipt	  sköpum	  svo	  

nemendur	  fái	  ekki	  leið	  og	  viðhaldi	  áhuga	  sínum	  þó	  svo	  að	  ákveðnir	  kostir	  fylgi	  því	  að	  

hafa	  ákveðna	  rútínu.	  	  
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	   Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  voru	  kennararnir	  tveir	  en	  miklir	  kostir	  fylgja	  því	  að	  

hafa	  tvo	  kennara	  og	  býður	  það	  upp	  á	  fleiri	  möguleika	  og	  öll	  vinnan	  hvílir	  ekki	  á	  einum	  

kennara.	  Verkefnin	  í	  klúbbnum	  voru	  bæði	  erfið	  og	  létt	  en	  það	  var	  gert	  svo	  að	  öllum	  

gæti	  fundist	  þeir	  standa	  sig	  vel	  í	  einhverju	  og	  voru	  nemendur	  hvattir	  til	  þess	  að	  leysa	  

erfiðu	  dæmin.	  Í	  þau	  skipti	  þar	  sem	  um	  keppni	  var	  að	  ræða	  voru	  verðlaunin	  með	  því	  

móti	  að	  þeir	  nemendur	  sem	  unnu	  keppnina	  fengu	  í	  verðlaun	  að	  velja	  fyrst	  sælgæti	  úr	  

skál	  en	  allir	  nemendur	  fengu	  sælgæti	  (Papanastaisou	  og	  Bottiger,	  2004).	  Stuðlað	  var	  

að	  heilbrigðri	  samkeppni,	  nemendur	  voru	  hvattir	  til	  að	  gera	  vel	  og	  fengu	  lof	  fyrir	  án	  

þess	  að	  gera	  lítið	  úr	  öðrum.	  Nemendum	  var	  skipt	  í	  hópa	  af	  handahófi	  og	  þess	  vegna	  

gátu	  allir	  átt	  jafna	  möguleika	  á	  að	  vinna.	  Setja	  má	  spurningamerki	  við	  kleinuhringja	  

og	  sælgætisát	  og	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  sætindi	  þurfi	  að	  vera	  ein	  helsta	  hvatningin.	  	  

	   Papanastaisou	  og	  Bottiger	  (2004)	  greindu	  frá	  því	  í	  niðurstöðum	  sínum	  að	  

kleinuhringirnir	  væru	  þriðja	  vinsælasta	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  nemendur	  mættu	  í	  

stærðfræðiklúbbinn.	  Flestir	  nemendur	  sögðust	  mæta	  til	  þess	  að	  vera	  með	  vinum	  

sínum.	  Þetta	  sýnir	  að	  nemendur	  meta	  þessa	  fyrstu	  stund	  klúbbsins	  mikils.	  Einnig	  

sögðust	  þeir	  mæta	  til	  þess	  að	  læra	  efni	  klúbbsins	  í	  afslöppuðu	  umhverfi.	  

Stærðfræðiklúbbur	  getur	  því	  verið	  tilvalin	  leið	  til	  þess	  að	  vekja	  og	  viðhalda	  áhuga	  

nemenda	  á	  stærðfræði.	  Nemendur	  eiga	  samræður	  um	  fagið	  og	  því	  fylgir	  ekki	  pressa	  

að	  ná	  prófum	  eða	  skila	  verkefnum.	  Kleinuhringirnir	  geta	  verið	  ákveðin	  hvatning	  fyrir	  

þá	  sem	  hafa	  ekki	  mikinn	  áhuga	  á	  stærðfræði	  að	  mæta.	  

	   Nemendum	  finnst	  mikilvægt	  að	  í	  stærðfræðitímum	  fái	  þeir	  útskýringar,	  geti	  

deilt	  með	  öðrum	  hugmyndum	  sínum	  og	  lausnum	  og	  að	  það	  sé	  skemmtilegt.	  Þetta	  

voru	  niðurstöður	  rannsóknar	  sem	  Seah	  og	  Peng	  (2012)	  gerðu	  á	  nemendum	  í	  Ástralíu	  

og	  Svíþjóð.	  Löndin	  tvo	  voru	  valin	  til	  þess	  að	  hafa	  að	  hafa	  eins	  ólíka	  hópa	  og	  hægt	  var	  

en	  áður	  hafði	  sambærileg	  rannsókn	  verið	  gerð	  í	  Asíu.	  Ástralía	  og	  Svíþjóð	  eru	  ekki	  

aðeins	  langt	  frá	  hvort	  öðru	  landfræðilega	  séð	  heldur	  er	  árangur	  þeirra	  á	  alþjóðlegum	  

könnunum	  eins	  og	  PISA	  ólíkur.	  Áströlsk	  börn	  eru	  hátt	  yfir	  meðaltali	  meðan	  þau	  

sænsku	  eru	  í	  kringum	  meðaltal.	  Þess	  vegna	  var	  áætlað	  að	  þessir	  ólíku	  nemendahópar	  

hefðu	  mismunandi	  gildi	  hvað	  varðar	  stærðfræðinám	  og	  ólíkar	  hugmyndir	  um	  

árangursríka	  kennsluhætti.	  	  

	   Nemendur	  áttu	  sjálfir	  að	  segja	  til	  um	  hvað	  þeim	  fyndist	  vera	  árangursrík	  leið	  

til	  þess	  að	  læra	  stærðfræði.	  Af	  þeim	  19	  gildum	  sem	  nemendur	  töldu	  mikilvæg	  voru	  
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aðeins	  3	  gildi	  sem	  voru	  sameiginleg	  í	  báðum	  löndum	  en	  það	  voru	  þau	  sem	  nefnd	  

voru	  hér	  að	  ofan,	  útskýring,	  að	  deila	  með	  öðrum	  og	  að	  stærðfræðin	  sé	  skemmtileg.	  

Útskýring	  (e.	  explanation)	  í	  því	  felst	  að	  fá	  útskýringu	  frá	  kennara	  eða	  samnemendum.	  

Ekki	  virtist	  skipta	  miklu	  máli	  hvort	  kennari	  útskýri	  yfir	  bekkinn,	  í	  litlum	  hópi	  eða	  hvort	  

nemendur	  fengu	  persónulega	  aðstoð.	  Sænsku	  nemendurnir	  voru	  heldur	  hrifnari	  að	  

því	  að	  fá	  persónulega	  aðstoð	  en	  þeir	  áströlsku.	  Nemendur	  töldu	  að	  betra	  væri	  þegar	  

kennarinn	  útskýrði	  en	  aðrir	  nemendur,	  því	  þó	  að	  þeir	  skildu	  það	  sem	  fengist	  var	  við	  

gátu	  þeir	  ekki	  endilega	  komið	  orðum	  að	  því.	  	  Nemendum	  fannst	  þeir	  læra	  mikið	  af	  

því	  að	  deila	  með	  öðrum	  (e.	  sharing),	  segja	  frá	  hugmyndum	  sínum	  og	  ræða	  lausnir	  

(Seah	  og	  Peng,	  2012).	  	  Þetta	  kemur	  ekki	  á	  óvart	  vegna	  þess	  hvernig	  það	  að	  deila	  með	  

öðrum	  getur	  opnað	  huga	  manns	  fyrir	  nýjum	  hugmyndum	  og	  hjálpað	  manni	  að	  víkka	  

hugsun	  sína	  um	  eigin	  hugmyndir.	  	  

	   Áhugavert	  var	  að	  sjá	  að	  sænsku	  nemendunum	  fannst	  þeir	  læra	  mikið	  á	  því	  að	  

vinna	  með	  öðrum	  meðan	  þeim	  áströlsku	  fannst	  keppni	  auka	  við	  lærdóminn.	  Það	  

þriðja	  og	  síðasta	  sem	  var	  sameiginlegt	  í	  báðum	  löndum	  var	  skemmtun	  (e.	  fun).	  	  Þessi	  

skemmtun	  fólst	  í	  að	  lærdómsumhverfið	  væri	  þannig	  að	  nemendur	  skemmtu	  sér	  til	  

dæmis	  í	  gengum	  lærdómsríka	  leiki.	  Einn	  nemandinn	  sagði:	  ,,Það	  er	  auðveldara	  að	  

læra	  þegar	  þú	  skemmtir	  þér	  vegna	  þess	  að	  þér	  leiðist	  ekki."	  Þess	  vegna	  vildu	  

nemendur	  ekki	  meina	  að	  það	  væri	  skemmtunin	  sjálf	  sem	  stuðlaði	  að	  árangursríku	  

námi	  heldur	  skapi	  hún	  einfaldlega	  meira	  rými	  til	  þess	  að	  læra	  og	  það	  stuðli	  að	  

árangursríku	  námi,	  því	  nemendum	  leiðist	  ekki,	  vilja	  hlusta	  og	  fleira.	  Hér	  er	  því	  

augljóslega	  kallað	  eftir	  því	  að	  stærðfræðinám	  sé	  skemmtilegt.	  Út	  frá	  þessum	  

niðurstöðum	  má	  túlka	  að	  afköst	  nemenda	  verði	  meiri	  og	  einbeiting	  haldist	  lengur	  ef	  

stærðfræðiverkefnin	  eru	  skemmtileg.	  Því	  má	  segja	  að	  lykillinn	  að	  því	  að	  gera	  öllum	  

kleift	  að	  læra	  stærðfræði,	  er	  að	  gera	  hana	  skemmtilega	  og	  bjóða	  uppá	  áhugaverð	  

verkefni.	  

	   Þau	  gildi	  sem	  voru	  ólík	  milli	  landa	  voru	  að	  áströlsku	  nemendurnir	  voru	  hrifnir	  

af	  skýrleika	  og	  vinnusemi	  en	  samt	  sem	  áður	  kölluðu	  þeir	  eftir	  fjölbreyttri	  

framsetningu.	  Þeim	  fannst	  gott	  að	  fá	  viðeigandi	  hjálpargögn	  og	  vísbendingar	  sem	  

komu	  þeim	  á	  rétta	  braut	  auk	  þess	  sem	  þeir	  töldu	  samkeppni	  góða.	  Svíarnir	  vildu	  hafa	  

afslappað	  umhverfi	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  vinna	  í	  ró	  og	  næði	  og	  fá	  persónulega	  aðstoð	  
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frá	  kennara.	  Samt	  sem	  áður	  vildu	  þeir	  hafa	  ákveðið	  aðhald	  og	  strangleika	  bæði	  hjá	  

sjálfum	  sér	  og	  kennara	  og	  vildu	  bæði	  vinna	  sjálfstætt	  og	  í	  samvinnu	  við	  aðra.	  	  	  

	  

2.6	  Hugtök	  og	  hugtakaskilningur	  
Ólíkt	  ýmsum	  greinum	  er	  stærðfræði	  fag	  nákvæmninnar	  þar	  sem	  hugtök	  og	  

hugmyndir	  eiga	  sér	  nákvæmar	  skilgreiningar	  Hugtökin	  höfum	  við	  þó	  gjarnan	  séð	  áður	  

á	  annarskonar	  formi,	  áður	  en	  þau	  eru	  nákvæmlega	  skilgreind	  með	  tungumáli	  

stærðfræðinnar.	  Í	  hugum	  einstaklinga	  hafa	  hugtökin	  aðra,	  ólíka	  og	  ónákvæma	  

þýðingu	  (Tall	  og	  Vinner,	  1981).	  	  

	   Tall	  og	  Vinner	  (1981)	  segja	  annars	  vegar	  frá	  hugtaksímynd,	  sem	  inniheldur	  

allar	  þær	  vitsmunalegu	  hugmyndir	  sem	  einstaklingar	  tengja	  við	  tiltekið	  hugtak,	  og	  

hins	  vegar	  hugtaksskilgreiningu	  en	  það	  eru	  orð	  sem	  notuð	  eru	  til	  þess	  að	  lýsa	  

tiltekinni	  hugmynd	  af	  nákvæmni.	  Hugtaksímynd	  þróast	  og	  mótast	  yfir	  langan	  tíma	  og	  

breytist	  þegar	  einstaklingurinn	  fær	  örvun	  og	  þroskast.	  Munurinn	  á	  hugtaksímyndinni	  

og	  skilgreiningunni	  er	  að	  skilgreiningin	  er	  viðurkennd	  af	  stærðfræðisamfélaginu	  á	  

meðan	  einstaklingar	  gefa	  hugtökunum	  ákveðna	  merkingu	  með	  hugtaksímyndinni.	  

Hugtaksímynd	  einstaklinga	  á	  því	  til	  að	  vera	  takmörkuð	  þar	  sem	  einstaklingar	  eiga	  

eftir	  að	  bæta	  við	  sig	  þekkingu	  og	  reynslu.	  Á	  sama	  hátt	  geta	  einstaklingar	  notað	  

hugtaksímyndina	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  útskýra	  hugmyndir	  sínar	  með	  eigin	  orðum.	  Þó	  

svo	  að	  þeir	  nái	  ekki	  að	  orða	  hlutina	  eftir	  formlegri	  skilgreiningu	  getur	  skilningurinn	  

samt	  sem	  áður	  verið	  til	  staðar	  (Tall	  og	  Vinner,	  1981).	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  fjallað	  

sé	  um	  hugtök	  um	  stærðfræðinámi	  og	  -‐kennslu	  og	  nemendur	  þjálfist	  í	  rökstyðja	  og	  

sanna	  skilgreiningar	  hugtaka.	  	  

	   Hugtakið	  sönnun	  (e.	  notion	  of	  proof)	  gegnir	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  stærðfræði	  

samkvæmt	  Stylianides	  (2014).	  Hann	  segir	  að	  í	  fyrsta	  lagi	  sé	  þetta	  helsta	  leiðin	  til	  þess	  

að	  lýsa	  stærðfræðilegum	  staðhæfingum	  og	  að	  öðlast	  nýja	  þekkingu.	  Í	  öðru	  lagi	  sé	  

sönnun	  mikilvæg	  fyrir	  ferlið	  sem	  felst	  í	  stærðfræðilegri	  uppgötvun.	  Með	  því	  er	  átt	  við	  

hina	  sífelldu	  leit	  að	  tilgátum	  og	  leiðum	  til	  að	  afsanna	  þær.	  Ef	  ekki	  tekst	  að	  afsanna	  

tilgáturnar	  hlýtur	  einhver	  sannleikur	  að	  felast	  í	  þeim.	  Í	  þriðja	  lagi	  styður	  sönnunin	  

stærðfræðilegan	  skilning	  þar	  sem	  færa	  þarf	  rök	  fyrir	  máli	  sínu	  og	  í	  kjölfarið	  gera	  

nemendur	  tengingar	  við	  aðrar	  stærðfræðilegar	  hugmyndir	  og	  átta	  sig	  þannig	  betur	  á	  
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þekkingu	  sinni.	  Stylianides	  (2014)	  bendir	  á	  að	  í	  mörgum	  löndum	  þurfi	  nemendur	  ekki	  

að	  sanna	  mál	  sitt	  í	  stærðfræði	  fyrr	  en	  komið	  er	  á	  unglingastig	  eða	  jafnvel	  í	  

framhaldsskóla.	  Ef	  nemendur	  hafa	  ekki	  vanist	  á	  að	  færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu,	  flækjast	  

málin	  heldur	  betur	  þegar	  á	  unglingastigið	  eða	  framhaldsskólann	  er	  komið.	  Í	  

hæfniviðmiðum	  fyrir	  stærðfræði	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  kemur	  skýrt	  fram	  á	  

nokkrum	  stöðum	  að	  nemendur	  þurfi	  að	  geta	  fært	  rök	  fyrir	  máli	  sínu	  og	  rökrætt.	  

Vissulega	  er	  það	  stigbundið	  frá	  því	  að	  geta	  rökrætt	  af	  innsæi	  í	  lok	  4.	  bekkjar	  til	  þess	  

að	  geta	  fundið	  rök	  og	  rætt	  um	  þau	  og	  metið	  röksemdir	  annarra	  í	  lok	  10.	  bekkjar.	  

Einnig	  kemur	  fram	  mikilvægi	  þess	  að	  geta	  tjáð	  sig	  um	  stærðfræði	  og	  sagt	  frá	  og	  

rökstutt	  hugmyndir	  sínar.	  Stylianides	  (2014)	  segir	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  tengja	  á	  

milli	  þess	  sem	  nemendur	  gera,	  hvort	  sem	  það	  sé	  í	  upphafi	  skólagöngunnar	  eða	  síðar	  

og	  þess	  sem	  fræðimennirnir	  gera.	  Þannig	  má	  stuðla	  að	  betri	  skilningi	  nemanda	  frá	  

unga	  aldri.	  	  	  

	   Balacheff	  (2002)	  veltir	  hugtakinu	  sönnun	  fyrir	  sér	  og	  bendir	  á	  að	  mismunandi	  

túlkun	  fræðimanna	  á	  orðinu	  getur	  valdið	  vandræðum.	  Hann	  telur	  mikilvægt	  að	  

skilgreina	  hugtakið	  betur	  svo	  allir	  noti	  það	  á	  sama	  hátt.	  Hann	  veltir	  því	  upp	  hvort	  

sönnun	  sé	  að	  sanna	  og	  útskýra	  mál	  sitt	  eða	  hvort	  hún	  sé	  afleiðsla	  sem	  byggir	  á	  

sannfærandi	  gögnum	  og	  styður	  sannindi	  eða	  ósannindi	  tiltekinnar	  tilgátu.	  Stylianides	  

og	  Stylianides	  (2009)	  styðja	  þetta	  og	  segja	  að	  nemendur	  þurfi	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  

þeim	  takmörkunum	  sem	  rök	  byggð	  á	  eigin	  reynslu	  hafa	  sem	  gerir	  þau	  ónothæf	  til	  að	  

alhæfa	  í	  stærðfræði.	  	  

	  

2.7	  Verðug	  verkefni	  
Boaler	  (2016)	  bendir	  á	  í	  bók	  sinni	  Mathematical	  Mindsets	  að	  kennarinn	  sé	  einn	  

mikilvægasti	  þátturinn	  í	  námi	  nemenda	  og	  að	  það	  sé	  í	  höndum	  hans	  að	  skapa	  gott	  og	  

spennandi	  umhverfi	  í	  stærðfræðikennslu,	  stuðla	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  og	  gera	  hvaða	  

verkefni	  sem	  er	  áhugavert	  og	  spennandi	  að	  glíma	  að	  við.	  Góð	  verkefni	  eru	  auðlindir	  

kennara.	  Þau	  geta	  skipt	  sköpum	  um	  hvort	  nemendur	  séu	  glaðir	  og	  fullir	  af	  andagift	  

eða	  áhugalausir	  og	  andlausir.	  Bolaer	  (2016)	  telur	  stærðfræðilega	  spennu	  og	  áhuga	  

(e.	  mathematical	  excitement)	  skipta	  höfuðmáli	  til	  þess	  að	  nemendur	  helgi	  sig	  að	  

stærðfræðinni.	  Einnig	  segir	  hún	  að	  þessi	  spenna	  komi	  eins	  fram	  hjá	  flestum,	  hvort	  
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sem	  þeir	  eru	  11	  ára	  getulitlir	  nemendur	  eða	  háskólastúdentar	  í	  stærðfræði.	  

Stærðfræði	  byggir	  oftar	  en	  ekki	  á	  nákvæmni,	  en	  þegar	  henni	  er	  blandað	  saman	  við	  

skapandi	  hugsun,	  sveigjanleika	  og	  fjölbreytni	  lifnar	  stærðfræðin	  við	  og	  verður	  

áhugaverðari	  í	  augum	  fólks.	  	  

	   Líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  er	  kennarinn	  mikilvægur	  þáttur	  í	  námi	  nemenda.	  

Kennsla	  felst	  í	  að	  veita	  nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  læra	  og	  að	  auðvelda	  þeim	  

það.	  Kennari	  þarf	  því	  að	  hafa	  skilning	  á	  hvernig	  nemendur	  hans	  læra	  og	  á	  hvaða	  hátt	  

hann	  getur	  stutt	  við	  það.	  Hlutverk	  kennarans	  í	  kennslu	  er	  að	  hlusta	  á	  nemendur	  og	  

átta	  sig	  á	  hvort	  tillögur	  nemenda	  séu	  þess	  virði	  að	  fylgja	  eftir,	  en	  einnig	  að	  koma	  

þeim	  af	  stað	  í	  að	  deila	  hugmyndum	  sínum	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti.	  Þetta	  er	  

mikilvægt	  þar	  sem	  nemendur	  þurfa	  að	  læra	  að	  hugsa	  stærðfræðilega.	  Kennarinn	  er	  

því	  sífellt	  að	  túlka	  hvað	  nemendur	  skilja	  og	  stuðla	  að	  nemendavinnu	  sem	  hjálpar	  

skilningi	  að	  þróast	  (Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2007).	  Boaler	  (2016)	  segir	  það	  einnig	  vera	  

lykilatriði	  að	  nemendur	  læri	  að	  hlusta	  á	  hugmyndir	  annarra	  og	  velta	  fyrir	  sér	  ólíkum	  

aðferðum	  og	  leiðum.	  Ef	  gildin	  í	  skólastofunni	  séu	  þannig	  getur	  stærðfræðin	  orðið	  

meira	  lifandi	  í	  augum	  nemenda.	  	  

	   Boaler	  (2016)	  segir	  að	  þegar	  kennarar	  ætli	  að	  búa	  til	  verkefni	  eða	  bæta	  þau	  

og	  aðlaga	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  betra	  námi	  séu	  sex	  atriði	  sem	  gott	  sé	  að	  hafa	  í	  huga.	  	  

	  

1.	  Opna	  verkefni	  þannig	  að	  hægt	  sé	  að	  nota	  margar	  aðferðir,	  leiðir	  og	  og	  

framsetningu.	  

2.	  Gera	  ráð	  fyrir	  fyrirspurnum	  og	  veita	  rannsóknartækifæri.	  	  

3.	  Leggja	  verkefni	  fram	  áður	  en	  aðferð	  til	  að	  leysa	  þau	  er	  kennd.	  	  

4.	  Láta	  nemendur	  sjá	  fyrir	  sér	  hluti	  og	  hvernig	  þeir	  sjá	  stærðfræði	  fyrir	  sér.	  	  

5.	  Víkka	  út	  verkefni	  þannig	  að	  þau	  séu	  stigbundin.	  

6.	  Biðja	  nemendur	  að	  sannfæra	  og	  færa	  rök	  fyrir	  og	  efast	  og	  velta	  fyrir	  sér.	  

	  

Sú	  fyrsta	  snýst	  um	  hvort	  hægt	  sé	  að	  opna	  verkefni	  þannig	  að	  hægt	  sé	  að	  nota	  margar	  

aðferðir,	  leiðir	  og	  framsetningu.	  Þannig	  eru	  nemendur	  hvattir	  til	  þess	  að	  hugsa	  um	  

ólíkar	  aðferðir,	  leiðir	  og	  framsetningu	  og	  möguleikarnir	  til	  náms	  verði	  meiri.	  Þetta	  má	  

til	  dæmis	  gera	  með	  því	  að	  bæta	  því	  við	  að	  nemendur	  verði	  að	  sjá	  fyrir	  sér	  verkefnin	  

eða	  gera	  grein	  fyrir	  lausnum	  sínum	  og	  skilja	  þær.	  	  Önnur	  spurningin	  fjallar	  um	  hvort	  
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hægt	  sé	  að	  gera	  verkefnin	  að	  rannsóknarverkefnum.	  Sjónum	  er	  því	  beint	  að	  því	  að	  

nemendur	  átti	  sig	  sjálfir	  á	  hlutnum	  frekar	  en	  að	  leiðbeiningarnar	  gefi	  svarið	  í	  skyn.	  Í	  

þriðju	  spurningunni	  er	  því	  velt	  fram	  hvort	  hægt	  sé	  að	  leggja	  verkefni	  fyrir	  áður	  en	  

ákveðnar	  aðferðir	  eru	  kenndar.	  Þegar	  nemendur	  hafa	  fengið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  

velta	  hlutunum	  fyrir	  sér	  sjálfir	  og	  reyna	  að	  finna	  aðferðir	  til	  að	  leysa	  verkefni	  eru	  þeir	  

forvitnari	  og	  opnari	  fyrir	  efninu	  og	  vilja	  vita	  meira	  um	  það	  sem	  þeir	  voru	  að	  skoða.	  

Þannig	  öðlist	  nemendur	  dýpri	  skilning	  og	  sjá	  meiri	  tilgang	  í	  því	  sem	  þeir	  læra.	  	  

	   Í	  fjórðu	  spurningunni	  er	  því	  velt	  fram	  hvort	  hægt	  sé	  að	  horfa	  sjónrænt	  á	  

verkefnin.	  Skilningur	  nemenda	  færist	  á	  hærra	  stig	  þegar	  þeir	  ná	  að	  sjá	  fyrir	  sér.	  

Fimmta	  spurningin	  nær	  að	  einhverju	  leyti	  yfir	  allar	  hinar	  en	  þar	  er	  spurt	  hvort	  hægt	  

sé	  að	  gera	  verkefni	  þannig	  að	  þau	  hafi	  lágan	  þröskuld	  og	  hátt	  loft	  (e.	  low	  floor,	  high	  

ceiling).	  Með	  þessu	  er	  átt	  við	  að	  hafa	  verkefni	  stigbundin	  svo	  nemendur	  á	  

mismunandi	  getustigi	  geti	  leyst	  þau.	  Í	  stað	  þess	  að	  gefa	  getumiklum	  nemendum	  sem	  

fara	  hratt	  yfir	  verkefni	  fleiri	  verkefni	  er	  hægt	  að	  þyngja	  ákveðin	  verkefni	  þannig	  að	  

nemendur	  fái	  meiri	  dýpt	  í	  efnið	  og	  öðlast	  í	  þokkabót	  meiri	  skilning.	  Sjötta	  og	  síðasta	  

spurningin	  er	  hvort	  hægt	  sé	  að	  bæta	  við	  þörfinni	  til	  að	  sannfæra	  og	  leiða	  rök	  að.	  Það	  

að	  leiða	  rök	  að	  er	  það	  sem	  stærðfræði	  snýst	  um.	  Þannig	  er	  stuðlað	  að	  skilningi	  og	  

þjálfun	  í	  að	  færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu.	  Boaler	  (2016)	  segir	  frá	  aðferð	  sem	  kennarinn	  

Cathy	  Humphreys	  notar	  gjarnan	  með	  nemendum	  sínum.	  Í	  henni	  felst	  að	  sannfæra	  

sjálfan	  sig,	  sannfæra	  vin	  og	  sannfæra	  efasemdarmann.	  Það	  er	  lítill	  vandi	  að	  sannfæra	  

sjálfan	  sig	  og	  jafn	  vel	  vin	  en	  málið	  vandast	  þegar	  sannfæra	  á	  efasemdarmann.	  Hér	  

var	  sagt	  frá	  sex	  spurningum	  sem	  gott	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  við	  verkefnagerð.	  	  

	   Smith	  og	  Stein	  (2011)	  leggja	  áherslu	  á	  í	  bók	  sinni	  5	  Practices	  að	  kennarar	  setji	  

fram	  skýr	  námsmarkmið	  fyrir	  það	  sem	  þeir	  vilji	  ná	  fram	  í	  kennslustundum.	  

Markmiðin	  verða	  að	  vera	  þannig	  að	  kennarar	  geti	  hjálpað	  nemendum	  að	  ná	  þeim,	  	  

auk	  þess	  sem	  það	  þarf	  að	  vera	  skýrt	  hvað	  nemendur	  eigi	  að	  skilja	  og	  vita	  eftir	  

ákveðna	  kennslustund.	  Til	  þess	  að	  ná	  fram	  þeim	  markmiðum	  sem	  sett	  hafa	  verið	  fyrir	  

hverja	  kennslustund	  má	  styðjast	  við	  ólík	  verkefni.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  verkefnin	  

falli	  að	  markmiðunum	  og	  að	  glíman	  við	  þau	  hjálpi	  nemendum	  að	  ná	  þeim.	  Ólík	  

verkefni	  opna	  fyrir	  mismunandi	  tækifæri	  í	  námi	  nemenda.	  Í	  verkefnum	  þar	  sem	  

markmiðið	  er	  að	  fylgja	  hverju	  skrefi	  í	  aðferðum	  sem	  lagðar	  eru	  á	  minnið	  er	  aðeins	  

verið	  að	  stuðla	  að	  einhæfðri	  hugsun.	  Í	  verkefnum	  þar	  sem	  ætlast	  er	  til	  að	  nemendur	  
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skuldbindi	  sig	  efninu	  og	  myndi	  tengingar,	  eru	  tækifærin	  mun	  meiri	  og	  ætlast	  er	  til	  

víðari	  hugsunar.	  Í	  töflunni	  hér	  að	  neðan	  má	  sjá	  hugmyndir	  Smith	  og	  Stein	  (1998)	  um	  

hvað	  einkennir	  verkefni	  sem	  gera	  miklar	  og	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur	  til	  nemenda.	  	  

	  

	  
Mynd	  3.	  Vitsmunalegar	  kröfur	  verkefna.	  

	  

	   Smith	  og	  Stein	  (2011)	  flokka	  verkefni	  því	  niður	  í	  verkefni	  með	  miklar	  

vitsmunalegar	  kröfur	  eða	  verkefni	  þar	  sem	  vitsmunalegarkröfur	  eru	  litlar.	  Í	  

verkefnum	  þar	  sem	  kröfur	  eru	  lágar	  er	  áhersla	  á	  að	  nemendur	  muni	  niðurstöður	  og	  

aðferðir	  án	  þess	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  hvað	  sé	  verið	  að	  gera	  í	  raun	  og	  veru.	  Tíminn	  

sem	  gefinn	  er	  í	  slík	  verkefni	  er	  oft	  svo	  stuttur	  að	  nemendur	  fá	  ekki	  tækifæri	  til	  að	  

prófa	  eigin	  aðferðir.	  Verkefnin	  eru	  lokuð	  og	  erfitt	  er	  að	  mynda	  tengingar	  við	  annað	  

sem	  verið	  er	  að	  læra.	  Í	  verkefnum	  þar	  vitsmunalegar	  kröfur	  eru	  miklar	  er	  áherslan	  á	  

að	  beita	  stærðfræðilegri	  hugsun	  og	  að	  geta	  tengt	  saman	  aðferðir	  svo	  þær	  hafi	  

þýðingu	  og	  tengist	  stærðfræðilegum	  hugtökum	  (Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2007).	  Í	  þeim	  

er	  einnig	  gefið	  til	  kynna	  að	  ólíkar	  aðferðir	  og	  aðgerðir	  tengjast.	  Hægt	  er	  að	  fara	  

margar	  mismunandi	  leiðir	  að	  lausn	  og	  framsetningar	  möguleikar	  ólíkir.	  Nemendur	  

þurfa	  að	  leggja	  eitthvað	  sjálfir	  til	  og	  ekki	  hægt	  að	  fara	  hugsunarlaust	  í	  gegnum	  slík	  

verkefni.	  Ætlast	  er	  til	  af	  nemendum	  að	  þeir	  velti	  fyrir	  sér	  ólíkum	  aðferðum,	  leiti	  sjálfir	  
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og	  skilji	  hugtök,	  aðgerðir	  og	  sambönd,	  séu	  gagnrýnir	  á	  vinnu	  sína	  og	  noti	  fyrri	  

þekkingu	  og	  reynslu.	  Þetta	  þarf	  því	  að	  hafa	  í	  huga	  við	  val	  á	  verkefnum.	  Smith	  og	  Stein	  

(2011)	  nefna	  einnig	  líkt	  og	  Boaler	  (2016)	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  hægt	  sé	  að	  aðlaga	  

verkefni	  að	  ólíkum	  nemendum	  með	  mismunandi	  getu.	  	  

	   Dæmi	  um	  það	  hvernig	  hægt	  er	  að	  auka	  vitsmunalegar	  kröfur	  í	  verkefnum,	  

gera	  þau	  verðug	  og	  breyta	  hefðbundnum	  lokuðum	  dæmum	  er	  að	  spyrja	  spurninga	  

líkt	  og	  hvað	  ef	  ekki,	  hvetja	  nemendur	  til	  þess	  að	  búa	  til	  eigin	  spurningar	  og	  að	  mynda	  

samhengi	  á	  milli	  hugtakaskilnings	  og	  leikni	  í	  aðferðum.	  Þannig	  er	  hægt	  að	  takast	  á	  við	  

viðfangsefni	  á	  ýmsa	  vegu	  sem	  gefa	  frekar	  tilefni	  til	  rannsókna,	  

framsetningarmöguleikar	  verða	  fleiri	  og	  nemendur	  verða	  sjálfstæðari	  í	  að	  setja	  fram	  

verkefni	  sjálfir.	  Viðfangsefni	  verða	  að	  vera	  með	  því	  móti	  að	  þeir	  opni	  nemendum	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  setja	  sjálfir	  fram	  tilgátur	  og	  hugmyndir	  og	  prófi	  þær	  (Skott,	  Jess	  

og	  Hansen,	  2007).	  	  Í	  Stiku	  3a	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013b)	  er	  að	  finna	  

mörg	  ólík	  verkefni.	  Flest	  þessara	  verkefna	  er	  heldur	  einhæf	  og	  lítið	  er	  vitsmunalegar	  

kröfur.	  Hins	  vegar	  er	  hægt	  að	  auka	  þessar	  kröfur	  líkt	  og	  segir	  hér	  að	  ofan.	  	  

	  
Mynd	  4.	  Dæmi	  sem	  gera	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  

	  
Mynd	  5.	  Dæmi	  sem	  gera	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  
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Í	  þessum	  dæmum	  eru	  spurningarnar	  lokaðar	  og	  einhæfar	  og	  ekki	  er	  gert	  fyrir	  miklum	  

tíma	  í	  að	  leysa	  dæmin	  og	  nemendur	  byggja	  ekki	  á	  fyrri	  reynslu.	  Aftur	  á	  móti	  væri	  

hægt	  að	  spyrja	  fleiri	  spurninga	  í	  tengslum	  við	  þessi	  dæmi,	  líkt	  og	  hvernig	  breytist	  

hringurinn	  frá	  því	  að	  hafa	  9	  sentímetra	  geisla	  yfir	  í	  26	  sentímetra	  geisla	  eða	  geta	  

ólíkir	  hringir	  haft	  sama	  þvermálið.	  Í	  námsbókinni	  eru	  einnig	  dæmi	  sem	  hafa	  miklar	  

vitsmunalegar	  kröfur.	  	  

	  

	  
Mynd	  6.	  Dæmi	  sem	  gera	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  	  
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Mynd	  7.	  Dæmi	  sem	  gera	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur.	  	  

	  	  

Í	  þessum	  dæmum	  er	  ekki	  ætlast	  til	  að	  nemendur	  fylgi	  ákveðnum	  aðferðum	  og	  ætlast	  

er	  til	  vitsmunalegrar	  fyrirhafnar.	  Einnig	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  nemendur	  noti	  ólík	  

hugtök.	  

	  

2.8	  Samantekt	  
Í	  þessum	  kafla	  hefur	  verið	  farið	  yfir	  hvað	  felist	  í	  stærðfræðinámi,	  einkenni	  góða	  

stærðfræðikennslu	  ásamt	  því	  að	  skoða	  hvernig	  viðhorf	  og	  áhugi	  birtist	  í	  

kennslustundum	  og	  varpa	  ljósi	  á	  félagsstærðfræðileg	  viðmið.	  Fram	  kemur	  að	  

lykilatriði	  í	  árangursríku	  námi	  er	  skilningur	  nemenda	  og	  að	  þeir	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  

að	  efla	  skilning	  sinn.	  Kennari,	  jákvætt	  viðhorf	  og	  verðug	  verkefni	  skipta	  þar	  

höfuðmáli.	  Aðeins	  einstaklingurinn	  sjálfur	  getur	  byggt	  upp	  eigin	  þekkingu	  og	  gerir	  

hann	  það	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  koma	  skipulagi	  á	  eigin	  hugsanir	  (Lerman,	  2014).	  
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Þetta	  getur	  hann	  aðeins	  gert	  með	  því	  að	  byggja	  á	  fyrri	  þekkingu	  og	  reynslu	  (Hyde,	  

2009).	  Það	  er	  því	  ákveðin	  reynsla	  sem	  fylgir	  því	  að	  prófa	  sig	  áfram	  og	  gera	  mistök	  og	  

bendir	  Boaler	  (2005)	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  fagna	  mistökunum	  og	  læra	  af	  þeim.	  Líkt	  og	  

fram	  kemur	  í	  kenningum	  Piaget	  og	  Vygotsky	  læra	  nemendur	  ekki	  af	  því	  að	  vera	  

mataðir	  upplýsingum	  frá	  öðrum,	  þar	  af	  leiðandi	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  nemendur	  virka	  

þátttakendur	  í	  eigin	  námi	  (Lerman,	  2014).	  Röksemdarfærsla	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  

auka	  skilning	  sinn.	  Með	  því	  að	  færa	  rök	  fyrir	  gjörðum	  sínum	  í	  stærðfræði	  átta	  

nemendur	  sig	  betur	  á	  því	  sem	  þeir	  voru	  að	  gera	  og	  skilningurinn	  situr	  betur	  eftir	  

(Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  	  

	   Stærðfræði	  er	  fag	  mikilla	  tilfinninga,	  allt	  frá	  mikillar	  gremju	  til	  hamingju.	  

Þegar	  nemendur	  upplifa	  í	  sífellu	  sömu	  tilfinninguna	  hefur	  það	  áhrif	  á	  viðhorf	  

nemenda	  til	  greinarinnar	  sem	  og	  reynsla	  þeirra	  af	  henni	  (Törner,	  2014).	  

Birtingamyndir	  stærðfræðinnar	  í	  samfélaginu	  hafa	  einnig	  áhrif	  og	  samkvæmt	  	  

Mendick	  og	  Moreau	  (2014)	  hafa	  þær	  tilhneigingu	  til	  þess	  að	  ýkja	  ríkjandi	  viðhorf.	  

Annað	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  viðhorf	  nemenda	  eru	  þau	  félagslegu	  viðmið	  sem	  ríkjandi	  eru	  

í	  kennslustofum	  og	  hafa	  þau	  áhrif	  á	  hvernig	  nemendur	  læra.	  	  

	   Áhugi	  og	  áhugahvöt	  hlýtur	  að	  vera	  hluti	  af	  því	  hvort	  nemendur	  vilji	  læra	  

stærðfræði	  og	  sjái	  tilgang	  með	  því.	  Að	  sama	  skapi	  skiptir	  máli	  hvort	  áhuginn	  komi	  frá	  

stærðfræðinni	  sjálfri	  eða	  utanaðkomandi	  ástæðum.	  Middleton	  (2014)	  bendir	  einnig	  á	  

þetta	  og	  segir	  að	  því	  meiri	  áhuga	  sem	  nemendur	  hafa	  því	  tilbúnari	  eru	  þeir	  til	  þess	  að	  

takast	  á	  við	  flóknari	  verkefni,	  sérstaklega	  ef	  þeir	  fá	  ánægju	  út	  úr	  því	  að	  glíma	  við	  þau.	  

Kennari	  er	  í	  lykilstöðu	  til	  þess	  að	  skapa	  aðstæður	  og	  tækifæri	  fyrir	  nemendur	  til	  þess	  

að	  takast	  á	  við	  verðug	  og	  áhugaverð	  verkefni.	  Stigbundin,	  opin	  verkefni	  sem	  bjóða	  

upp	  á	  rannsóknarnálgun	  og	  sjónræna	  útfærslu	  og	  krefjast	  þess	  af	  nemendum	  að	  

ígrunda,	  efast	  og	  færa	  rök	  fyrir	  teljast	  verðug	  (Boaler,	  2016).	  Að	  sama	  skapi	  skiptir	  

máli	  hvort	  verkefnin	  hafi	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur	  eða	  litlar	  og	  að	  áhersla	  sé	  á	  

stærðfræðilega	  hugsun	  og	  að	  gera	  tengingar	  frekar	  en	  að	  leggja	  á	  minnið	  (Smith	  og	  

Stein,	  2011).	  	  
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3.	  Aðferðafræði	  
Í	  þessum	  kafla	  verður	  sagt	  frá	  aðferðafræði	  rannsóknarinnar.	  Greint	  verður	  frá	  

rannsóknaraðferð,	  gagnaöflun	  og	  -‐úrvinnslu	  og	  framkvæmd	  rannsóknarinnar.	  Einnig	  

verður	  sagt	  frá	  vali	  á	  þátttakendum	  og	  hvað	  siðferðilegu	  takmarkanir	  fylgja	  

rannsókninni.	  	  

3.1	  Rannsóknaraðferð	  
Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  áhuga	  og	  viðhorf	  nemenda	  í	  grunnskóla	  	  til	  

stærðfræði,	  stærðfræðináms	  og	  -‐	  kennslu	  og	  sjá	  hvað	  kemur	  fram	  þegar	  unnið	  er	  að	  

verðugum	  verkefnum	  í	  litlum	  hópi.	  Rannsakandi	  hitti	  tvo	  hópa	  með	  fimm	  nemendum	  

úr	  7.	  bekk	  í	  fjögur	  skipti	  hvorn	  hóp	  og	  lagði	  fyrir	  verkefni	  sem	  hann	  taldi	  að	  væru	  

áhugaverð	  og	  verðug.	  Verkefnin	  voru	  valin	  út	  frá	  efni	  kafla	  4	  í	  Stiku	  3a	  sem	  fjallar	  um	  

rúmfræði	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013).	  	  Nemendur	  hópanna	  styðjast	  við	  

námsefnið	  Stiku	  3	  í	  skóla	  sínum	  og	  var	  inntak	  þess	  námsefnis	  því	  haft	  til	  hliðsjónar	  

við	  verkefnaval.	  Megininntakið	  voru	  horn,	  hringir,	  marghyrningar	  og	  mælikvarði.	  

	   Rannsóknin	  var	  unnin	  eftir	  eigindlegum	  rannsóknaraðferðum.	  Lichtman	  

(2013)	  bendir	  á	  í	  bók	  sinni	  um	  eigindlegar	  rannsóknaraðferðir,	  að	  markmið	  þeirra	  sé	  

að	  lýsa	  mannlegri	  hegðun	  og	  að	  reyna	  skilja	  ástæðurnar	  fyrir	  því	  hvernig	  hlutirnir	  

eru.	  	  Í	  eigindlegum	  rannsóknum	  er	  athyglinni	  beint	  að	  því	  hvernig	  manneskjan	  bregst	  

við	  ólíkum	  aðstæðum	  og	  ýmsum	  félagslegum	  fyrirbrigðum.	  Þetta	  er	  gert	  með	  

athugunum	  og	  djúpviðtölum.	  Í	  þessu	  felst	  að	  fylgjast	  með	  fólki	  í	  sínum	  náttúrulegu	  

aðstæðum.	  Rannsakandinn	  skiptir	  höfuðmáli	  enda	  er	  það	  hann	  sem	  safnar	  gögnum,	  

greinir	  þau	  og	  að	  lokum	  túlkar	  þau.	  Auk	  þess	  eru	  áhrif	  hans	  mikil	  þar	  sem	  allt	  byggir	  á	  

hans	  fyrri	  reynslu,	  þekkingu,	  færni	  og	  bakgrunni	  (Lichtman,	  2013).	  	  	  	  	  

	  

3.2	  Gagnaöflun	  
Gagnaöflun	  fór	  fram	  með	  samveru	  rannsakanda	  með	  nemendum	  í	  kennslustundum.	  

Þessar	  kennslustundir	  voru	  teknar	  upp	  á	  spjaldtölvu.	  Þar	  lagði	  rannsakandi	  fyrir	  

verkefni	  sem	  hann	  hafði	  byggt	  upp	  og	  skipulagt	  fyrir	  hverja	  kennslustund.	  Einnig	  

gerði	  hann	  athuganir	  á	  því	  hvernig	  nemendur	  tókust	  á	  við	  verkefnin	  og	  átti	  í	  

samræðum	  við	  þá	  í	  kennslustundnum.	  Verkefnin	  voru	  lögð	  fyrir	  nemendur	  í	  febrúar	  

þegar	  rúmfræði	  var	  til	  umfjöllunar	  í	  bekknum.	  Myndbandsupptökurnar	  voru	  átta,	  
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fjórar	  úr	  hvorum	  hópi.	  Einnig	  voru	  kennsluáætlanir	  sem	  rannsakandi	  studdist	  við	  í	  

kennslu	  sinni	  skoðaðar	  og	  greindar	  með	  því	  að	  varpa	  ljósi	  á	  það	  sem	  vel	  gekk	  og	  hvað	  

hefði	  betur	  mátt	  fara.	  Rannsakandi	  stjórnaði	  kennslustundunum	  og	  lagði	  fyrir	  

verkefnin.	  	  Í	  samræðum	  við	  nemendur	  var	  rætt	  um	  stærðfræði,	  kennslustundir	  í	  

stærðfræði,	  upplifun	  þeirra	  á	  kennslustundunum	  með	  rannsakanda	  og	  almennt	  

viðhorf	  þeirra	  til	  stærðfræði	  og	  stærðfræðináms	  og	  -‐kennslu.	  

	   	  

3.3	  Gagnaúrvinnsla	  
Við	  greiningu	  gagna	  var	  stuðst	  við	  myndbandsupptökurnar	  frá	  samveru	  rannsakenda	  

með	  hópunum,	  minnispunkta	  rannsakenda	  og	  kennsluáætlanir.	  Þemagreining	  var	  

notuð	  til	  þess	  að	  greina	  áhuga	  og	  skilning	  nemenda	  sem	  og	  viðhorf	  þeirra	  til	  

stærðfræði.	  Eftir	  að	  hafa	  horft	  á	  myndbandsupptökurnar	  og	  afritað	  þær	  í	  textaform	  

ásamt	  lestri	  á	  afritunum	  flokkaði	  rannsakandi	  gögnin	  upp	  með	  því	  að	  undirstrika	  

texta	  með	  ólíkum	  litum	  eftir	  þemum.	  Eftirfarandi	  þemu	  voru	  greind:	  

	  

1.	  Skilningur	  nemenda	  

2.	  Orðlausir	  nemendur	  

3.	  Létt	  er	  skemmtilegt	  

4.	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  

5.	  Rannsóknarnálgun	  

6.	  Verðug	  verkefni	  

	   	  

Kennsluáætlanir	  sem	  rannsakandi	  gerði	  og	  fylgdi	  eftir	  í	  kennslu	  sinni	  voru	  skoðaðar	  í	  

samhengi	  við	  kennslustundirnar.	  Bæði	  var	  horft	  á	  hvað	  gekk	  vel	  og	  hvað	  hefði	  mátt	  

gera	  betur.	  Einnig	  voru	  kennsluáætlanirnar	  skoðaðar	  út	  frá	  hugmyndum	  fræðimanna	  

um	  góð	  verkefni,	  áhrifaríkar	  kennslustundir	  og	  markmið	  rannsakanda.	  Nemendurnir	  

voru	  þó	  miðpunktur	  rannsóknarinnar	  þar	  sem	  horft	  var	  á	  upplifun	  þeirra	  og	  

viðbrögð.	  Einnig	  var	  tekið	  mark	  á	  orðum	  þeirra	  í	  samhengi	  við	  gjörðir	  þeirra.	  	  
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3.4	  Þátttakendur	  
Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  tíu	  nemendur	  í	  7.	  bekk	  í	  skóla	  í	  Reykjavík.	  Þeir	  

voru	  valdir	  út	  frá	  tengslum	  rannsakanda	  við	  bekk	  þeirra	  og	  skóla,	  en	  hann	  hafði	  

stundað	  vettvangsnám	  þar	  haustið	  áður.	  Þátttakendurnir	  tíu	  voru	  valdir	  úr	  bekknum	  

með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  finna	  nemendur	  sem	  ættu	  ekki	  endilega	  í	  vandræðum	  með	  

stærðfræði	  en	  sýndu	  faginu	  ekki	  mikinn	  áhuga.	  Það	  má	  því	  segja	  að	  um	  

hentugleikaúrtak	  sé	  að	  ræða	  en	  það	  er	  þegar	  þátttakendur	  eru	  valdir	  vegna	  þess	  það	  

er	  aðgengilegt	  og	  heppilegt	  (McMillan,	  2012).	  Þetta	  var	  gert	  í	  samvinnu	  við	  

umsjónarkennara	  bekkjarins.	  Kynjahlutfallið	  var	  jafnt,	  fimm	  strákar	  og	  fimm	  stelpur.	  

Rannsakandi	  hitti	  hópana,	  kynjaskipt	  eftir	  ábendingu	  kennara	  um	  að	  nemendur	  

bekkjarins	  væru	  líklegri	  til	  þess	  að	  taka	  þátt	  og	  tjá	  sig	  meira	  í	  kynjaskiptum	  hópum.	  

Sem	  gefur	  ákveðna	  vísbendingu	  um	  hver	  hin	  félagslegu	  viðmið	  bekkjarins	  eru.	  	  

	   Rannsakandi	  hitti	  þátttakendur	  fjórum	  sinnum	  í	  40	  mínútur	  í	  senn.	  Öll	  skiptin	  

áttu	  sér	  stað	  sama	  tíma	  dags	  9:50	  -‐	  10:30	  og	  10:30	  -‐	  11:10,	  en	  hóparnir	  komu	  til	  

skiptis	  í	  fyrri	  og	  seinni	  tímann.	  Þrátt	  fyrir	  að	  kennslustundirnar	  hefðu	  verið	  40	  

mínútur,	  nýttist	  tíminn	  yfirleitt	  ekki	  allur	  þar	  sem	  ekki	  hafði	  verið	  gert	  ráð	  fyrir	  

nestistíma	  nemenda	  og	  öðrum	  þáttum.	  Vegna	  veikinda	  voru	  ekki	  allir	  

þátttakendurnir	  viðstaddir	  alltaf	  og	  í	  þremur	  tilfellum	  var	  einn	  af	  þátttakendunum	  

veikur.	  	  

	  

3.5	  Siðferðileg	  málefni	  
Líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  voru	  þátttakendur	  nemendur	  úr	  7.	  bekk	  í	  grunnskóla	  á	  

höfuðborgarsvæðinu.	  Til	  þess	  að	  gæta	  trúnaðar	  við	  þátttakendur	  voru	  þeim	  gefin	  

dulnefni	  svo	  ekki	  væri	  hægt	  að	  rekja	  svör	  og	  skoðanir	  aftur	  til	  þeirra.	  Leitað	  var	  eftir	  

leyfi	  foreldra	  og	  sendi	  umsjónarkennari	  bréf	  til	  þeirra	  fyrir	  hönd	  rannsakanda,	  sem	  er	  

að	  finna	  í	  viðauka	  1.	  Þar	  var	  þeim	  einnig	  kynntur	  tilgangur	  rannsóknarinnar.	  

Nemendum	  var	  einnig	  kynnt	  í	  hverju	  þátttaka	  þeirra	  fólst	  og	  gáfu	  þeir	  munnlegt	  

samþykki	  fyrir	  þátttöku	  sinni.	  Sigurður	  Kristinsson	  (2013)	  bendir	  á	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  

þátttakendur	  viti	  hvað	  felist	  í	  þátttöku	  þeirra.	  Einnig	  var	  tilkynning	  send	  til	  

Persónuverndar.	  Gögnum	  var	  safnað	  með	  myndbandsupptökum	  og	  verður	  þeim	  eytt	  

um	  leið	  og	  meistararitgerð	  þessari	  er	  lokið	  og	  hún	  samþykkt	  af	  prófdómara.	  	  	  
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3.6	  Framkvæmd	  
Í	  þessari	  rannsókn	  var	  það	  rannsakandi	  sjálfur	  sem	  leitaðist	  eftir	  að	  skoða	  og	  vekja	  

áhuga	  nemenda	  með	  verðugum	  og	  áhugaverðum	  verkefnum.	  Nemendurnir	  sem	  

tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  höfðu	  nýlega	  unnið	  með	  efni	  rúmfræðinnar	  í	  stærðfræði	  og	  

hafði	  rannsakandi	  það	  í	  huga	  við	  skipulag	  og	  gerði	  á	  vissan	  hátt	  ráð	  fyrir	  að	  

nemendur	  hefðu	  ákveðinn	  grunn	  í	  efninu.	  Við	  undirbúning	  og	  gerð	  kennsluáætlana	  

voru	  	  sex	  spurningar	  Boaler	  (2016)	  um	  góð	  verkefni	  og	  val	  á	  verkefnum	  og	  

umræðupunktum	  hafðar	  til	  hliðsjónar.	  Líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  beinast	  spurningar	  

Boaler	  að	  því	  að	  skoða	  hvort	  verkefni	  eru	  stigbundin,	  bjóði	  upp	  á	  sjónræna	  nálgun	  og	  

rannsóknir,	  auk	  þess	  að	  skoða	  hvort	  gert	  sé	  ráð	  fyrir	  því	  að	  nemendur	  færi	  rök	  fyrir	  

máli	  sínu.	  Einnig	  var	  horft	  til	  skrifa	  Smith	  og	  Stein	  (2011)	  um	  setningu	  markmiða	  í	  

kennslu.	  Þar	  er	  rík	  áhersla	  lögð	  á	  að	  hafa	  skýr	  og	  afmörkuð	  námsmarkmið	  fyrir	  hverja	  

kennslustund	  og	  að	  verkefni	  styðji	  þau.	  Á	  grundvelli	  þessara	  hugmynda	  setti	  

rannsakandi	  upp	  kennsluáætlun	  fyrir	  hvern	  tíma.	  Í	  áætluninni	  voru	  sett	  fram	  

markmið,	  viðfangsefni,	  umræðupunktar,	  verkefni	  og	  fleiri	  til	  minnis	  fyrir	  

rannsakanda.	  	  

	   Í	  öllum	  kennslustundnum	  var	  lögð	  mikil	  áhersla	  á	  umræður	  og	  hófst	  hver	  tími	  

á	  umræðum	  um	  viðfangsefni	  kennslustundarinnar.	  Einnig	  var	  lögð	  áhersla	  á	  að	  

nemendur	  áttuðu	  sig	  sjálfir	  á	  hlutunum	  með	  því	  að	  rannsaka	  og	  veltu	  fyrir	  sér.	  Flest	  

verkefnin	  voru	  byggð	  þannig	  upp	  að	  þau	  voru	  áþreifanleg	  og	  að	  brennipunkturinn	  

væri	  ekki	  á	  námsbækur	  og	  vinnubókarvinnu.	  Samt	  sem	  áður	  voru	  verkefni	  úr	  

kennslubókum	  gjarnan	  notuð	  til	  upprifjunar.	  Kennsluáætlanir	  má	  sjá	  í	  viðauka	  2.	  	  

	  

	  
Mynd	  8.	  Viðfangsefni,	  inntak	  og	  nálgun	  kennslustunda	  
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Horn	  

Meginviðfangsefni	  fyrstu	  kennslustundarinnar	  var	  horn.	  Rannsakandi	  setti	  

eftirfarandi	  markmið:	  	  

• Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  að	  horn	  sé	  mælitala	  hlutfalls	  úr	  hringboga	  eða	  hversu	  

stórt	  hlutfall	  úr	  hring	  boginn	  er.	  

• 	  Þekki	  ólíkar	  tegundir	  horna.	  	  

	  

Kennslustundin	  var	  byggð	  upp	  þannig	  að	  nemendur	  sátu	  saman	  við	  fjögur	  borð	  sem	  

hafði	  verið	  raðað	  saman.	  Mikil	  áhersla	  var	  á	  umræður	  og	  samvinnu	  þó	  svo	  að	  

nemendur	  hafi	  einnig	  fengið	  tækifæri	  til	  að	  vinna	  og	  velta	  fyrir	  sér	  eigin	  hugsunum	  

og	  þekkingu	  einir.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  höfðu	  nemendur	  nýlega	  unnið	  með	  efni	  

rúmfræðinnar	  og	  þekktu	  því	  flestir	  hvöss,	  rétt	  og	  gleið	  horn	  og	  þekktu	  einnig	  

hugtökin	  topp-‐	  og	  grannhorn.	  Fyrra	  markmiðið	  reyndist	  því	  umfangsmeira	  en	  hið	  

seinna.	  Stór	  hluti	  kennslustundarinnar	  snérist	  um	  að	  ræða	  hvað	  horn	  væri	  og	  hafði	  

rannsakandi	  skipulagt	  verkefni	  sem	  beindu	  sjónum	  nemenda	  að	  því	  og	  studdu	  við	  

umræðu	  um	  hugtakið.	  	  

	   Mikið	  var	  lagt	  upp	  úr	  umræðu	  þar	  sem	  rætt	  var	  um	  horn,	  hvað	  það	  væri	  og	  

hvað	  væri	  verið	  að	  mæla	  þegar	  fundin	  væri	  stærð	  horns.	  Tilgangur	  umræðunnar	  var	  

að	  nemendur	  áttuðu	  sig	  betur	  á	  hvað	  horn	  væri,	  þar	  sem	  rannsakandi	  hafði	  sterkan	  

grun	  um	  að	  nemendur	  byggðu	  aðeins	  á	  hversdagslegum	  hugmyndum	  um	  það.	  Til	  

þess	  að	  styðja	  við	  umræðuna	  notaði	  rannsakandi	  mismunandi	  gögn.	  Hann	  notaði	  til	  

dæmis	  míkadópinna	  til	  þess	  að	  mynda	  horn	  með	  auðveldum	  hætti.	  Rætt	  var	  um	  

tvíræðni	  í	  tungumálinu	  þegar	  nemendur	  veltu	  fyrir	  sér	  merkingu	  stærri	  og	  minni	  

horna.	  	  

	   Þegar	  nemendum	  gafst	  tækifæri	  á	  að	  skrifa	  með	  eigin	  orðum	  hvað	  

hornastærð	  væri	  kom	  babb	  í	  bátinn	  hjá	  mörgum,	  þó	  svo	  að	  flestir	  hafi	  að	  lokum	  náð	  

að	  skrifa	  nokkrar	  línur	  um	  horn.	  Til	  þess	  að	  draga	  saman	  þekkingu	  nemenda,	  hafði	  

rannsakandi	  teiknað	  mynd	  af	  klukkuskífu	  þar	  sem	  jafn	  langt	  var	  á	  milli	  allra	  talna.	  

Nemendur	  skoðuðu	  því	  ólík	  horn	  sem	  myndast	  á	  klukkuskífu	  með	  vísunum	  og	  veltu	  

meðal	  annars	  fyrir	  sér	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  áætla	  gráðufjölda	  út	  frá	  fyrri	  þekkingu.	  

Mikill	  áhugi	  og	  rannsóknarandi	  sveif	  yfir	  nemendum	  sem	  voru	  virkir	  í	  umræðum.	  	  

	   Rannsakandi	  vildi	  að	  nemendur	  áttuðu	  sig	  á	  því	  hvernig	  færa	  mætti	  rök	  fyrir	  
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að	  topphorn	  væru	  jafn	  stór.	  Hann	  gerði	  þetta	  því	  hann	  vildi	  bæði	  að	  nemendur	  veltu	  

málinu	  fyrir	  sér	  og	  tækju	  því	  ekki	  bara	  gefnu	  heldur	  væri	  gagnrýnir	  á	  upplýsingarnar	  

sem	  þeim	  eru	  gefnar.	  En	  einnig	  til	  þess	  að	  nemendur	  þjálfuðust	  í	  að	  rannsaka	  og	  

færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu.	  Í	  kennarabók	  Stiku	  3a	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  

2013a)	  kemur	  fram	  ágæt	  skýring	  á	  þessu	  sem	  rannsakandi	  studdist	  við.	  	  

	  
Tvö	  gagnstæð	  horn	  eru	  alltaf	  jafn	  stór	  og	  þau	  kallast	  topphorn.	  Útskýra	  má	  
ástæðuna	  fyrir	  því	  að	  þau	  eru	  jafn	  stór	  með	  því	  að	  byrja	  t.d	  á	  horni	  b.	  Ef	  við	  
tökum	  hornið	  b	  og	  bætum	  horninu	  a	  við	  fáum	  við	  180	  gráður	  vegna	  þess	  að	  
þau	  eru	  grannhorn.	  Ef	  við	  byrjum	  á	  horni	  b	  og	  bætum	  horninu	  c	  við	  fáum	  við	  
einnig	  180	  gráður	  vegna	  þess	  að	  þau	  eru	  einnig	  grannhorn.	  Þar	  með	  höfum	  
við	  bætt	  jafn	  miklu	  við	  hornið	  b	  í	  báðum	  tilvikum	  og	  þess	  vegna	  hlýtur	  hornið	  
a	  að	  vera	  jafn	  stórt	  horninu	  c.	  Hægt	  er	  að	  sannfæra	  nemendur	  með	  nokkrum	  
dæmum:	  Ef	  hornið	  b	  er	  100	  gráður	  hlýtur	  hornið	  a	  að	  vera	  80	  gráður	  vegna	  
þess	  að	  summan	  þeirra	  á	  að	  vera	  180	  gráður.	  Þar	  með	  eru	  bæði	  hornið	  a	  og	  
hornið	  c	  80	  gráður.	  Þ.e.	  jafn	  stór.	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013a,	  bls.	  
100-‐101.)	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mynd	  9.	  Topphorn	  

	  

Áður	  en	  tímanum	  lauk	  ræddi	  rannsakandi	  lauslega	  við	  nemendur	  um	  hvernig	  mynda	  

mætti	  ólík	  horn	  með	  líkamanum.	  Á	  meðan	  nemendur	  voru	  að	  vinna	  að	  því	  að	  skoða	  

ólík	  horn	  í	  glugga	  sem	  staðsettur	  er	  í	  skólanum	  og	  hann	  sinn	  eigin	  glugga	  forvitnaðist	  

rannsakandi	  um	  viðhorf	  nemenda	  til	  stærðfræðinnar	  og	  fylgdist	  með	  viðbrögðum	  

nemenda	  við	  rannsókninni.	  	  
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Hringir	  

Í	  annarri	  kennslustundinni	  var	  fjallað	  um	  hringi	  og	  hvað	  það	  er	  sem	  gerir	  hring	  að	  

hring.	  Í	  þessari	  kennslustund	  vildi	  rannsakandi	  að	  nemendur	  sætu	  nær	  hvorum	  

öðrum	  svo	  þeir	  sátu	  saman	  við	  hringborð.	  Í	  kjölfarið	  varð	  umræðan	  nánari	  þar	  sem	  

nemendur	  upplifðu	  meiri	  nálægð.	  Þetta	  fyrirkomulag	  hentaði	  einnig	  betur	  þegar	  

rannsakandi	  skoðað	  lögun	  osts	  með	  nemendum	  í	  lok	  tímans.	  Til	  þess	  að	  brjóta	  upp	  

tímann	  gafst	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  standa	  á	  fætur	  og	  nota	  allt	  lausa	  rýmið	  sem	  

var	  í	  stofunni	  í	  annað	  verkefni.	  	  

Markmið	  kennslustundarinnar	  voru:	  	  

• Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  skilgreiningu	  hrings.	  

• Viti	  hvaða	  skilyrði	  þarf	  að	  uppfylla	  til	  þess	  að	  form	  sé	  hringur.	  	  

Í	  skilgreiningu	  hrings	  segir	  að	  hringur	  sé	  safn	  punkta	  þar	  sem	  allir	  punktar	  eru	  jafn	  

langt	  frá	  miðju	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013a).	  Þessi	  skilgreining	  var	  rauði	  

þráðurinn	  í	  gegnum	  alla	  kennslustundina	  þar	  sem	  verkefnin	  voru	  miðuð	  út	  frá	  því	  að	  

nemendur	  áttuðu	  sig	  á	  skilgreiningunni	  og	  hvað	  hún	  þýddi.	  Í	  upphafi	  kennslustundar	  

sýndi	  rannsakandi	  nemendum	  mynd	  af	  formum	  sem	  voru	  annars	  vegar	  hringir	  og	  

hins	  vegar	  form	  sem	  svipa	  til	  hrings.	  Þessar	  myndir	  voru	  hluti	  af	  dæmi	  í	  Stiku	  3a	  

(Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013b).	  Út	  frá	  þessu	  sköpuðust	  umræður	  um	  hvað	  

gerir	  hring	  að	  hring.	  	  

	  

	  
Mynd	  10.	  Dæmi	  4.24	  í	  Stiku	  3a.	  

	   	  

Rannsakandi	  hafði	  meðferðis	  allskyns	  dót	  sem	  hægt	  var	  að	  nota	  til	  þess	  að	  mynda	  

hringi.	  Þetta	  voru	  til	  dæmis	  löng	  snúra	  og	  sælgætisbréf.	  Andrúmsloftið	  var	  ólíkt	  því	  
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sem	  bæði	  rannsakandi	  og	  nemendur	  höfðu	  upplifað	  í	  stærðfræði	  áður	  þar	  sem	  

áherslan	  var	  ekki	  að	  vinna	  verkefni	  úr	  vinnubók	  heldur	  þreifuðu	  nemendur	  sjálfir	  fyrir	  

sér	  og	  unnu	  í	  höndunum.	  Nemendur	  unnu	  að	  því	  að	  gera	  eins	  fullkomna	  hringi	  og	  

hægt	  var	  og	  höfðu	  skilgreiningu	  hrings	  í	  huga	  á	  meðan.	  Það	  verkefni	  sem	  hafði	  hvað	  

mest	  áhrif	  á	  hið	  óhefðbundna	  andrúmsloft	  var	  verkefni	  um	  hringlaga	  ost.	  Verkefnið	  

fólst	  í	  því	  að	  rannsakandi	  skar	  streng	  þvert	  yfir	  miðju	  ostsins	  sem	  hann	  hafði	  með	  sér,	  

og	  tók	  hluta	  af	  miðjunni	  burt,	  líkt	  og	  sjá	  má	  á	  myndinni	  hér	  að	  neðan.	  Nemendur	  áttu	  

þá	  að	  segja	  til	  um	  hvort	  osturinn	  væri	  ennþá	  hringur.	  	  

	  
Mynd	  11.	  Útskýringarmynd	  á	  því	  hvernig	  osturinn	  var	  skorinn.	  

Þegar	  rannsakandi	  hafði	  skorið	  ostinn	  nokkrum	  sinnum	  á	  þann	  hátt	  sem	  lýst	  er	  hér	  

að	  ofan	  og	  nemendur	  höfðu	  velt	  fyrir	  sér	  forminu	  fengu	  þeir	  að	  gæða	  sér	  á	  ostinum	  

auk	  þess	  sem	  rannsakandi	  gaf	  nemendum	  kex	  með.	  Rannskandi	  valdi	  að	  hafa	  

verkefni	  með	  einhverju	  matarkyns	  því	  hann	  vildi	  meðal	  annars	  athuga	  hvort	  það	  

hefði	  áhrif	  á	  áhuga	  nemenda	  samanber	  rannsókn	  Papanastaisou	  og	  Bottiger	  (2004).	  	  

Nemendur	  glöddust	  yfir	  því	  að	  fá	  að	  smakka	  á	  ostinum	  og	  þökkuðu	  rannsakanda	  fyrir	  

að	  velja	  þá	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  	  	  

	  

Marghyrningar	  

Marghyrningar	  voru	  viðfangsefni	  þriðju	  kennslustundarinnar	  og	  markmiðin	  í	  

samræmi	  við	  það:	  

• Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  ólíkum	  gerðum	  marghyrninga.	  	  

• Átti	  sig	  á	  hvað	  einkennir	  marghyrninga	  
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• Skoði	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  þess	  að	  búa	  til	  marghyrninga.	  	  

Mesta	  áherslan	  í	  umræðum	  var	  þó	  á	  þríhyrninga	  þó	  svo	  að	  fleiri	  marghyrningar	  hafi	  

komið	  við	  sögu.	  Rætt	  var	  um	  ólíkar	  tegundir	  þríhyrninga,	  hvað	  einkennir	  þá	  og	  

hornasummu	  þeirra.	  Einnig	  var	  rætt	  um	  hvers	  vegna	  hornasumma	  þríhyrninga	  væri	  

180	  gráður	  og	  til	  þess	  að	  nemendur	  áttuðu	  sig	  betur	  á	  ástæðum	  þess,	  lét	  

rannsakandi	  nemendur	  búa	  til	  þríhyrning	  og	  klippa	  hann	  út.	  Í	  framhaldi	  reif	  hann	  

hornin	  af	  og	  lagði	  þau	  hlið	  við	  hlið	  þannig	  að	  grannhorn	  myndaðist.	  	  	  

	  

Sýna	  má	  svart	  á	  hvítu	  að	  hornasumma	  þríhyrnings	  er	  180	  gráður	  með	  því	  að	  
nemendur	  klippi	  út	  einhvern	  þríhyrning,	  rífi	  tvö	  horn	  af	  og	  leggi	  þau	  upp	  við	  
það	  þriðja.	  Samtals	  myna	  þessi	  horn	  beint	  strik,	  þ.e.a.s.	  180	  gráður.	  (Alseth,	  
Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013a,	  bls.	  114.)	  
	  

	   	  

	   Í	  þessari	  kennslustund	  voru	  tímarnir	  hjá	  hópunum	  tveimur	  ólíkir	  þar	  sem	  

rannsakandi	  tók	  ákvörðun	  um	  að	  gera	  önnur	  verkefni	  með	  seinni	  hópnum.	  Ástæður	  

þess	  voru	  meðal	  annars	  að	  verkefnin	  sem	  seinni	  hópurinn	  gerði	  náðust	  ekki	  í	  þeim	  

fyrri.	  Rannsakanda	  þótti	  einnig	  verkefnin	  sem	  fyrri	  hópurinn	  glímdi	  við	  ekki	  heppnast	  

eins	  og	  hann	  hafði	  vonast	  eftir.	  Nemendur	  fyrri	  hópsins	  teiknuðu	  því	  marghyrninga	  

með	  hjálp	  hringfara	  á	  meðan	  seinni	  hópurinn	  skoðaði	  marghyrninga	  á	  fótbolta	  og	  

reyndu	  að	  gera	  fótbolta	  með	  fimm-‐	  og	  sexhyrningum.	  	  

	  

Mælikvarði	  

Fjórða	  kennslustundin	  var	  tileinkuð	  mælikvarða	  með	  eftirfarandi	  markmið:	  

• Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  þegar	  hlutir,	  myndir,	  uppskriftir	  og	  fleira	  er	  stækkað	  

eða	  minnkað	  þarf	  að	  gæta	  þess	  að	  sama	  hlutfall	  sé	  milli	  stærða.	  
• Að	  nemendur	  geti	  notað	  hlutfallareikning	  og	  mælikvarða	  til	  að	  finna	  

hliðarlengdir	  mynda	  og	  forma	  sem	  eru	  einslaga.	  	  
Líkt	  og	  í	  hinum	  kennslustundnum	  hófst	  tíminn	  á	  umræðu,	  að	  þessu	  sinni	  um	  

mælikvarða.	  Nemendur	  sátu	  saman	  við	  fjögur	  borð	  sem	  hafði	  verið	  raðað	  saman.	  Þar	  

sem	  þetta	  var	  síðasti	  tíminn	  vildi	  rannsakandi	  ná	  að	  spyrja	  nemendur	  nánar	  út	  í	  

upplifun	  þeirra	  á	  kennslustundum	  rannsóknarinnar	  og	  ræða	  almennt	  um	  

stærðfræðinám	  og	  -‐	  kennslu.	  	  Mælikvarði	  virtist	  vera	  nemendum	  síst	  kunnugur	  af	  því	  
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efni	  sem	  hafði	  verið	  tekið	  fyrir	  í	  kennslustundunum	  svo	  stór	  hluti	  af	  tímanum	  fór	  í	  að	  

rifja	  hugtakið	  upp.	  Það	  var	  meðal	  annars	  gert	  með	  því	  að	  reikna	  tvö	  dæmi	  úr	  Stiku	  3a	  

(Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013b)	  þar	  sem	  nemendur	  stækkuðu	  og	  minnkuðu	  

myndir	  út	  frá	  gefnu	  hlutfalli.	  Þar	  sem	  svo	  stór	  hluti	  fór	  í	  upprifjun,	  varð	  andrúmsloftið	  

meira	  eins	  og	  hefðbundinni	  kennslustund	  í	  stærðfræði	  þar	  sem	  nemendur	  unnu	  

verkefni	  í	  vinnubókum.	  	  

	   Eftir	  að	  hafa	  rifjað	  upp	  mælikvarða	  með	  nemendum	  snéri	  rannsakandi	  

umræðunni	  að	  íslenska	  fánanum	  og	  lögum	  og	  reglum	  tengdum	  honum.	  Samkvæmt	  

lögum	  um	  þjóðfána	  Íslendinga	  og	  ríkisskjaldamerkið	  (nr.	  34/1944)	  á	  íslenski	  fáninn	  

alltaf	  að	  vera	  í	  ákveðnum	  hlutföllum.	  Eftir	  leit	  á	  netinu	  hafði	  rannsakandi	  fundið	  að	  

hlutföllinn	  ættu	  að	  vera,	  lárétt	  frá	  stöng	  7-‐1-‐2-‐1-‐14	  og	  7-‐1-‐2-‐1-‐7	  lóðrétt	  frá	  stöng	  

(Íslenski	  fáninn,	  2016).	  Verkefni	  nemenda	  var	  að	  teikna	  íslenska	  fánann	  upp	  í	  réttum	  

hlutföllum.	  Þar	  sem	  mikill	  tími	  fór	  í	  að	  aðstoða	  nemendur	  og	  leiða	  þá	  í	  gegnum	  

verkefnið	  náðist	  ekki	  að	  gera	  fleiri	  verkefni	  í	  þessari	  kennslustund.	  Í	  lok	  tímans	  ræddi	  

rannsakandi	  þó	  við	  nemendur	  um	  upplifun	  þeirra	  á	  kennslustundunum	  með	  

rannsakandi,	  almennt	  um	  stærðfræði	  og	  fleira.	  	  

	  

Samantekt	  

Til	  að	  vekja	  áhuga	  nemendanna	  var	  áhersla	  lögð	  á	  umræður	  og	  skilning.	  Nemendur	  

voru	  hvattir	  til	  að	  rannsaka	  og	  velta	  fyrir	  sér	  hlutunum	  með	  áþreifanlegum	  

verkefnum	  en	  ekki	  með	  námsbókum	  og	  vinnubókarvinnu	  til	  að	  efla	  skilning	  þeirra	  og	  

áhuga.	  Meginviðfangsefni	  kennstlustundanna	  voru	  horn,	  hringir,	  marghyrningar	  og	  

mælikvarði.	  Kennslustundirnar	  einkenndust	  því	  af	  umræðum	  og	  samvinnu	  þar	  sem	  

lítil	  pressa	  var	  á	  að	  klára	  ákveðin	  verkefni.	  	  
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4.	  Niðurstöður	  
Segja	  má	  við	  nánari	  skoðun	  á	  gögnunum	  hafi	  komið	  fram	  fimm	  þemu	  sem	  tengjast	  

viðhorfum	  nemenda,	  hugmyndum	  þeirra	  um	  stærðfræði	  og	  stærðfræðinám	  og	  

lausnarleiðum	  þeirra.	  Auk	  þess	  skoðaði	  rannsakandi	  verkefnin	  sem	  lögð	  voru	  fyrir	  

með	  því	  sjónarmiði	  að	  athuga	  hvort	  þau	  samræmdust	  hugmyndum	  um	  verðug	  

verkefni.	  	  

Eftirfarandi	  þemu	  komu	  fram:	  

	  

1.	  Skilningur	  nemenda	  

2.	  Orðlausir	  nemendur	  

3.	  Létt	  er	  skemmtilegt	  

4.	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  

5.	  Rannsóknarnálgun	  

6.	  Verðug	  verkefni	  

	  

4.1	  Skilningur	  nemenda	  	  
Heiti	  á	  stærðfræðilegum	  hugtökum	  eru	  gjarnan	  orð	  sem	  einnig	  eru	  notuð	  í	  daglegu	  

máli.	  Í	  stærðfræði	  er	  merkingin	  yfirleitt	  dýpri	  og	  afmarkaðari.	  Þetta	  á	  til	  dæmis	  við	  

um	  orðin	  horn	  og	  hringur	  sem	  í	  daglegu	  tali	  eru	  að	  öllu	  jöfnu	  ekki	  notuð	  út	  frá	  

nákvæmri	  stærðfræðilegri	  skilgreiningu.	  Þegar	  nemendur	  voru	  beðnir	  um	  að	  

skilgreina	  horn	  mynduðu	  margir	  horn	  með	  fingrunum	  í	  stað	  þess	  að	  útskýra	  hugtökin	  

með	  orðum	  enda	  getur	  verið	  erfitt	  að	  koma	  orðum	  að	  því	  hvað	  horn	  er.	  	  

	  

Anna:	  ,,Það	  er	  endinn	  á	  línunni	  sem,	  þú	  veist,	  æ	  skilur	  þú.	  Segjum	  að	  það	  sé	  

þríhyrningur	  þá	  er	  hornið	  endinn	  á	  línunni	  sem..."	  

	  

Út	  frá	  þessum	  orðum	  Önnu	  mátti	  túlka	  að	  hún	  væri	  að	  lýsa	  horni	  út	  frá	  

hversdagslegum	  hugmyndum	  sínum,	  að	  horn	  væri	  jafnvel	  aðeins	  punkturinn	  þar	  sem	  

tvær	  línur	  mætast	  eða	  skarast,	  líkt	  og	  horn	  á	  borði.	  Þegar	  rannsakandi	  útskýrði	  fyrir	  

nemendum	  að	  horn	  væri	  allt	  svæðið	  á	  milli	  armanna	  þar	  sem	  verið	  væri	  að	  mæla	  

hversu	  stórt	  hlutfall	  hornið	  er	  úr	  hring	  og	  að	  stærð	  horn	  væri	  mælitala	  hringboga	  
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milli	  arma	  þess	  voru	  nemendur	  því	  heldur	  hissa.	  Líkt	  og	  með	  orðið	  horn	  er	  talað	  um	  

hringi	  á	  ólíkan	  hátt	  í	  daglegu	  tali.	  Við	  tölum	  til	  dæmis	  um	  að	  fara	  einn	  hring	  um	  svæði	  

og	  mynda	  hring	  með	  stólum	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Samkvæmt	  stærðfræðilegri	  

skilgreiningu	  er	  hringur	  safn	  punkta	  þar	  sem	  allir	  eru	  jafn	  langt	  frá	  tilteknum	  punkti	  

sem	  er	  miðja	  hringsins	  (Alseth,	  Nordberg	  og	  Røsseland,	  2013a).	  Þó	  svo	  að	  mikil	  

umræða	  hafi	  skapast	  um	  skilgreiningu	  á	  hring	  og	  nemendur	  virtust	  átta	  sig	  á	  henni	  

gátu	  þeir	  ekki	  alveg	  slitið	  sig	  frá	  hversdagslegum	  skilgreiningum	  á	  hring.	  Í	  samtalinu	  

hér	  að	  neðan	  eru	  nemendur	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  osturinn	  sem	  rannsakandi	  sker	  

streng	  úr	  miðjunni	  sé	  enn	  hringur	  eftir	  skurðinn.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Þannig	  ykkur	  finnst	  þetta	  vera	  hringur?"	  	  

Allar	  svara	  játandi.	  

Tinna:	  ,,Mér	  fannst	  þetta	  samt	  meira	  hringur	  áðan."	  	  

Rannsakandi:	  Er	  hægt	  að	  segja	  að	  eitthvað	  sé	  meiri	  hringur	  en	  annað?	  

Björk:	  Já	  það	  getur	  verið	  meira	  hringlaga.	  

Rannsakandi:	  ,,Hvað	  þýðir	  það?"	  	  

Björk:	  ,,Það	  þýðir	  360	  gráður."	  	  

Helga:	  ,,Hringlaga	  er	  líka	  bara	  þegar	  það	  er	  ekki	  endilega	  perfect."	  	  

Rannsakandi:	  Já,	  en	  hvað	  þýðir	  að	  þetta	  sé	  hringur?"	  	  

Helga:	  ,,Að	  þetta	  sé	  360	  gráður."	  

	  

Björk	  og	  Tinna	  virðast	  því	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  að	  form	  þurfi	  að	  uppfylla	  ákveðin	  

skilyrði	  svo	  hægt	  sé	  að	  kalla	  það	  hring	  en	  segja	  á	  sama	  tíma	  að	  eitthvað	  sé	  meiri	  

hringur,	  sem	  er	  ekki	  í	  samræmi	  við	  skilgreininguna.	  Með	  því	  að	  segja	  að	  eitthvað	  sé	  

meiri	  hringur	  en	  annað	  eru	  þær	  í	  raun	  að	  vísa	  í	  að	  formið	  sé	  nær	  því	  að	  vera	  hringur	  

en	  annað	  form.	  Á	  þessum	  samræðum	  má	  sjá	  að	  nemendur	  átta	  sig	  á	  takmörkum	  

tungumálsins,	  út	  frá	  lauslegri	  notkunar	  á	  hugtakinu	  hringur	  í	  daglegu	  tali.	  

Samræðurnar	  benda	  þó	  einnig	  til	  þess	  að	  hugtaksímynd	  nemenda	  sé	  takmörkuð	  þar	  

sem	  í	  hugtaksskilgreiningunni	  felst	  að	  hringur	  sé	  safn	  punkta	  sem	  er	  jafn	  langt	  frá	  

miðju	  og	  því	  getur	  enginn	  hringur	  verið	  meiri	  hringur	  en	  annar.	  Það	  getur	  því	  verið	  

erfitt	  að	  skilja	  á	  milli	  hversdagslegrar	  notkunar	  á	  orðum	  og	  á	  stærðfræðilegum	  

hugtökum.	  Einnig	  má	  sjá	  að	  nemendur	  vísuðu	  í	  lærðar	  staðhæfingar	  eins	  og	  að	  
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hringur	  væri	  360	  gráður	  án	  þess	  að	  gera	  sér	  endilega	  grein	  fyrir	  hvað	  það	  þýðir,	  

heldur	  vísuðu	  í	  frasa	  sem	  þeir	  hafa	  heyrt	  og	  lært	  á	  skólagöngu	  sinni.	  Í	  samræðum	  um	  

marghyrninga	  má	  einnig	  sjá	  hversdagslegar	  hugmyndir	  í	  orðum	  nemenda.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Getið	  þið	  sagt	  mér	  eitthvað	  um	  marghyrninga?"	  	  

Garðar:	  ,,Já,	  mörg	  horn."	  	  

Karl:	  ,,Hringur	  með	  mörgum	  hornum."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Eru	  það	  hringir?"	  	  

Karl:	  ,,Já	  það	  geta	  verið	  hringir,	  allavega	  hringlaga."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Er	  hringur	  marghyrningur?"	  	  

Garðar:	  ,,Já	  þeir	  geta	  verið	  með	  mörg	  horn."	  

Rannsakandi:	  ,,Er	  hringur	  með	  horn?"	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Nei	  alls	  ekki."	  	  

	  

Hér	  virtist	  vera	  að	  Karl	  sé	  að	  reyna	  lýsa	  marghyrningi	  sem	  formi	  sem	  hefur	  ákveðið	  

mörg	  horn.	  Hann	  vísar	  því	  í	  eigin	  hugmyndir	  um	  hringi	  án	  þess	  að	  hafa	  hina	  

stærðfræðilegu	  skilgreininguna	  í	  huga.	  Einnig	  gæti	  hann	  notað	  orðið	  hringur	  þar	  sem	  

orðið	  hyrningur	  svipar	  til	  þess.	  Á	  sama	  hátt	  og	  hversdagsleg	  merking	  orða	  hefur	  áhrif	  

á	  stærðfræðilegan	  skilning	  geta	  fastmótaðar	  hugmyndir	  um	  ákveðna	  hluti	  einnig	  haft	  

áhrif	  á	  skilninginn.	  Til	  að	  mynda	  virtust	  margir	  nemendur	  ekki	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  

að	  90	  gráðu	  horn	  gæti	  myndast	  á	  fleiri	  stöðum	  í	  hring	  en	  þegar	  annar	  armurinn	  er	  

lóðréttur	  og	  hinn	  láréttur.	  Augu	  þeirra	  virtust	  þó	  opnast	  fyrir	  þessu	  þegar	  

rannsakandi	  velti	  því	  upp	  hvað	  klukkan	  væri	  þegar	  vísarnir	  mynda	  90	  gráður.	  Í	  ljós	  

kom	  að	  möguleikarnir	  væru	  fleiri	  en	  flestir	  nemendur	  hefðu	  gert	  sér	  grein	  fyrir.	  

Hugtaksímynd	  nemenda	  var	  því	  ekki	  í	  samræmi	  við	  hugtaksskilgreininguna.	  Á	  

myndunum	  hér	  að	  neðan	  má	  annars	  vegar	  sjá	  dæmi	  um	  90	  gráðu	  horn	  sem	  lýsir	  

hugtaksímynd	  nemenda	  og	  hins	  vegar	  horn	  sem	  er	  líka	  90	  gráður	  en	  nemendur	  

höfðu	  ekki	  áttað	  sig	  á	  að	  væri	  það.	  	  
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Mynd	  12.	  Hugtaksímynd	  nemenda	  um	  90	  gráðu	  horn.	  	  

	   Skemmtilegt	  andrúmsloft	  myndaðist	  í	  einni	  kennslustundinni	  þegar	  

rannsakandi	  teiknaði	  horn	  á	  blað	  og	  bað	  einn	  nemanda	  úr	  hverjum	  hóp	  að	  teikna	  

stærra	  horn.	  Fyrir	  það	  fyrsta	  vakti	  spurningin	  sjálf	  mikla	  lukku	  þar	  sem	  orðið	  innihélt	  

tvær	  merkingar.	  Í	  öðrum	  hópnum	  hafði	  Páll	  fengið	  það	  verkefni	  að	  teikna	  hornið,	  

hann	  teiknaði	  horn	  með	  svipaðan	  gráðufjölda	  og	  hornið	  sem	  rannsakandi	  hafði	  

teiknað	  en	  hafði	  lengri	  arma.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Er	  þetta	  horn	  stærra?"	  

Ari	  hlær	  

Ari:	  ,,Þetta	  er	  stærra,	  en	  ekki	  stærra	  horn."	  

Vilhjálmur:	  ,,Meinar	  þú	  gleiðara?"	  

	  

Þá	  tók	  Páll	  sig	  til	  og	  teiknaði	  gleiðara	  horn.	  Áður	  en	  hann	  ákvað	  að	  teikna	  hornið	  

stærra	  í	  þeirra	  merkingu	  að	  armarnir	  væru	  lengri,	  hafði	  hann	  velt	  málinu	  fyrir	  sér	  og	  

áttaði	  sig	  augljóslega	  á	  að	  orðið	  hefði	  tvöfalda	  merkingu.	  Í	  þessu	  dæmi	  gerðu	  

nemendur	  sér	  grein	  fyrir	  að	  orðið	  gæti	  haft	  aðra	  merkingu	  í	  stærðfræðilegu	  

samhengi.	  Einnig	  virtist	  það	  vekja	  hjá	  þeim	  gleði	  og	  áhuga	  eins	  sjá	  má	  í	  því	  sem	  

gerðist	  næst	  þegar	  Ari	  var	  beðinn	  um	  að	  teikna	  minna	  horn.	  Hann	  ætlaði	  ekki	  að	  láta	  

gabba	  sig	  og	  teiknaði	  horn	  sem	  var	  það	  lítið	  að	  það	  sást	  varla	  og	  var	  mun	  hvassara	  en	  

hornið	  sem	  rannsakandi	  hafði	  teiknað.	  Þetta	  vakti	  mikinn	  hlátur	  frá	  hinum	  
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strákunum.	  Það	  er	  því	  nokkuð	  augljóst	  að	  fyrri	  þekking	  og	  reynsla	  hefur	  áhrif	  á	  

nemendur.	  	  

	   Hugtakanotkun	  nemenda	  í	  stærðfræði	  byggir	  á	  hversdagslegum	  hugmyndum	  

þeirra	  á	  heiti	  hugtaksins.	  Í	  stærðfræði	  eru	  skilgreiningarnar	  afmarkaðari	  og	  þrengri	  

en	  þær	  hversdagslegu.	  Það	  ætti	  ekki	  að	  koma	  á	  óvart	  að	  hugtök	  líkt	  og	  horn	  og	  

hringur	  sem	  mikið	  eru	  notuð	  í	  daglegu	  tali	  valdi	  þessum	  misskilningi.	  Vandinn	  felst	  þó	  

ef	  til	  vill	  í	  því	  að	  greina	  frá	  hvenær	  hversdagsleg	  og	  stærðfræðileg	  skilgreining	  er	  

notuð.	  Í	  dæminu	  hér	  að	  ofan	  þegar	  nemendur	  velta	  fyrir	  sér	  stærri	  og	  minni	  hornum	  

er	  þessu	  í	  raun	  öfugt	  farið.	  Þegar	  rannsakandi	  vísar	  í	  stærra	  horn	  á	  hann	  í	  raun	  við	  

gleiðara	  horn	  líkt	  og	  nemendur	  benda	  á.	  Það	  er	  því	  áhugavert	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvers	  

vegna	  orð	  eins	  og	  gleiðara	  og	  hvassara	  festast	  ekki	  í	  sessi	  í	  tungumáli	  stærðfræðinnar	  

þegar	  nemendum	  eru	  kennd	  hugtökin	  gleitt	  og	  hvasst.	  	  

4.2	  Orðlausir	  nemendur	  
Mörg	  dæmi	  voru	  um	  að	  nemendur	  ættu	  erfitt	  með	  að	  orða	  og	  útskýra	  hugmyndir	  

sínar	  þó	  svo	  að	  þeir	  þekktu	  fyrirbærið	  þegar	  þeir	  sáu	  það	  og	  gátu	  sýnt	  það	  

myndrænt.	  Þeir	  hafa	  því	  ákveðna	  hugtaksímynd	  en	  hún	  er	  að	  vissu	  leyti	  takmörkuð	  

þar	  sem	  nemendur	  þá	  skortir	  að	  geta	  útskýrt.	  Nemendur	  gripu	  oft	  til	  þess	  að	  nota	  

fingurna	  til	  þess	  að	  hjálpa	  sér	  við	  að	  útskýra	  ólíka	  hluti.	  Dæmi	  um	  þetta	  má	  sjá	  þegar	  

nemendur	  voru	  beðnir	  um	  að	  útskýra	  hvað	  horn	  væri	  og	  þegar	  þeir	  voru	  að	  lýsa	  

ólíkum	  tegundum	  þríhyrninga.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Eru	  aldrei	  gleið	  horn	  í	  þríhyrningi."	  	  

Björk:	  ,,Jú"	  leikur	  með	  höndunum	  þríhyrning	  með	  gleiðu	  horni.	  	  

Rannsakandi:	  ,,Geta	  verið	  bara	  hvöss	  horn?"	  	  

Tinna:	  ,,Jú."	  	  

Björk:	  ,,Nei."	  	  

Tinna:	  ,,Jú	  í	  svona	  þríhyrningi"	  og	  sýnir	  með	  fingrunum.	  	  

Helga:	  "Ef	  að	  þríhyrningur	  er	  svona."	  leikur	  með	  höndunum.	  ,,er	  þetta	  horn	  gleitt."	  	  

Björk:	  ,,Já	  ég	  var	  að	  tala	  um	  það."	  	  
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Mynd	  13.	  Þríhyrningur	  myndaður	  með	  fingrum.	  

	  

Þegar	  rannsakandi	  bað	  nemendur	  um	  að	  lýsa	  rétthyrndum	  þríhyrningi	  notaði	  Garðar	  

frekar	  fingurna	  en	  orð	  til	  að	  lýsa	  honum.	  Ef	  til	  vill	  fannst	  honum	  það	  lýsa	  því	  betur,	  

þar	  sem	  nemendur	  virðast	  sjá	  rétthyrnda	  þríhyrninga	  fyrir	  sér	  sjónrænt.	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Já	  jafnarma	  er	  þegar	  tvær	  hliðar	  eru	  jafnlangar,	  en	  svo	  er	  líka	  

rétthyrndur	  þríhyrningur.	  Vitið	  þið	  hvernig	  hann	  er?"	  	  

Garðar:	  ,,Já,	  hann	  er	  svona,"	  teiknar	  með	  fingrunum	  90	  gráðu	  horn.	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Já	  hann	  er	  er	  svona	  beint	  niður	  og	  svo	  hér"	  og	  teiknar	  90	  gráðu	  horn.	  

	  

Vilhjálmur	  notaði	  einnig	  teikningu	  til	  að	  hjálpa	  sér	  þó	  svo	  að	  hann	  hafi	  notað	  orðin	  að	  

vissu	  leyti,	  fullkomnaði	  teikningin	  lýsinguna.	  Það	  var	  því	  einnig	  algengt	  að	  nemendur	  

gætu	  notað	  orðin	  að	  einhverju	  leyti	  þó	  svo	  að	  þeir	  gætu	  ekki	  klárað	  setningar	  eða	  

myndað	  heildræna	  útskýringu,	  líkt	  og	  sjá	  má	  hjá	  Vilhjálmi	  hér	  að	  ofan.	  Annað	  dæmi	  

um	  þetta	  var	  þegar	  nemendur	  áttu	  að	  segja	  til	  um	  hvort	  hringlaga	  myndir	  væru	  í	  

raun	  og	  veru	  hringir.	  Þeir	  áttu	  erfitt	  með	  að	  koma	  orðum	  að	  því	  hvers	  vegna	  

ákveðnar	  myndir	  væru	  ekki	  hringir.	  	  
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Mynd	  14.	  Dæmi	  4.24	  í	  Stiku	  3a.	  

	  

Páll:	  ,,Því	  þessi	  er	  svona	  teygðari."	  	  

Ari:	  ,,Það	  er	  svona	  lengra."	  

Tinna:	  ,,Því	  þeir	  teygjast	  meira	  út."	  	  

Helga:	  ,,eða	  inn."	  	  

Tinna:	  ,,Þeir	  eru	  svona	  meira	  eins	  og	  egg"og	  reynir	  að	  sýna	  með	  fingrunum	  hvað	  hún	  

á	  við.	  	  

Rannsakandi:	  ,,Af	  hverju	  eru	  egg	  ekki	  hringur?"	  	  

Björk	  byrjar	  að	  reyna	  að	  útskýra	  þegar	  að	  Tinna	  tekur	  við	  

Tinna:	  ,,Því	  að	  hringur	  er	  360	  gráður."	  	  

Helga:	  ,,Því	  hann	  er	  alveg	  hringlaga"	  og	  býr	  til	  hringi	  í	  loftið	  

Helga:,,eins	  og	  klukka,	  eða	  klukka	  getur	  reyndar	  verið	  eins	  og	  egg	  í	  laginu."	  

	  

Þó	  svo	  að	  Helga	  hefði	  átt	  í	  vandræðum	  með	  að	  koma	  orðum	  að	  því	  hvers	  vegna	  

formin	  væru	  ekki	  hringir	  í	  dæminu	  hér	  að	  framan,	  virtist	  hún	  þekkja	  skilgreininguna	  á	  

hring	  að	  vissu	  leyti	  en	  gerði	  þó	  ekki	  tenginu	  þegar	  hún	  skoðaði	  myndirnar.	  Sama	  gilti	  

þegar	  rannsakandi	  spurði	  nemendur	  hvers	  vegna	  það	  væri	  mikilvægt	  að	  deila	  alltaf	  

með	  sömu	  tölunni	  þegar	  verið	  væri	  að	  nota	  mælikvarða	  til	  að	  minnka	  myndir	  og	  

hluti.	  	  
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Rannsakandi:	  ,,Af	  hverju	  haldið	  þið	  að	  maður	  deili	  alltaf	  með	  sömu	  tölunni?"	  Björk:	  

,,Annars	  fer	  allt	  í	  rugl."	  	  

Helga:	  ,,Af	  því	  annars	  verður	  það	  ekki	  eins."	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Vitið	  þið	  hver	  skilgreiningin	  á	  hring	  er?	  Af	  hverju	  A	  er	  frekar	  hringur	  

en	  E"	  og	  vísar	  í	  tiltekið	  dæmi	  úr	  Stiku	  3a	  sem	  nemendur	  fengust	  við,	  þar	  sem	  segja	  

átti	  til	  um	  hvort	  ákveðin	  hringlaga	  form	  væru	  hringir.	  	  	  

Helga:	  ,,Mmm,	  því	  það	  eru	  ekki	  jafn	  margir	  sentímetrar	  í	  allar	  áttir."	  

Rannsakandi	  kinkar	  kolli	  	  

Helga:	  ,,já,	  geislinn	  og	  það."	  

	  

Þar	  sem	  nemendur	  náðu	  ekki	  alltaf	  að	  tengja	  orð	  við	  hugsun	  sína	  lenti	  rannsakandi	  

einnig	  í	  vandræðum	  þegar	  hann	  ætlaði	  að	  útskýra	  fyrir	  nemendum	  hvernig	  ætti	  að	  

nota	  hringfara	  til	  að	  teikna	  þríhyrning.	  Í	  upphafi	  reyndi	  hann	  að	  nota	  orð	  við	  að	  

útskýra	  en	  þar	  sem	  nemendur	  tengdu	  ekki	  við	  orðin	  þurfti	  hann	  að	  beita	  öðrum	  

aðferðum.	  Hann	  var	  með	  hringfara	  og	  nýtti	  hann	  til	  að	  sýna	  nemendum	  hvernig	  ætti	  

að	  fara	  að.	  	  

	   Annað	  sem	  vakti	  athygli	  var	  að	  nemendur	  virtust	  gjarnan	  gefast	  upp	  þegar	  

þeir	  fundu	  ekki	  réttu	  orðin	  og	  biðu	  eftir	  að	  rannsakandi	  bjargaði	  þeim,	  tæki	  við	  og	  

hjálpaði	  þeim	  með	  því	  að	  gefa	  orðin.	  Það	  var	  því	  augljóst	  að	  nemendur	  töldu	  það	  

vera	  hlutverk	  kennara	  að	  bjarga	  nemendum	  þegar	  þeir	  lenda	  í	  vandræðum	  og	  er	  

þetta	  dæmi	  um	  félagsleg	  viðmið.	  	  	  

	  

Tinna:	  ,,Hvort	  er	  það	  að	  minnka	  eða	  stækka,	  bíddu	  það	  stendur	  hér"	  og	  vísar	  í	  

kennslubókina	  og	  kemst	  að	  því	  að	  minnka	  á	  myndina.	  	  

Tinna:	  ,,Þannig	  að	  þú	  minnkar	  basically	  um,	  skiptirðu	  þessu	  ekki	  þrjá	  parta	  og	  

minnkar	  um..	  æj."	  Horfir	  á	  rannsakanda	  í	  von	  um	  hjálp.	  	  

	  

Anna:	  ,,Það	  er	  endinn	  á	  línunni	  sem,	  þú	  veist,	  æ	  skilur	  þú.	  Segjum	  að	  það	  sé	  

þríhyrningur	  þá	  er	  hornið	  endinn	  á	  línunni	  sem..."	  Bíður	  eftir	  að	  einhver	  annar	  klári	  

setninguna.	  	  
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Þó	  svo	  að	  nemendur	  virtust	  gefast	  upp,	  reyndu	  þeir	  samt	  sem	  áður	  að	  nota	  orð	  til	  

þess	  að	  skýra	  hugsanir	  sínar.	  Þeir	  virtust	  þó	  oft	  ekki	  gefa	  sér	  nægan	  tíma	  í	  hugsa,	  eins	  

og	  í	  dæmunum	  hér	  að	  ofan.	  Þegar	  nemendur	  áttu	  að	  skrifa	  með	  eigin	  orðum	  hvað	  

horn	  og	  hornastærð	  voru,	  skrifuðu	  margir	  það	  fyrsta	  sem	  þeim	  datt	  í	  hug.	  

Rannsakandi	  var	  þó	  beðinn	  um	  að	  endurtaka	  spurninguna	  nokkrum	  sinnum,	  þrátt	  

fyrir	  að	  nemendur	  hefðu	  eytt	  stórum	  hluta	  kennslustundarinnar	  í	  umræðu	  um	  horn	  

og	  hornastærðir.	  Það	  var	  því	  augljóst	  að	  nemendur	  voru	  ekki	  vanir	  svona	  

vinnubrögðum	  og	  virtust	  hafa	  gleymt	  öllu	  því	  sem	  rætt	  hafði	  verið	  eða	  að	  minnsta	  

kosti	  ekki	  tengt	  við	  fyrri	  umræður.	  Aðeins	  einn	  nemandi	  var	  nálægt	  því	  að	  útskýra	  

hvað	  horn	  og	  hornastærðir	  væru	  og	  skrifaði	  að	  hornastærð	  væri	  allur	  flöturinn	  og	  

bætti	  svo	  við	  að	  horn	  myndast	  þegar	  tvær	  línur	  skerast.	  Í	  stað	  þess	  að	  svara	  

spurningunni	  voru	  nokkrir	  nemendur	  sem	  snéru	  út	  úr	  orðinu	  og	  sögðu	  að	  

hornastærð	  væri	  stærðin	  á	  horninu.	  Flestir	  skrifuðu	  þó	  eitthvað	  tengt	  hvössum,	  

gleiðum	  og	  réttum	  hornum.	  	  

	   Sjá	  má	  að	  skilningur	  nemenda	  er	  til	  staðar	  með	  ýmsum	  hætti	  þó	  svo	  að	  þeir	  

virðist	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  koma	  orðum	  að	  því	  sem	  þeir	  vita	  líkt	  og	  í	  dæmunum	  

hér	  að	  framan.	  Nemendur	  eru	  gjarnir	  á	  að	  nota	  líkamann	  til	  að	  hjálpa	  sér	  að	  útskýra	  

ólík	  hugtök	  sem	  og	  að	  grípa	  í	  teikningar.	  Einnig	  má	  sjá	  að	  nemendur	  leiti	  í	  orðaforða	  

sínum	  til	  þess	  að	  útskýra	  ólík	  atriði.	  Það	  vekur	  athygli	  að	  nemendur	  geri	  ekki	  

tengingar	  á	  milli	  talaðs	  máls	  og	  skrifaðs	  og	  virðast	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  koma	  

hugsunum	  sínum	  á	  blað.	  Líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  gæti	  þetta	  stafað	  af	  því	  að	  

nemendur	  eru	  óvanir	  slíkum	  vinnubrögðum,	  auk	  þess	  sem	  þeim	  gæti	  fundist	  að	  þeir	  

þyrftu	  að	  vera	  formlegri	  í	  skrifum	  en	  tali.	  	  

	  

4.3	  Létt	  er	  skemmtilegt	  
Það	  virtist	  vera	  almennt	  viðhorf	  meðal	  nemenda	  að	  það	  sem	  er	  létt	  sé	  skemmtilegt	  

og	  að	  því	  færri	  dæmi	  sem	  þeir	  þurfi	  að	  gera,	  því	  betra.	  Í	  upphafi	  og	  lok	  hverrar	  

kennslustundar	  ræddi	  rannsakandi	  við	  nemendur	  um	  það	  sem	  þeir	  höfðu	  verið	  að	  

gera	  í	  tímunum,	  almennt	  um	  stærðfræði	  og	  námið.	  Í	  upphafi	  fyrsta	  tímans	  rigndi	  yfir	  

rannsakandann	  þökkum	  frá	  nemendum,	  sem	  voru	  þakklátir	  fyrir	  að	  fá	  að	  sleppa	  úr	  
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öðrum	  tíma	  á	  meðan	  þeir	  voru	  með	  honum.	  Flestum	  fannst	  einnig	  gaman	  að	  fá	  að	  

koma	  og	  læra	  stærðfræði	  í	  næði	  í	  fámennum	  hópi.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Hvernig	  fannst	  ykkur	  að	  koma	  í	  þessa	  tíma."	  	  	  

Tinna:	  ,,Það	  var	  gaman	  því	  við	  vorum	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt"	  	  

Þórhildur:	  ,,Og	  við	  þurftum	  ekki	  að	  mæta	  í	  hina	  tímanna	  á	  meðan."	  	  

Tinna:	  ,,Það	  er	  líka	  bara	  miklu	  skemmtilegra	  að	  vera	  svona	  fáir	  í	  stærðfræði,	  þá	  er	  líka	  

bara	  miklu	  meira	  næði."	  	  

Helga:	  ,,Já	  það	  er	  líka	  gaman	  að	  vera	  með	  þér."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Finnst	  ykkur	  betra	  að	  læra	  þegar	  það	  eru	  fáir?"	  	  

Allir	  eru	  sammála	  því	  

Rannsakandi:	  ,,Af	  hverju?"	  

Tinna:	  ,,Það	  eru	  bara	  alltaf	  svo	  mikil	  læti	  í	  strákunum	  og	  þeir	  eru	  alltaf	  að	  trufla	  og	  

hoppa	  á	  borðum."	  

	  

Ástæðurnar	  fyrir	  því	  að	  nemendum	  finnst	  ekki	  gaman	  í	  stærðfræði	  virtust	  vera	  

utanaðkomandi.	  Nemendur	  bentu	  á	  að	  það	  væri	  meira	  næði	  þegar	  það	  væru	  fáir,	  

auk	  þess	  að	  þá	  fengju	  þeir	  meiri	  hjálp	  frá	  kennara	  þegar	  þeir	  lentu	  í	  erfiðleikum.	  Það	  

var	  því	  ekki	  það	  að	  verkefnin	  væru	  of	  erfið	  heldur	  skipulagið	  í	  kringum	  

kennslustundirnar.	  Samt	  sem	  áður	  sögðu	  nemendur	  og	  voru	  harðir	  á	  því	  að	  allt	  sem	  

væri	  létt	  væri	  skemmtilegt.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,En	  hvernig	  fannst	  ykkur	  það	  sem	  við	  vorum	  að	  gera?"	  	  

Páll:	  ,,Það	  var	  gaman	  af	  því	  að	  vorum	  ekki	  að	  hugsa	  við	  vorum	  bara	  meira	  að	  gera	  en	  

ekki	  hugsa,	  eins	  og	  í	  stærðfræði	  þá	  er	  maður	  alltaf	  að	  hugsa	  og	  það	  er	  leiðinlegt."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Þurftu	  þið	  þá	  ekkert	  að	  hugsa?"	  

Páll:	  ,,	  Jú,	  en	  ekki	  bara	  hugsa	  líka	  að	  gera	  eitthvað	  á	  meðan."	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Hvað	  finnst	  ykkur	  skemmtilegast	  í	  stærðfræði?"	  	  

Tinna:	  ,,Að	  plúsa."	  

Björk:	  ,,Já	  að	  plúsa."	  	  

Þórhildur:	  ,,Já	  því	  það	  er	  léttast."	  	  
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Helga	  flettir	  kennslubókinni	  og	  bendir	  á	  kaflann	  um	  rúmfræði:	  ,,Mér	  fannst	  þessi	  

skemmtilegastur."	  	  

Björk:	  ,,Mér	  fannst	  hann	  leiðinlegur."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Já,	  af	  hverju	  fannst	  þér	  hann	  skemmtilegur	  Helga?"	  

Helga:	  ,,Ég	  veit	  það	  ekki,	  mér	  fannst	  hann	  bara	  léttur."	  	  

Tinna:	  ,,Henni	  fannst	  hann	  skemmtilegur	  því	  þá	  fékk	  hún	  að	  teikna	  og	  hún	  er	  svo	  góð	  

í	  því."	  	  

Helga:	  ,,Nei,	  maður	  er	  ekkert	  teikna	  bara	  teikna	  einhver	  strik	  með	  reglustiku."	  

Tinna:	  ,,Stærðfræði	  er	  allavega	  ekki	  skemmtileg	  þegar	  hún	  er	  erfið."	  

Helga:	  ,,Allavega	  eitthvað	  sem	  maður	  kann."	  	  

	  

Túlka	  má	  orð	  nemenda	  þannig	  að	  þegar	  þeir	  nái	  að	  sökkva	  sér	  niður	  í	  verkefni	  og	  

gleyma	  sér	  í	  þeim,	  skemmti	  þeir	  sér.	  Líkt	  og	  Páll	  bendir	  á	  í	  samtalinu	  hér	  að	  ofan	  það	  

var	  skemmtilegt	  þegar	  nemendur	  voru	  meira	  að	  gera,	  en	  ekki	  að	  hugsa.	  Einnig	  má	  sjá	  

að	  nemendum	  finnst	  gaman	  þegar	  þeir	  fást	  við	  eitthvað	  sem	  þeir	  hafa	  náð	  tökum	  á	  

og	  kunna.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Við	  gerum	  nú	  oft	  ólíka	  hluti	  í	  stærðfræði,	  hvað	  finnst	  ykkur	  

skemmtilegast	  í	  henni?"	  

Páll:	  ,,Flatarmál,	  það	  og	  margföldun"	  

Garðar:	  ,,Já	  flatarmál	  og	  ummál"	  

Ari:	  ,,Að	  plúsa,	  því	  það	  er	  svo	  létt"	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Mér	  finnst	  námundun	  skemmtilegust"	  

Páll:	  ,,Hvað	  er	  námundun,	  já	  er	  það	  ekki	  komma	  eitthvað?"	  

Garðar:	  ,,Nei	  ef	  þú	  ert	  með	  fjóra	  þá	  námundast	  það	  upp	  í	  fimm,	  eða	  nei	  ef	  þú	  ert	  

með	  4.5	  þá	  námundast	  það	  upp	  í	  fimm."	  

Rannsakandi:	  ,,Það	  fer	  eftir	  hverju	  er	  verið	  að	  námunda	  að."	  

Vilhjálmur:	  ,,Það	  er	  svo	  easy	  að	  námunda."	  

Páll	  skiptir	  um	  umræðuefni:	  ,,Mér	  finnst	  líka	  núll	  komma	  eitthvað	  og	  svoleiðis	  

skemmtilegt."	  



	  58	  

Rannsakandi:	  ,,Já	  almenn	  brot	  og	  tugabrot."	  	  

Rannsakand:	  ,,Þannig	  þið	  eruð	  eiginlega	  að	  segja	  það	  að	  það	  sem	  er	  létt	  er	  

skemmtilegt."	  	  

Flestir	  taka	  undir	  þetta	  nema	  Páll.	  

Páll:	  ,,Nei	  stærðfræði	  er	  bara	  ekki	  skemmtileg,	  en	  það	  sem	  er	  skemmtilegast	  í	  

stærðfræði	  er	  það	  sem	  er	  létt."	  

	  

Þrátt	  fyrir	  þessa	  athugasemd	  Páls,	  virtist	  stærðfræðin	  liggja	  ágætlega	  fyrir	  honum	  og	  

var	  hann	  sá	  í	  sínum	  hópi	  sem	  var	  yfirleitt	  fljótastur	  að	  koma	  með	  lausnir.	  Það	  má	  því	  

segja	  að	  erfitt	  sé	  að	  fá	  nemendur	  til	  að	  skipta	  um	  skoðun	  þegar	  hún	  er	  svo	  

fastmótuð.	  Flestir	  nemendur	  voru	  sammála	  um	  að	  það	  hefði	  verið	  gaman	  að	  koma	  í	  

kennslustundirnar	  hjá	  rannsakandanum	  og	  nefndu	  að	  helstu	  ástæðurnar	  væru	  

aðstæðurnar	  og	  umhverfið.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,En	  hvernig	  fannst	  ykkur	  af	  koma	  hingað?"	  

Allir	  í	  kór:	  ,,Gaman"	  

Ari:	  ,,Það	  var	  gaman	  því	  hér	  megum	  við	  mala	  og	  tala	  og	  gera	  hvað	  sem	  við	  viljum	  og	  

við	  þurfum	  ekki	  að	  gera	  of	  mikið."	  

Páll:	  ,,Ekki	  fara.	  Getur	  þú	  komið	  aftur	  og	  unnið	  hér?"	  

Rannsakandi:	  ,,Fannst	  ykkur	  gaman	  hér	  af	  því	  þið	  þurftuð	  ekki	  að	  gera	  of	  mikið."	  

Páll:	  ,,Já	  og	  það	  var	  bara	  skemmtilegt	  og	  þú	  ert,	  við	  þurfum	  meiri	  kennara	  sem	  eru	  

svona."	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Mér	  fannst	  bara	  mjög	  skemmtilegt	  af	  því	  að	  lærum	  meira	  og	  nýtum	  

tímann	  betur	  hérna	  heldur	  en	  í	  stærðfræði."	  

Karl:	  ,,Mjög	  gaman	  af	  því	  að	  við	  þurfum	  ekki	  að	  gera	  mörg	  dæmi."	  

Rannsakandi:	  ,,Finnst	  ykkur	  þessir	  tímar	  hafa	  breytt	  eitthvað	  viðhorfi	  ykkar	  til	  

stærðfræði?"	  

Páll	  og	  Garðar	  án	  þess	  að	  hugsa:	  ,,Já"	  

Vilhjálmur:	  ,,Já	  pínku,	  af	  því	  að	  það	  er	  létt	  en	  við	  vorum	  að	  læra	  eitthvað."	  

Ari:	  ,,Þegar	  maður	  þarf	  ekki	  að	  gera	  60	  dæmi	  og	  hefur	  bara	  viku	  til	  að	  klára	  það	  þá	  er	  

það	  skemmtilegt."	  
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Nemendur	  voru	  því	  flestir	  jákvæðir	  í	  garð	  rannsóknarinnar	  og	  fannst	  fyrirkomulagið	  

fáir	  nemendur	  með	  kennara	  gott.	  Þar	  að	  auki	  fannst	  þeim	  gott	  að	  hafa	  ákveðið	  frelsi	  

til	  að	  velta	  hlutunum	  fyrir	  sér	  og	  ræða	  saman	  án	  þess	  að	  vera	  undir	  þeirri	  pressu	  að	  

klára	  ákveðinn	  dæmafjölda.	  Það	  sem	  fram	  kom	  í	  dæmunum	  hér,	  er	  að	  nemendur	  

hafa	  áhuga	  á	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt	  jafn	  vel	  í	  nýjum	  aðstæðum	  líkt	  og	  í	  rannsókninni.	  

Einnig	  finnst	  þeim	  gaman	  þegar	  þeir	  fá	  að	  gera	  í	  stað	  þess	  að	  hugsa.	  Það	  var	  þó	  

ýmislegt	  fleira	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  að	  nemendur	  höfðu	  ánægju	  á	  þessum	  

kennslustundum,	  líkt	  og	  að	  sleppa	  öðrum	  kennslustundum	  á	  meðan	  og	  tengsl	  þeirra	  

við	  rannskanda.	  	  

	  

4.4	  Félagsstærðfræðileg	  viðmið	  
Hefðbundinn	  stærðfræðitími	  hjá	  nemendunum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  er	  með	  

því	  móti	  að	  nemendur	  sitja	  hver	  í	  sínu	  sæti	  og	  vinna	  verkefni	  úr	  kennslubók.	  Þeir	  

vinna	  yfirleitt	  einir	  síns	  liðs	  og	  vinna	  að	  því	  að	  klára	  ákveðna	  áætlun.	  Kennarar	  leggja	  

inn	  efnið	  með	  innlögn	  á	  töfluna	  og	  ganga	  svo	  á	  milli	  og	  hjálpa	  þeim	  sem	  þurfa.	  Þetta	  

veit	  rannsakandi	  af	  eigin	  raun	  þar	  sem	  hann	  var	  kennaranemi	  hjá	  bekknum	  önnina	  

áður,	  einnig	  kom	  þetta	  fram	  hjá	  nemendum	  á	  tali	  við	  rannsakanda.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Hvað	  finnst	  ykkur	  almennt	  um	  stærðfræði?"	  	  

Tinna:	  ,,Mér	  finnst	  það	  leiðinlegt	  því	  við	  megum	  eiginlega	  aldrei	  sitja	  með	  vinum	  

okkur	  og	  þurfum	  bara	  að	  sitja	  með	  einhverjum	  öðrum	  og	  megum	  eiginlega	  aldrei	  

vinna	  saman."	  	  

Þórhildur:	  ,,Já	  og	  kennarinn	  er	  svo	  oft	  pirraður."	  	  

Tinna:	  ,,Síðan	  er	  líka	  bara	  alltaf	  eitthvað	  að	  kenna	  upp	  á	  töflu	  þegar	  við	  erum	  að	  drífa	  

okkur	  að	  reyna	  að	  klára	  áætlunina."	  	  

Björk:	  ,,Já	  og	  þá	  þurfum	  við	  að	  gera	  ótrúlega	  mikið	  heima."	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Af	  hverju	  er	  leiðinlegt	  í	  stærðfræði?"	  

Ari:	  ,,Af	  því	  að	  við	  þurfum	  að	  sitja	  og	  megum	  ekki	  tala	  og	  þurfum	  að	  gera	  alls	  konar	  

sem	  við	  viljum	  ekki."	  

Vilhjálmur:	  ,,Já	  kennarinn	  er	  líka	  á	  móti	  því	  að	  ég	  og	  Halli	  (vinur	  í	  bekknum)	  sitjum	  
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saman.	  Hann	  er	  ótrúlega	  á	  móti	  því."	  

Rannsakandi:	  ,,Já	  ok,	  en	  væri	  skemmtilegra	  ef	  þið	  Halli	  fengjuð	  að	  sitja	  saman?"	  

Vilhjálmur:	  ,,Já!"	  

Garðar:	  ,,Það	  eru	  líka	  bara	  alltof	  langar	  áætlanir,	  og	  þær	  eru	  líka	  bara	  erfiðar."	  Hinir	  

taka	  undir	  	  

Ari:	  ,,Já	  það	  eru	  alveg	  20	  dæmi	  eða	  eitthvað."	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Örugglega	  miklu	  meiri."	  

Páll:	  ,,Já	  og	  svo	  fáir	  kennarar	  til	  að	  hjálpa.	  Maður	  þarf	  oft	  að	  bíða	  í	  svona	  tíu	  

mínútur."	  

Vilhjálmur:	  ,,Já	  svo	  þarf	  maður	  að	  eyða	  persónulega	  tímanum	  okkar,	  þegar	  við	  erum	  

ekki	  í	  skólanum	  til	  þess	  að	  læra	  heima."	  	  

	  

Ari	  benti	  einnig	  á	  að	  það	  væri	  gaman	  að	  læra,	  en	  strangar	  reglur	  og	  umfang	  

verkefnanna	  minnkuðu	  áhuga	  hans.	  Þetta	  má	  jafn	  vel	  túlka	  á	  þann	  hátt	  að	  

nemendum	  leiðist	  það	  sem	  þeir	  eru	  skyldaðir	  til	  að	  gera.	  Það	  er	  einnig	  áhugavert	  að	  

velta	  fyrir	  sér	  viðhorfi	  Vilhjálms	  um	  að	  verja	  persónulegum	  tíma	  sínum	  í	  að	  læra	  

heima.	  Það	  virist	  vera	  að	  hann	  telji	  að	  námi	  eigi	  aðeins	  að	  vera	  sinnt	  á	  skólatíma	  og	  

telur	  það	  brot	  á	  rétti	  sínum	  að	  setja	  fyrir	  heimanám.	  Hin	  félagslegu	  viðmiðin	  eru	  því	  

eflaust	  þannig	  hjá	  þessum	  nemendum.	  	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,En	  hvernig	  finnst	  ykkur	  efnið?"	  

Ari:	  ,,Að	  læra	  er	  kúl	  en	  það	  er	  samt	  ógeðslega	  leiðinlegt."	  

Rannsakandi:	  ,,En	  ef	  þið	  hugsið	  um	  efnið	  það	  sem	  þið	  eruð	  að	  læra.	  Hvað	  finnst	  

ykkur	  um	  það?"	  

Ari:	  ,,Það	  er	  alveg	  gaman	  að	  læra	  það	  eru	  bara	  svo	  strangar	  reglur	  og	  við	  þurfum	  að	  

gera	  svo	  mikið."	  

Rannsakandi:	  ,,Þannig	  að	  þér	  finnst	  reglurnar	  gera	  stærðfræði	  leiðinlega?"	  	  

Ari:	  ,,Já	  og	  við	  þurfum	  að	  gera	  svo	  mikið	  í	  hverjum	  einasta	  tíma."	  

Vilhjálmur:	  ,,Kennarinn	  er	  líka	  á	  móti	  mér	  og	  Halla."	  

	  

Í	  samtalinu	  hér	  að	  ofan	  höfðu	  nemendur	  lagt	  mikla	  áherslu	  á	  að	  það	  væri	  leiðinlegt	  í	  

stærðfræði	  og	  tengdu	  flestir	  það	  við	  fyrirkomulag	  kennslustundanna.	  Það	  má	  því	  
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segja	  að	  nemendur	  hafi	  ekki	  verið	  í	  venjulegum	  aðstæðum	  í	  rannsókninni.	  Fyrir	  það	  

fyrsta	  voru	  nemendur	  aðeins	  fimm	  í	  hvorum	  hóp,	  áherslan	  var	  ekki	  á	  kennslubækur	  

og	  mikið	  var	  um	  umræðu.	  Einnig	  fannst	  nemendum	  gaman	  að	  fá	  að	  verja	  tíma	  með	  

rannsakanda.	  Það	  er	  því	  ákveðið	  verkefni	  að	  breyta	  þeim	  félagsstærðfræðilegu	  

viðmiðum	  og	  reyna	  að	  breyta	  því	  viðmiði	  að	  markmiðið	  sé	  ekki	  að	  klára	  eins	  mörg	  

dæmi	  og	  hægt	  er	  í	  einni	  kennslustund	  heldur	  að	  auka	  skilning	  nemenda.	  

	  

Björk:	  ,,Er	  þetta	  síðasti	  tíminn?"	  	  

Tinna:	  ,,Nei!,	  Getur	  þú	  ekki	  komið	  og	  kennt	  okkur	  í	  8.bekk	  á	  næsta	  ári.	  Þú	  getur	  sagt	  

við	  skólastjórann	  að	  þú	  viljir	  kenna	  okkur	  á	  næsta	  ári."	  

	  

Páll:	  ,,Ekki	  fara.	  Getur	  þú	  komið	  aftur	  og	  unnið	  hér"	  

	  

Líkt	  og	  aðstæður	  og	  fyrirkomulag	  kennslustunda	  geta	  haft	  þau	  áhrif	  á	  nemendur	  að	  

þeim	  leiðist	  stærðfræði	  hlýtur	  þessu	  einnig	  að	  vera	  öfugt	  farið	  og	  velta	  því	  upp	  hvort	  

ástæðurnar	  fyrir	  því	  að	  nemendum	  fannst	  skemmtilegt	  væri	  vegna	  breyttra	  

aðstæðna.	  Nemendur	  voru	  aldrei	  eins	  spenntir	  og	  þegar	  rannsakandi	  tók	  upp	  ost	  og	  

fór	  að	  velta	  fyrir	  sér	  lögun	  hans.	  Áður	  en	  rannsakandi	  náði	  þó	  að	  bera	  fram	  

viðfangsefnið	  hafði	  hann	  fengið	  margar	  spurningar	  hvort	  nemendur	  mættu	  borða	  

ostinn.	  Eftir	  að	  hafa	  skorið	  ostinn	  þvers	  og	  kruss	  og	  nemendur	  velt	  fyrir	  sér	  formi	  

ostsins	  fengu	  þeir	  að	  gæða	  sér	  á	  honum	  með	  kexi.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Hvernig	  fannst	  ykkur	  í	  dag?"	  	  

Allir	  í	  kór:	  ,,Gaman."	  

Rannsakandi:	  ,,Af	  hverju?"	  

Vilhjálmur:	  ,,Því	  það	  er	  gaman	  að	  fá	  ost.	  Ég	  held	  að	  þú	  þurfir	  að	  gera	  fleiri	  

rannsóknir."	  	  

Páll:	  ,,Getur	  þú	  feilað	  svo	  þú	  þurfir	  að	  koma	  og	  gera	  þetta	  aftur?"	  

	  	  

Rannsakandi:	  ,,Hvernig	  fannst	  ykkur	  að	  koma	  til	  mín	  í	  síðustu	  viku?"	  

Helga:	  ,,Mjög	  gaman."	  

Tinna:	  ,,Bara	  fínt."	  
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Þórhildur:	  ,,Ágætt."	  

Rannsakandi:	  ,,Lærðuð	  þið	  eitthvað	  nýtt?"	  	  

Flestir	  svara	  játandi.	  

Björk:	  ,,Það	  var	  mjög	  gaman	  að	  borða	  kex."	  

Rannsakandi:	  ,,Hvað	  var	  skemmtilegast?"	  

Tinna:	  ,,Osturinn"	  

Helga:	  ,,Að	  skera	  ostinn."	  

Rannsakandi:	  ,,Hafið	  þið	  gert	  eitthvað	  svona	  í	  stærðfræði	  áður?"	  	  

Nemendur	  svara	  neitandi.	  	  

	  

Líkt	  og	  sjá	  má	  voru	  nemendur	  spenntir	  yfir	  því	  að	  gera	  eitthvað	  nýtt	  og	  óvanalegt.	  

Einnig	  var	  hinu	  hefðbundna	  kennsluformi	  ögrað	  og	  félagslegu	  viðmiðin	  í	  

rannsókninni	  breyttust.	  Í	  kennslustundum	  á	  eftir	  þeirri	  með	  ostinum	  voru	  nemendur	  

því	  gjarnir	  á	  að	  spyrja	  hvort	  þeir	  fengu	  ekki	  eitthvað	  ætt	  aftur.	  	  

	  

Helga:	  ,,Ég	  hefði	  sko	  alveg	  verið	  til	  í	  köku."	  	  

	  

	   Hóparnir	  tveir	  voru	  ólíkir	  og	  má	  ekki	  aðeins	  rekja	  það	  til	  þess	  að	  þeir	  voru	  

kynjaskiptir	  heldur	  stuðluðu	  einstaklingarnir	  að	  ólíkri	  menningu	  innan	  hópanna.	  Í	  

stelpuhópnum	  var	  meiri	  hefð	  fyrir	  samvinnu	  og	  voru	  stelpurnar	  gjarnar	  á	  að	  aðstoða	  

hvor	  aðra	  og	  leituðust	  við	  að	  vinna	  saman.	  Dæmi	  um	  þetta	  má	  sjá	  þegar	  stelpurnar	  

unnu	  saman	  að	  því	  að	  mynda	  hringi	  úr	  ólíkum	  hlutum	  á	  meðan	  strákarnir	  skiptu	  sér	  

upp	  og	  hver	  vann	  í	  sínu	  horni.	  Í	  kennslustundinni	  þar	  sem	  fjallað	  var	  um	  

marghyrninga	  unnu	  stelpurnar	  einnig	  saman	  að	  því	  að	  reyna	  að	  gera	  fótbolta	  úr	  

kubbum,	  ekki	  er	  þó	  hægt	  að	  bera	  það	  saman	  við	  strákahópinn	  þar	  sem	  ekki	  gafst	  tími	  

í	  það	  verkefni	  þar.	  Stelpurnar	  aðstoðuðu	  líka	  hvort	  aðra	  og	  voru	  ekki	  endilega	  að	  

bíða	  eftir	  að	  rannsakandi	  tæki	  það	  að	  sér.	  	  

	   Líkt	  og	  fram	  kom	  í	  þemanu	  ,,létt	  og	  skemmtilegt"	  finnst	  nemendum	  gaman	  að	  

læra	  eitthvað	  nýtt	  og	  að	  koma	  í	  nýjar	  aðstæður.	  Í	  þessari	  rannsókn	  upplifðu	  

nemendur	  kennslustundir	  í	  stærðfræði	  á	  nýjan	  hátt	  sem	  þeim	  fannst	  auðsýnilega	  

spennandi.	  Einnig	  var	  hinni	  hefðbundnu	  kennslustund	  ögrað	  þar	  sem	  nemendur	  

unnu	  ekki	  eftir	  áætlun	  í	  vinnubók	  og	  rannsakandi	  sem	  var	  einnig	  kennari	  átti	  samtal	  
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við	  nemendur	  um	  efnið.	  Auk	  þess	  sem	  nemendur	  nutu	  þessa	  fyrirkomulags,	  upplifðu	  

þeir	  spennu.	  Þeir	  fengu	  að	  gera	  hluti	  í	  höndunum	  og	  fyrirkomulagið	  braut	  heldur	  

betur	  þann	  hefðbundna	  ramma	  þegar	  nemendur	  unnu	  með	  ost	  og	  fengu	  að	  lokum	  

að	  borða	  hann.	  Ekki	  er	  þó	  hægt	  að	  alhæfa	  að	  nemendur	  fái	  aldrei	  að	  gera	  neitt	  í	  

höndunum	  í	  venjulegum	  stærðfræðitímum	  þó	  svo	  að	  venjan	  sé	  yfirleitt	  einhæf	  

vinnubókarvinna.	  	  	  

	  

4.5	  Rannsóknarnálgun	  
Í	  ákveðnum	  verkefnum	  náðu	  nemendur	  að	  sökkva	  sér	  í	  verkefnin	  og	  virkilega	  velta	  

hlutunum	  fyrir	  sér	  og	  voru	  rannsakandi.	  Dæmi	  um	  þetta	  mátti	  sjá	  þegar	  nemendur	  

fengu	  það	  verkefni	  að	  búa	  til	  hringi	  úr	  ólíkum	  hlutum.	  Verkefnið	  reyndist	  ekki	  eins	  

auðvelt	  og	  það	  virtist	  í	  fyrstu.	  Samvinna	  og	  ígrundun	  voru	  þess	  valdandi	  að	  það	  tókst	  

hjá	  öðrum	  hópnum.	  Helga	  og	  Anna	  reyndu	  að	  búa	  til	  einn	  stóran	  hring	  úr	  langri	  

snúru.	  Þegar	  verkefnið	  reyndist	  vandasamt	  fengu	  þær	  þá	  hugmynd	  að	  mynda	  tvo	  

hringi	  úr	  snúrunni	  og	  hafa	  hana	  eins	  og	  átta	  í	  laginu.	  Helga	  lagði	  mikla	  hugsun	  í	  verkið	  

og	  prófaði	  ýmsar	  leiðir	  á	  meðan	  hinar	  fylgdust	  með.	  	  

	  

Rannsakandi:	  ,,Getur	  þú	  reynt	  að	  hafa	  snúruna	  þannig	  að	  hún	  sé	  alveg	  hringur,	  eftir	  

stærðfræðilegri	  skilgreiningu?"	  	  

Helga:	  ,,Ég	  get	  reynt	  það."	  

Tinna	  kemur	  og	  hjálpar.	  

Tinna:	  ,,Ég	  vildi	  að	  það	  væri	  svona	  ein	  stór	  rúlla	  hérna	  sem	  við	  gætum	  vafið	  snúrunni	  

utan	  um."	  

Eftir	  nokkra	  stund	  höfðu	  Tinna	  og	  Helga	  náð	  að	  gera	  tvo	  þokkalega	  hringi	  úr	  

snúrunni.	  	  

Rannsakandi:	  ,,Hvernig	  getum	  við	  mælt	  hvort	  þetta	  sé	  hringur?"	  	  

Helga:	  ,,Með	  stóru	  reglustikunni."	  	  

	  

Helga	  náði	  þá	  í	  stóra	  reglustiku	  sem	  er	  einn	  metri	  á	  lengd,	  en	  slíka	  reglustiku	  má	  

finna	  í	  mörgum	  hefðbundnum	  kennslustofum.	  Eftir	  að	  hafa	  hafa	  mælt	  þvermál	  

hringsins	  á	  ólíkum	  stöðum,	  kom	  upp	  sú	  hugmynd	  að	  halda	  miðju	  reglustikunnar	  á	  
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sama	  stað	  og	  snúa	  henni	  og	  athuga	  þannig	  hvort	  þvermálið	  væri	  alls	  staðar	  það	  

sama.	  Stelpurnar	  í	  hópnum	  skiptust	  á	  hugmyndum	  og	  Anna	  benti	  á	  að	  reglustikan	  

þyrfti	  að	  vera	  á	  miðjunni	  allan	  tímann.	  Nemendur	  voru	  því	  mjög	  sáttir	  þegar	  þeir	  

snúran	  tók	  loks	  á	  sig	  mynd	  hrings.	  	  

	   Nemendur	  voru	  einnig	  rannsakandi	  í	  kennslustundinni	  um	  horn	  þegar	  þeir	  

veltu	  fyrir	  sér	  ólíkum	  hornum	  sem	  myndast	  á	  klukkuskífu.	  Rannsakandi	  spurði	  

nemendur	  hvað	  klukkan	  væri	  þegar	  hún	  væri	  90	  gráður.	  Nemendur	  voru	  fljótir	  að	  

svara	  því	  auðsjáanlega,	  til	  dæmis	  þegar	  klukkan	  er	  þrjú	  og	  níu.	  Þegar	  rannsakandi	  

spurði	  hvort	  möguleikarnir	  væru	  fleiri	  en	  þegar	  annar	  vísirinn	  vísar	  upp	  eða	  niður	  var	  

ekki	  mikið	  um	  svör	  í	  öðrum	  hópnum,	  fyrr	  en	  nemendur	  skoðuðu	  klukkuna	  nánar	  og	  

komust	  þá	  að	  hægt	  væri	  að	  mynda	  90	  gráðu	  horn	  út	  frá	  öllum	  tölum	  klukkunnar.	  	  

	   Í	  kennslustundinni	  um	  marghyrninga	  fengu	  nemendur	  það	  verkefni	  að	  finna	  

út	  hve	  margir	  sex-‐	  og	  fimmhyrningar	  væru	  á	  fótbolta.	  Í	  upphafi	  höfðu	  þeir	  aðeins	  

mynd	  af	  fótbolta,	  en	  það	  reyndist	  erfitt	  að	  telja	  marghyrninganna	  út	  frá	  henni.	  Þegar	  

rannsakandi	  dró	  fram	  kubba	  sem	  voru	  á	  formi	  ólíkra	  marghyrninga	  voru	  nemendur	  

ekki	  lengi	  að	  grípa	  þá	  og	  hófu	  að	  gera	  fótbolta	  úr	  kubbunum.	  Kubbarnir	  voru	  þó	  ekki	  

nægilega	  margir	  og	  hafði	  enginn	  þeirra	  lögun	  sexhyrnings,	  svo	  nemendur	  þurftu	  að	  

mynda	  sexhyrning	  úr	  þríhyrningum.	  Þegar	  rannsakandi	  náði	  í	  fótbolta	  fékk	  hann	  ekki	  

mikla	  athygli	  frá	  nemendum	  þar	  sem	  þeir	  voru	  niðursokknir	  í	  kubbana.	  Helga	  tók	  þó	  

við	  boltanum	  og	  taldi	  alla	  marghyrningana.	  	  

	   	  

	  

Helga:	  ,,Ég	  held	  þeir	  séu	  32."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Sexhyrningar?"	  	  

Helga:	  ,,Nei	  í	  heildina."	  

	  

Svo	  fór	  hún	  aftur	  að	  vinna	  í	  kubbunum,	  þrátt	  fyrir	  að	  það	  væri	  mun	  auðveldari	  leið	  að	  

telja	  marghyrningana	  á	  boltanum.	  Nemendur	  voru	  einbeittir	  í	  kubbunum	  og	  

mótmæltu	  þegar	  fara	  átti	  í	  annað.	  	  

	   Nemendur	  tileinkuðu	  sér	  rannsóknarnálgun	  í	  þessum	  dæmum	  sem	  nefnd	  eru	  

hér	  að	  framan.	  Að	  vissu	  leyti	  er	  þetta	  vísbending	  um	  áhuga	  og	  að	  nemendur	  vilji	  vita	  

meira.	  Hér	  má	  einnig	  sjá	  að	  einfaldasta	  leiðin	  er	  ekki	  alltaf	  sú	  skemmtilegasta	  líkt	  og	  
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nemendur	  vildu	  meina	  og	  kemur	  fram	  í	  þemanu	  ,,létt	  er	  skemmtilegt"	  Þetta	  kemur	  til	  

dæmis	  skýrt	  fram	  þegar	  nemendur	  velja	  að	  setja	  saman	  eigin	  fótbolta	  úr	  kubbum	  í	  

stað	  þess	  að	  telja	  marghyrninganna	  á	  raunverulegum	  fótbolta.	  	  	  

	  

4.6	  Verðug	  verkefni	  
Verkefni	  kennslustundanna	  voru	  valin	  og	  skipulögð	  út	  frá	  sex	  hugmyndum	  Boaler	  

(2016)	  um	  hvað	  góð	  verkefni	  séu	  og	  hugmyndum	  Smith	  og	  Stein	  (2011)	  um	  hvað	  

einkennir	  verkefni	  með	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur	  og	  markmiðasetningu.	  Í	  kafla	  um	  

framkvæmd	  rannsóknarinnar	  komu	  fram	  þau	  námsmarkmið	  sem	  rannsakandi	  setti	  

fyrir	  hverja	  kennslustund.	  Smith	  og	  Stein	  (2011)	  segja	  frá	  því	  að	  verkefnin	  verði	  að	  

vera	  þannig	  að	  kennarar	  geti	  hjálpað	  nemendum	  að	  ná	  þeim	  og	  að	  þau	  þurfi	  að	  vera	  

skýr.	  Til	  þess	  að	  ná	  þeim	  markmiðum	  sem	  rannsakandi	  setti,	  skipulagði	  hann	  verkefni	  

sem	  áttu	  að	  styðja	  við	  að	  nemendur	  náðu	  markmiðunum.	  Kannski	  hefði	  þó	  verið	  

betra	  að	  skýra	  nemendum	  frá	  þeim	  markmiðum	  sem	  sett	  voru.	  Rannsakandi	  gerði	  

þeim	  aðeins	  viðvart	  um	  umfjöllunarefni	  hverrar	  kennslustundar	  en	  sagði	  ekki	  frá	  

eiginlegum	  námsmarkmiðum.	  Nemendur	  hefðu	  þá	  jafnvel	  verið	  meðvitaðari	  um	  til	  

hvers	  var	  ætlast	  af	  þeim	  og	  hverju	  var	  ætlað	  að	  ná	  fram.	  	  

	   Til	  þess	  að	  ná	  þeim	  markmiðum	  sem	  sett	  voru,	  lagði	  rannsakandi	  fram	  

verkefni	  sem	  hann	  hafði	  skipulagt	  með	  tilliti	  til	  hugmynda	  Boaler	  (2016)	  um	  verðug	  

verkefni.	  Fyrsta	  hugmynd	  Boaler	  (2016)	  fjallar	  um	  að	  opna	  verkefni	  svo	  hægt	  sé	  að	  

nota	  mismunandi	  framsetningu,	  aðferðir	  og	  fara	  mismunandi	  leiðir	  til	  að	  leysa	  

verkefnið.	  Þar	  sem	  rannsakandi	  vissi	  af	  fyrri	  reynslu	  að	  nemendur	  studdust	  mikið	  við	  

vinnubækur	  og	  töflukennslu	  í	  stærðfræðinámi	  sínu	  reyndi	  hann	  að	  nálgast	  verkefnin	  

öðruvísi.	  Dæmi	  um	  þetta	  mátti	  til	  dæmis	  sjá	  í	  kennslustundinni	  þar	  sem	  fjallað	  var	  

um	  horn	  og	  rannsakandi	  notaði	  míkadópinna	  til	  þess	  að	  mynda	  ólík	  horn	  og	  

umræður	  spunnust	  út	  frá	  því.	  Það	  verkefni	  sem	  bauð	  upp	  á	  hvað	  fjölbreyttasta	  

framsetningu	  af	  hálfu	  nemenda	  var	  verkefni	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  mynda	  hringi	  

úr	  ólíkum	  hlutum.	  Hér	  gátu	  nemendur	  myndað	  hringi	  eftir	  eigin	  leiðum	  með	  ólíkum	  

hlutum	  og	  gerði	  það	  framsetninguna	  því	  fjölbreytta.	  Nemendur	  höfðu	  þó	  mikil	  áhrif	  

hvor	  á	  annan	  og	  þegar	  einn	  nemandi	  byrjaði	  að	  gera	  hlutina	  á	  ákveðinn	  hátt	  gerðu	  

aðrir	  það	  líka.	  	  
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	   Nemendum	  var	  einnig	  frjálst	  að	  velja	  leiðir	  til	  þess	  að	  finna	  út	  fjölda	  fimm-‐	  og	  

sexhyrninga	  á	  fótbolta.	  Nemendur	  gátu	  notað	  kubba	  til	  þess	  að	  mynda	  fótbolta,	  

horfðu	  á	  mynd	  af	  fótbolta	  og	  raunverulegan	  fótbolta.	  Þó	  svo	  að	  verkefnið	  sem	  fólst	  í	  

að	  teikna	  íslenska	  fánann	  í	  réttum	  hlutföllum	  hafi	  verið	  heldur	  lokað	  fengu	  

nemendur	  samt	  sem	  áður	  val	  um	  framsetningu	  þar	  sem	  eina	  skilyrðið	  var	  að	  fáninn	  

væri	  í	  réttum	  hlutföllum	  og	  gátu	  nemendur	  því	  valið	  hvaða	  stærð	  þeir	  notuðu.	  	  

	   Þó	  svo	  að	  verkefnin	  hafi	  ekki	  öll	  boðið	  upp	  á	  fjölbreytta	  framsetningu	  fengust	  

nemendur	  við	  fjölbreytt	  verkefni.	  Hugmyndir	  rannsakanda	  um	  lausnaleiðir	  höfðu	  

áhrif	  á	  hvernig	  rannsakandi	  kynnti	  og	  lagði	  verkefnin	  fram.	  Þegar	  nemendur	  lentu	  í	  

vandræðum	  var	  rannsakandi	  einnig	  oft	  of	  fljótur	  að	  grípa	  inn	  í	  og	  leiða	  nemendur	  á	  

þá	  braut	  sem	  	  hann	  sá	  lausn	  verkefnanna	  fyrir	  sér.	  	  

	   Í	  annarri	  hugmynd	  Boaler	  (2016)	  fjallar	  hún	  um	  að	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  

til	  rannsókna	  og	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  fyrirspurnum.	  Þetta	  var	  sú	  hugmynd	  sem	  gekk	  hvað	  

best	  að	  fylgja	  eftir.	  Sérstaklega	  vegna	  þess	  hve	  mikil	  umræða	  skapaðist	  hjá	  

nemendum.	  Í	  öðrum	  verkefnum	  var	  andrúmsloftið	  þrungið	  rannsóknaranda.	  	  

Verkefnið	  um	  ostinn	  var	  einmitt	  þannig.	  Bæði	  voru	  nemendur	  spenntir	  yfir	  því	  að	  sjá	  

hvað	  rannsakandinn	  ætlaði	  að	  gera	  við	  ostinn	  og	  þeir	  fylgdust	  vel	  með	  því	  og	  veltu	  

fyrir	  sér	  hvort	  osturinn	  héldi	  lögun	  hrings.	  Nemendur	  voru	  einnig	  leitandi	  í	  verkefni	  

þar	  sem	  rannsakandi	  hafði	  rissað	  upp	  klukkuskífu	  og	  bað	  nemendur	  um	  að	  finna	  út	  

hvað	  klukkan	  gæti	  verið	  þegar	  vísarnir	  mynduðu	  90	  gráðu	  horn.	  Í	  framhaldi	  á	  því	  

víkkaði	  hugtaksímynd	  nemenda	  um	  90	  gráðu	  horn	  sem	  skýrðist	  með	  umræðu	  og	  

sýnikennslu	  á	  því	  að	  slíkt	  horn	  væri	  að	  finna	  á	  fleiri	  stöðum	  í	  klukkuskífu	  en	  þegar	  

annar	  vísirinn	  er	  láréttur	  og	  hinn	  lóðréttur.	  	  

	   Skemmtileg	  umræða	  skapaðist	  í	  öðrum	  hópnum	  þegar	  nemendur	  veltu	  fyrir	  

sér	  marghyrningum	  með	  mörgum	  hornum.	  

	  

Ari:	  ,,Er	  til	  tuttuguhyrningur?"	  	  

Rannsakandi:	  ,,Já."	  	  

Ari:	  ,,	  Í	  alvöru	  en	  sextíumilljónhyrningur?"	  	  

Rannsakandi:	  ,,Já."	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Nei	  það	  er	  ekki	  hægt"	  	  

Rannsakandi:	  ,,Það	  er	  alveg	  hægt,	  þó	  það	  sé	  kannski	  erfitt	  að	  búa	  hann	  til	  þá	  er	  það	  
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hægt."	  	  

Vilhjálmur	  var	  mjög	  hissa	  og	  endurtók:	  ,,Sextíumilljónhyrningur,	  af	  hverju	  er	  það	  

hægt."	  	  

Ari:	  ,,Hornin	  þurfa	  bara	  að	  vera	  mjög	  lítil."	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Hvernig	  ætlar	  þú	  að	  geta	  gert	  eitthvað	  sem	  augun	  geta	  ekki	  séð."	  

Rannsakandi:	  ,,Þurfum	  við	  að	  geta	  séð	  allt	  sem	  er	  hægt?"	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Hvernig	  veistu	  hvar	  hann	  endar	  ef	  þú	  getur	  ekki	  séð	  hann?"	  	  

Garðar:	  ,,Hann	  þarf	  ekkert	  að	  vera	  pínulítill."	  	  

Vilhjálmur:	  ,,Já	  en	  Ari	  sagði	  að	  hann	  þyrfti	  að	  vera	  svo	  lítill."	  	  

Ari:	  ,,Já	  en	  þú	  notar	  bara	  microscope."	  	  

Rannsakandi:	  ,,Það	  væri	  líka	  hægt	  að	  gera	  ótrúlega	  stóran,	  til	  dæmis	  farið	  á	  eitthvað	  

tún."	  	  

Ari:	  ,,Já	  en	  þá	  þyrftum	  við	  kannski	  að	  fara	  í	  þyrlu	  og	  gera	  þetta."	  	  

	  

Umræðan	  skapaðist	  út	  frá	  almennri	  umræðu	  um	  marghyrninga.	  Hér	  fengu	  nemendur	  

vissulega	  tækifæri	  á	  fyrirspurnum	  og	  voru	  jafnvel	  tilbúnir	  að	  rannsaka	  málið	  frekar.	  

Hins	  vegar	  stoppaði	  rannsakandi	  umræðuna	  þegar	  hún	  var	  komin	  á	  þetta	  stig	  vegna	  

annarra	  verkefna	  sem	  biðu	  nemenda.	  Ef	  til	  vill	  voru	  það	  mistök	  og	  hefði	  verið	  

áhugavert	  að	  sjá	  hvernig	  nemendur	  hefðu	  getað	  rannsakað	  málið	  frekar	  og	  útskýrt	  

hvers	  vegna	  það	  sé	  hægt	  að	  gera	  svo	  stóran	  marghyrning.	  Rannsakandi	  var	  hins	  

vegar	  óöruggur	  að	  fara	  nánar	  út	  í	  eitthvað	  sem	  ekki	  hafði	  verið	  skipulagt	  en	  hefði	  þó	  

getað	  tekið	  efnið	  upp	  í	  næstu	  kennslustund	  á	  eftir.	  Því	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  

rannsakandi	  hafi	  gert	  mistök	  með	  því	  að	  fjalla	  aðeins	  um	  eitt	  tiltekið	  efni	  í	  hverri	  

kennslustund.	  	  

	   Að	  leggja	  fram	  verkefni	  áður	  en	  aðferð	  til	  að	  leysa	  þau	  er	  kennd	  er	  eitthvað	  

sem	  rannsakandi	  hefði	  mátt	  gera	  meira	  af.	  En	  þriðja	  hugmynd	  Boaler	  (2016)	  fjallar	  

einmitt	  um	  það.	  Þegar	  rannsakandi	  hafði	  hugsað	  sér	  að	  leggja	  svona	  verkefni	  fyrir	  

gekk	  það	  ekki	  sem	  skyldi.	  Rannsakandi	  spurði	  nemendur	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  teikna	  

jafnhliða	  þríhyrning	  með	  aðstoð	  hringfara.	  Verkefnið	  var	  ef	  til	  vill	  of	  lokað	  þar	  sem	  

rannsakandi	  bað	  nemendur	  um	  að	  nota	  hringfara	  sér	  til	  aðstoðar.	  	  
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Garðar:	  ,,Ég	  veit	  hvernig	  maður	  teiknar	  þríhyrning	  með	  hringfara,	  sjáiði	  bara"	  og	  

notaði	  blýantinn	  á	  hringfaranum	  til	  þess	  að	  teikna	  þríhyrning.	  	  

Rannsakandi:	  ,,Hvernig	  ætli	  sé	  hægt	  að	  nota	  hringfarann	  til	  þess	  að	  teikna	  þríhyrning	  

með	  því	  að	  nota	  hann	  á	  hefðbundinn	  hátt."	  

	  

Engar	  hugmyndir	  bárust	  frá	  nemendum	  um	  þetta	  efni	  svo	  rannsakandi	  ákvað	  að	  

stýra	  ferlinu	  sjálfur	  með	  sýnikennslu.	  Verkefnið	  krafðist	  því	  ekki	  mikilla	  vitsmuna	  þar	  

sem	  nemendur	  fylgdu	  rannsakanda	  eftir	  skref	  fyrir	  skref.	  Sennilega	  hefði	  verið	  hægt	  

að	  auka	  hinar	  vitsmunalegu	  kröfur	  með	  því	  að	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  á	  því	  að	  æfa	  

sig	  að	  nota	  hringfara	  við	  svipuð	  tilefni	  og	  í	  þessu	  tilviki	  áður	  en	  farið	  var	  út	  í	  þetta	  

erfiðleikastig.	  Þetta	  mátti	  til	  dæmis	  sjá	  í	  næsta	  verkefni	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  

teikna	  ferning	  með	  aðstoð	  hringfara.	  Rannsakandi	  ætlaði	  að	  halda	  áfram	  á	  sömu	  

braut	  og	  leiða	  nemendur	  í	  gegnum	  verkefnið	  þegar	  Vilhjálmur	  stoppaði	  hann	  af	  og	  

bað	  um	  að	  fá	  að	  prófa	  sjálfur	  fyrst.	  	  

	   Fjórða	  hugmynd	  Boaler	  (2016)	  felst	  í	  því	  að	  láta	  nemendur	  sjá	  hluti	  fyrir	  sér	  

og	  að	  sjá	  stærðfræði	  fyrir	  sér.	  Það	  gerðu	  þeir	  í	  öllum	  kennslustundunum	  að	  vissu	  

leyti.	  Í	  útskýringum	  sínum	  vísuðu	  nemendur	  gjarnan	  í	  hugmyndir	  sínar	  þar	  sem	  þeir	  

sáu	  meðal	  annars	  horn,	  hringi,	  marghyrninga	  fyrir	  sér.	  Þeir	  skýrðu	  hugmyndir	  sínar	  

gjarnan	  með	  því	  að	  teikna	  með	  fingrunum	  í	  loftið	  eða	  á	  blað,	  eða	  skýrðu	  út	  fyrir	  

hinum	  hvað	  þeir	  voru	  að	  hugsa.	  Í	  dæminu	  sem	  vísað	  er	  í	  hér	  að	  framan	  um	  

sextíumilljónhyrning	  áttu	  nemendur	  erfitt	  með	  að	  sjá	  hann	  fyrir	  sér	  en	  voru	  ef	  til	  vill	  

nær	  því	  eftir	  umræðuna	  tengda	  því.	  	  

	   Boaler	  (2016)	  bendir	  á	  í	  fimmtu	  hugmynd	  sinni	  að	  víkka	  verkefni	  út	  svo	  þau	  

hafi	  lágan	  þröskuld	  og	  hátt	  loft.	  Rannsakandi	  lagði	  ekki	  mikla	  áherslu	  á	  að	  gera	  

verkefnin	  stigbundin	  þar	  sem	  þátttakendur	  voru	  valdir	  út	  frá	  stöðu	  sinni	  í	  

stærðfræði.	  Miðað	  var	  við	  að	  þeir	  ættu	  ekki	  í	  vandræðum	  með	  viðfangsefni	  hennar	  

en	  höfðu	  ekki	  sérlegan	  áhuga	  á	  stærðfræði.	  Þetta	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  nemendur	  

stóðu	  flestir	  á	  sama	  stað	  námslega	  í	  stærðfræði.	  Samt	  sem	  áður	  mátti	  sjá	  einhver	  

dæmi	  um	  stigbundin	  verkefni.	  Til	  dæmis	  þegar	  fjallað	  var	  um	  mælikvarða	  og	  

nemendur	  áttu	  að	  teikna	  íslenska	  fánann	  í	  réttum	  hlutföllum.	  Fram	  kom	  að	  hlutfallið	  

milli	  breiddar	  og	  lengdar	  væri	  18:25.	  Þeir	  nemendur	  sem	  teiknuðu	  fánann	  á	  

rúðustrikað	  blað	  og	  notuðu	  tölurnar	  sem	  gefnar	  voru	  það	  er	  lengd	  18	  rúður	  og	  
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breidd	  25	  rúður	  fengu	  mun	  auðveldara	  verkefni	  en	  þeir	  sem	  minnkuðu	  tölurnar	  um	  

helming.	  Einnig	  fengu	  nemendur	  tækifæri	  til	  þess	  að	  útskýra	  með	  eigin	  orðum	  hvað	  

hornastærð	  væri.	  Þar	  sem	  nemendur	  áttu	  sjálfir	  að	  útskýra	  voru	  kröfurnar	  í	  raun	  ekki	  

meiri	  en	  skilningur	  nemenda.	  	  

	   Svo	  sannarlega	  var	  horft	  til	  sjöttu	  hugmyndar	  Boaler	  (2016)	  þar	  sem	  

nemendur	  þurftu	  að	  færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu,	  velta	  fyrir	  sér,	  efast	  og	  sannfæra	  aðra.	  

Rannsakandi	  var	  duglegur	  að	  spyrja	  nemendur	  nánar	  út	  í	  útskýringar	  þeirra	  með	  

spurningum	  líkt	  og	  ,,af	  hverju"	  og	  ,,já	  en	  ef".	  Sjá	  mátti	  að	  nemendur	  voru	  ekki	  vanir	  

að	  þurfa	  að	  útskýra	  hugmyndir	  sínar	  svo	  mikið	  og	  urðu	  þeir	  æ	  betri	  í	  því	  þegar	  á	  leið.	  

Hins	  vegar	  er	  mikilvægt	  að	  viðhalda	  þessu	  þar	  sem	  nemendur	  þurfa	  þjálfun	  í	  að	  tala	  

um	  hugmyndir	  sínar	  (Hyde,	  2009).	  

	   Í	  heildina	  litið	  gekk	  vel	  að	  skipuleggja	  verkefni	  til	  hliðsjónar	  við	  hugmyndir	  

Boaler	  (2016).	  Þegar	  horft	  er	  til	  þess	  hvort	  vitsmunalegar	  kröfur	  hafi	  verið	  miklar	  eða	  

litlar	  er	  erfitt	  að	  sjá	  það	  við	  fyrstu	  sýn.	  Sum	  verkefni	  sem	  í	  upphafi	  virtust	  ekki	  gera	  

miklar	  vitsmunalegar	  kröfur,	  gerðu	  það	  á	  endanum	  vegna	  umræðna	  sem	  sköpuðust	  í	  

kringum	  verkefnið	  þegar	  rannsakandi	  spurði	  nemendur	  nánar	  út	  í	  efnið	  eða	  breytti	  

aðstæðum.	  Á	  sama	  hátt	  voru	  verkefni	  sem	  virtust	  gera	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur	  

en	  gerðu	  það	  ekki	  meðal	  annars	  vegna	  framsetningar.	  Rannsakandi	  átti	  til	  að	  draga	  

úr	  vægi	  verkefna	  með	  því	  að	  útskýra	  of	  mikið	  fyrir	  nemendum,	  leiða	  þá	  í	  ákveðna	  átt	  

og	  gera	  lítið	  úr	  verkefnunum.	  Einnig	  hefði	  rannsakandi	  átt	  að	  vera	  öruggari	  á	  

viðfangsefninu	  gefið	  nemendum	  betra	  færi	  á	  finna	  sjálfir	  úr	  hlutunum.	  

	  

4.7	  Samantekt	  
Út	  frá	  þessum	  niðurstöðum	  má	  sjá	  að	  áhugi	  nemenda	  er	  vissulega	  til	  staðar	  og	  

greinilegt	  að	  til	  að	  vekja	  hann	  má	  fara	  ólíkar	  leiðir.	  Nemendur	  tengja	  nám	  sitt	  við	  hið	  

daglega	  líf	  og	  rugla	  þar	  af	  leiðandi	  oft	  saman	  hugtaksímynd	  sinni	  og	  

hugtaksskilgreiningunni.	  Það	  að	  nemendur	  nái	  ekki	  að	  koma	  orðum	  að	  hugmyndum	  

sínum	  má	  ef	  til	  vill	  tengja	  við	  að	  þeir	  eigi	  erfitt	  með	  að	  greina	  á	  milli	  hversdagslegra	  

hugmynda	  og	  stærðfræðilegra,	  og	  nái	  þar	  af	  leiðandi	  ekki	  að	  koma	  hugsunum	  sínum	  í	  

orð.	  Því	  vakna	  spurningar	  hvað	  sé	  orsök	  og	  hvað	  afleiðing.	  Þessu	  getur	  einnig	  verið	  
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öfugt	  farið,	  þegar	  nemendur	  eiga	  í	  vandræðum	  með	  að	  skýra	  hugsun	  sína	  verður	  hún	  

hversdagsleg.	  	  

	   Líkt	  og	  nemendur	  eiga	  erfitt	  með	  orða	  hugmyndir	  sínar	  eiga	  þeir	  ef	  til	  vill	  líka	  

erfitt	  með	  að	  átta	  sig	  á	  þeim.	  Í	  þemanu	  ,,létt	  og	  skemmtilegt"	  kemur	  fram	  að	  

nemendum	  finnist	  það	  sem	  sé	  auðvelt	  skemmtilegt.	  Samt	  sem	  áður	  má	  sjá	  að	  þegar	  

nemendur	  sökkva	  sér	  í	  verkefni	  og	  eru	  rannsakandi	  fara	  þeir	  ekki	  alltaf	  auðveldustu	  

leiðina	  en	  virðast	  samt	  sem	  áður	  skemmta	  sér.	  Gjörðir	  nemenda	  stangast	  því	  að	  vissu	  

leyti	  á	  við	  orð	  þeirra	  og	  skoðanir.	  Einnig	  er	  greinilegt	  að	  nemendur	  eru	  þreyttir	  á	  hinu	  

hefðbundna	  kennsluformi	  sem	  hefur	  lengi	  verið	  ríkjandi.	  Nemendur	  vilja	  og	  leita	  í	  að	  

vinna	  saman	  og	  samkvæmt	  orðum	  þeirra	  vilja	  þeir	  helst	  vinna	  með	  vinum	  sínum.	  	  

	   Rannsakandi	  nemandi	  getur	  fært	  skilning	  sinn	  á	  hærra	  plan	  og	  fært	  hann	  frá	  

hversdagslegum	  hugmyndum	  yfir	  í	  stærðfræðilegar.	  Einnig	  má	  geta	  sér	  til	  um	  að	  

rannsakandi	  nemendur	  komist	  nær	  því	  að	  orða	  hugmyndir	  sínar	  með	  því	  að	  æfa	  sig	  

og	  reyna	  að	  einblína	  á	  hvað	  hann	  vill	  segja.	  Samkvæmt	  því	  sem	  nemendur	  segja	  

virðist	  hin	  hefðbundna	  kennslustund	  draga	  úr	  því	  að	  nemendur	  séu	  rannsakandi,	  hún	  

stuðlar	  að	  minnsta	  kosti	  ekki	  að	  því.	  Nemendurnir	  í	  þessari	  rannsókn	  voru	  

áhugasamir	  að	  taka	  þátt,	  tóku	  því	  fagnandi	  að	  fá	  að	  prófa	  nýja	  hluti	  og	  voru	  

rannsakandi.	  

	   Verkefnin	  sem	  rannsakandi	  lagði	  fyrir	  voru	  að	  mörgu	  leyti	  verðug	  þó	  svo	  að	  

vissulega	  hefði	  mátt	  bæta	  margt.	  Rannsakandi	  var	  gjarn	  á	  að	  segja	  nemendum	  svörin	  

of	  snemma	  og	  minnkaði	  vægi	  verkefnisins	  með	  því	  að	  sýna	  nemendum	  skref	  við	  skref	  

hvað	  ætti	  að	  gera.	  Hins	  vegar	  stuðlaði	  rannsakandi	  að	  góðri	  umræðu	  og	  fékk	  

nemendur	  til	  að	  færa	  rök	  fyrir	  máli	  sínu.	  Einnig	  tókst	  vel	  til	  að	  fá	  nemendur	  til	  þess	  

að	  velta	  ólíkum	  verkefnum	  fyrir	  sér	  með	  rannsakandi	  gleraugum	  og	  voru	  þeir	  

spenntir	  og	  jákvæðir	  fyrir	  því	  að	  prófa	  nýja	  hluti.	  	  
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5.	  Umræður	  
Í	  rannsókninni	  var	  unnið	  með	  litlum	  hópi	  nemenda	  og	  leitað	  svara	  við	  

rannsóknarspurningunum:	  	  

• Hvaða	  hugmyndir	  um	  stærðfræði,	  stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu	  koma	  fram	  hjá	  

nemendum	  þegar	  þeir	  glíma	  við	  stærðfræðiverkefni	  í	  litlum	  hópi?	  

• Hvaða	  viðhorf	  hafa	  nemendur	  til	  stærðfræði	  og	  stærðfræðináms	  og	  	  

-‐kennslu?	  

• Hvernig	  sýna	  nemendur	  þekkingu	  sína	  í	  umræðum	  og	  glímu	  við	  

stærðfræðiverkefni?	  

Leitast	  var	  eftir	  að	  skoða	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  í	  ljósi	  þess	  fræðilega	  

bakgrunns	  sem	  gefinn	  var	  í	  kafla	  2.	  Ýmislegt	  áhugavert	  kom	  fram	  sem	  varpar	  ljósi	  á	  

skilning,	  áhuga	  og	  viðhorf	  nemendanna	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Nemendur	  

voru	  flestir	  ef	  ekki	  allir	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  það	  sem	  væri	  léttast	  í	  stærðfræði	  væri	  

skemmtilegast	  en	  ítrekuðu	  samt	  að	  stærðfræði	  væri	  leiðinleg.	  Einnig	  má	  sjá	  að	  

nemendur	  eru	  ekki	  ánægðir	  með	  hina	  hefðbundnu	  kennslustund	  í	  stærðfræði	  og	  

finnst	  meira	  spennandi	  að	  fá	  að	  fara	  nýjar	  leiðir.	  Nemendur	  eiga	  erfitt	  með	  að	  greina	  

á	  milli	  hversdagslegra	  og	  stærðfræðilegra	  hugtaka	  þar	  sem	  eigin	  hugtaksímynd	  

takmarkar	  þá.	  Einnig	  eiga	  þeir	  gjarnan	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  orða	  hugmyndir	  sínar.	  Að	  

sama	  skapi	  má	  sjá	  að	  nemendur	  eru	  ekki	  vanir	  að	  útskýra	  hugmyndir	  sínar	  og	  færa	  

rök	  fyrir	  þeim.	  Nemendur	  eru	  áhugasamir	  að	  prófa	  nýja	  hluti	  og	  aðferðir	  og	  finnst	  

hrífandi	  að	  fara	  út	  fyrir	  hinn	  hefðbundna	  ramma.	  Boaler	  (2016)	  bendir	  á	  að	  ef	  

stærðfræðinám	  og	  -‐kennsla	  væri	  meira	  í	  takt	  við	  þá	  stærðfræði	  sem	  fræðimenn	  fást	  

við	  væru	  fleiri	  nemendur	  áhugasamir.	  Þetta	  væri	  til	  dæmis	  hægt	  að	  gera	  með	  því	  

verja	  meiri	  tíma	  í	  ígrundun,	  rökræður	  og	  tengja	  viðfangsefnin	  við	  hið	  daglega	  líf.	  

Hyde	  (2009)	  er	  á	  sama	  máli	  og	  segir	  að	  nemendur	  þurfi	  að	  fá	  fleiri	  gagnvirk	  tækifæri	  

til	  þess	  að	  ígrunda	  sínar	  eigin	  hugmyndir	  og	  annarra.	  	  

	   Hóparnir	  tveir	  voru	  kynjaskiptir	  eftir	  ábendingu	  umsjónarkennara,	  þar	  sem	  

hann	  taldi	  að	  nemendur	  væru	  líklegri	  til	  að	  tjá	  sig	  og	  fá	  meira	  út	  úr	  kennslustundum	  

með	  slíkum	  hópum.	  Áhugavert	  er	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvað	  veldur	  því	  að	  nemendur	  þori	  

ekki	  að	  tjá	  sig	  í	  blönduðum	  hópum.	  Ef	  til	  vill	  eru	  hin	  félagslegu	  viðmið	  þannig	  í	  bekk	  

nemenda	  og	  þeir	  því	  feimnari	  í	  kynjablönduðum	  hópi.	  Hugmyndir	  kennara	  hljóta	  að	  

hafa	  áhrif	  hér	  bæði	  á	  að	  skapa	  þessi	  viðmið	  og	  að	  viðhalda	  þeim.	  Það	  hefði	  því	  verið	  
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athyglisvert	  að	  blanda	  hópunum	  í	  framhaldi	  og	  athuga	  hvort	  breyttar	  áherslur	  hefðu	  

komið	  í	  ljós.	  	  

	   Fram	  kom	  í	  rannsókninni	  að	  nemendur	  voru	  gjarnir	  á	  að	  lýsa	  

stærðfræðilegum	  viðfangsefnum	  út	  frá	  hversdagslegum	  hugmyndum	  sínum	  og	  

hugtaksímynd	  sinni	  um	  þau.	  Á	  sama	  hátt	  áttu	  þeir	  oft	  í	  vandræðum	  með	  að	  orða	  

hugmyndir	  sínar.	  Ef	  til	  vill	  má	  rekja	  ástæðurnar	  til	  þess	  að	  nemendur	  hafi	  ekki	  fengið	  

mikla	  þjálfun	  í	  að	  tjá	  eigin	  hugmyndir.	  Hyde	  (2009)	  segir	  að	  nemendur	  verði	  að	  fá	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  setja	  fram	  eigin	  hugmyndir	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  og	  mynda	  

samhengi.	  Þannig	  myndi	  þeir	  þekkingu	  og	  auki	  skilning	  sinn.	  Hann	  bendir	  þó	  á	  að	  

þetta	  krefjist	  æfingar	  og	  komi	  ekki	  að	  sjálfu	  sér.	  Út	  frá	  viðbrögðum	  nemenda	  í	  

umræðum	  og	  verkefnum	  sem	  kröfðust	  útskýringa	  mátti	  sjá	  að	  þeir	  voru	  ekki	  vanir	  

slíkum	  vinnubrögðum.	  Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  greina	  frá	  að	  þegar	  nemendur	  fái	  

tækifæri	  til	  að	  velta	  þekkingu	  sinni	  fyrir	  sér	  með	  því	  að	  tala	  um	  hana	  átti	  þeir	  sig	  á	  

takmörkum	  þekkingar	  sinnar.	  Nemendurnir	  í	  rannsókninni	  virtust	  oft	  gera	  sér	  grein	  

fyrir	  því	  að	  erfitt	  væri	  að	  útskýra	  hugmyndir	  sínar	  og	  að	  hugtaksímynd	  þeirra	  næði	  

ekki	  yfir	  það	  sem	  þeir	  væru	  að	  greina	  frá.	  Einnig	  áttuðu	  þeir	  sig	  á	  takmörkum	  

tungumálsins	  og	  eigin	  orðaforða	  líkt	  og	  sjá	  má	  í	  orðum	  þeirra	  þegar	  þeir	  reyna	  að	  

útskýra	  hvað	  horn	  er	  og	  þegar	  hversdagslegar	  hugmyndir	  þeirra	  um	  hring	  passa	  ekki	  

við	  hugtaksskilgreininguna.	  	  

	   Hugtaksímynd	  (Tall	  og	  Vinner,	  1981)	  nemenda	  er	  takmörkuð	  og	  lýsir	  þeim	  

hugmyndum	  sem	  nemendur	  hafa	  um	  tiltekið	  hugtak.	  Í	  kennslustundnum	  

rannsóknarinnar	  var	  þessari	  ímynd	  þeirra	  ögrað.	  Rannsakandi	  reyndi	  að	  varpa	  ljósi	  á	  

þann	  misskilning	  sem	  nemendur	  höfðu	  um	  ólík	  viðfangsefni,	  líkt	  og	  að	  eitthvað	  geti	  

verið	  meira	  hringur	  en	  annað.	  Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  benda	  á	  að	  mikilvægt	  sé	  

að	  velta	  mismunandi	  hugmyndum	  fyrir	  sér,	  þó	  þær	  séu	  byggðar	  á	  misskilningi.	  

Þannig	  víkka	  nemendur	  út	  skilning	  sinn	  og	  þá	  verður	  annað	  hvort	  samlögun	  eða	  

aðhæfing	  (Skott,	  Jess	  og	  Hansen,	  2007).	  Nemendurnir	  í	  rannsókninni	  höfðu	  

takmarkaða	  hugtaksímynd	  og	  byggðu	  gjarnan	  upp	  hugmyndir	  sínar	  á	  misskilningi.	  

Þetta	  má	  til	  dæmis	  sjá	  þegar	  Garðar	  og	  Karl	  reyna	  að	  útskýra	  hvað	  marghyrningar	  

væru	  og	  segja	  það	  vera	  hringi	  með	  mörgum	  hornum.	  Annað	  dæmi	  um	  misskilning	  má	  

sjá	  í	  kennslustundinni	  um	  hringi.	  Nemendur	  voru	  reikandi	  með	  skilgreininguna	  og	  

virtust	  bæði	  átta	  sig	  á	  að	  form	  væri	  annað	  hvort	  hringur	  eða	  ekki	  og	  byggja	  á	  þeim	  
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misskilningi	  að	  eitthvað	  gæti	  verið	  meira	  hringur	  en	  annað.	  Þetta	  gerðist	  þrátt	  fyrir	  

að	  rannsakandi	  hafði	  ítrekað	  reynt	  að	  varpa	  ljósi	  á	  þann	  misskilning.	  	  

	   Nemendur	  áttu	  það	  til	  að	  vísa	  í	  lærða	  frasa	  þegar	  þeir	  voru	  að	  reyna	  útskýra	  

mál	  sitt.	  Þetta	  má	  til	  dæmis	  sjá	  þegar	  þeir	  útskýra	  að	  hringur	  sé	  360	  gráður.	  Þar	  má	  

sjá	  að	  nemendur	  virðast	  ekki	  átta	  sig	  á	  hvað	  það	  þýðir	  að	  hringur	  sé	  360	  gráður.	  En	  

þetta	  gerist	  þegar	  nemendur	  leggja	  eitthvað	  á	  minnið	  sem	  þeir	  skilja	  ekki	  endilega	  

(Hyde,	  2009).	  Þetta	  má	  ef	  til	  vill	  rekja	  til	  þess	  að	  nemendur	  rannsóknarinnar	  hafi	  

verið	  að	  glíma	  við	  verkefni	  sem	  gera	  litlar	  vitsmunalegar	  kröfur	  og	  átti	  sig	  ekki	  á	  hvað	  

liggur	  að	  baki	  orðanna	  (Smith	  og	  Stein,	  2011;	  Boaler	  og	  Humphreys,	  2005).	  Með	  því	  

að	  þjálfa	  nemendur	  að	  færa	  rök	  fyrir	  og	  sanna	  mál	  sitt	  er	  hægt	  að	  stuðla	  að	  enn	  dýpri	  

skilningi.	  	  

	   	  Þó	  svo	  að	  fræðimenn	  eigi	  í	  vandræðum	  með	  að	  skilgreina	  hvaða	  merking	  sé	  

lögð	  í	  orðið	  sönnun,	  þá	  þýðir	  það	  í	  hversdagslegu	  máli,	  aðeins	  að	  sýna	  fram	  á	  að	  

eitthvað	  sé	  satt.	  Það	  getur	  þó	  verið	  flóknara	  en	  það	  virðist	  í	  fyrstu.	  Dæmi	  um	  þetta	  

má	  til	  dæmis	  sjá	  þegar	  nemendur	  reyna	  að	  útskýra	  hvers	  vegna	  ákveðnar	  myndir	  eru	  

ekki	  hringir	  og	  í	  sambandi	  við	  hvers	  vegna	  deilt	  er	  með	  sömu	  tölunni	  í	  tvær	  tölur	  

þegar	  unnið	  er	  með	  hlutföll.	  Það	  er	  greinilegt	  að	  orðin	  standa	  í	  vegi	  fyrir	  nemendum.	  

Skilningurinn	  er	  augsýnilega	  til	  staðar	  en	  nemendur	  lenda	  í	  basli	  með	  að	  sanna	  það	  

fyrir	  öðrum	  og	  geta	  ekki	  notað	  eigin	  skýringar	  til	  þess	  að	  alhæfa.	  Líkt	  og	  Stylianides	  

(2014)	  nefnir	  þá	  er	  algengt	  víðsvegar	  um	  heim	  að	  nemendur	  þurfi	  ekki	  að	  sanna	  eða	  

útskýra	  mál	  sitt	  í	  stærðfræði	  fyrr	  en	  komið	  er	  á	  unglingastig.	  Það	  kemur	  heim	  og	  

saman	  við	  að	  nemendur	  rannsóknarinnar	  virtust	  heldur	  ekki	  vera	  vanir	  því	  að	  þurfa	  

að	  sanna	  eitthvað	  og	  því	  ekki	  skrýtið	  að	  þeir	  eigi	  í	  erfiðleikum	  með	  það.	  Boaler	  og	  

Humphreys	  (2005)	  leggja	  áherslu	  á	  að	  kenna	  þurfi	  nemendum	  að	  vera	  virkir	  

þátttakendur	  í	  umræðum,	  bæði	  þarf	  að	  þjálfa	  þá	  upp	  í	  að	  tjá	  sig	  og	  að	  hlusta	  og	  vera	  

gagnrýnir	  á	  hugmyndir	  annarra.	  	  

	   Líkt	  og	  bent	  var	  á	  hér	  að	  framan	  getur	  skilningur	  nemenda	  verið	  takmarkaður	  

og	  þeir	  átta	  sig	  ekki	  alltaf	  á	  því	  sem	  þeir	  vita.	  Þar	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  kennarinn	  beiti	  

sér	  og	  hjálpi	  til	  við	  að	  draga	  fram	  það	  sem	  nemendur	  vita.	  Í	  þessari	  rannsókn	  var	  

rannsakandi	  í	  hlutverki	  kennara.	  Rannsakandi	  var	  duglegur	  að	  spyrja	  nánar	  út	  í	  

útskýringar	  nemenda	  og	  gerði	  hann	  það	  mjög	  meðvitað.	  Í	  mörgum	  tilfellum	  hjálpaði	  

það	  nemendum	  að	  fá	  skýrari	  sýn	  á	  viðfangsefnið	  og	  finna	  orð	  til	  að	  útskýra	  hugsun	  



	  74	  

sína	  og	  hugmyndir.	  Þó	  svo	  að	  það	  hafi	  reynst	  nemendum	  erfitt	  að	  útskýra,	  reyndu	  

þeir	  samt	  sem	  áður	  að	  nota	  orð	  til	  þess	  að	  varpa	  betra	  ljósi	  hugsanir	  sínar.	  

Samkvæmt	  kenningum	  Piaget	  á	  nám	  sér	  stað	  einmitt	  við	  þessar	  aðstæður.	  Þegar	  

einstaklingur	  skipuleggur	  hugsanir	  sínar.	  Í	  hans	  kenningu	  felst	  einnig	  að	  nám	  og	  

kennsla	  hafi	  enga	  merkingu	  nema	  að	  einstaklingar	  skilji	  á	  sinn	  eigin	  hátt	  (Lerman,	  

2014).	  Hyde	  (2009)	  tekur	  í	  sama	  streng	  og	  bendir	  einnig	  á	  mikilvægi	  eigin	  túlkunar	  og	  

framsetningar.	  	  	  

	   Samkvæmt	  orðum	  nemenda	  er	  það	  sem	  er	  létt	  í	  skólanum	  skemmtilegt.	  

Nemendur	  kepptust	  við	  að	  nefna	  viðfangsefni	  í	  stærðfræði	  sem	  þeim	  þóttu	  auðveld	  

svo	  sem	  námundun,	  samlagning,	  flatarmál	  og	  ummál	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Því	  má	  

velta	  fyrir	  sér	  hvort	  nemendur	  hafi	  aðeins	  verið	  að	  fást	  við	  verkefni	  sem	  gera	  litlar	  

vitsmunalegar	  kröfur	  og	  þekking	  þeirra	  byggist	  þá	  aðeins	  á	  lærðum	  aðferðum	  og	  

aðgerðum	  svo	  þeir	  skilji	  aðeins	  það	  sem	  þeim	  finnst	  auðveldast.	  Ef	  nemendur	  fá	  

verkefni	  sem	  gera	  meiri	  vitsmunalegar	  kröfur	  gætu	  þeir	  notið	  þess	  betur	  að	  fást	  við	  

verkefni	  stærðfræðinnar	  þar	  sem	  þeir	  nota	  stærðfræðilega	  hugsun	  og	  gera	  tengingar	  

(Smith	  og	  Stein,	  2011).	  Það	  má	  segja	  að	  nemendur	  hafi	  fastmótaðan	  hugsunarhátt	  og	  

séu	  þar	  af	  leiðandi	  líklegri	  til	  þess	  að	  gefast	  upp	  og	  ólíklegri	  til	  þess	  að	  reyna	  við	  

meira	  krefjandi	  verkefni	  eins	  og	  Boaler	  (2016)	  bendir	  á.	  Í	  kjölfarið	  greinir	  hún	  einnig	  

frá	  því	  að	  þeir	  nemendur	  sem	  hafi	  tileinkað	  sér	  vaxandi	  hugsunarhátt	  séu	  tilbúnari	  að	  

takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni.	  Með	  því	  að	  leggja	  fyrir	  verðug	  verkefni	  þar	  sem	  gerðar	  

eru	  meiri	  vitsmunalegar	  kröfur	  til	  nemenda	  er	  hægt	  að	  auka	  áhuga	  þeirra	  með	  því	  að	  

gefa	  þeim	  verkefni	  við	  hæfi,	  þar	  sem	  þeir	  þurfa	  sjálfir	  að	  leggja	  eitthvað	  	  til	  (Smith	  og	  

Stein,	  2011).	  Boaler	  (2016)	  segir	  að	  nemendur	  verði	  forvitnari	  um	  efnið	  ef	  þeir	  hafa	  

fengið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  ígrunda	  og	  skoða	  eigin	  hugmyndir.	  Raunin	  er	  einmitt	  sú	  að	  

almennt	  viðhorf	  nemenda	  rannsóknarinnar	  sé	  að	  stærðfræði	  sé	  leiðinleg.	  

	   Augljóst	  var	  að	  nemendur	  voru	  ekki	  vanir	  að	  útskýra	  með	  eigin	  orðum	  ólík	  

hugtök	  í	  stærðfræði.	  Þeir	  lentu	  því	  oft	  í	  vandræðum	  með	  að	  finna	  orð	  og	  tjá	  hugsun	  

sína.	  Rannsakandi	  gerði	  því	  eflaust	  mistök	  í	  að	  gefa	  nemendum	  of	  lítinn	  tíma	  í	  

verkefni	  til	  dæmis	  þegar	  þeir	  áttu	  að	  skrifa	  með	  eigin	  orðum	  hvað	  hornastærð	  væri	  

og	  einnig	  með	  því	  að	  gera	  lítið	  úr	  verkefninu.	  Líkt	  og	  Hyde	  (2009)	  segir	  þurfa	  

nemendur	  þjálfun	  í	  þessu.	  Því	  hefði	  ef	  til	  vill	  verið	  sterkur	  leikur	  hjá	  rannsakanda	  að	  

leggja	  fram	  einhvers	  konar	  ritunarverkefni	  í	  hverri	  kennslustund.	  Samt	  sem	  áður	  gaf	  
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rannsakandi	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  ræða	  hugmyndir	  sínar	  og	  færa	  rök	  fyrir	  þeim.	  

En	  Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  leggja	  mikla	  áherlsu	  á	  að	  nemendur	  séu	  virkir	  

þátttakendur	  í	  eigin	  námi	  og	  umræðum.	  	  

	   Með	  nálgunum	  sem	  reyndust	  nýjar	  fyrir	  nemendum	  náði	  rannsakandi	  að	  

opna	  augu	  nemenda	  fyrir	  nýjum	  hlutum	  og	  vinnubrögðum.	  Með	  því	  að	  ræða	  við	  

nemendur	  varpaði	  rannsakandi	  ljósi	  á	  hluti	  sem	  nemendur	  höfðu	  ekki	  áttað	  sig	  á	  

áður	  líkt	  og	  að	  90	  gráðu	  horn	  myndist	  ekki	  bara	  þegar	  annar	  armurinn	  er	  lóðréttur	  og	  

hinn	  láréttur.	  Einnig	  má	  sjá	  að	  væntingar	  nemenda	  til	  stærðfræðináms	  breyttust	  í	  

kennslustundum	  rannsakanda	  og	  þá	  sérstaklega	  væntingar	  þeirra	  til	  kennslustunda	  

rannsóknarinnar.	  Þetta	  má	  sjá	  hvað	  skýrast	  í	  verkefninu	  um	  ostinn.	  Nemendur	  

brugðust	  vel	  við	  ólíkum	  kennsluaðferðum	  og	  nutu	  þess	  að	  þurfa	  ekki	  að	  hugsa	  of	  

mikið	  eins	  og	  nemandinn	  orðaði	  það.	  Samt	  sem	  áður	  má	  sjá	  að	  nemendur	  hugsa	  

jafnvel	  meira	  en	  oft	  í	  almennum	  kennslustundum.	  Áherslan	  var	  bara	  ekki	  á	  að	  reikna	  

sem	  felst	  dæmi	  á	  stuttum	  tíma.	  Markmiðið	  var	  að	  fá	  nemendur	  til	  að	  sjá	  stærðfræði,	  

stærðfræðinám	  og	  -‐kennslum	  með	  nýjum	  augum	  og	  fá	  þá	  til	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  

stærðfræðinám	  eigi	  sér	  ekki	  aðeins	  stað	  þegar	  nemendur	  eru	  niðursokknir	  í	  

vinnubækur.	  	  

	   Hægt	  er	  að	  velta	  fyrir	  hvort	  rannsakandi	  hafi	  gert	  mistök	  með	  því	  að	  fjalla	  um	  

eitt	  afmarkað	  efni	  í	  hverri	  kennslustund	  þar	  sem	  tími	  var	  oft	  af	  skornum	  skammti.	  

Nemendur	  höfðu	  þó	  litlar	  áhyggjur	  af	  tímanum	  og	  voru	  þær	  áhyggjur	  meira	  hjá	  

rannsakanda.	  Því	  má	  spyrja	  sig	  hvort	  andrúmsloftið	  hefði	  verið	  enn	  afslappaðara	  ef	  

það	  hefði	  verið	  betra	  flæði	  milli	  kennslustunda,	  þar	  sem	  nemendur	  hefðu	  fengið	  

meira	  rými	  til	  að	  ígrunda	  á	  milli	  kennslustunda.	  Það	  er	  þó	  erfitt	  að	  breyta	  því	  sem	  illa	  

fór	  eftir	  á	  en	  þó	  er	  hægt	  að	  draga	  lærdóm	  af	  því.	  	  

Þegar	  uppi	  er	  staðið	  gekk	  rannsóknin	  vel	  í	  heildina	  að	  mati	  rannsakanda	  sem	  og	  

kennslan	  sjálf.	  	  

	   Þó	  svo	  að	  viðhorf	  nemenda	  til	  stærðfræði	  hafi	  verið	  áberandi	  neikvætt	  virtust	  

nemendur	  samt	  sem	  áður	  skemmta	  sér	  vel	  við	  að	  takast	  á	  við	  viðfangsefni	  

rannsóknarinnar.	  Samkvæmt	  samræðum	  sem	  rannskandi	  átti	  við	  nemendur	  voru	  allir	  

sammála	  um	  að	  það	  hefði	  verið	  gaman	  í	  kennslustundum	  rannsakanda	  og	  töldu	  þeir	  

ástæðu	  meðal	  annars	  vera	  minni	  pressa	  á	  að	  klára	  ákveðin	  verkefni.	  Það	  vakti	  einnig	  

athygli	  hve	  mikið	  nemendur	  virtust	  meta	  gildi	  umræðunnar,	  líkt	  og	  Ari	  sagði	  svo	  
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eftirminnilega	  að	  í	  kennslustundum	  rannsóknarinnar	  mættu	  nemendur	  ,,mala	  og	  tala	  

og	  gera	  það	  sem	  þeir	  vildu	  og	  þyrftu	  ekki	  að	  gera	  of	  mikið".	  Nemendur	  nutu	  þess	  

einnig	  að	  vera	  fáir	  í	  hóp.	  Kostirnir	  sem	  fylgja	  því	  er	  meira	  næði	  og	  hver	  nemandi	  fær	  

meiri	  athygli	  frá	  kennara.	  Í	  samanburði	  við	  hinar	  hefðbundnu	  kennslustundir	  sem	  

nemendur	  upplifa	  í	  stærðfræði	  er	  því	  minni	  pressa	  í	  rannsókninni.	  Þar	  er	  meira	  næði	  

og	  hver	  nemandi	  fær	  meiri	  athygli	  frá	  kennara.	  Þannig	  fá	  nemendur	  fá	  fleiri	  tækifæri	  

til	  þess	  að	  tjá	  eigin	  hugsanir	  og	  tala	  um	  það	  sem	  þeir	  vita.	  Einn	  nemandi	  benti	  auk	  

þess	  á	  að	  tíminn	  nýttist	  betur	  og	  nemendur	  lærðu	  meira	  heldur	  en	  í	  hefðbundnum	  

tíma.	  Nemendur	  voru	  þó	  ekki	  alveg	  sammála	  um	  hvað	  fælist	  í	  því	  að	  læra	  meira.	  

Boaler	  (2016)	  segir	  að	  stærðfræði	  sé	  oft	  talin	  frammistöðufag	  þar	  sem	  aðaláherslan	  

sé	  á	  að	  reikna	  sem	  flest	  dæmi	  á	  réttan	  hátt.	  Nemendur	  rannsóknarinnar	  höfðu	  

margir	  þetta	  viðhorf	  og	  sögðust	  læra	  meira	  í	  hefðbundnum	  stærðfræðitíma	  þar	  sem	  

þar	  væri	  farið	  yfir	  mun	  fleiri	  dæmi.	  Það	  vakti	  einnig	  athygli	  þegar	  Páll	  benti	  á	  að	  það	  

hefði	  verið	  gaman	  í	  kennslustund	  rannsakanda	  vegna	  þess	  að	  hve	  lítið	  nemendur	  

þurftu	  að	  hugsa	  og	  heldur	  meira	  að	  gera.	  	  

	   Einnig	  má	  bera	  saman	  kennslustundir	  rannsóknarinnar	  við	  stærðfræðiklúbb	  

Papanastisou	  og	  Bottiger	  (2004)	  þar	  sem	  nemendur	  nutu	  þess	  að	  ræða	  við	  jafningja	  

og	  borða	  kleinuhringi	  í	  afslöppuðu	  umhverfi	  þar	  sem	  engin	  pressa	  var	  á	  að	  klára	  

ákveðin	  verkefni.	  Þetta	  var	  andrúmsloft	  sem	  rannsakandi	  vildi	  meðal	  annars	  skapa	  og	  

það	  tókst	  að	  einhverju	  leyti	  þar	  sem	  umhverfið	  var	  afslappað	  og	  lítil	  pressa.	  Þar	  sem	  

kleinuhringirnir	  virtust	  vera	  svo	  stór	  hluti	  af	  stærðfræðiklúbbnum	  ákvað	  rannsakandi	  

að	  prófa	  að	  vera	  með	  verkefni	  tengt	  mat	  og	  notaði	  ost.	  Nemendur	  nefndu	  það	  

einmitt	  sem	  eina	  af	  ástæðum	  þess	  að	  gaman	  var	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Af	  

skoðunum	  nemenda	  og	  orðum	  að	  dæma	  má	  sjá	  að	  helstu	  ástæður	  þess	  sem	  þeir	  

telja	  leiðinlegt	  í	  stærðfræði	  eru	  utanaðkomandi	  ytri	  aðstæður	  og	  hafa	  í	  raun	  ekkert	  

með	  stærðfræðina	  sjálfa	  að	  gera.	  Það	  er	  því	  spurning	  hvort	  að	  fyrsta	  skrefið	  í	  átt	  að	  

því	  að	  gera	  stærðfræðina	  skemmtilega	  og	  áhugaverða	  sé	  að	  breyta	  utanaðkomandi	  

aðstæðum.	  	  

	   Það	  að	  breyta	  hinum	  félagslegu	  viðmiðum	  er	  ef	  til	  vill	  þáttur	  í	  því	  breyta	  ytri	  

aðstæðum	  og	  viðhorfi	  nemenda.	  Í	  rannsókn	  Seah	  og	  Peng	  (2012)	  kalla	  nemendur	  

eftir	  samvinnu,	  skemmtun	  og	  útskýringu.	  Þetta	  gæti	  ef	  til	  vill	  verið	  raunin	  hjá	  

nemendum	  rannsóknarinnar	  líka.	  Nemendur	  kvarta	  yfir	  að	  fá	  litla	  hjálp	  frá	  kennara	  
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sökum	  stærðar	  nemendahópsins	  og	  að	  fá	  ekki	  að	  vinna	  með	  vinum	  sínum.	  Einnig	  má	  

túlka	  að	  þeir	  telji	  kennsluhætti	  frekar	  einhæfa.	  Það	  má	  þó	  velta	  fyrir	  sér	  hverjar	  

ástæðurnar	  eru	  fyrir	  því	  að	  nemendur	  vilji	  vinna	  með	  vinum	  sínum,	  er	  það	  til	  þess	  að	  

kafa	  dýpra	  í	  námsefnið	  eða	  til	  þess	  að	  kjafta	  saman	  um	  daginn	  og	  veginn.	  Það	  má	  þó	  

reyna	  að	  stýra	  því	  þannig	  að	  félagslegu	  viðmiðin	  leggi	  áherslu	  á	  samvinnu	  nemenda	  

og	  hvernig	  sé	  best	  að	  haga	  henni.	  Þáttur	  skemmtunar	  í	  rannsókn	  Seah	  og	  Peng	  

(2012)	  vakti	  mesta	  athygli	  rannsakanda	  þar	  sem	  eitt	  af	  markmiðum	  hans	  var	  að	  opna	  

augu	  nemenda	  fyrir	  fegurð	  stærðfræðinnar	  og	  að	  nemendur	  hefðu	  gaman	  í	  

stærðfræðinámi	  sínu.	  Einn	  nemandinn	  í	  rannsókn	  Seah	  og	  Peng	  bendir	  á	  það	  sé	  

auðveldara	  að	  læra	  þegar	  maður	  skemmti	  sér	  vegna	  þess	  að	  þá	  leiðist	  manni	  ekki.	  

Þetta	  mátti	  að	  vissu	  leyti	  sjá	  hjá	  nemendum	  í	  rannsókninni	  þegar	  þeir	  gleymdu	  sér	  í	  

ólíkum	  verkefnum.	  Hin	  fleyga	  setning	  Ara:	  ,,að	  læra	  er	  kúl	  en	  það	  er	  samt	  ógeðslega	  

leiðinlegt"	  varpar	  ljósi	  á	  það	  að	  nemendur	  upplifa	  of	  margar	  neikvæðar	  tilfinningar	  í	  

stærðfræði	  og	  ná	  ekki	  að	  njóta	  hennar.	  Þetta	  virtist	  einnig	  vera	  almennt	  og	  

viðurkennt	  viðhorf	  meðal	  nemenda	  að	  stærðfræði	  sé	  leiðinleg.	  En	  líkt	  og	  Aiken	  

(1970)	  bendir	  á	  byggir	  samband	  okkar	  við	  stærðfræði	  á	  því	  hvernig	  við	  upplifum	  hana	  

í	  einrúmi	  og	  í	  sambandi	  við	  aðra.	  Markmið	  kennara	  hlýtur	  þá	  að	  vera	  að	  reyna	  fjölga	  

jákvæðum	  tilfinningum	  í	  garð	  stærðfræði	  og	  að	  stuðla	  að	  viðhorfabreytingu	  hjá	  

nemendum	  og	  hjá	  nemendahópnum	  í	  heild.	  	  

	   Líkt	  og	  sagt	  hefur	  verið	  frá	  skipaði	  osturinn	  stóran	  sess	  í	  rannsókninni.	  Hinu	  

hefðbundna	  kennsluformi	  var	  ögrað	  með	  því	  að	  fara	  út	  fyrir	  rammann	  með	  því	  að	  

rannsaka	  og	  bjóða	  svo	  upp	  á	  í	  framhaldi	  eitthvað	  matarkyns.	  Nemendur	  voru	  það	  

spenntir	  fyrir	  ostinum	  að	  velta	  má	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  hafi	  verið	  rannsóknarefnið,	  að	  

skoða	  ostinn	  út	  frá	  lögmálum	  hrings	  eða	  hvort	  osturinn	  hafi	  einfaldlega	  fengið	  svo	  

mikla	  athygli	  aðeins	  fyrir	  það	  að	  vera	  ostur.	  Nemendur	  urðu	  mjög	  uppteknir	  af	  því	  að	  

hafa	  fengið	  að	  smakka	  á	  ostinum	  og	  spurðu	  í	  sífellu	  hvort	  og	  hvenær	  þeir	  fengu	  

eitthvað	  fleira	  matarkyns.	  Því	  velti	  rannsakandi	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  það	  hafi	  verið	  

mistök	  að	  gefa	  nemendum	  ost	  svo	  snemma	  í	  ferlinu.	  Með	  því	  að	  gefa	  nemendum	  að	  

borða	  og	  rannsaka	  ostinn	  var	  rannsakandi	  í	  raun	  að	  breyta	  og	  setja	  tóninn	  fyrir	  hin	  

félagslegu	  viðmið	  sem	  ríktu	  í	  kennslustundum	  rannsóknarinnar.	  	  

	   Það	  var	  þó	  ekki	  aðeins	  osturinn	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  hin	  félagslegu	  viðmið	  

rannsóknarinnar.	  Nemendur	  voru	  spenntir	  fyrir	  því	  að	  prófa	  nýja	  hluti,	  taka	  þátt	  í	  
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rannsókninni	  og	  að	  hitta	  rannsakenda	  aftur,	  því	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  var	  hann	  í	  

æfingakennslu	  í	  bekk	  nemenda	  fyrr	  um	  veturinn.	  Nemendur	  sýndu	  rannskanda	  og	  

efninu	  áhuga	  þrátt	  fyrir	  að	  viðra	  í	  tíma	  og	  ótíma	  skoðanir	  sínar	  um	  að	  stærðfræði	  

væri	  leiðinleg.	  Í	  þeirri	  kennslustund	  þar	  sem	  verkefnavinna	  var	  með	  hefðbundnum	  

hætti	  breyttist	  andrúmsloftið	  á	  ákveðinn	  hátt.	  Nemendur	  virtust	  upplifa	  sig	  meira	  

eins	  og	  í	  hefðbundinni	  kennslustund	  og	  voru	  fljótir	  að	  upplifa	  pirring	  og	  vonbrigði.	  

Hin	  félagsstærðfræðilegu	  viðmið	  virðast	  því	  heldur	  neikvæð	  meðal	  nemenda.	  	  Út	  frá	  

þessu	  má	  sjá	  að	  nemendur	  eru	  þreyttir	  á	  hinu	  hefðbundna	  formi	  og	  kalla	  á	  

breytingar	  og	  fjölbreytni.	  	  

	   Boaler	  og	  Humphreys	  (2005)	  segja	  að	  skilningur	  nemenda	  verði	  meiri	  þegar	  

þeir	  eru	  rannsakandi	  og	  þá	  geti	  þeir	  áttað	  sig	  sjálfir	  á	  hlutunum.	  Þetta	  mátti	  sjá	  með	  

skýrum	  augum	  í	  rannsókninni	  þegar	  nemendur	  mynduðu	  hring	  úr	  langri	  snúru.	  

Rannsakandi	  studdi	  nemendur	  með	  því	  að	  leiða	  þá	  áfram	  með	  spurningum	  og	  þegar	  

nemendum	  tókst	  loksins	  að	  mynda	  fullkominn	  hring	  sjálfir	  með	  hjálp	  reglustiku	  voru	  

þeir	  sáttari	  fyrir	  vikið.	  Boaler	  (2016)	  bendir	  einnig	  á	  þetta	  í	  spurningunum	  sínum	  sex	  

um	  góð	  verkefni.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  hafa	  verkefni	  opin	  þannig	  að	  nemendur	  átti	  sig	  

sjálfir	  á	  hlutunum	  án	  þess	  að	  leiðbeiningar	  gefi	  svarið	  í	  skyn.	  	  

	   Í	  verkefni	  um	  fótbolta	  reyndu	  nemendur	  að	  átta	  sig	  á	  fjölda	  fimm-‐	  og	  

sexhyrninga	  með	  því	  að	  mynda	  fótbolta	  með	  kubbum.	  Þegar	  rannsakandi	  rétti	  

nemendum	  fótbolta	  sýndu	  þeir	  lítinn	  áhuga	  og	  vildi	  heldur	  halda	  áfram	  að	  velta	  

kubbunum	  fyrir	  sér.	  Helga	  tók	  þó	  við	  boltanum	  og	  taldi	  í	  flýti	  hversu	  margir	  

marghyrningar	  væru	  samtals	  á	  boltanum	  og	  var	  svo	  fljót	  að	  skila	  honum.	  Það	  vakti	  

athygli	  rannsakanda	  að	  Helga	  ákvað	  að	  yfirgefa	  boltann	  svo	  fljótt	  þegar	  það	  var	  

auðveldara	  að	  telja	  marghyrningana	  á	  boltanum	  heldur	  en	  að	  reyna	  setja	  saman	  

nýjan	  bolta.	  Það	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  um	  hafa	  verið	  að	  ræða	  félagslegan	  þátt,	  það	  

er	  að	  Helga	  hafi	  frekar	  viljað	  vera	  í	  verkefnum	  með	  samnemendum	  sínum,	  eða	  hvort	  

það	  hafi	  einfaldlega	  verið	  meira	  spennandi	  að	  gera	  eitthvað	  í	  höndunum.	  Út	  frá	  

viðbrögðum	  Helgu	  má	  sjá	  að	  eflaust	  hafi	  báðir	  þættir	  spilað	  inn	  í.	  Það	  er	  einnig	  

áhugavert	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvaðan	  áhugahvötin	  komi	  í	  þessu	  samhengi.	  Middleton	  

(2014)	  bendir	  á	  að	  félagsleg	  hvatning	  innan	  hópa	  hafi	  mikil	  áhrif	  á	  áhugahvöt.	  	  

	   Nemendur	  kalla	  eftir	  breyttum	  kennsluháttum	  í	  stærðfræði	  og	  eru	  leiðir	  á	  

hinu	  hefðbundna	  formi.	  Það	  er	  sorglegt	  að	  sjá	  að	  hið	  almenna	  viðhorf	  nemenda	  sé	  
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að	  stærðfræði	  sé	  leiðinleg.	  Rannsakandi	  tók	  ákveðið	  skref	  í	  átt	  að	  breytingum	  með	  

því	  að	  sýna	  nemendum	  að	  stærðfræðitímar	  séu	  ekki	  alltaf	  eins	  og	  geti	  verið	  

fjölbreyttir.	  Allt	  bendir	  til	  þess	  að	  stærðfræðikennsla	  nemenda	  sé	  einhæf	  og	  jafnvel	  

úrelt.	  Með	  því	  að	  leggja	  fram	  verðug	  verkefni	  sem	  hafa	  miklar	  vitsmunalegar	  kröfur	  

eykst	  ekki	  aðeins	  skilningur	  nemenda	  heldur	  getur	  það	  einnig	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  

viðhorf	  þeirra	  og	  áhuga.	  	  

	  

	   	  



	  80	  

6.	  Lokaorð	   	  
Áhugi	  nemenda	  birtist	  á	  ólíkan	  hátt	  og	  má	  meðal	  annars	  sjá	  brot	  af	  því	  í	  þessari	  

rannsókn.	  Nemendur	  byggja	  gjarnan	  á	  fyrri	  reynslu	  og	  hversdagslegum	  hugmyndum	  

sínum	  sem	  hlýtur	  að	  teljast	  afar	  eðlilegt.	  Í	  þessari	  meistararitgerð	  hefur	  verið	  fjallað	  

um	  hvaða	  hugmyndir	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  hafa	  um	  stærðfræði	  og	  

stærðfræðinám	  og	  -‐kennslu.	  Einnig	  var	  horft	  til	  viðhorfa	  þeirra	  og	  á	  hvaða	  hátt	  þeir	  

sýna	  þekkingu	  sína	  í	  umræðu	  og	  glímu	  við	  stærðfræðiverkefni.	  	   Það	  kom	  mér	  að	  

vissu	  leyti	  á	  óvart	  hversu	  neikvætt	  viðhorf	  nemenda	  var	  gagnvart	  stærðfræði.	  Þegar	  

öllu	  var	  á	  botninn	  hvolft	  virtist	  þetta	  viðhorf	  aðeins	  vera	  yfirborðslegt	  því	  þegar	  

nemendur	  náðu	  að	  sökkva	  sér	  í	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  komu	  jákvæð	  

sjónarmið	  í	  ljós.	  Það	  er	  mér	  mikið	  hjartans	  mál	  að	  auka	  áhuga	  nemenda	  á	  stærðfræði	  

og	  fjölga	  jákvæðum	  upplifunum	  og	  viðhorfi	  til	  hennar	  þar	  sem	  ég	  tel	  stærðfræði	  

skipta	  miklu	  máli	  í	  lífinu.	  Því	  þarf	  markvisst	  að	  stefna	  að	  því	  að	  auka	  áhuga	  nemenda	  

og	  stuðla	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  til	  stærðfræðinnar.	  	  

	   Mér	  fannst	  áhugavert	  og	  spennandi	  að	  fá	  að	  spreyta	  mig	  á	  því	  að	  framkvæma	  

rannsókn	  og	  fannst	  mér	  takast	  frekar	  vel	  til.	  Við	  framkvæmdina	  fékk	  ég	  enn	  meiri	  

staðfestingu	  á	  því	  hvað	  það	  er	  gefandi	  að	  vinna	  með	  börnum	  og	  unglingum	  og	  efla	  

þekkingu	  þeirra	  á	  efni	  sem	  ég	  sjálf	  hef	  virkilegan	  áhuga	  á.	  Einnig	  hef	  ég	  lært	  mikið	  af	  

því	  að	  vinna	  að	  þessu	  meistaraverkefni.	  Það	  var	  spennandi	  að	  vinna	  að	  svo	  stóru	  

verkefni	  í	  langan	  tíma	  og	  virkilega	  ánægjulegt	  að	  sjá	  útkomuna.	  Með	  þessari	  

rannsókn	  hefur	  verið	  bætt	  í	  þekkingu	  um	  hugmyndir	  barna	  og	  áhrif	  kennslu,	  allavega	  

hvað	  varðar	  þennan	  hóp	  nemenda.	  	  
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Viðauki	  1:	  Bréf	  til	  foreldra	  
	  

Sæl.	  	  

	  

Ég	  heiti	  Hafdís	  Maria	  Matsdóttir	  og	  er	  kennaranemi	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  

Íslands	  og	  lýk	  námi	  mínu	  í	  vor.	  Meistararitgerðin	  mín	  fjallar	  um	  áhuga	  á	  stærðfræði	  

og	  hef	  ég	  í	  hyggju	  að	  leggja	  rúmfræðiverkefni	  fyrir	  	  tíu	  nemendur	  í	  7.	  bekk	  sem	  

vonandi	  geta	  aukið	  áhuga	  þeirra	  á	  stærðfræði.	  Ég	  ætla	  að	  hitta	  nemendur	  í	  fjögur	  til	  

fimm	  skipti	  og	  taka	  skiptin	  upp	  á	  myndband.	  Myndböndin	  verða	  aðeins	  fyrir	  mig	  að	  

skoða,	  til	  þess	  að	  athuga	  hvernig	  nemendur	  bregðast	  við	  verkefnunum	  og	  verður	  

þeim	  eytt	  þegar	  ég	  hef	  lokið	  við	  ritgerðina.	  Markmiðið	  með	  þessu	  meistaraverkefni	  

er	  að	  auka	  áhuga	  nemenda	  á	  stærðfræði	  með	  skemmtilegum	  og	  áhugaverðum	  

verkefnum.	  

	  

Þessi	  póstur	  hefur	  aðeins	  verið	  sendur	  til	  foreldra	  þeirra	  tíu	  nemenda	  sem	  hafa	  verið	  

valdir	  til	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  verkefninu.	  Ef	  þú	  vilt	  ekki	  að	  barnið	  þitt	  taki	  þátt	  

vinsamlegast	  hafðu	  samband	  með	  því	  að	  svara	  þessum	  tölvupósti,	  annars	  verður	  

gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  sé	  í	  lagi.	  	  

	  

kveðja,	  	  

Hafdís	  Maria	  Matsdóttir	  

	  
	  

	   	  



	  85	  

Viðauki	  2:	  Kennsluáætlanir	  
	  

Horn	  
Bekkur:	  7.	  bekkur	  	   Námsgrein:	  Stærðfræði	  	  
Dagsetning:	  8.	  febrúar	  	   Tími:	  9:50-‐10:30	  og	  10:30-‐11:10	  
Markmið:	  
• Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  að	  
horn	  sé	  mælitala	  hringboga	  
milli	  arma	  hornsins	  eða	  hversu	  
stórt	  hlutfall	  úr	  hring	  boginn	  
er.	  	  
• Þekki	  ólíkar	  tegundir	  horna	  
	  
	  
	  
	  

Til	  minnis:	  
• Míkadópinnar	  

Viðfangsefnið:	  Horn,	  hvernig	  horn	  myndast,	  gleið,	  hvöss	  og	  rétt	  horn,	  topp-‐	  og	  grannhorn	  
	  
	  
Kveikja:	  Hvað	  er	  horn?	  Hvað	  er	  verið	  að	  mæla?	  -‐	  Stærð	  horns	  segir	  til	  um	  stærð	  svæðisins	  á	  
milli	  arma	  hornsins.	  Hvernig	  myndast	  horn?	  -‐	  Tvær	  línur	  skarast	  eða	  um	  snúningi	  um	  fastan	  
punkt.	  	  
Míkadópinnar	  -‐	  Búið	  til	  ólík	  horn	  úr	  þessum	  pinnum.	  Nemendur	  mynda	  vonandi	  hvöss,	  gleið	  og	  
rétt	  horn.	  -‐	  Hvernig	  myndast	  horn?	  
Rannsakandi	  teiknar	  eitt	  horn	  á	  blað	  og	  biður	  einn	  af	  nemendunum	  að	  teikna	  stærra	  horn.	  
Annan	  að	  teikna	  minna.	  Þriðja	  að	  teikna	  horn	  sem	  er	  jafn	  stórt	  en	  má	  ekki	  líta	  alveg	  eins	  út.	  	  
	  
Rannsakandi	  teiknar	  tvo	  boga	  inn	  í	  eitt	  horn	  og	  spyr	  nemendur	  afhverju	  horn	  hafi	  mislanga	  
boga.	  Í	  framhaldi	  fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  þess	  að	  búa	  til	  horn	  af	  ólíkri	  stærð	  og	  útskýra	  með	  
eigin	  orðum	  hvað	  hugtakið	  hornastærð	  stendur	  fyrir.	  	  
	  
Hægt	  er	  að	  skoða	  klukku	  til	  þess	  að	  átta	  sig	  betur	  á	  að	  horn	  sé	  hlutfall	  úr	  hring,	  ekki	  svæði.	  	  	  
Nemendur	  finna	  út	  stærð	  hornanna	  á	  milli	  talnanna	  í	  klukkunni.	  Þegar	  ég	  er	  spurð	  hvað	  
klukkan	  er,	  svara	  ég	  90	  gráður.	  Hvað	  getur	  klukkan	  verið	  þá?	  	  
Meðan	  enn	  er	  verið	  að	  skoða	  klukkuna	  má	  leiða	  umræðuna	  að	  grannhornum.	  Þegar	  klukkan	  er	  
korter	  í	  þrjú	  myndast	  180	  gráðu	  horn.	  En	  ef	  sekúnduvísirinn	  er	  á	  11.	  Þá	  eru	  komin	  tvö	  horn.	  	  
	  
Rannsakandi	  myndar	  topphorn	  með	  pinnunum.	  Hvað	  kallast	  þetta?	  Skoða	  rökfærslu	  fyrir	  því	  að	  
topphorn	  eru	  alltaf	  jafn	  stór.	  	  
Tekið	  úr	  Stika	  3a-‐	  Kennarabók	  :	  Tvö	  gagnstæð	  horn	  eru	  alltaf	  jafn	  stór	  og	  þau	  kallast	  topphorn.	  
Útskýra	  má	  ástæðuna	  fyrir	  því	  að	  þau	  eru	  jafn	  stór	  með	  því	  að	  byrja	  t.d	  á	  horni	  b.	  Ef	  við	  tökum	  
hornið	  b	  og	  bætum	  horninu	  a	  við	  fáum	  við	  180	  gráður	  vegna	  þess	  að	  þau	  eru	  grannhorn.	  Ef	  við	  
byrjum	  á	  horni	  b	  og	  bætum	  horninu	  c	  við	  fáum	  við	  einnig	  180	  gráður	  vegna	  þess	  að	  þau	  eru	  
einnig	  grannhorn.	  Þar	  með	  höfum	  við	  bætt	  jafn	  miklu	  við	  hornið	  b	  í	  báðum	  tilvikum	  og	  þess	  
vegna	  hlýtur	  hornið	  a	  að	  vera	  jafn	  stórt	  horninu	  c.	  Hægt	  er	  að	  sannfæra	  nemendur	  með	  
nokkrum	  dæmum:	  Ef	  hornið	  b	  er	  100	  gráður	  hlýtur	  hornið	  a	  að	  vera	  80	  gráður	  vegna	  þess	  að	  
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	   	   	   	   Hringir	  

summan	  þeirra	  á	  að	  vera	  180	  gráður.	  Þar	  með	  eru	  bæði	  hornið	  a	  og	  hornið	  c	  80	  gráður.	  Þ.e.	  
jafn	  stór.	  	  
	  
	  
Vinna	  nemenda:	  
• Nemendur	  búa	  til	  horn	  af	  ólíkri	  stærð	  og	  útskýra	  með	  

eigin	  orðum	  hvað	  hugtakið	  hornastærð	  stendur	  fyrir.	  
• Skoða	  mynd	  af	  glugga	  í	  skólanum	  og	  skoða	  hvernig	  

horn	  eru	  þar	  að	  finna	  (Sjá	  mynd	  neðst).	  	  
• Hanna	  glugga	  með	  ólíkar	  tegundir	  horna.	  	  
• Finna	  horn	  á	  milli	  fingra.	  (Ef	  tími	  gefst)	  
• Teikna	  hús	  án	  þess	  að	  nota	  rétt	  horn	  (Ef	  tími	  gefst)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Efni	  og	  (náms)gögn:	  
Mynd	  af	  skóla	  
Blöð	  (hvít	  og	  rúðustrikuð)	  

Bekkjarskipulag:	  5	  nemendur	  	  
	  
Aukaverkefni:	  	  
Verkefna	  blað	  7.40.	  Finna	  horn	  í	  stjörnumerkjum.	  Míkadó	  
	  
	  
	  

Bekkur:	  7.	  bekkur	   Námsgrein:	  Stærðfræði	  
Dagsetning:	  9.	  febrúar	   Tími:	  9:50-‐10:30	  og	  10:30-‐11:10	  
Markmið:	  
Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  
skilgreiningu	  hrings	  og	  viti	  hvaða	  
skilyrði	  þarf	  að	  uppfylla	  til	  þess	  
að	  form	  sé	  hringur.	  	  
	  
	  
	  
	  

Til	  minnis:	  
Vera	  með	  snúrur,	  bönd	  og	  fleira	  sem	  er	  hægt	  að	  nota	  til	  
þess	  að	  búa	  til	  alvöru	  hringi	  úr.	  	  

Viðfangsefnið:	  Hringir	  
	  
	  
Kveikja:	  Skoðum	  saman	  hringi	  og	  form	  sem	  svipar	  til	  hringja,	  líkt	  og	  í	  dæmi	  4.24	  bls.	  105	  í	  Stiku	  
3a.	  Í	  framhaldi	  opnast	  umræða	  um	  skilgreiningu	  hrings	  og	  afhverju	  sumar	  myndanna	  eru	  ekki	  
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Marghyrningar	  
	  

Bekkur:	  7.	  bekkur	   Námsgrein:	  Stærðfræði	  	  
Dagsetning:	  13.	  febrúar	  	   Tími:	  9:50-‐10:30	  og	  10:30-‐11:10	  

hringir.	  	  
	  
Hvernig	  vitum	  við	  að	  þetta	  sé	  hringur	  án	  þess	  að	  sjá	  það	  með	  augunum?	  
Tekið	  úr	  Stiku	  3a	  -‐	  Kennarabók:	  Hringur	  er	  safn	  allra	  punkta	  sem	  eru	  jafn	  langt	  frá	  tilteknum	  
punkti	  sem	  er	  miðja	  (eða	  miðpunktur)	  hringsins.	  	  
Frá	  hringferlinum	  er	  alls	  staðar	  sama	  fjarlægð	  til	  miðju	  hringsins.	  	  
Hringferill	  er	  jafn	  boginn	  allan	  hringinn	  og	  það	  er	  til	  dæmis	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  bíll	  getur	  ekið	  
með	  jöfnum	  hraða	  í	  hringtorgi	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  þurfa	  skyndilega	  að	  beygja.	  	  	  
Nemendur	  eru	  beðnir	  um	  að	  nefna	  hluti	  sem	  eru	  hringlaga.	  	  
	  
Við	  notum	  orðið	  hringur	  frekar	  frjálslega	  þó	  svo	  að	  það	  sé	  ekki	  alltaf	  rétt	  út	  frá	  stærðfræðilegri	  
skilgreiningu.	  Nemendur	  segja	  með	  eigin	  orðum	  hver	  skilgreiningin	  er.	  -‐Allir	  punktar	  á	  
hringferlinum	  eru	  jafn	  langt	  frá	  miðju.	  	  	  
	  
	  
Vinna	  nemenda:	  

• Nemendur	  vinna	  saman	  að	  því	  að	  búa	  til	  hringi	  
án	  þess	  að	  nota	  hringfara.	  Gæti	  verið	  gaman	  að	  
fara	  út	  og	  finna	  hjálpar	  gögn	  þar	  eins	  og	  greinar,	  
möl,	  sand	  og	  fleira.	  Hægt	  að	  nota	  snúru	  eða	  
band.	  Hvernig	  er	  hægt	  að	  gera	  hringinn	  eins	  
hringlaga	  og	  hægt	  er.	  	  

• Rannsakandi	  sker	  ost	  líkt	  og	  í	  myndbandinu	  hér	  
að	  neðan,	  með	  því	  að	  skera	  streng	  þvert	  yfir	  
miðjuna.	  Nemendur	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  osturinn	  
sé	  enn	  hringur	  eftir	  strengurinn	  hefur	  verið	  
skorin	  úr.	  	  

• Nota	  hringfara	  til	  þess	  að	  hanna	  hringa	  mynstur.	  
(Ef	  tími	  gefst)	  	  
	  

Efni	  og	  (náms)gögn:	  
Hringfari	  
Hringlaga	  ostur	  

Bekkjarskipulag:	  	  
5	  nemendur	  í	  einu.	  Sitja	  við	  hringlaga	  borð.	  Svo	  að	  allir	  geti	  fylgst	  með.	  	  
	  
Lok	  
Myndband	  um	  hver	  sé	  rétta	  leiðin	  til	  þess	  að	  skera	  köku	  
https://www.youtube.com/watch?v=wBU9N35ZHIw&t=3s	  	  	  
Rannsakandi	  sker	  ost	  á	  sama	  hátt	  og	  kakan	  er	  skorin	  í	  myndbandinu	  og	  ræðir	  og	  athugar	  með	  
nemendum	  hvort	  enn	  sé	  um	  hring	  að	  ræða.	  	  
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Markmið:	  
Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  ólíkum	  
gerðum	  marghyrninga.	  Hvað	  
einkennir	  þá	  og	  skoði	  
fjölbreyttar	  leiðir	  til	  þess	  að	  gera	  
marghyrninga.	  	  
	  
	  
	  
	  

Til	  minnis:	  
Fá	  kubba	  lánaða	  frá	  leikskólanum.	  

Viðfangsefnið:	  Marghyrningar	  	  
	  
	  
Kveikja:	  	  
Hvað	  vitum	  við	  um	  þríhyrninga?	  -‐Hafa	  þrjár	  hliðar	  og	  þrjú	  horn.	  180	  gráðu	  hornasummu.	  
Nemendur	  nefna	  fleiri	  hluti.	  Jafnhliða,	  jafnarma	  og	  rétthyrndur.	  	  
Hvernig	  vitum	  við	  að	  hornasumma	  þríhyrninga	  er	  180	  gráður?	  
Tekið	  úr	  Stiku	  3a	  -‐kennarabók:	  Sýna	  má	  svart	  á	  hvítu	  að	  hornasumma	  þríhyrnings	  er	  180	  gráður	  
með	  því	  að	  nemendur	  klippi	  út	  einhvern	  þríhyrning,	  rífi	  tvö	  horn	  af	  og	  leggi	  þau	  upp	  við	  það	  
þriðja.	  Samtals	  mynda	  þessi	  horn	  beint	  strik,	  þ.e.a.s.	  180	  gráður.	  	  
	  
Hægt	  er	  að	  nota	  hringfara	  til	  þess	  að	  teikna	  ýmiskonar	  marghyrninga.	  Dettur	  ykkur	  í	  hug	  
hvernig	  við	  gætum	  teiknað	  jafnhliða	  þríhyrning	  með	  hringfara?	  	  
	  
Við	  getum	  notað	  hringfara	  til	  þess	  að	  teikna	  fleiri	  marghyrninga.	  Hafið	  þið	  notað	  hringfara	  til	  
þess	  að	  teikna	  upp	  horn?	  Munið	  þið	  hvernig	  teikna	  á	  90	  gráðu	  horn?	  
Þegar	  maður	  teiknar	  ferning	  notar	  maður	  90	  gráðu	  hornið.	  	  
	  
Það	  er	  líka	  hægt	  að	  teikna	  reglulegan	  sexhyrning	  með	  því	  að	  gera	  hring.	  Rannsakandi	  sýnir	  
nemendum	  hvernig	  teikna	  má	  reglulegan	  sexhyrning	  með	  hringfara.	  Í	  kjölfarið	  spyr	  
rannsakandi	  hvar	  megi	  finna	  sexhyrning	  í	  umhverfinu.	  Þar	  sem	  margir	  nemendanna	  æfa	  
fótbolta	  nefna	  þeir	  vonandi	  fótboltann	  annars	  leiðir	  rannsakandi	  umræðuna	  þangað.	  Því	  næst	  
gera	  nemendur	  verkefni	  1	  í	  Geisla	  3,	  bls.	  87.	  	  
-‐Hvaða	  marghyrningar	  eru	  notaðir	  til	  að	  búa	  til	  fótboltann?	  
-‐Hve	  margir	  hyrningar	  eru	  af	  hverri	  gerð?	  
Því	  næst	  fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  þess	  að	  byggja	  fótbolta	  með	  fimm-‐	  og	  sexhyrninga	  kubbum.	  
Mega	  prófa	  að	  raða	  þeim	  öðruvísi	  upp	  og	  athuga	  hvort	  það	  gangi	  upp.	  	  
	  
Vinna	  nemenda:	  

• Gera	  verkefni	  1	  í	  Geisla	  3.	  bls.	  87.	  	  
Hvaða	  marghyrningar	  eru	  notaðir	  til	  þess	  að	  búa	  
til	  fótbolta?	  
Hve	  margir	  hyrningar	  eru	  af	  hverri	  gerð?	  
(Hver	  er	  hornasumman	  þar	  sem	  hyrningarnir	  
mætast?	  Er	  hún	  alltaf	  sú	  sama?)	  

• Búa	  til	  bolta	  úr	  i	  fimm	  og	  sexhyrningum	  (Fá	  
kubba	  frá	  leikskólanum,	  líka	  hægt	  að	  klippa	  út	  

Efni	  og	  (náms)gögn:	  
Hringfarar	  
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blöð	  en	  það	  tekur	  lengri	  tíma,	  sjá	  myndband	  í	  
annað).	  

• Teikna	  jafnhliða	  þríhyrning,	  ferning	  og	  reglulegan	  
sexhyrning	  með	  hringfara.	  	  

• Hvernig	  má	  nota	  hringfara	  til	  þess	  að	  gera	  eins	  
þríhyrning	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bekkjarskipulag:	  
Nemendurnir	  fimm	  sitja	  saman	  við	  fjögur	  borð	  sem	  raðað	  er	  saman.	  	  
	  
Annað	  
https://www.youtube.com/watch?v=79xMX93kGm8	  Hvernig	  á	  að	  búa	  til	  fótbolta	  	  
	  
http://www.mathopenref.com/constequilateral.html	  Teikningar	  með	  hringfara	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Mælikvarði	  
	  

Bekkur:	  7.	  bekkur	   Námsgrein:	  Stærðfræði	  	  
Dagsetning:	  15.	  febrúar	  	   Tími:	  9:50-‐10:30	  og	  10:30-‐11:10	  
Markmið:	  
Að	  nemendur	  átti	  sig	  á	  að	  þegar	  
hlutir,	  myndir,	  uppskriftir	  og	  
fleira	  er	  stækkað	  eða	  minnkað	  
helst	  sama	  hlutfallið.	  Að	  
nemendur	  geti	  notað	  
hlutfallareikning	  	  og	  mælikvarða	  
til	  að	  finna	  hliðarlengdir	  mynda	  
og	  forma	  sem	  eru	  einslaga.	  	  
	  
	  
	  
	  

Til	  minnis:	  
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Viðfangsefnið:	  
Mælikvarði	  	  
	  
Kveikja:	  
Getur	  einhver	  sagt	  mér	  hvað	  mælikvarði	  er?	  	  
Úr	  Stiku	  3a:	  Þegar	  tvær	  myndir	  eða	  hlutir	  hafa	  sama	  form	  en	  eru	  af	  mismunandi	  stærð	  er	  
munurinn	  á	  þeim	  mældur	  með	  mælikvarða.	  Það	  segir	  okkur	  hve	  mörgum	  sinnum	  lengdir	  
myndar	  hafa	  verið	  stækkaðar	  eða	  minnkaðar	  miðað	  við	  hina	  raunverulegu	  mynd	  eða	  hlut.	  	  
Stika	  3a	  -‐	  kennarabók:	  Við	  stækkum	  eða	  minnkum	  mynd	  með	  því	  að	  margfalda	  eða	  deila	  í	  allir	  
lengdir	  með	  ákveðinni	  tölu.	  Við	  þessa	  aðgerð	  verða	  til	  einslaga	  myndir.	  	  
	  
Strangar	  reglur	  eru	  um	  íslenska	  fánann	  í	  lögum.	  Hvenær	  megi	  nota	  hann	  og	  hvernig.	  	  
Lög	  um	  þjóðfána	  Íslendinga	  og	  ríkisskjaldamerkið	  nr.	  34/1944.	  1.gr:	  Hinn	  almenni	  þjóðfáni	  
Íslendinga	  er	  heiðblár	  með	  mjallhvítum	  krossi	  og	  eldrauðum	  krossi	  innan	  í	  hvíta	  krossinum.	  
Armar	  krossanna	  ná	  alveg	  út	  í	  jaðra	  fánans,	  og	  er	  breidd	  þeirra	  2/	  9,	  en	  rauða	  krossins	  1/	  9	  af	  
fánabreiddinni.	  Bláu	  reitirnir	  eru	  rétthyrndir	  ferhyrningar:	  stangarreitirnir	  jafnhliða	  og	  ytri	  
reitirnir	  jafnbreiðir	  þeim,	  en	  helmingi	  lengri.	  Hlutfallið	  milli	  breiddar	  fánans	  og	  lengdar	  er	  
18:25.	  	  	  	  	  
	  
	  
Vinna	  nemenda:	  

• Eitt	  til	  tvö	  einföld	  dæmi	  um	  minnkun	  og	  stækkun	  
myndar	  

• Dæmi	  9	  	  bls.	  72	  í	  Geisla	  3.	  Nemendur	  helminga	  
blað	  nokkrum	  sinnum,	  leggja	  alltaf	  annan	  bútinn	  
til	  hliðar	  og	  helminga	  hinn.	  Þegar	  þeir	  eru	  komnir	  
með	  nokkra	  búta	  leggja	  þeir	  þá	  ofan	  á	  hvorn	  
annan	  þannig	  að	  þeir	  hafi	  eitt	  sameiginlegt	  horn.	  
Þegar	  þessu	  er	  lokið	  gera	  þeir	  hornalínu	  frá	  efri	  
vinstri	  hornum	  allra	  lína.	  Þá	  myndast	  hornalína	  
sem	  hefur	  sama	  hallann.	  Þetta	  gerist	  því	  
hlutföllinn	  milli	  lengdar	  og	  breiddar	  haldast.	  (Ef	  
tími	  gefst)	  	  

• Nemendur	  rissa	  upp	  íslenska	  fánann	  í	  réttum	  
hlutföllum	  með	  þar	  sem	  lengdin	  er	  10.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Efni	  og	  (náms)gögn:	  
	  

Bekkjarskipulag:	  Nemendur	  sitja	  saman	  á	  hópborði	  
	  
Aukadæmi	  
Hvernig	  getum	  við	  stækkað	  þennan	  kött	  (sjá	  kött	  neðst	  í	  skjali)?	  Það	  getur	  verið	  erfitt	  að	  mæla	  
allar	  hliðar	  hans?	  Hér	  átta	  nemendur	  sig	  vonandi	  á	  því	  að	  hægt	  er	  setja	  rúður	  yfir	  myndina	  af	  
kettinum	  og	  teikna	  svo	  köttinn	  upp	  á	  annað	  autt	  rúðublað	  þar	  sem	  rúðurnar	  eru	  helmingi	  
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stærri.	  Gott	  getur	  verið	  að	  merkja	  rúðurnar	  lóðrétt	  með	  1,2,3,4...	  og	  lárétt	  með	  A,B,C.	  Í	  lok	  
tímans	  geta	  nemendur	  fengið	  mynd	  af	  kettinum	  með	  rúðum	  yfir	  og	  annað	  blað	  með	  stærri	  
rúðum	  ef	  þeir	  vilja	  spreyta	  sig.	  Þar	  sem	  mikill	  tími	  fer	  í	  að	  teikna	  köttinn	  geta	  nemendur	  tekið	  
blaðið	  með	  sér	  heim.	  	  
	  
	  
Annað	  
	  

	  
	  
	  


